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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
• оптужени Репановић Радојко, 
• бранилац по заменичком пуномоћју адвокат Градимир Налић. 
 

 Присутни су и сведоци Јовановић Ненад, Чукарић Слађан, 
Петковић Мирослав, и судски вештаци др Нада Јанковић и доцент 
др Александар Јовановић. 
 
 Није приступио у суд сведок Новковић Ивица.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили смо обавест од Полицијске управе у 
Нишу Одељење крим полиције од 07.12.2010. да је оперативним радом 
на терену утврђено да је у кући на наведеној адреси становао са мајком, 
да се одселио пре око две године на непознату адресу коју нису 
пријавили ради евидентирања новог пребивалишта.  
 

И није приступио бранилац оптуженог Игор Исаиловић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни да одржимо главни претрес? 
 
 На сагласан предлог странака суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка испитају судски вештаци 
доцент др Александар Јовановић специјалиста неуропсихијатрије и 
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судске психијатрије и доцент др Нада Јанковић специјалиста 
медицинске психологије. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, можете стати овде. 
 
 Судски вештаци упозорени, опоменути. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само молим вас укључити микрофон. Ми 
смо добили овај ваш налаз од 25.11.2010. године, пре свега реците да ли 
остајете код овог вашег налаза? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: У потпуности. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Остајемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У потпуности остајете. Ја бих вас замолила да 
укратко изложите компоненте на којима сте коначни овај налаз 
засновали. 
 

СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ 
 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ево могу ја први 
део. Значи направило смо увид у транскрипте које сте нам доставили и 
извршили смо непосредно неуропсихијатријско и психолошко 
испитивање поменутог сведока о чему смо вам доставили и свој налаз и 
мишљење у писменој форми у вези са тим и у потпуности остајемо при 
свему што смо и написали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја бих морала да вам поставим нека 
одређена питања ради разјашњења. Рецимо на страни 3, где стоји лична 
и породична анамнеза сведока, па сте овако у једном моменту навели: 
«Наведени конфликт резултовао је пасивно-агресивним стилом 
комуникације. Значи претходно је рекао да је вољан и спреман да говори 
истину уз истовремену контрадикторну тврдњу, прво смо је питали оно 
о чему не желим да говорим». Да ли можете само мало да појасните 
какав је то резултат да буде пасивно-агресивни стил комуникације? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Па ради се о 
механизму психолошке одбране, можда боље психолог да вам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: У првој реченици при 
контакту испитаник је на неки начин дефинисао самог себе и то се врло 
често дешава заправо у испитивању, а то смо и документовали 
реченицом када је рекао «Отишо сам на суд и желео сам да сведочим али 
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заправо прво су ме питали оно о чему не желим да говорим», и ту је 
показао заправо једну завидну дозу искрености у првом тренутку и 
декларативно он је рекао да жели да буде искрен, да сарађује, да 
одговара на суду али његово касније понашање је заправо указало на 
одређене карактеристике његове личности, а то су пасивно-аглицидне 
црте. То значи да на неки начин опструира своју партиципацију своје 
учешће и у овом процесу, а и иначе то је једна генерална одлика у 
његовом свакодневном животу када се нађе у ситуацијама које су 
неповољне по њега и где жели заправо да избегне конфликте или 
довођење себе у непријатну ситуацију. То се показало рецимо у раду са 
неким тестовима када упркос томе што има капацитете да одговори на 
њих он дође у својеврсну блокаду, збуни се и онда почиње да постиже 
лошији квалитет у одговорима него што реално би могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде стоји да «оклева да се преузме ризик и 
укључи у какву активност која није део рутине», шта то значи «оклева да 
преузме ризик»? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па заправо он је и вербално 
навео то и тестови су потврдили ту његову стратегију да све ситуације 
које процењује да могу да буду спорне по њега да на неки начин да буду 
угрожавајуће, он ће их радије избећи него што ће ући у ту ситуацију и 
одговорити ономе што се од њега очекује споља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вама само ако можете да ми дате овако 
одговор на следеће, предочићу вам исказ сведока Вељковић Велибора 
који је дао истражном судији па значи имајући у виду његову структуру 
личности да ли можете да дате, значи само са вашег стручног аспекта 
одговор на ово предочавање. Он на питање истражног судије одговара у 
једном моменту каже да је наредбу, наредбу шта треба да ради, добио од 
командира Репановића и каже «ту наредбу су дале прво старешине, 
значи ја сам то од њих чуо», већ на следеће питање каже «Видите, тај 
дан кад је било убијање значи он је рекао идите тамо утоварајте и 
убијајте, сигурно је рекао идите од куће до куће и убијајте», па сад на 
питање «Јесте ви то чули да је рекао» он каже «Ја нисам то чуо кад је он 
рекао, али кад сам ја видео да иду убијају» итд, значи претходно је рекао 
«чуо сам», после каже «Не, не, ја нисам чуо», па да ли можете са вашег 
стручног аспекта да кажете о каквој је то личности реч? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па то смо управо мало пре 
описали када смо навели те његове карактеристике избегавања 
директног заправо конфротирања са ситуацијама које он може да 
процени као неповољне. Оно што смо урадили то смо се базирали врло 
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озбиљно на испитивање одређених квалитета интелигенције који могу 
да потврде да ли је он способан да запамти, да репродукује оно што се 
десило и у том смислу нисмо нашли никакав испад, али смо 
истовремено навели да уплив емоција у његову когницију заправо 
нелагоде, несигурности, може да допринесе томе да он онда постиже 
мањи квалитет и у тестовној ситуацији која је артифицијална али и у 
животној ситуацији да одговори ономе што се од њега очекује. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Како притисак 
расте он је све несигурнији, што је већа одговорност он је све 
анкциознији.  
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Или има тенденцију 
избегавања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то значи да он зато оклева да преузме 
ризик? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Управо тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у једном моменту каже овако тако је то 
било добио сам. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Али он то неће 
никад активно да уради зато се и то назива психолошки пасивно-
агресиван. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Пасивно. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Значи он никад 
неће активно да каже нећу, не могу, не желим, пустите ме на миру, он ће 
декларативно да уђе у то, да прихвати, и онда ће гледати начин како 
касније да ескивира. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: То смо и објективизовали 
када смо му дали одређени тест инвентар личности који се у форензици 
јако примењује зато што има нешто што се зове скале валидности, да 
видите квалитет његовог одговарања, односно да ли се понаша 
дефанзивно или се понаша искрено у тест ситуацији, па онда правите 
аналогију ерго и у животу, тако да нека скала валидности која се зове 
инфреквентност указује на тенденцију, то пише на страни 5 горе у 
горњем пасусу, на тенденцију ка давању необичних одговора што може 
утицати на резултате јер он то може да буде и конфузност и тешкоће у 
читању и насумичност у одговарању и идиосинкратична интерпретација 
и неспособност придржавања инструкција. Значи ту он укључује те своје 
пасивно-агресивне одбране и почиње да вам минира начин на који 
одговара на тесту и то је врло добро потврдила ова скала 
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инфренквентности тако да ми видимо да он има са аспекта когниције 
способност што смо навели и процедуралног имплицитног памћења, 
значи и аутоматизованих радњи и радњи да призове сећање, догађаје, 
особе у свом памћењу, али из овог разлога из ових персоналних 
карактеристика он негде опструира самог себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дошли до тога да он даје необичне 
одговоре? Да ли приликом разговора са њим или увидом у ове списе у 
ове транскрипте? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: И једно и друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је такве необичне одговоре и приликом 
вашег интервјуа са њим да кажем. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте, јесте. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Па знате, 
независно само да гледате начин на који он одговара, значи ви 
очигледно не морате да будете психолог или доктор наука да бисте 
видели да имате један исказ који једном каже једно, други пут каже 
друго, једном се не сећа, па се сећа, значи постоји једноставно 
недоследности и несећања нека у неком излазу.  Знате сад тешко ја не 
могу да вам дам процентуално да вам кажем шта је ту ајд да кажем 
утицало, колики је протек времена, знате двадесетак година, колико је 
прошло година не могу да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дванаест. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Значи то је 
велики период ви се не можете сетити детаља али је нелогично да се час 
нечега сећате, да час кажете једно или нечег другог, ако се неко не сећа 
казаће не сећа се, али не може после следећи пут боље да се сећа нечега 
што се јуче није сећао али ми нисмо нашли никакве доказе, никакве 
индиције да је њему мозак оштећен. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Дугорочна меморија да је 
оштећена, значи дугорочна меморија очувана. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Дабоме, значи у 
њега нема оштећења нити постоји било какав тежи поремећај душевног 
здравља који би могао да објасни такве недоследности, нема ни ајде да 
кажемо ни конфабулација, односно конфабулације су несећања која 
човек измишља, испуњава измишљотинама. Те конфабулације се могу 
јављати код разних поремећаја, органских оштећења, код шизофрених 
особа, рупе у сећању испуњава измишљотинама, па ми избегавамо да 
кажемо да су то лажи јер човек не зна да је то лаж, он је у заблуди, 
говори измишљотине, али овде нема уопште индикација да код њега 
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постоји било какво мождано оштећење нити било какав тежи поремећај 
душевног здравља, постоји одређени персонални склоп који ајде да 
кажем одређује и његово понашање у фрустрирајућим тешким стресним 
ситуацијама каква је свакако и ово суђење, оно кажем што је на почетку 
рекао отприлике питали су ме у старту чега сам најмање желео било 
коме да прича. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Што указује заправо кад 
кажете персонални склоп опредељује да ли ће он до краја 
партиципирати сећати се или не без обзира на одсуство оштећења 
интелигенције, то може да подразумева и неки дисоцијативни образац 
који на несвесном нивоу па да он заборави оно што је неповољно по 
њега, односно не да заборави него да потисне, да не може да га призове 
у сећању али у овом случају ми чак ни то нисмо нашли, то је напросто 
одлука да нешто што је неповољно по вас кажете или не кажете, то 
долази из једног дела који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али опет не могу мислим да прихватим, није 
ми јасно како ако сад кажете «чуо сам» и одређену кажете констатацију 
«тако и тако је наредио» и одмах после тога «не, не, ја нисам то чуо ни 
од кога» шта то може, како ви то процењујете, како је то могуће? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па управо смо проценили 
избегавањем. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Избегавањем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Избегавањем? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Избегавањем што је у 
свесној равни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У негативном смислу или како? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па да вам кажем нешто, 
пазите оно што је пресудно за његову процену функционалности то је у 
овој реченици дакле дугорочна меморија која укључује декларативно 
експлицитно памћење означава могућност призивања у свест речи, 
слика, особе и процедурално вештине аутоматизованих операција. Дакле 
он има ту способност, а зашто не користи ту способност то је ствар 
његове одлуке, а зашто има ту недоследност то је зато што вам он неће, 
имати особе које ће вам јасно и гласно рећи нећу то да вам кажем, он по 
својим карактеристикама личности не спада у то. Пасивно агресивни 
образац функционисања подразумева што је такође потврђено и та 
склоност као склоност ка драматизацији односно патологизирању себе, 
он ће себе приказати привидно некомпетентним да би избегао оно што 
му је непријатно, дакле неће вам отворено рећи ја то нећу да вам кажем 
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и да преузме одговорност да овај суд у односу на то реагује или у 
животу да неко реагује на одређен начин, он ће рећи ја не могу да се 
сетим, то је ознака пасивно-агресивног обрасца, активно-агресивно би 
било нећу да вам кажем, а пасивно-агресивно је не могу да се сетим, сад 
се сетим, сад се не сетим. Значи то «патологизирање» властитог 
памћења у функцији тога да избегнете нешто што вам је непријатно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми везано за ову драматизацију, шта то 
практично значи? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Ево управо то значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, шта то значи, је ли хоће да персонификује 
неке ствари? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Да ће он себе представити 
пре некомпетентним и у тој форми ће избећи оно што је непријатно него 
што ће да уђе у ту акцију и да одреагује онако како би неко очекивао од 
њега. Значи у врло великом процепу између одговорности у односу на 
ову институцију и вероватно у односу на неку лојалност негде нечему 
што он припада у свом свакодневном приватном животу. И када не 
можете да разрешите тај конфликт као што он не може да разреши, он ће 
онда себи имати ту тенденцију да себе представи некопетентним па да 
каже сад се сећам, сад се не сећам, па да уђе у конфузију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли то значи ако рецимо каже одређене 
ствари да је чуо, па изговори тако нешто а онда већ му поставите 
следеће питање, он схвати шта је изговорио па можда не жели да 
преузме тај ризик о коме Ви говорите. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па управо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас молила тако да, значи то? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Управо то, управо то. То је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли значи што више питања у том смислу 
постављате значи, што више инсистирате он врда. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Он више врда. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Он више врда, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је управо ово што сте навели да оклева да 
преузме ризик. То ме интересује. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Ето то. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ:  Али изаћи на 
суд и рећи знате истину која знате, има озбиљне последице знате, није 
мали стрес, није мала одговорност, није мала тежина за, за било кога. 
Лепо је бити у центру пажње али због тог ајде да кажем испада кажем, 
неки део онога што смо ми назвали његове склоности ка драматизацији. 
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Лепо је било бити у центру пажње али знате, треба и преузети на себе 
сву одговорност коју подразумева центар пажње суда и јавности и тако 
даље. Знате, није то увек благослов. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Пример за такво понашање 
је био рецимо, дајемо један тест, сад правим једну дигресију ако суд 
дозволи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Ми у последње време 
испитујемо квалитет расуђивања тако што испитујемо памћење, 
мишљење и перцепцију. Дакле, значи опажање, памћење и мишљење. 
Али испитујемо и нешто што су егзекутивне функције. То је мешавина 
способности и карактеристика личности и подразумева вољну 
компоненту. И тек када су очуване те егзекутивне функције, ми можемо 
да кажемо квалитет расуђивања је овај, у потпуности очуван. И сад када 
је радио тај тест егзекутивних функција где смо хтели да проверимо ту 
мешавину способности и његове воље, на притисак, а врло свесно сам га 
изложила притиску, он је одједном онако, радио је добро па на притисак 
је онда почео да греши, где Ви видите да то није некопетентност 
конгитивна, него напросто његова, његов одговор на ситуацију када га 
притиснете. Па онда поново кад је притисак смањим, он настави онда 
опет да ради. Ви видите да он има тај капацитет да разреши тај тест, али 
када га притиснете има ту дисреакцију пажње и онда подлегне тој 
емоционалности и онда почиње да постиже мањи квалитет него што 
реално може. То се дешава, то је вештачка ситуација у ситуацији 
испитивања. А то се дешава и у животној ситуацији. Дакле, он крене да 
репродукује у складу са квалитетом властитог памћења. Онда када 
доживи притисак или да ту нешто може да буде опасно по њега или 
угрожавајуће или већ неки разлог да ја сад не конструишем шта би 
могло да се дешава у његовој глави, онда тај његов квалитет памћења 
почиње да показује тај скоковит квалитет, као и када је решавао наш 
тест. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сходно томе и ово што сте ставили, што 
сте назначили у психолошком налазу да приликом суочавања или у 
ситуацијама повишеног стреса, испитаник је склон дефанзивности.  
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Управо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то то? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Е то, то је то. То је 
дефанзивно понашање али то је одлука. Она не иде ни из 
психопатологије, нити иде из свесног, иде заправо из очуваности тог 
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што зовемо егзекутивна функиција. Шта су егзекутивне функције? 
Сврсисходно понашање. Способност да се сврсисходно понашате, да 
процените одређену ситуацију, да понесете, имате проблемску, да 
донесете план како ћете да је разрешите и да процените да ли сте у томе 
били успешни и да имате вољу да то спроведете. Ако он у одређеном 
тренутку процени а има очувану егзекутиву, да је то против његовог 
интереса онда почиње та скоковитост у квалитету на пример, у овом 
тренутку сећања пошто је нагласак на његово памћење јел тако? И 
репродукцију онога што даје.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта значи ово хипервигинална особа? Шта 
значи? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Хипервигијалност, то значи 
да је он врло сензитиван на то како околина њега доживљава и какву 
оцену и процену даје њега. Значи , то је кад имате људе који раде по 
своме, баш ме брига шта други мисле. Јел тако? И имате оне који врло 
воде рачуна шта други мисле, па ће онда се понашати у складу са тим. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ:  Утицаји са 
стране му лако одврате пажњу. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте. Он спада у особе 
којима је значајно шта други и како други процењују његово понашање 
и то значи хипервигијалност, сензитивност, осетљивост на оно споља 
што долази знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли можете да дате процену како се он 
односи према ауторитетима? Мене сад то интересује. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па, вероватно на сличан 
начин као и ово. Он ће прихватити ауторитет до неке границе. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ:  Али ће гледати 
да подрива. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ:  Али онда може и да га 
подрива, да га опструира у склопу пасивно али не директно знате?  
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Али не на 
директан начин не конфротацијом него на индиректан начин. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања? Изволите. Заменик тужиоца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нећу много да Вас. Питам само овако да би 
појаснили. Ако сам ја разумео, Ви сте рекли кад га пустите да он сам 
прича без питања, он ће Вам лакше испричати него кад га притиснете? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па у смислу, човек 
спонатно, знате оно кад, има једно правило у психологији, кад Вам неко 
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каже а да га не питате нешто. Ја никад то не би урадио, будите сигурни 
да је то прво што ће да уради а при томе га нисте питали. Он је дошао у 
ситуацију испитивања и прво што је нама рекао он је дефинисао себе 
реченицом коју је изговорио «питали су ме управо оно о чему не желим 
да говорим и што желим да заборавим, значи што ми је непријатно». 
Свако даље испитивање где смо се ми примицали или одмицали од тога 
што је за њега повољно или неповољно, је потврђивало ту његову неку 
одлуку да он заправо не жели тога да се сећа. Није потврдило његову 
некопетентност да се сећа, него његову жељу да се не сећа, на шта он. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Односно да не 
каже онога што му се.  
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Оно што мисли да је за 
њега или за неког угрожавајуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам сигуран,  мислим да нисам добро ја 
питао. Али, ако га Ви питате да Вам исприча догађај без потпитања, 
само га пустите. То што ће Вам рећи, да ли је то да ли сте Ви у тим 
одговорима нашли неку склоност ка измишљању, ка? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Не, не. То смо децидно 
навели да нисмо нашли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, то је важно. Овај, значи ако сам то разумео. 
Значи, ако га Ви пустите он ће Вам испричати оно што је способан да 
запамти и што је његов. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Што жели да Вам каже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што жели. Е сад, ако га притиснете неким 
потпитањима и он та питања процени опасним, е сада, то је сада следеће 
питање, да ли међу те притиске, пошто сте рекли да је врло зависно од 
тога шта околина мисли. Када у Србији у овим временима кад је, не знам 
кад је Косово проглашено независним, кад свако ко прича о злочину над 
Албанцима је издајник или, да ли тај утисак, да ли тај притисак он може 
да поднесе, и да ли је то због чега он, кад га питате појединачно и тачно 
прецизно. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Не можемо, ми не можемо 
да Вам конкретизујемо, ми не можемо да конкретизујемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, не можете тако, не можете тако. 
Немојте одговарати, не можемо на то питање сигурно. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Не можемо то, да. Ми смо 
навели генералну његову карактеристику личности, да је он осетљив на 
то шта околина мисли, али не можемо да конкретизујемо ствар на коју 
ће он више или мање. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта конкретно утиче на њега. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Значи, генерално његов 
животни модус вивенди је да му је важно шта други о њему мисле, али 
при томе не можемо да уђемо у то сад, знате, да кажемо ово је значајно, 
ово није значајно јер то напросто не можемо да објективизујемо, само 
можемо да објективизујемо хипервигилност као карактеристику 
личности која то у преводу значи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ово на крају, мислим ово је само, значи, оно 
што Вам он исприча без неког притиска само да га замолите да Вам 
опише догађај, то је оно што је он запамтио и што је способан да. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте у овим вашим разговорима 
приметили да је можда склон неким ироничним реакцијама, 
примедбама? Ево конкретно, рецимо ако каже. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте, јесте. То је одлика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако каже, то је било приликом мојих 
постављања питања, рецимо каже тад сам се сећао јер било ми је свежије 
памћење, а сад временом се не сећам. Е сад, након даљег испитивања, па 
ја га питам, па добро да ли је то тачно да се сад боље сећате јер је додао 
неки нов детаљ, а он каже, да, да, сад се боље сећам. Е сад ме то 
интересује, да ли је то склоност ка неким ироничним примедбама, да ли 
сте то приметили приликом разговора? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Па да Вам кажем нешто, то 
је генерална карактеристика пасивно-агресивног става. Можете да буде 
иронични, саркастични, да знате. Е сад, за конкретну ситуацију. 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Значи, 
заједљивост јесте један да кажемо од елемената стила комуникације 
пасивно-агресивних особа са својом околином. Један од видова одбране, 
један од видова заштите и ето зато се то и зове пасивна агресивност. 
Знате, заједљивост јесте на неки начин пасивно када некога хоћете да 
повредите активно можете да га повредите, вербално, физички, на разне 
начине, али пасиван карактер увек користи те неке како их називамо 
пасивне маневре избегавање конфротација, али опет на неки начин да 
контролише, ајде своју околину, и у крајњој линији на индиректан 
начин. Заједљивост јесте један облик избегавања дискус и један од 
маневара српски речено.  
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Оно што је генерална нека 
процена њега, дакле, то је да нисмо нашли испод ниједног од квалитета 
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когниције, који би допринео томе да он не може да призове у сећање и 
да репродукује. Логично је да протек времена носи губитак одређених 
детаља, ситница. То је и потврђено у бројним истраживањима, али 
генерално, значи оно што је битно, што је важно, што је упечатљиво, он 
има способност да то репродукује у сећање. Његове карактеристике 
личности и генерално а нарочито и на притисак су такве, да он укључује 
дефанзивне маневре и да ће онда покушати тим маневрима заправо да 
себе представи делимично некопетентним у односу на нешто што 
процени да није повољно по њега. То је оно што можемо испитивањем 
да кажемо, да стојимо и што су наши тестови и скала валидности 
потврдили. То може да иде и до драматизације оне речи за коју сте нас 
питали која можда подразумева саркастичност, избегавање, да каже сад 
се баш не сећам, различити су модалитети, али све у свему, оно што је 
нама значајно било то је да ли је његов капацитет за репродукцију 
оштећен, није. Да ли има одређене карактеристике личности које 
повремено укључују дефанзивост, одбрамбеност у ситуацији када 
процени да је нешто угрожавајуће по њега; има те карактеристике 
личности. Дакле, није из домена патологије, што је суду важно или 
оштећења когниције да он неке ствари не може да призове у сећање. То 
је напросто одлука.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овој комуникацији, какав је начин његовог 
изражавања био? Да ли постоји нешто да не може да до краја да се 
изрази? 
СУДСКИ ВЕШТАК ДР НАДА ЈАНКОВИЋ: Не, не. Ми смо нашли да 
његова вербална флуентност дакле, речник није упадљив, није оштећен, 
нити да има неку препреку да Вам вербализује неку своју мисао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Изволите. 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан. Ја сам Градимир Налић, 
бранилац Радојка Репановића. Будите добри, згодно је што сте обоје ту, 
просто не знам ни коме би адресирао, нисам стручан баш до краја, али 
би ово, ја бих  пошао од анамнезе коју сте ви узимали овај и питао бих 
вас да ли сте ви прибављали медицински картон испитиваног лица. Или 
сте само анамнезу, мене буни пошто Ви кажете испитаник негира теже 
болести, повреде у детињству, а не изјашњавате се у налазу о томе да ли 
је говорио нешто о болестима после овај, тог периода детињства. Зашто 
то питам. Објаснићу суду, нама је овде испитаник Ваш а овде сведок 
објашњавао како је он у једном тренутку доживео био шок психички, од 
кога је три године се лечио и регулисао притисак а то је важно и због 
сутрашњег испитивања тужиоца, јер се радило о догађају када је њему у 
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тужилаштву у Лесковцу предочено овај, предочени спискови људи који 
ће бити лишени слободе, ако се добро сећам, сад цитирам мало по 
сећању. Значи, да ли сте Ви утврђивали његово психо-соматско да тако 
кажем стање, односно његову овај, здравствено, здравствено опште 
стање да би утврдили да ли евентуално има неких психо-соматских 
болести, што би улазило вероватно код Вас негде у домен Ваше 
експертизе. Или нисте прибављали тај картон? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Значи, ми нисмо 
имали увид у тај картон, нисмо га прибављали, нити смо од њега добили 
податак о било каквом тежем поремећају здравља у његовој личној 
прошлости. А непосредним испитивањем, значи неуролошким 
психијатријским, психолошким испитивањем такође у садашње време 
нисмо установили било какав тежи поремећај здравља, да смо 
установили, ми бисмо вас о томе обавестили. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Само да додам, заправо ми 
увек напишемо личну и породичну анамнезу да бисмо видели да ли је 
било неких проблема и у развојном периоду и до тренутка када је дошао 
на испитивање. При томе базирамо тај налаз на ономе што нам сам 
испитаник каже и дамо му увек могућност да он дода, допуни, ако смо 
ми нешто пропустили да га питамо, а он сматра да је за њега важно. То 
никада не пропустимо да кажемо да ли смо ми нешто пропустили да вас 
питамо што би за вас било важно, а што ви имате потребу сада нама да 
кажете, било да је везано за здравље, за породично функционисање, за 
професионално функционисање или било шта друго. Он је напросто ово 
испричао колико је био искрен и колико је, толико су и ти подаци 
заправо валидни, јер је имао могућност да каже све што је сматрао у 
свом животу до тренутка доласка код нас евентуално спорним у смислу 
здравственог функционисања. Друго, на тесту, инвентару личности који 
смо применили, има једна скала која упућује на одређене проблеме у 
физичком, у соматском здрављу или зове се соматоформа скала, значи 
да ли он соматизује кад има проблем или иначе генерално има проблем 
везано за физичко своје соматско функционисање или да ли има неку 
бригу везану за физичко и соматско функционисање, па како нисмо 
добили повишење те складе клиничке, онда заправо. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли се та скала исказује у некаквој, да 
кажем, писаној форми, да ли то нешто што Ви можете егзактно показати 
суду? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Да. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Зашто то није део Вашег налаза? 
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СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Зато што је забрањен увид у 
психолошке тестове из разлога, ми смо заклети судски вештаци, дакле, у 
обавези смо да када попуни тест да га исправно интерпретирамо, а из 
разлога заправо Закон о психолошкој делатности забрањује да 
приложимо тај тест из разлога манипулације јер онда може да буде 
доступан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало ближе микрофону. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Кад добијете 
лиценцу за тест морате да потпишете да га нећете ником открити, јер би 
онда свако могао да га провали, да научи. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Све је у реду, ја просто хоћу да питам 
следеће. Да ли то значи да ми као браниоци не можемо да испитамо 
један аспект Вашег стручног рада и да Вам поставимо у вези тога 
одређене примедбе, приговоре и питања. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Наравно да можете. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не могу да питам оно што не могу да 
испитам, јер немам скале, нису нам показали. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Ми смо их навели и у 
налазу и у мишљењу, с тим што бранилац увек има могућност да 
ангажује second opinion, значи било која особа која примени овај тест 
мора да добије идентичан налаз, значи ви можете да ангажујете 
психолога, психијатра, који ће поновити методологију. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нажалост не могу, одбрана по службеној 
дужности овде брани, нити нема средстава али ћемо се старати да то 
предложимо вероватно суду. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: То је заправо управо и 
документујемо и вештаци су и у обавези да наведу извор на основу кога 
тврде то што тврде. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисам хтео ја тако дубоко уопште. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Увек је проверљиво, то је 
увек проверљиво. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисам хтео, нешто сам друго хтео да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте мало молим Вас. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ја се извињавам, 
занчи бојим се да смо у дискусију отишли изван наших овлашћења, 
испитивање телесних поремећаја није област наше компетенције, нити 
нас је суд то питао, нити је релевантно за. ВР
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нити ако утиче то на психу човека, а он нам 
говори овде у свом исказу да је имао шок од кога три године не може да 
среди притисак и пије лекове. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ми смо се 
изјашњавали на околност суда који нам је поставио, ми смо рекли његов 
начин на који он одговара, а што се тиче ово је пробоно, пробоно заиста 
сваки лиценцирани психолошки, психијатријски тест, скала мерења 
подразумева уговор између онога који га издаје и онога који га користи 
у којима се страна која га користи обавезује да га неће показати било 
коме ко нема ту лиценцу. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Разумем, али ово је суд, овде се суди за 
ратни злочин, али нећу, заиста нисам хтео верујте ми. Ево питање моје је 
овако, Ви сте рекли, односно овде сте у налазу на почетку. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ви имате тај 
податак, ми га немамо, питали смо га да ли сте имали неки било какав 
тежи поремећај здравља, он нама није рекао или је прећутао или како 
год, за шта Ви имате податак. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Такав човек, зато сте га и вештачили зато 
што прећуткује. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: И тако смо га 
извештачили. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Или мења исказе и тако. То сам разумео у 
Вашем налазу, али овако да Вас питам. Ви сте овде рекли да сте од суда 
добили списе, а посебно сте упознати са достављеним транскриптима са 
неких, да не читам сада, свих исказа који су остали у списима. Да ли сте 
ви то читали? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Читали смо. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А да ли сте онда наишли тамо на ову причу о 
психичком обољењу, психосоматским проблемима његовим, притиском 
и остало, јер ја сам управо цитирао из тих? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ја се извињавам, 
ми нисмо добили задатак да напамет научимо те транскрипте. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Медицински део. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Молим Вас, ја се 
извињавам, молим суд и тужиоца да исто интервенишу у неко време, ја 
дуго ово радим па знам која су моја овлашћења. Значи, ја немам право да 
коментаришем исказе које је он дао на суду, бојим се да улазим на то. 
Оно што могу да кажем. 
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Питао сам о здравственом стању само у том 
делу где он каже ''био сам болестан''. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али немојте, то већ постављате по трећи пут 
питање, добили сте објашњење. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Значи, очигледно 
да постоји дискрепанца између података које је он дао суду, података 
које је дао у једном и у другом моменту на суду и података које је дао 
суду у вези са својим здравственим стањем и онога што је дао нама. Сад 
да Вам кажем, мени он то није рекао, јер он на суду значи лаже, онда би 
свако могао да узме и да каже. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: То ће суд да цени. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Наравно, ја 
молим суд да цени, а очигледно постоји дискрепанца између његових 
исказа на суду и његових исказа на суду и оно што је дао нама у вези са 
здравственим стањем, ако је то конкретно питање. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Докторе, ја само не да сам медицински неук, 
него и технички, укључује ми се скрин сејвер, једва га враћам назад, 
морам даље на питање. Реците ми молим Вас, малочас је судија 
поставила питање везано за и Ви сте се изјашњавали око протека 
времена и његовог утицаја на квалитет памћења. Да ли сте запазили у 
овим исказима да је овде квалитет памћења управо обрнут протеку 
времена да што више времена пролази, да се овај сведок често боље. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: То је крајње 
неуобичајено. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли приметили то? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: То смо малопре и 
рекли суду. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Како то објашњавате, да ли је то могуће? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: То је 
неуобичајено. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А, да ли је могуће да се човек тако понаша 
због тога што му неко освежава памћење, да тако кажем? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Ја то не могу ни 
да потврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То већ није питање за судског вештака, немојте 
одговарати уопште на то питање. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Зашто Вас то питам, зато што сте Ви, а и суд 
је одмах као прво питање у главу цитирао овај Ваш део где говорите о 
томе, прво су ме питали оно о чему не желим да говорим итд. Да ли сте, 
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молим Вас лепо, упознати са улогом овде сведока кога сте испитивали у 
догађајима у пицерији? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Молим Вас само 
конкретизујте питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је питање за судског вештака? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Молим зато што је такође један моменат 
који да су вештаци били упознати вероватно би могли да цене да ли је он 
тада доживео један шок и да ли су догађаји о којима је сведочио овде и 
други потврдили где је сведок имао одређену улогу, коју сад не желим 
да износим, изазвали код њега једно стање шока или је то можда разлог 
зашто он, просто да кажем, лаже ако је способан да запамти, 
репродукује? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вештаци су упознати са свим исказима сведока. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, ја питам вештаке да ли су упознати 
госпођо председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, наравно да су упознати, достављено је. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте им све доставили наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И речено је. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А, просто да ли знају каква је улога била 
његова у пицерији, да ли знате то да ми кажете молим Вас? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Молим Вас, ја не 
могу да одговорим на такво питање. Упознати смо са његовом 
укљученост у целу ту причу. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Сад ћу Вам ја рећи каква је улога. Он је 
значи у једном тренутку дошао до те пицерије где је извршен масакар и 
ушао, како говори, у пицерију, унутра видео једну рањену жену која му 
се обратила на албанском, он је њу видео, наводно се уплашио, изашао 
напоље, рекао овде има једна жива, ушао други, бам-бам и убио. После 
тога ушао поново. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хоћу да питам, упознајем га с тим. После 
тога поново улази, види једног човека, који није рањен, који  је устао и 
каже њему ''побили сте ми читаву породицу, оставите бар мене да 
претекнем'', то је његов исказ вештаци, значи ''побили сте ми читаву 
породицу, оставите мене''. Шта ради сведок по његовом исказу, излази 
поново зове колегу, колега убија тог човека. Да ли је могуће сада када 
знате ово, да је тај догађај у пицерији разлог зашто би он се понашао на 
начин на који сте Ви утврдили Вашом експертизом и како такав један 
догађај може да утиче на квалитет овог сведока и уопште да ли се такав 
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један догађај одражава на његову личност и психичко здравље, да тако 
кажем и да ли Вам је говорио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је у једном моменту и напустио, 
да није остао до краја, да је то било за њега страшан догађај. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Најкраће речено, 
ми смо упознати са његовом личном укљученошћу у околности овог 
предмета. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А ово избегавање? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Околности овог 
предмета. Наше вештачење, значи околности нашег вештачења се не 
тичу његовог понашања у критичне околности, нити је наш посао да их 
ценимо. Наш је посао био да се изјаснимо на околност својстава његове 
личности и душевног здравља. Уколико је суд заинтересован да се 
изјаснимо на додатне околности ми ћемо то радо учинити, али овде смо 
дошли да бранимо наш налаз и мишљење. Значи, кратко, не бих могао да 
Вам одговорим на то питање. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не можете да ми одговорите на то питање? 
А, реците ми молим Вас овако, онда да не питам о томе,  о том 
конфликту, само сам хтео више да пита о његовом личном доживљају, те 
сопствене можда и одговорности, али без да тражимо од Вас оцену 
одговорности, него његовог душевног стања после тога. Ја сам хтео да 
Вас питам, из Вашег исказа, односно из овога што је и судија питао, 
значи да ли ово говорио, прво су ме питали оно о чему не желим да 
говорим. Да ли могу да закључим из Вашег налаза да ово говори о томе 
да постоје теме које су мени непријатне за њега, знате, за личну 
одговорност после овога што сте чули и све? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Да. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да? Хвала. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Постоје 
непријатне теме, ја кажем, ја не могу да коментаришем његову личну 
укљученост, али и личну укљученост свакако може да буде један од 
покретача његове нелагоде да се сети, да одговори доследно и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лично његово учешће? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Наравно, свакако 
да може да буде, ајде да кажем, подстицај да се понаша при давању 
исказа, односно да даје исказе такве какве их даје. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Овде је кроз Ваш налаз провела и 
реченица да његова својства личности, претпостављам такве, да он 
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оклева да преузима ризик. Ја сам просто хтео да кажем да ли то може да 
значи да преузима одговорност? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Одговрност, не 
ради се о ризику, него ради се о проблему са преузимањем 
одговорности. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Е, хвала, то ми је важно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оклева да се преузме ризик. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није, него одговорност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, у налазу стоји. Молим Вас, ''на 
персоналном плану испољава неповерљивост, преосетљивост са 
склоношћу ка драматизацији, као и појачан опрез, односно оклевање да 
се преузме ризик''. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Онда у закључној 
реченици мишљење ''недовољна спремност за преузимање личне 
одговорности, те потреба да се избегну конфликти по цену незрелих 
компромиса''. Мислим, да будемо прецизни, значи улетети у ризик, 
значи подразумева улетети и у могуће последице тога, а све, хајде да 
кажем, у крајњој линији подразумева преузимање личне одговорности за 
оно што радите и добре и лоше. О томе се ради, мислим лако је лепо 
изаћи на суд, али треба и стати на суд и рећи то што мислиш и проћи 
кроз унакрсну и проћи кроз ватру кад одеш кући, али то је већ тужилац 
питао, опет се тиче притисака, утицаја са стране, али кажем, он не спада 
у особе које бисмо могли назвати чврстим, непоколебљивим ко ће да 
каже и да стане иза тога па куд пукло да пукло. Не знам, не умем то да 
кажем једноставније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, молим Вас ја морам да се надовежем на 
то. Ако Ви кажете да је недовољно спреман да преузме личну 
одговорност, да ли то значи да преузимање ризика односи се само на 
личну одговорност, а не и на нешто друго? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Лична 
одговорност подразумева да урадите све што можете и да немате себи 
шта да пребаците па како год да испадне знате да сте урадили све што 
сте могли, али урадити све што можете то значи да уђете у ризичну сад 
ту акцију, али и да прихватите последице тога јер одрастање значи шта 
вас је воља, али и да сносите последице, то ваљда значи одрасло и зрело 
понашање. Зато смо њега и окарактерисали као незрелим. Он ће да 
избегава ризике колико је год то могуће, али ако улети у нешто што је 
ризично, па то има лоше последице и на све начине ће покушати да се из 
тога извуче. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, да ли то значи да оклева да преузме ризик 
евентуално и да неког оптужи, да он буде одговоран за то што га је 
оптужио? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Наравно у то 
спада, али опет је то ствар личне одговорности. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Опростите ако ја могу, да ли спада ту и 
оклевање да се преузме ризик личне кривичне одговорности? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, сад је објаснио. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да, рекли сте само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, односи се и на личну одговорности и на 
одговорност да преузме ризик да неког другог евентуално или оптужи, 
или негативно се изрази о њему? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Тако је 
апсолутно, значи он је опрезан, плашљив, ако улети у неку ситуацију 
која је ризична, ајде да кажем, значи преузели сте тај ризик кад сте у тој 
ситуацији, али треба ако сте у тој ситуацији да понесеш са собом све 
последице, значи, то је кад ми кажемо нека лична одговорност да 
станете иза својих поступака, да станете иза својих одлука, па то је тако. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, ја бих да наставим. Ви сте овде 
говорили данас доста о тестирањима и сад смо се ту мало и дошли до 
тих тестова, могу да их видим, не могу, хајте да Вас јај питам нешто 
друго. Видим да наводите тестове који се називају, кажете ''ми у 
последње време испитујемо тестове'' сад сте малочас рекли, а овде у 
налазу наводите шта је то ПАИ? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: То је управо, то је 
персонални инвентар личности, значи тест који мери одређене 
карактеристике личности, који је уврштен у форензичку праксу зато што 
има преко осам скала валидности, које потврђују да ли је одговарање 
искрено или дефанзивно. Свака од тих скала на своји начин описује 
приступ тест ситуацији, која онда показује квалитет, заправо 
партиципације испитаника у испитивању и ми смо навели од скала 
валидности оне које су биле преко граничних вредности, значи 
предграничне вредности 70, то је инфреквентност, то је одређена 
недоследност у одговарању, која може да настане из различитих разлога 
као што смо ставили у загради и навели смо повишење скале 
''малинџеринг'', то је индекс који показује склоност да патологизујете 
себе или друге из одређених дефанзивних разлога и то смо и објаснили, 
да претерује. 
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СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Да претерује у 
приказивању својих здравствених тегоба на пример. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Својих одређених 
мањкавости или тегоба или већ шта год и то смо и навели. Такође смо 
навели и од клиничких скала где смо добили повишење, то је скале које 
мере ту преосетљивост у односу на мишљење околине, доживљај себе у 
смислу грандиозности или одређене ригидности, импулсивности, али 
нисмо нашли повишење, па зато их и нисмо цитирали, значи све оно што 
је испод 70, испод граничних вредности, али постоји скале које мере 
капацитет за однос према стресним ситуацијама, тенденцију 
соматофорних одређених реаговања када ви стрес конвертујете на 
соматски план, поремећај расположења који могу да буду емиционално 
комуникативној или тој физиолошкој равни, као што је рецимо ова криза 
била са притиском, коју сте Ви навели итд., дакле, повишење тих скала 
нисмо добили, па их зато нисмо ни цитирали, него само оно што смо 
добили дискретна повишења, то смо навели. И тај тест тек у 
комбинацији са осталим подацима, који треба да потврде или да 
оповргну шта он показује, има одређену своју вредност и ми смо га 
укомпоновали у комплетан налаз, дакле, добили смо одређено 
поклапање његовог конгнитивног стила, његовог персоналног 
одговарања на овим тестовима, као и на пројективним материјалима као 
на тесту егзекутивних функција, односно способности сврсисходног 
понашања и дали смо онда здружену слику овога шта су његови 
капацитети да се понаша на одређени начин. Дакле, ми оно што можемо 
да говоримо то је то. Да ли он поседује капацитет да се сећа или не сећа, 
да ли поседује капацитет да избегава непријатно или не избегава, да се 
понаша дефанзивно или искрено и то је оно што може да 
објективизујемо. Дакле, капацитете за одређени стил и тип понашања, а 
онда конкретне ситуације, конкретна понашања, то је нешто што је у 
домену суда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А реците ми молим Вас, ево ја сам се ту 
мучио са изразима неким, да би било јасно и нама и суду и окривљеном, 
шта је то ''малинџеринг''? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Извињавам се, па управо то 
сам рекла, ми немамо. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли имамо српску реч за то госпођо? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Управо не. Проблем је што 
смо јако дискутовали, то је енглеска реч и зашто цитирамо енглеску реч 
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иако је правило да на суду се све каже на српском или да буде свима 
доступно. ''Малинџеринг'' индекс је означен као врло значајна скала 
валидности, која показује склоност ка искреном или неискреном 
понашању. Она у преводу немамо једну реч, заправо као што постоји у 
енглеском језику, дакле, та реч ''малинџеринг'' значи следећу реченицу: 
склоност испитаника да паталогизује себе или да паталогизује друге у 
функцији дефанзивног понашања. Значи, да претерује са властитом 
некомпетентношћу или као што рецимо имамо код, сад правим 
дигресију, код насиља у породици па кажу мој партнер је насилан, он ме 
бије, он ми ради ово и ово, а да не мора увек да буде тако. Значи, то је 
паталогизација другог да би заштитио себе. Значи, буквални превод 
''малинџеринг'' индекса значи склоност да паталогизујете себе или 
другог у склопу дефанзивног понашања и повишење тог индекса значи 
да ће да особа има склоност да себе заштити тако што ће или себе или 
неког представити некомпетентним у неком домену и пошто немамо 
једну реч, а пошто компјутер кад вам избаци, значи особа кад, то је 
папир оловка тест, заокружује неке одговоре, ви их онда убаците у 
компјутер, компјутер вам избаци и графичку слику и нумеричку индекса 
и пише индекс ''малинџеринг'' и свуда у свету, ми сада дајемо исказ овде 
и када би исти исказ давали у Хагу, или када би давали било ком суду, 
онд би они знали шта знали ''малинџеринг'' индекс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, зато сте ту да нам појасните. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: То је скала валидности коју 
напросто немамо бољу реч да је преведемо, па смо је онда уврстили 
пошто је новина у форензичкој пракси, ми смо је уврстили као такву, јер 
напросто немамо могућност, реченички можемо да је представимо само. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: То је зато што сте Ви психолози лекари, а ми 
адвокати, али има језикословци Мортоне Бенсон, српскохрватски превод 
енглеског речника преводи ту реч, да помогнем ја ако, суд ће се уверити 
у то, као симулирање, индекс је индекс свуда, ово је индекс симулирања 
практично и Ви сте, ако се не варам, рекли да је он доста високо или је 
повишен? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Повишен, ако је 70, ако је 
гранична вредност 70, онда је то 87. Симулирање подразумева, само да 
кажемо сада у склопу дефанзивних понашања, симулирање у преводу, 
ако хоћемо да будемо прецизни језички, значи свесно лагање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, то је мени сасвим. 
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СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Симурање јесте по оним 
скалама. Шта је симулативно понашање, то је када ви свесно 
представљате. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја бих Вам прочитао неколико израза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Докторе Јовановићу, имате ли Ви нешто да 
додате? 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: О.к. значи 
једноставно, хајде да кажем најсрпскије, што значи може се употребити 
израз симулирање, али је то само део онога што спада под значи ајде тај 
концепт, како је рекла колегиница, ''малинџеринг'', ја лично енглеске 
речи туђице настојим да коригујем, слажем се с тим, значи истина је да 
симулирање спада у нешто што се може назвати склоност ка 
паталогизацији, али исто тако ''малинџеринг'' се односи на нешто што би 
могли назвати претеривање у приказивању својих тегоба, значи или 
приказивање тегоба које не постоје или претеривање приказивању 
тегоба које већ постоје, што се некад назива парцијалном симулацијом, 
односно агравацијом, или паталогизирање других да отприлике своје 
проблеме објасните тако што ћете да кажете нисам ја болестан, луд, него 
су други такви и овакви, да нека своја негативна својства, негативне 
каректеристике у ствари пребаците на друге, нисам ја параноидан него је 
параноидна моја супруга итд., значи то био тај најшири концепт 
''малинџеринга'' али свако симулирање, односно делимично симулирање 
варијација спада у то. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Што сада предмет 
академске расправе није ни овде, све скале, значи свих осам скала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ теоретисање, не бисмо више око тога. 
Изволите, следеће питање. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нећу ту више да идем, само извините молим 
Вас, буквално једно до два питања јер сам при крају, пошто сте овде 
објаснили око овога симулирања, нема питања, мислим имао сам ту 
више, извините само мало. Да, реците ми молим вас, ови тестови које ви 
користите, да ли су ти тестови стандардизовани у Србији у Друштву 
психолога Србије, према закону, да ли су то стандардизовани тестови 
или су то тестови  неки други? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Прво смо на нашој клиници 
спровели стандардизацију тог теста на преко 600 испитаника нормалне и 
патолошке популације и не само њега него и Милоновог инвентара 
личности, Милона 3, то су дакле два теста која смо увели и у клиничку и 
у форензичку праксу и добили смо дозволу од конструктора теста, то је 
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један процес који је трајао 2 или 3 године и управо ће изаћи књига 
написана о томе, а онда треба само да видимо како ће ући у економску 
ону форму што сада није тема, али хоћу да кажем да смо добили 
одобрење конструктора теста, да смо га превели на начин на који су нам 
они дозволили, да смо тај превод вратили, па су они упоредили како смо 
то све урадили, договорили се са њима око стандардизације, око 
методологије и управо је спровели на Институту за психијатрију 
Клиничког центра Србије. Дакле, не само тог него и Милоновог теста 
који је врло значајан за форензичку праксу, јер има и скале валидности и 
мера заправо поремећај личности као и ''маци'', Милонов тест за 
адолесцентне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, нећемо сад о свим тим тестовима, 
молим Вас. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Па, врло је значајано зато 
што их уводимо. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је стандардизовано у Србији, то је 
било моје питање, с обзиром. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Јесте. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте? Треба да се више хвалите, јер ови из 
Друштва психолога Србије званичан њихов податак је да је у Србији 
стандардизован само ММПИ (Minesota Multifacing Personality Inventory), 
а овај наш је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Налићу, нећемо сад на тај начин 
комуницирати, нећемо са тим тестовима, зауставите се, дајте конкретна 
питања. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Извините, ја овде хоћу да ставим приговор 
да је коришћенн тест који није стандардизован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ нешто друго, то касније. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Али не бих желео да то поставим напамет, 
можда и јесте, ево сад чујем да је у фази, зато и кажем треба више да 
објаве и они то. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Упрво смо завршили, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли имате још неко питање? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, ја се захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Само још поставила бих вам још једно 
питање. Имајући у виду склоп личности, његов склоп личности, како се 
односи према обавезама и задацима? ВР
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СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Прихватиће кад 
год може, кад год може ће да их избегне, значи прихватиће декларативно 
и гледаће на неки начин да их саботира. 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Уколико су неповољни, 
уколико нису, спровешће их. 
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Уколико 
подразумевају напор, ризик, одговорност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Оптужени Репановић, да ли Ви 
имате неко питање? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја бих имао једно питање за господина 
доктора. Да ли код овог сведока може да се деси да веже два догађаја из 
два различита дана и да их репродукује као да је то један догађај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није питање за судске вештаке да ли може да 
веже два догађаја у један дан, то је процена суда, не то није за вас 
питање.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ако може њихово мишљење? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда је заборавио, то је већ процена, 
мислите да одговори са неког психолошког аспекта? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја нисам добро формулисао питање, али 
питање је у суштини, мислим да су ме разумели доктори, да он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, са вашег стручног аспекта да ли можете 
да кажете само у том смислу? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Само да поновимо да ми 
нисмо нашли испаде у квалитету памћења. Ово што господин пита то је 
да ли долази до сажимања, до кондензације одређених ствари, то не 
можемо да се изјаснимо на ту околност.  
СУДСКИ ВЕШТАК др АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ: Генерално не 
можемо да искључимо ту могућност, али за конкретне ствари да вам ја 
кажем, ове две ствари повезао, то не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам схватила. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је овај сведок стварно, сугестивно 
је питање? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Ми смо искључили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сугестивно питање има или? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Не, не, ми смо искључили 
сугестибилност као карактеристику когниција зато што је просечних 
когнитивних потенцијала и зато што је прихватљивих егзекутивних 
функција које опредељују његову вољу. Дакле, он испољава завидну 
вољу да одбије нешто што му је непријатно.  
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли овај сведок може да памти, како 
да се изразим, неке тешке наредбе, за разлику на пример памти нешто 
што, а ниједне речи не може да запамти, да ли је то њему својствено, 
шта је у питању? 
СУДСКИ ВЕШТАК др НАДА ЈАНКОВИЋ: Нисам сигурна да сам 
разумела питање, али смо у налазу подвукли, понављам, мислим да је 
трећи пут, дугорочна меморија, дакле, која укључује декларативно 
експлицитно памћење, а шта то конкретно значи, означава могућност 
призивања у свест речи, слика особа као и памћење аутоматизованих 
операција, то је процедурално имплицитно памћење, значи да возите 
бицикл, да возите ауто итд., су очувани. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала, немам више  питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко питања? Питања више нема. 
Добро, ја вам се захваљујем. Јесте ли трошковник, предали сте. Добро, 
хвала, можете ићи. 
 Позовите сведока Јовановић Ненада. Ево направићемо и 15 минута 
паузу. 
 
 На предлог браниоца оптуженог,  
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 15 минута ради одмора. 
 
 Настављено у 11,10 часова. 
 

СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, станите овде. Ви сте сада 
позвани у својству сведока, је ли Вам то јасно? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте као сведок дужни да нам говорите истину, 
значи, не смете ништа прећутати. Да ли Вам је то јасно? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најпре ћу узети Ваше личне податке. Реците ми, 
Ви сте рођени које године? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам рођен 12.05.1962. године у 
Ораховцу, општина Ораховац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Од оца Јована и мајке Јелице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: По занимању сам економиста, а радио 
сам у полицији као инспектори у сузбијању криминалитета и даље, 
значи водим се под суспензијом, значи још не радим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Моје пребивалиште је у Лазаревцу, 
улица Милована Лазаревића б.б. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Јовановићу, испричајте нам 
све шта Вам је познато везано за страдање породице Бериша, у смислу 
како, на који начин и како је дошло до тога да се деси то што се десило 
да комплетна породица Бериша страда? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не знам ја, ја сам давао овде изјаву, ја 
немам нешто друго шта да кажем осим оно што сам рекао и тада. Да ли 
да то поново испричам или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, испричајте све јер не можемо да Вам 
предочавама шта сте говорили, тад сте имали друго својство, били сте у 
својству окривљеног. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па, јесте, али ја оно што сам знао ја 
сам тада рекао и сада, то што је било ја сам увек за истину и остајем при 
томе, значи ја увек истину кажем. Значи, како да вам кажем, у Сувој 
Реци ми смо имали, рат је почео, значи рат је почео 1998. године, марта 
месеца. Од марта месеца 1998. године код нас је у Сувој Реци било 
ненормално стање. Зашто ненормално стање, значи, биле су окупиране 
територије, значи према Ораховцу овамо је било блокирано, иако сам 
живео на 14 км од Суве Реке, нисам могао 3-4 месеца да обиђем ни 
породицу где смо живели у Зочишту до Велике Хоче. Тако је било према 
Дуљу, тако је било значи све и шта смо ми радили као полицајци, значи 
ту, значи штитили смо тај народ колико је могло да се штити, било је 
мали број полицајаца, у то време, значи напушта велики број 
полицајаца, значи ја мислим негде 18 полицајаца да је напустило 
службу, остали смо врло мало. Држава је предузела шта је предузела, 
значи те акције како је то било да се уклоне то и значи то се наставило 
даље, није се смирило, значи долази и до, како долази рецимо 
бомбардовање креће рецимо и то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, сад ћу Вас прекинути. 
Пре него што наставите, ја бих Вас молила да положите заклетву. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Може. Заклињем се да ћу о свему што 
пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што 
ми је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Можемо ли права да му предочимо као 
сведоку ако није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочена су права да није дужан да одговара. 
Не, та поука и није потребна у овом случају, јер је ослобођен, он је 
ослобођен фактички од своје одговорности и сад је сведок. Али та 
упозорења да није дужан да одговара на постављена питања ако би 
одговорима својим или неког свог блиског изложио тешкој срамоти или 
знатној материјалној штети није у обавези да му се предочава, јер 
наравно да више не може да одговара за ово кривично дело за које је 
ослобођен. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није у питању судија, ЗКП није ту говорио 
само о кривичној одговорности, него и великој срамоти, знатној 
материјалној штети, члановима породице, значи то нема везе. Сведок 
мора да се закуне и сведоку морају д се предоче његова сведочка права, 
у супротном чини се битна повреда поступка. Ја тако сматрам, а Ви 
одлучите. Мислим, то је моја примедба.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није експлицитно, али није у обавези суд 
да му предочи сва та права, али ево на Ваше тражење и молбу, није 
сувишно, али није ни неопходно. Значи, Ви сте као сведок дужни да 
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на постављена питања уколико би одговорима себе или 
неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети. Ето, да ли Вам је јасно? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јасно, то сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је јасно да не можете више одговарати 
за ово кривично дело? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте све шта Вам је познато? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, да не би више дужили то стање 
какво је било, 19. марта мени се родила ћеркица и кад се родила, значи 
требало је и да остане више, али због таквог стања какво је било, значи 
већ пред бомбардовања такве најаве су биле и на телевизији и то, одмах 
сам покупио жену и довео код куће на стан. После 4 дана, значи, то је 
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било 19. марта, 24. марта нормално ја сам долазио на посао као и сваки 
дан, ишао радио, враћао се, све нормално функционисало и то и мене је 
супруга позвала телефоном на посао, каже ''Ненаде, молим те хитно 
дођи, нешто дете се не буди, само спава'' и ја питао сам командира, 
командир је рекао, морам да идем да видим, каже ''нема проблема, иди 
Нешо погледај види шта је'', јер и он је знао ситуацију јер ја нисам добио 
ни слободне дане, нисам могао да добије, рат и то, значи ''иди помогни'', 
супруга није била, била је исто болесна. Отишли смо код лекара, кад је 
прегледао доктор видео је значи да дете не ваља, хитно шаље ме за 
Призрен и ја одлазим за Призрен. У Призрену на дечијем горе одељењу 
примају ме горе, познавао сам овога горе пошто овај старији син он се 
лечио исто доле у Призрену и овај доктор дечије клинике, он је био 
начелник, мислим Ивица се звао, не знам како се презивао, погледао је 
ту, а видела ме и она докторка, она Нада која је породила супругу, каже 
''шта је, немој много да се секираш то ће све проћи''. Ја сам се уплашио, 
разумете, дете је дете у питању и то. И онда кад су прегледали све то и 
видели то поново анализе и то, каже ''знате шта, мора ово хитно за 
Приштину да се мења крв, јер жутица је велике количине жутих рубина'' 
и то шта је било, не знам, али већ је било, шта ја знам колико је то већ 
било мало и временски касно, а путеви блокирани преко Суве Реке горе 
преко Дуља за Приштину, преко Брезовице, није било сигурно и тамо су 
се сретали терористи и каже ''дај да покушамо до ујутру'' да ставе дете у 
инкубатор са вештачком храном и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате толико опширно, значи знате 
конкретно шта нас интересује? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, то вече, ја 24. на 25. остајем у 
болници у Призрену и значи то вече креће бомбардовање. Значи, мене 
затиче у болници у Призрену. Ујутру, значи, поново прегледи, поново 
то, мора значи опет анализе, дете мора за Приштину и за Приштину, 
значи одабрао сам пут преко Брезовице, одлазим у Приштину са 
њиховим возилом. Примају ме тамо, погледали су све то са инфузијом и 
то, каже, доктор је био Горанац један, шта ја знам и он каже ''мораш, шта 
си ово урадио'', гледа ове све анализе и то. ''Кад се породила'', каже, 
''дете је прошло кризу, да је било прве дане морали би да мењамо крв, ја 
предлажем да дете иде са мајком, а ви како год хоћете, можемо ми да 
задржимо''. Ја сам био срећан, значи враћамо се за Призрен, значи, 
нисмо имали неких проблема, Бог што кажу нас сачувао, ја тако значи 
како сам био са оружјем, сад то у униформи, враћам се у Призрен. Из 
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Призрена журим да се вратим за Суву Реку, јер пролазим кроз мешовита 
насеља, нон-стоп су пресретали терористи, све са страхом и то.  

Кад сам дошао у Суву Реку, јавио сам се командиру да сам стигао. 
Је ли било проблема, испричао и тамо и овамо, каже ''Нешто колико је 
таквих проблема, остани ту вечерас, буди на вези, ако треба нешто 
зваћемо те сутра нормално на посао''. Значи, то је 26. ујутру, ја устајем и 
нормално као и раније, значи полако пешице кроз град, а становао сам 
доле једно од станице око  километар пешице има до полицијске 
станице. Долазим у полицијску станицу. У полицијску станицу стигао 
сам, шта ја знам колико је било, 10 до 7 или 15 до 7, шта ја знам у то 
време, у дежурној служби интересујем се шта је било, којих новости 
отприлике, они ме упознају шта је било, како је било у ова два дана док 
сам ја био одсутан, значи 24. од рецимо поднева до то време. Ја одлазим 
у моју канцеларију горе, командир још није стигао, није стигао ни 
начелник и док сам погледао тамо у канцелари чујем да командир 
долази, одлази до своје канцеларије, након тога чује се долази и 
начелник и ја нормално полазим до командира у његовој канцеларији. И 
командир питао ме је, интересовао се како сам прошао, како је све то, 
каже добро хвала Богу да је све то добро тако како је. Каже ''Нешо 
кренуло је сад ово бомбардовање, дошло је до измештања људи ових 
који су били, повукли смо, направили смо рокаде, добили смо наређење 
да морамо да заштитимо путеве Приштина-Призрен на деоници од села 
Ђиновца до Топличана'', јер ту је било најкритичније место. Били су 
виногради, било је, значи да могу терористи да приђу да пресретну наша 
војна и полицијска возила. Рекох у реду, хвала на све то и попричали 
уопште о ситуацији каква је била и шта је била и то. И каже ''Нешо, 
молим те, људи су ујутру, значи 25. отишли рано, изместили су се, а и 
ови који су се изместили ту по граду да обиђеш, да видиш, види шта 
треба да им помогне, остао сам сам, а 25. је отишао и Драган 
Радисављевић са својим водом, прикључио се чети својој у Призрену, 
обиђи ове у граду, а молим те ако треба да видиш и треба да обиђеш и 
ове људе који су отишли за Ђиновце, нисам био, види да им помогнеш 
мало око обезбеђења, око смештаја, знаш ти како то иде. Важи 
командире, нема проблема, биће тако како Ви кажете''. Заборавио сам да 
кажем, значи док је био командир, у то наишао је и начелник у 
канцеларију док је то, али начелник се поздравио са мном и он је исто 
тако питао, значи отишао у своју канцеларију и након тога командир 
каже ''Нешо, очекујемо и увиђајна екипа из Призрена треба да дође 
данас, има увиђај да се изврши на Рештанском путу. Кад буде дошла та 
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увиђајна екипа они биће упознати о свему, ти немаш ништа, прикључиће 
се патрола ова наша аутопатрола у пратњи, у обезбеђењу њиховом, они 
знају све где треба да иду'', тако је и било.  

Шта се даље дешава, значи, након тог разговора ја силазим, значи 
служба је нормално кренула да креће по распореду који је написан 25. Ја 
силазим у дежурну службу, а у дежурној служби имала је табла, где су 
седели сви кључеви од возила, од магацина, разумете, то је иза дежурног 
овако како је стол. Узимам ''ладу-ниву'' и крећем на задатак, обилазим 
ове пунктове, значи по граду, пролазим код једних, код других. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли само да определите време које је то 
било када сте Ви кренули у обилазак, отприлике? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па, сад ја не бих могао да вам кажем, 
значи колико је то, да ли је 8 сати, да ли је после 8 и нешто, значи после 
тај тренутак док смо мало попричали, док ово, значи није то било одмах 
чим је то него, значи прошло је, сад не могу да се определим тачно које 
је баш време, разумете. Значи, ја одлазим, обилазим значи људе ове доле 
на пункту, значи који су, имали смо, који су штитили, заштитили смо 
град, значи имали смо људе у робној кући, имали смо људе доле код 
моста испод робне куће одмах мало доле, река протиче, значи и ту смо 
имали људе неки који су седели, у згради су седели, значи ови који су 
радили имали су и који су штитили, патролирали, значи штитили су тај 
део, јер ту су имали оне бочне улице које су долазиле да терористи не 
уђу у град и да ураде нешто што не би требало да се деси, мада је било 
таквих случајева много јер су нам погинули људи у самом граду. И, 
значи, ја обилазим те људе, онда имали смо исто доле на скретање према 
дому здравља, ту је била нека пекара, била је ординација од ових, имали 
су неки, ја мислим да је или пекара или ординација и ту смо имали људе 
где су штитили, где је већина био тај српски живаљ, а такође имали смо 
и на Вису горе изнад балканских, значи постоји један Вис који надвисује 
Суву Реку и горе имали смо положаје, али са тих положаја повучени су, 
25. један део људства је повучен, а остали су још мали део људи горе. 
Кажем, мора да обиђеш и те људе, командир и то ми је рекао, каже ''да 
обиђеш све те људе'' и то. Значи, ја кад сам то све завршио, обишао сам, 
свратио сам до куће, да вам кажем ја јесам био на послу, али у мислима 
био сам и код куће шта ће се десити са дететом и ово. И одлазим, значи, 
после тога кад сам обишао све, одлазим код куће, свратио сам мало ту, 
задржао се, чини ми се да сам попио једну кафу, не знам да ли сам јео, 
нити ми се јело, нити ми се пило, ни ништа, проблеми и све то. Прошло 
је, шта ја знам колико је то сати сада било, не могу временски да ли је 
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било негде прије 10 или тако нешто сати, око 10 сати ја се враћам 
поново кроз град, значи стартујем возилом и долазим испред станице. 
Улазим у канцеларију, опет имао сам оне неке послове, пошто нисам био 
ту, да припремим, да иселимо станицу. То сам пропустио да вам кажем, 
да се станица исели у току дана до бомбардовања, јер прво, значи што ће 
да гађају, планирали смо да ће да гађају наше и да се исели значи то 
комплет, дислокација дежурне службе да се изврши и обезбеђења и, 
значи, да не сме ту да остане, пошто су гађали доле у Призрену, прво 
што су почели, гађали су значи наш објекат касарну где је била 
смештена полиција и војска и све то. И ја, значи, дошао сам у 
полицијску станицу и ништа, ушао сам у канцеларију кад видим 
командирова врата овако наспрам једне канцеларије његова и моја је 
била, једна преко друге, видим командир ту и ја сам свратио ту код њега 
поново. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које би отприлике то било време? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па кажем вам, сад ја не знам колико је 
то било, негде, па било је, шта ја знам пола 11 ако је тако било, више од 
10 сати је било, пола 11 и тако мало смо попричали уопште о ситуацији 
опет ту, шта сам обишао, где сам видео људе, попричали и то и на 
тренутку командир каже, онако гледа и каже ''нема их ови да дођу, ова 
увиђајна екипа је требала да стигне а још није стигла''. Погледао је овако 
на сат и каже ''у мајку му скоро сад ће 11 сати, а нема да дође увиђајна 
екипа'' и знам да је окренуо телефон, сад да ли је позвао доле у дежурну 
службу да пита доле у СУП Призрен у дежурну службу или је он позвао 
доле дежурну службу да пита да ли је кренула увиђајна екипа из СУП 
Призрен, јер за све ОУП, значи којих је било и Сува Река, Драгаш и 
Ораховац, значи била је увиђајна екипа, инспектори из СУП Призрен ми 
смо имали, али наш је био на боловању, тако да су они слали, ми смо 
имали само крим. техничара. Каже ''нема их''  и кад је окренуо телефон и 
то, каже јавио се, колико је било негде око 11 сати, не знам колико је то 
било, да ли је било 11 сати, можда није било још 11 сати, каже ''нема је 
увиђајна екипа'' и кад је окренуо телефон питао је, сад ко му је јавио, да 
ли ови из дежурне службе из СУП Призрен или ови наши из дежурне, 
каже да је екипа пошла пре 5 минута, значи из СУП. Ништа, значи ја се 
враћам у своју канцеларију, припремао сам још неке оне ствари што сам 
могао да припремим, своја документа и пакете и то, јер смо све то 
стављали у камионе доле, техничке ствари оне најосновније, имали смо 
једно возило да склонимо, да нам буде при руци и видим ја, хајде рекох, 
видим неко време, рекох да ја више, измиче ми време, да одем да видим 
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да посетим ове људе, као што ми је рекао командир, на терену. То је већ 
било негде око 12 сати, сад да ли је било 5 до 12, 10 до 12, да ли колико 
је то стварно не бих могао прецизно да вам кажем. И ја се одлучујем 
значи и крећем да обиђем ове људе на терену. Сишао сам доле испред, 
значи кључеве сам држао код мене што су били, а кад сам дошао, значи 
од куће, возило сам паркирао на самом улазу на кругу полицијске 
станице, значи на тротоару, мало на тротоару, мало је имало земљиште, 
тако сам паркирао возило ту вани. Излазим испред полицијске станице и 
одједном поглед како ми је, значи изашао сам и видим два возила 
испред, војна возила паркирана, била је једна бетонска бандера, она 
жица како иде линија низ улицу доле, значи једно возило и друго возило 
паркирано ту и из тих возила излазе униформисани људи у маскирне 
НАТО униформе. Излазе, и како излазе из возила нити причају, нити 
ништа, значи излазе из возила и ја полако, значи како сам изашао, значи 
од полицијске станице то гледам и полако излазим на тротоар, а то је 
одстојање рецимо  5-6 метара од полицијске станице, то је врло мало 
кратак простор, значи са стране су биле оне жица, ограда, ров је био ту, 
излазим на тротоар ту и гледам уживо, значи видим људе преко пута, 
колико је широк пут 5-6 метара, значи на 5-6-7 метара видим ја, пратим 
шта се дешава, значи излазе један део људства како излази развија се у 
стрелце са десне стране, значи у правцу Рештана, значи према Ораховцу 
овај пут што води, значи они у стрелце, а један део људства у колону по 
један, значи крећу путем. За њим, значи овако како се то развијало, то 
све пратим, развијају се полако већ за њим одлазе, иде и ово возило 
полако за њима. У том тренутку мени поглед одлази према аутобуској 
станици, видим на платоу аутобуске станице стигло бело возило, видим 
увиђајна екипа, значи стигла је, они су ишли са тим возилом, значи 
видим увиђајна екипа седа поред овај и њима у том тренутку прилази 
чланови аутопатроле наши прилазе, значи та увиђајна екипа. Шта се 
дешава, значи, у том моменту, значи док све то пратим, значи како они 
прилазе и то, поглед, значи то је ширина тај део, чистина је, разумете ме, 
и видим долази полицијско возило ''ландровер'' плаве боје и ја сад више 
усредсређујем пажњу на тај ''ландровер'', кажем, ко је сад ово ко долази. 
И долази плави ''ландровер'' и паркира возило на средини пута на 
раскрсници пута који води за Речане и овај за Приштину, али мало више 
на том проширењу према Рештану. Паркира на средини пута ту и излази 
из возила, видим господин Митровић, командант Чегрова и како је 
изашао, значи само онако погледао у правцу својих јединица како одлазе 
тамо и само одједном се окрену и крену према мени. Кад је кренуо 
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према мени, значи како сам ја био на тротоару, отуда значи од пута 
овамо долази и ја закорачим корак, два, станем у ставу мирно да га 
поздравим, ипак је то био старешина већег ранга, разумете и то, 
војнички полицијски. У том моменту он ме уопште нити отпоздравља, 
почео на мене да виче ''шта је ово, шта се овде ради, шта је ова гужва'', 
разумете, ''шта ти'', ово и оно. Мени сад шта у овом моменту не знам шта 
хоће овај човек, ја са њим немам ништа, нити какву координацију, нити 
сам кад имао са тим човеком неки близак контакт некада, откуд на мене 
сад ту да виче. У том моменту ја сам се изгубио, да вам кажем, изгубио 
сам се, није ми било пријатно да неко на мене виче без икаквих разлога. 
И ништа, ја стао сам тако укопан, само ништа,  то погледа овако, окрену 
се још једном, погледа на тамо, окрену се, уђе у возило и оде у правцу 
Призрена. Ја овако гледам га, људи моји шта је сад ово. Одлази он и ја 
ништа тако ни реч нисам рекао, одлазим пет, шест корака где ми је било 
паркирано возила, улазим у возило, одлазим на терен да обиђем ове 
људе који су били ван града. Значи, одлазим доле, отишао сам чини ми 
се прво до најудаљенијег положаја, тамо сам погледао те људе, помогао 
им нешто око обезбеђења, око тога, прошетао и  тај круг да видимо шта 
је, како је. Имало је онда, пошао сам назад значи према Сувој Реци, а тај 
пункт је значи у Ђиновце, тачно кад крећеш, сада кад гледаш у правцу 
Призрена има значи раскрсница, иде се горе право за Ђиновце, а сада 
кад гледаш, значи из доласка из Призрена према Сувој Реци, значи са 
десне стране, одмах до пута била је нека продавница, неки празан 
објекат и то, а био је још један канал за возила, механички, мењали уље 
или шта су то радили ту, значи ти људи били су смештени ту, и ја сам им 
предложио значи да ипак да повуку се, увек да буде ко је на стражи, на 
смени да буде у том рову, има прегледност добру, има заштиту и један 
сандук муниције да оставе ту да не би, ако затреба да може да се штити 
док му ови други приђу и то. Обишли смо и ту, тополе оне, те, неки 
објекти који су били, са њима попричао и враћам се за Суву Реку. Са 
десне стране од њих удаљен једно 200 метара била је мало на пут је, 
мало овако као улегнуће знате, није много велико али како води пут, па 
улегнуће и одмах са десне стране значи улази се у једно велико 
двориште, а то двориште било је опасано зидом, па негде да је рецимо 
имало можда, мени се чини као да има негде око хектар а имале су три 
куће велике у низу изграђене, ту је било некада и неко стовариште и то, 
међутим како су биле оне  као гараже и то, нека продавница што су 
имали, они су се сместили у тој продавници ту, као ови људи, неки тамо 
у гаражу разумете што је било, значи у том кругу и ја изашо сам, узео 
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сам једног човека ту са њиме да погледамо да видимо, на кућу попео сам 
се лично на кућу горе да видим каква прегледност има и то, чак сам и 
цреп горе подигао, видим имају добру прегледност, кажем не бојте се 
људи ништа, само будите будни, правилно радите, и нема шта, па каже 
село је велико одоздо наиђе, каже мало смо даље и од ових, и ови у 
Топличане горе, значи од њих па једно 600-700 метара удаљени ови у 
Топличане који су били. Кажем не бојте се ви ништа, само ви будите 
будни, ево где смо ми ту, шта има пет, шест километара, ако затреба 
нешто ми смо за пет минута до вас ту. Тако попричао мало што кажем, 
охрабрио људе, јер ипак старешина кад дође другачије се осећају и људи 
и то, и ја од туд значи седам у возило и долазим у Топличане. А у 
Топличане значи ту је била раскрсница, ишло се од Суве Реке за 
Лешане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта, не морате толико опширно. Значи ви 
сте обилазили те положаје, Топличане, Ђиновце, јел тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Обишо сам све те положаје, објаснио 
сам им све то и ја значи враћам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад се враћате за Суву Реку? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Враћам се за Суву Реку, значи од ту, 
значи кад сам стиго на улазак у Суву Реку одлазим на пункт у шумицу, 
изнад шумице онај и ту обилазим људе, и спустам се, значи долазим 
правац у стан код куће. Кад сам дошо у стан код куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико би то отприлике било време? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па отприлике, сад шта ја знам колико 
могло то да буде, ја, па не знам, да ли је било негде око пола четири, или 
три сати, или пола четири, ја не знам, остао сам кући, ручао сам код 
куће, да вам кажем право и уватио ме мало и сан и заспао сам. Кад сам 
се пробудио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули пре него што сте заспали, да ли 
сте чули неку пуцњаву, да ли се нешто ту дешавало, да ли сте имали 
прилике да видите неки дим или било шта, нешто што би вам указало да 
се нешто необично десило? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Док сам дошо ја значи у Сувој Реци и 
то све, успут, ја ништа нисам видео, а код је пуцало госпођо сваки дан, 
са свих страна, да ли из правца Дуља, да ли је дан, да ли је ноћ, то је код 
нас постало уобичајено да вам кажем, од '98.године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се пуцало у месту Сува Река баш у то 
време? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па где знаш ти одакле долазе ти 
пуцњи, разумете, чују се негде, пуца се, разумете, али то се, не можеш да 
процениш разумеш, и још ако си у возилу и ако си то, не знаш где. 
Нисмо, кажем ти једноставно код нас је рат почео значи '98.године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пуцало се, а јел било жртава неких у 
Сувој Реци, у месту Сува Река? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, успут ја ништа нешто необично 
нисам срео, враћам се значи, одспавао сам мало, ручао, враћам се у 
полицијску станицу, пролазим исто ове пунктове највише, обишо сам, 
ништа необично не видим, долазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте затекли у полицијској станици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Испред полицијске станице ту сам 
стао, и кад сам стао отишо ми поглед овако према Рештану, видим једно 
две, једна или две куће изгорене и видим да се пуши, разумеш, да излази 
дим и то, ништа ту. А ови људи који су били на обезбеђење они су већ 
требали значи до шест сати сви да изађу, да напусте, који су били на 
одмору код куће и који су били да ручају то, да дођу значи и у тој кући 
приватној, преко пута станице, у правцу Рештана значи да ту буду 
смештени, обезбеђење значи да буде ту за станицу. Значи и видим људи 
већ двојица седе испред ту, а ови остали одмарају се тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са патролом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате шта је са патролом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Са патролом, ја не знам шта је са 
патролом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не  знате ништа. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам госпођо отишо значи оно кад је, 
кад сам ја значи кренуо за обилазак за Ђиновце, после оног сусрета са 
господином Митровићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то сте све објаснили, него да ли кад сте се 
вратили до полицијске станице, да ли видите ту некога припадника 
патроле? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Никога, никога ја не видим осим на 
обезбеђењу испред оне куће двојица стоје људи ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту начелник, да ли сте видели 
начелника? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нисам се ја госпођо, ја уопште у 
станици нисам ни свраћао, чим сам видео људе да су испред објекта, 
отишо сам тамо код њих, видим да се лепо снашли, да се припремили ту, 
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и ови, још један објекат је био иза станице једна кућа је била и ту су 
били људи, значи све нормално, већ је почео и мрак да пада, људи су 
прилазили, спремали се за смене и кад су се извршиле све те смене које 
су требале да иду нове и тамо и кад су сви дошли, значи ја се враћам у 
објекат где се ова станица изместила доле.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете све нормално, а кажете претходно да 
сте видели да се нешто димило, да је било запаљено.  
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо кад сам ја дошо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали некога шта је то, ви сте ипак ту, 
помоћник командира, јел тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Десило се нешто у вашем месту. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи не са околних страна да се чују пуцњи, 
него баш у вашем месту, надомак ваше станице, можда једно 100, 150 
метара, како смо овде утврдили. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали некога зашто се диме ове куће, 
ко је запалио те куће? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо, ја знам да је та јединица 
прошла на тамо, е сад ко је запалио, постоји вероватноћа, ко би могао да 
запали други него ако је прошла та јединица, ко ће други ту да запали. Ја 
сам таквог мишљења био да су можда сигурно они, да су имали дејства 
успут тамо, сусрет са терористима и то, да рашчисте или да то и да је од 
тога било. немам шта да питам, они су имали сву своју одговорност, све 
своје, све што су они урадили они су подносили извештаје по линији 
рада својим претпостављеним старешинама, ми нисмо имали људе, то 
што смо имали, ми једва смо скрпили људе да покријемо те пунктове, 
чак у једно време ми смо тражили из. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, колико сте имали људи тог, рецимо тог 
дана, колико сте ви имали полицајаца ту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: На располагању полицајаца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тако је. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па да вам кажем, више од 15 
полицајаца није било, и то је све распоређено на, неки су били на 
пунктовима, разумете, неки у оделење горе полицијско, остали су и горе, 
морали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде реците који су то били полицајци? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е па сад да ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел била дежурна служба? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Где дежурна служба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дежурна у полицијској станици, јесу ли били 
дежурни Гогић, Ђокић Горан, јесу ли били они? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е, то сам видиш пропустио, ја значи 
реко сам ко су, не знам да ли сам вам реко кад сам дошо ујутру да је био 
ту Ђокић, а да сам га срео и Гогића на средствима везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи њих сам срео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су били? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Они су били и укратко су ми они 
испричали о овим новостима што има, и како које померање, да ће да 
дође станице, да ће ово да буде, људство да се померило, да је отишло, 
да су 25. кренуле неке јединице у правцу Рештана тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је био Вељковић Велибор? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Вељковић Велибора ја нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели сведока «А»? Већ знате ко је 
сведок «А». 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел знате да је био ту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Где да је био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није, да је био у полицијској станици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сведока «А» нисам видео, нигде 
нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био у патроли? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У патроли су били, ја сам видео, ја сам 
видео само значи патрола, како ови чланови патроле, био је значи вођа 
патроле Тановић Радован, Чукарић Слађан, Петковић Мирослав и. 
Петковић Мирослав, Тановић, Чукарић и сведок «А». Значи ја сам видео 
чланове патроле тамо, на оно, тај мој поглед, тај визуелно да сам их 
видео на платоу тамо, е сад да ли је тамо био и овај сведок «А», ја 
стварно у том тренутку нисам мого да, ја немам оријентацију да ли је и  
он тамо, јел ме разумете и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате да је током поступка и сведок «А» 
тврдио да сте ви били заједно са њима у патроли, да сте ишли. Не у 
патроли него да сте ишли на обилазак тих пунктова. 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сигурно, ја тврдим одговорно и 
материјално како год хоћете, ја са патролом тога дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нисам био. Ја сам ишао лично сам у 
обилазак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете само, пошто видите те чланове 
патроле које сте управо сада побројали, да кажете тог дана како су они 
били обучени, значи молим вас, немојте говорити по правилу како је 
полиција обучена, плава маскирна и, значи не по правилима, него тог 
дана како су они били обучени? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па госпођо председавајућа како да вам 
кажем ја, то су људи у цивилу сада, како, ја не могу сад ни да се сетим 
ни, шта су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ауто патрола? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не. Ауто патрола, ауто патрола значи 
нормално у плавим маскирим униформама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су имали прслуке неке? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Прслуке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи молим вас, тог дана да ли су имали неке 
прслуке? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја се не сећам стварно, колико сам 
мого да их тако видим, не сећам се да сам приметио да су имали 
прслуке. Јер прслуке су држали само ПЈП је имао, ови други, једино ако 
се неко од некога, од војске или, ако се снашо ови са стране који су 
дошли, ако је то, али ја не верујем да је неко имао прслуке маскирне 
зелене. Значи сведок «А» може да тврди шта год жели, можда је он, ја 
не, ако он каже да је био ту, ја га нисам приметио, ја њега уопште ја не 
видим, ја видим патролу значи тамо, ја немам времена у том моменту да 
размишљам да ли су сви тамо, ја га видим да је тамо, ја знам, био сам 
упознат да ће они да иду у обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, само ми овако објасните, значи у 
моменту када ви одлазите и када долази, излазите из станице и идете у 
те обиласке и кажете наилази ланд ровер, излази господин Митровић. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тог момента кад је он изашо, кад сте ви 
хтели да га одпоздравите, ко је тог момента са вама? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нико, никога ја не видим, осим што 
видим значи ауто, увиђајна екипа на платоу аутобуске станице, шта ја 
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знам колико има, 25 до 50 метара, 35 колико до станице, ајде нека има до 
50 метара, и ја никога више испред станице не видим, живе душе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате да је сведок «А», ви знате, ви сте били 
суочавани. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Како да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О он каже да је он стајао поред вас, да сте ви 
рекли ајде ајде крените. Значи он каже баш, искључив је у томе да је он 
био поред вас. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Он како је мого да се одвоји од ове 
остале чланове патроле, да ли он можда, можда је он био, можда ме 
видео мене ту, али ја њега нисам видео, ја нисам њега приметио ту да је, 
да има било ког. Ја сам само што сам видео, видео сам те људе, видео 
сам то, ја одлазим на задатак, и шта се даље дешава, где они иду, шта 
иду, ја кад сам се вратио реко сам шта сам видео, још кад сам се вратио 
видим оне паљевине ту, да ли не знам ови из обезбеђења или неко рекли 
су ми каже да је било неких жртава у том правцу, колико је, значи двоје, 
троје, колико је било погинулих, е то сад знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте питали шта је било са том увиђајном 
екипом која је дошла из Призрена, да ли сте питали шта, где су они 
обављали увиђај, какав увиђај? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам имао сазнање на Рештанском 
путу, где, шта, како ја не знам, они су имали своје старешине, своје, они 
су значи требали да реферишу значи тамо, ми са њима, нити сам ја 
командир, нити сам ја начелник да се интресујем. Значи они су знали где 
треба да иду, шта треба да ураде, они су обавили тај посао и некоме су 
највероватније реферисали и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је било тог дана 26. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 26, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците да ли је сутрадан била увиђајна екипа, 
кад кажем увиђајна екипа, не мора да буде увиђај неки, него да је дошла 
полиција из Призрена? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сутрадан ја се не сећам да је била, али 
чуо сам да је после два, или три дана да је долазила увиђајна екипа опет, 
из СУП-а Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је поново дошла? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Поново дошла увиђајна екипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад због чега? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да је била, да ли због ових лешева који 
су причали ови ту што су били ти лешеви ту за увиђај, знам да је била, 
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да је то завршено, причало се да су завршили, значи сликали то, 
завршили, евидентирали и знам да су ти лешеви сахрањени на 
муслиманско гробље у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би дакле био други неки увиђај? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То је друга увиђајна екипа, значи која 
је дошла након два или три дана, или можда четири дана, ја стварно сад 
не могу да вам кажем, али знам да се причало да је била, јер тако је и 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви уопште имали прилике да видите 
неке лешеве на путу, Рештанском путу, у дворишту полицијске станице? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, не. Какве лешеве, нема ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нема нико ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да је нешто било у некој 
радионици, пошто  имамо онај записник о увиђају где стоји да је било 
лешева и у радионици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нико ништа госпођо председавајућа, ја 
сам после тога ишао у том правцу тамо, кад су дошли ови људи, кад се 
повукли, јер после морали смо те људе да повлачимо овамо према 
Самодражу, граница између ораховца и наша, морали смо ту територију, 
онда сам пролазио у том правцу, видео сам на пример да је било још 
неких кућа у том правцу, разумеш да је било изгорених и то, а ја шта је 
било, како је било, нико никакво сазнање, нико ништа није нити причао, 
нити ништа. То што сам видео то је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко задаје задатке полицији, конкрето ауто 
патроли, шта, где, ког дана треба одређеног да уради? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па постојао је распоред службе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко прави? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Прави распоред службе командир, 
значи планира службу, пошто је било у миродобским условима правио 
се распоред, могао је на пример и за три, четири дана, али пошто је 
ратно стање то вам није важило правило,некад и направи се распоред и 
не важи тај распоред, дођу измене, хитно треба овамо, овамо и то се све 
помера, разумете ме, значи командир прави распоред, он планира 
службу где, шта, како. Јер он се чује са својим претпостављеним у СУП-
у Призрен, са начелником шта планира на пример, и он зна своје задатке 
које добија, нормално, пошту шта има, он планира службу и код њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете ви да измените тај план његов? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја не могу да изменим командиров 
план, ја могу, може он да ме саветује, да ми каже, ако је командир ту 
како ја могу поред командира да ја изменим план и то. Ако постоји 
командир, ако постоји  заменик, ако постоји начелник. Ја тек ако нема 
никога онда нормално да ћу ја да  узмем да напишем распоред и то. Али 
док је командир, док су старешине ту они решавају те задатке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали неко лице које је било задржано 
тих дана, да не кажем у притвору, али ето било је задржано неко лице, да 
ли ви знате за то да је било неко лице у полицијској станици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да је било неко лице задржано, да је 
било у полицијској станици не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, нити ми је ко рекао, нити знам да 
је било у полицијској станици. И шта се дешавало ја нисам био ту, значи 
дошо сам ту, то што су ми рекли, то је уопште ратно стање, хаос значи, 
ајде овамо иди тамо, иди овамо и то је то. Није се чак размишљало за 
своју безбедност да одеш негде и то, каже ниси смео да идеш, како ниси 
смео ти, у том моменту ти не размишљаш, значи теби је уцртано само да 
идеш да завршиш задатак, јел ме разумете како је то. Значи идеш да 
завршиш задатак, па ви отишли сами,  па и сам ћеш да идеш и то, ко зна 
колко пута, не једном него сто пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете само да нам објасните на који начин 
се издају налози за обављање задатака по хијерархији како то иде? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: По хијерархији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ко издаје задатак и каже које обавезе? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи командир пише распоред, по 
распореду значи имају службе које раде у патроли, које раде у сектору, 
које раде на обезбеђењу, које раде, шта знам те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако опширно, значи командир напише 
распоред? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Распоред, и свака служба, значи ова 
служба која сам реко, патрола, сектор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се то одвија са патролом, јел позива целу 
патролу, или како то иде, да би издао задатак? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Командир, значи изда се налог за тај 
дан, пише се у налогу горе ко је вођа патроле, ко је заменик, који су 
пратиоци и пишу се конкретни задаци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сад. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, и постоји значи вођа патроле, како, 
која је сад ту комуникација, јел комуникација између командира и вођа 
патроле, где он даје задатак или како то иде? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па гледајте овако сада, некад одлазе 
сви чланови код командира ако је неки сложенији посао и то да се 
објасни на пример све, разумеш, да буду сви присутни нешто, одлазе 
сви, а некад само вођа патроле оде горе, саопшти му нешто најосновније 
што треба и онда на терену вођа патроле руководи осталим члановима 
патроле, и о било каквим променама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вођа патроле може да одступи од неког 
задатка, да му каже нећемо овако, него ћемо сад овако да одрадимо? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па вођа патроле не би смео да одступи 
без јављања старешини, значи он је дужан и у обавези ако нешто уради 
значи нешто, треба нешто мимо тих задатака које има и то, наиђе на 
неку препреку, нешто ново што треба да се реши, значи он обавештава 
старешину, једино не дај боже ако буде нападнут да зна да се брани, е, 
то може да предузме сам, јел је то нормално, природно да човек мора да 
се брани. Другога нема.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако патрола добије задатак да иде да претресе 
одређене. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:  Извините молим вас, мало и слабије 
чујем, ако можете да ми поновите питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако патрола добије задатак да иде у претрес 
кућа, конкретно претрес албанских кућа, и значи стриктно је налог да се 
претресу куће, и да се донесу неки евентуални доказни материјали, ви 
већ знате како је то све провејавало, како је дошло до тога и да је била 
наредба да се изврши претрес терена. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може патрола или вођа патроле да одступи 
од тог задатка и да каже, е сад нећемо да извршимо тај задатак него ћемо 
нешто друго? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Од задатка не може да се одступи ако 
командир нареди тако или претпостављени старешина, значи он не може 
сам да одступи без знање старешине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад може да се употреби ватрено средство без 
знања командира наравно, или претпостављеног? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако му је угрожен живот, ако на други 
начин не може да се заштити, остала блажа средства принуде онда 
употребљава значи најтеже средство принуде, а то је ватрено оружје. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је дужан да поднесе неки извештај 
командиру? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нормално, ако дође до употребе 
ватреног оружја, значи мора да се упозна претпостављени старешина и 
то нормално, све то ако је дошло до таквог догађаја, значи то се све 
уписује у књигу дневних догађаја, као догађај региструје се да је био 
тамо и тамо у претресу, да су пронађени, те и те ствари да су пронашли, 
да је пружен отпор, да је употребљено ватрено оружје и значи полицајац 
пише извештај о употреби ватреног оружја и тај извештај о употреби 
ватреног оружја иде значи код командира, командир значи сада оцењује 
у консултацији са начелником својим доле, вишим старешином шта ће, 
да ли је оправдајуће средство употребљено или није, на оправдајући 
начин или није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наредних дана, причали сте о мирнодобским 
условима како је све то било, јел ту и наредних дана, значи после овог 
26.марта, о коме ми говоримо, како је све то функционисало, како, јесу 
ли исто били задаци, обавезе, од стране командира па даље се преноси, 
јел то све исто функционисало? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Задаци су све исто били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све исто? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Све исто, значи морали смо значи 
редовно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте могли ви да рецимо издате конкретно 
неки задатак, и ако је ту командир, ви као помоћник? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја као помоћник мого сам оно што ми 
је реко командир да обиђем, или нешто, ако видим баш да је нешто. На 
пример кад сам отишо тамо да им помогнем на лице места тамо, али 
нешто да ја изменим нешто, нешто драстично или нешто без знања 
командира то никада не би урадио нити би учинио, нити сам кад то 
чинио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали неке испаде у патроли, у смислу 
непослушности и тако нешто? Тих дана. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Слушајте госпођо председавајућа 
овако, то је рат, то је, сад стављам на пример, старешина пошаље 
патролу и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не шта би или како би требало или како је, него 
конкретно вас питам, тих дана да ли сте ви имали неки случај испада да 
сте знали да се нешто догодило? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја се не сећам таквих испада. Имао 
сам, знаш каквих испада сам имао, одлазили су људи питали ме да иду 
до куће да се пресвуку, ови који су били на обезбеђењу и то, напију се, 
неће да дође после на стражу, е такве испаде сам имао, а нешто овако 
нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи типа да вас не питају да ли могу да 
напусте и да иду да се пресвуку, тог типа да ли је била непослушност? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Имао сам резервни састав који су били 
на обезбеђењу, каже молим те да идем до куће да видим, шта ја знам да 
се пресвуче или нешто, е то, па оде до куће, после неће да се врати, било 
је тако на пример, имао сам један или два случаја, али то сам решавао, 
одем па га позовем, па разговор лепо, не може то, да нема људи да 
остављаш на цедилу и другаре и тако, значи нешто овако посебно није 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има питања? Нема питања. 
Изволите заменик тужиоца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте почели лепо да нам причате па вас је 
мало чини ми се суд прекинуо до момента кад сте се вратили у Суву 
Реку 26. и отишли до станице, па кажете нисте улазили у станицу него 
сте одмах отишли код људи који су се ту сместили у кући преко пута, 
ако сам добро разумео.  
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога сте тамо затекли? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па били су припадници резервног 
састава, један или двојица, тако на обезбеђење а неки су били унутра, и 
неки су још долазили, већ је било вече, значи морали су сви, значи 
наредба је била да од момента значи, од рецимо 18 часова, од мрака 
негде да више нема удаљавања без знања претпостављеног старешине, 
напуштања, сваки који је био на сваком месту имала је веза, значи има 
да пита нешто ако му треба и то, а нико није смео самовољно да 
напусти. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кога сте чули ту наредбу да до 18 сати? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То смо, ујутру кад сам дошо тако је 
било, да ли ови из дежурне ми рекли и то, значи да се изврши 
дислокација, и да ће онда више од тог  момента значи нема ракије, нема 
више одлажења горе доле, значи нормално чињеница да је то тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је била дежурна служба? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Дежурна служба значи изместила се, 
значи ја кад сам све то завршио, реко сам, значи дислокација је била у 
центру, у једном стану у приземљу доле.  Значи дежурна служба Гогић, 
Ђокић, ту је био један неки испред, можда још неко ту, не знам сад ко је 
био, начелник је био, командир ту, кад сам ја дошо значи мој слушај 
каже Нешо, опет им хвала и нећу да им заборавим, каже иди кући буди 
на вези, ако затреба, ту сам ја близу, значи колко има 150 метара, буди 
увек будан, спреман. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? Кад је то било? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То је било 26. кад сам ја дошо, кад сам 
обишо све и дошо у тај објекат где је извршена дислокација дежурне 
службе? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У колико сати је то било? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па шта ја знам сад колко је то сати 
било, седам сати, осам сати, колко је то било, или шест, седам сати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Увече? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Увече, тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само нам опишите где се налази та зграда у 
којој су се дислоцирали, колико је то далеко од полицијске станице? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Од полицијске станице има једно 800 
метара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Према где, према аутобуској? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Према Призрену.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Према аутобуској станици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Кад кренеш од полицијске станице 
према Призрену доле, она котлина испод џамије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али од полицијске станице јел се прође 
аутобуска станица? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Прођеш аутобуску станицу, прођеш 
општину, прођеш робну кућу, прођеш џамију, онај круг је био велики, 
мост је био значи који пролази, одма до моста значи са десне стране 
била је раније апотека, а овамо је био један стан, празан стан у приземље 
ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то било сати кад сте ви њих видели 
да су се они дислоцирали? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па било је негде око осам сати, седам, 
осам сати увече, колико је то било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли их затекли овде кад сте се вратили? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Где? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Око четири, кажете кад сте се пре тога 
вратили,па сте отишли? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, ја сам рекао да сам се вратио 
после, око пола пет или пет, можда је било сати, кад сам се вратио од 
стана значи навише, ја сам прошо град ја никога нисам видео, видео сам 
наше људе који нормално патролирају и који су били на пункту, који су 
обезбеђивали улицу и то, и кад сам дошо горе, значи кога сам видео, 
видео сам на обезбеђење тамо горе, попричао са њима, и значи вратио 
сам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То  значи увече, увече то око осам сати, кад сте. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Седам, осам, не знам сад, немој да ме 
везујете за тачно временски не могу да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Седам, осам. С ким сте из дежурне службе 
разговарали и да ли сте разговарали са командиром и са начелником, ту 
увече 26? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Увече? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ту сам ја дошо, ту је био овако 
начелник је био са једне стране, био командир, сад чини ми се да је један 
или, можда ови из дежурне службе нису били ту, две собе су биле, били 
су они са мном на средствима везе, значи ја сам, испричали смо, реко 
сам, били смо, завршили смо то све у реду, каже пошто је теби такав 
случај још, иди молим те. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да су и средства везе пренета? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Пренета су, значи средства везе, оне 
фиксне радио станице, а онај како се зове, телепринтер и то, и телефон 
специјал и то, то је остало горе, јер не може из станице то да се 
премешта где смо ми одлазили. Значи премештене су нормално и 
средства везе, ове радио станице које су биле, пуњачи и то да имају 
људи значи, да замене батерије и то, увек је пратило ту дежурну службу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад вас ја питам, да ли сте тада питали ове из 
дежурне службе да ли се нешто догодило у време док сте ви били 
одсутни из Суве Реке, 26? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Када да ли сам питао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 26. увече да ли сте питали да ли се нешто 
догодило у Сувој Реци пре вашег повратка? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче, ја кад сам дошао 
то је било већ завршено, значи мрак, крај дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је то било завршено? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Завршена смена, мислим пада мрак, 
нормално, организује се служба за обезбеђење, за све, значи ја сам 
свратио ту где је штаб, нормално да се јавим претпостављеним 
старешинама и кад сам дошо ту, значи они су само рекли нешто, каже, 
испричао сам да сам обилазио ово, да је све у реду, да су смене отишле, 
да су дошли људи, да су то, као и нормално, и каже добро је, нема 
потребе да будемо сви, остаћу ја ту, командир, иди кући пошто је теби 
такав случај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли вас је неко обавестио, то нам је ваш 
командир Репановић рекао да је он тог дана видео једно тело код 
аутобуске станице, мртво тело код аутобуске станице и да је звао 
увиђајну екипу из Призрена да дође. Да ли ви о томе нешто знате? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја тО не знам да ли ме је обавестио, 
али ја се не сећам да ли ме је командир обавестио о томе уопште. Ја знам 
да сам дошо, можда је обавестио, ја стварно сад не могу да тврдим да ме 
је обавестио за ово,  али знам да је увиђајна екипа била, да је завршила, 
причало се да је то завршено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, али за који догађај је завршено? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче, кажем ти за ово 
26. кад сам дошао, они лешеви који су причали да има два, три леша и 
оне куће које су биле изгорене, била је увиђајна екипа значи, да је 
завршено. Нисам ни видео те лешеве нити ништа, јел ме разумете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде вратићемо се онда, ајде кад сте кренули на 
то. Значи ујутру 26 кад сте дошли на посао у Суву Реку, рано ујутру у 10 
до 7, 15 до 7. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте разговарали прво са увиђајном 
екипом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, господине ја кад сам дошо ја 
сам разговарао са дежурном службом, значи ја нормалано, стање да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините, извините, са дежурном то сам 
мислио. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Каква увиђајна екипа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, погрешио сам, са дежурном 
службом то сам, грешка је моја. Са дежурном службом сте разговарали. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта вам је, односно ко су та имена, судија је 
поменула, али. 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи вођа смене је био Гогић 
Милован, а његов помоћник је био Ђокић Горан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли обојица били ту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Били су обојица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е ко вам шта каже везано за догађаје од 
претходних дана? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па нормално кад уђем ја унутра шеф 
смене ме обавешава шта је било,  значи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел њих питате или они то имају обавезу да вас 
обавештавају. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја кад сам дошо, значи ја као 
старешина једне јединице, без обзира док ни је дошо командир и то, 
интересујем се за службу, био сам одстутан, питао сам значи њих, шта 
има ново, јел какво је стање, јел нормлано и све то, каже за сад није било 
никаквих проблема, значи наређено је да ће бити дислокација у току 
дана дежурне службе, мислим дежурне службе, реко сам све то, значи да 
ће доћи, да су људи отишли тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ме интересује ово за те лешеве на 
Рештанском путу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То ја кад сам дошо, господине после 
подне значи кад сам дошо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, прво сте рекли јутрос. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Где јутрос, какво јутро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте ујутру у 10 до 7. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немој молим те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да су вас ови из дежурне службе обавестили да 
је било неких догађаја на Рештанском путу. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не ја то нисам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не,  нисам ја разумела да је то било у 
јутарњим сатима. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја то нисам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кад ви први пут сазнајете да је било 
неких лешева на Рештанском путу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја први пут сазнајем значи кад сам 
дошао после подне, кад сам обишао ове пунктове који су били ван града. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Неће моћи, знате зашто неће моћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате како сте нам рекли,  рекли сте нам да вам 
је Репановић. 

ВР
З 0

72
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2010. год                                                     Страна 51/103 
 
 
 

 
 

К-По2 49/2010 
 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само судија. Да управо ви сте рекли кад сте се 
вратили оно око 10,  пола једанаест да је Репановић вам рекао да ових 
још нема и гледао на сат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, да није дошла увиђајна.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ви пре тога знате значи да постоје неки 
лешеви на Рештанском путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, тако је. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, ја, немој да ми нешто умећете, 
молим вас немој да умећете нешто, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, он је рекао да се очекују увиђајна екипа,  
јел тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја ћу да поновим поново, значи да то 
буде јасно. Ја кад сам дошо значи командир Репановић, видео сам ту, он 
је овако погледао каже нема увиђајне екипе. А мени командир није 
рекао ништа за увиђајну екипу, нити да има лешева, да долазе због леша, 
него долази увиђајна екипа каже, знају они све, добили задатак, патрола 
ће да иде у њихово обезбеђење, нити ми је рекао да има лешеве, нити где 
треба да иду нити шта треба  да раде. А ја нисам реко лешеве, господине 
тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, тако сте. Добро а шта ради дежурна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим вас, ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта ради увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Увиђајна екипа врши увиђај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако се неки догађај деси, значи долази 
увиђајна екипа и изврши увиђај, било да је крађа, било да је, извршено 
неко кривично дело, е то је то, задокументује се то, има крим.техничар 
слика лице места, све што треба, напишу они извештај, имају своје 
претпостављене старешине,шта су урадили, како су урадили, 
извештавају и то је то све. Али молим те нешто што нисам реко немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро следеће питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ви кад вам каже командир да долази 
увиђајна екипа, јел ви питате зашто треба да дође увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Видите да вам кажем, нити сам питао 
нити ништа, код нас су увиђајне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не, рекли сте да сте ваљда претпостављали да 
знате да је било неких акција. ВР
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Претпостављао сам, имао сам 
претпоставку да је било дејстава, да је прошла 25.нека јединица, 
евентуално да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли, нећемо се понављати. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да се нешто десило можда, због тога ја 
сам сумњао, ја нисам био то сигуран, али моја је то претпоставка таква 
била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте рекли, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли вас ваша дежурна служба увече 
26.обавештава да се нешто десило у Сувој Реци тог дана' 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, какви дежурна служба, нико 
ништа ме није нити обавестио, нити старешина нити ништа, него ја то 
тако, само контакт, значи цео дан сам горе, доле био, нисам био ту и то, 
знајући мој случај каже иди ти кући каже, да не будемо сви ту, нема 
потребе, да буде неко одморнији ако затреба, е то је то било, тако. Увек 
смо практиковали неко да остане, командир ако остане ту да дежура, 
значи ја би отишо да одспавам до куће, ако је и командир и начелник ако 
неко није, онда сам ја остајао и још један неко други и тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате шта је онако мени нејасно остало? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Реците. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви обилазите ваше људе на пунктовима у 
граду. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да, ујутру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ујутру? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И то вам је задатак да их охрабрите, да им 
помогнете да се боље организују. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да је почео рат, да не сме да буду 
изложени толико, да не сме да врше никаква кривична дела, да пазе шта 
раде, да чувају грађане, имовину, нормално све што ради се полицијски 
посао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све, то радите и у граду и у пункту у 
Ђиновцима? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад ми није јасно. У граду се нешто дешава, 
горе неке куће, ви сте издали наредбу да не сме ником ништа да се деси, 
да се не краде, да се не пљачка, да се не убија. Пролазе вам неке 
увиђајне екипе, чујете неку пуцњаву. Зар вас не интересује шта се то 
догодило у граду у коме ви треба да вршите надзор над вашим 
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пунктовима а дешава се нешто. Зар ви не питате некога шта се то 
десило, само, ето не морате из неког другог разлога, него једино рецимо 
из разлога да ли су ваши људи угрожени? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче, то је била друга 
јединица, друга команда, друго све, они су то од '98.године увиђајне 
екипе је прошло  и прошло, то је постало као више уобичајено, нити сам 
питао шта је урадило, значи највероватније они су изгорели, завршили 
су посо, зна коме треба да одговарају и шта има ја да питам, да се 
интересујем то. А да је недај боже што кажете ви, да су наши људи 
погинули, неко би јавио то. Јел ме разумете? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па знам, али становници Суве Реке су наши 
људи. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па наши људи су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим, али тог дана је 50 људи убијено. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па откуд ја знам да је убијено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он тог момента није знао. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Откуд ја знам да је убијено, ја сам 
сазнао овде на суђењу Слободану Милошевићу кад је било, био сам у 
Бујановцу на терену доле, кад сам дошо, нешто изашо сам на круг и зове 
ме супруга каже Ненаде дођи каже да погледаш, да видиш нешто 
спомињу Суву Реку, нешто овај доктор гинеколог нешто сведочи, и тада 
сам ја праву истину значи шта се десило у Сувој Реци тад сазнао. И мени 
је јако жао и шта се то све десило са грађанима са којима смо живели и 
радили ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, следеће питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали овог човека који је радио на 
бензинској пумпи, Јашара Беришу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Познавао сам  и Јашара Беришу, 
познавао сам и оног, и Биљала сам познавао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, јесте ли га видели тог 26. кад сте пролазили 
ту неколико пута поред бензинске пумпе? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 26., значи ја сам прошо ујутру, сад да 
ли је он био напољу, то не могу да се сетим стварно, можда је и био 
напољу кад сам прошо навише, испред, или. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сутра 27. 28. 29. јесте ли видели више Јашара? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нисам, после, нисам, нисам га видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли питали некога шта је са Јашаром? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па што имам да питам ја кад видим да 
њихови грађани одлазе, значи одлазе негде, можда се човек склонио, 
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кренуо је рат, значи сваки гледа, тражи спас, можда је отишо негде и 
што да баш за њега питам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли се питали шта је са људима који су 
живели у тим кућама које су изгореле а видели сте да горе куће? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Кога да питам, шта да питам? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вашу дежурну службу, ваше командире? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Шта зна дежурна служба, ако је нешто 
урађено, значи ако је прошла, то би се видело да је нешто урађено значи 
од наших људи или нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, каже да не зна, не зна конкретно шта се 
догодило, тако барем каже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ваш командир зове увиђајну екипу из 
Призрена да дође? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ваш командир зове увиђајну екипу из 
Призрена, јел се нешто десило, сад вас ја питам, шта се то десило а ви не 
знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не зна. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па шта ја знам човече, долазиле су 
екипе и екипе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не зна, рекао је. Добро немојте више 
одговарати. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нисам се ни интересовао ни, гледао 
сам да урадим задатак који сам добио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте више одговарати молим вас, рекли сте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али како обезбеђујете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати док вам не дам дозволу. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Разумем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како водите рачуна о људима на  пунктовима, 
на звонику, на висовима, на, где сте све изређали, код робне куће, код 
Дома здравља, кад вам у граду погине 50 људи, становника а ви не знате 
ништа о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, одбија се одговор. Следеће питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел вас неко известио да је било неко пуцање у 
граду? Ви сте рекли да је било сваки дан пуцање у граду. Ви сте рекли да 
је било сваки дан од 98? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, пуцњава је била сваки дан. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел била у граду сваки дан пуцњаве? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па било је кад нам погинули људи у 
граду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад су вам погинули људи у граду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте не знате одакле се пуца, тако сте рекли 
на моје питање јел било у самом месту пуцања. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја не знам госпођо да ли се пуцало, 
пуцало се кад прође јединица ако је неко нападне, али пуца се сваки дан 
у Сувој Реци.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел вас некад неко напао у Сувој Реци, неки 
терориста, нешто у Сувој Реци, јел некад неко напао некога? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јесте мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 04.априла где сам пошо да спречим 
колону да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо причати сад о том догађају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али тог 24. 25. 26. 27. 28. јел вас неко напао? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па господине кад ти убију у сред 
града, у сред продавницу, на сред подне, а шта је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад је то било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, пита вас 26. да ли вас је неко напао? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 26.мене нико није напао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дан пре тога, дан после тога, јел имате извештај 
да је неко напао? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 24. и 25. ја нисам био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан пре тога није био ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, али извештај каже да му је дежурна 
служба поднела извештај ујутру 26? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 25. и 26. мени нико није из дежурне 
службе обавестио да је неко погинуо, да је неко, урађено и то, да је то 
било сигурно да би они  мене обавестили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, немојте више одговарати. Господине 
Јовановићу. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Или обавестио би ме и господин 
Репановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо се понављати, немојте молим вас да 
оптерећујемо транскрипт са истим питањима. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па он тражи. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Помињали сте неко бело возило 
увиђајне екипе. Данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, споменуо је да је видео бело возило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Данас је рекао кад је изашао из полицијске 
станице, и погледао у смеру према аутобуској станици, видео је ауто 
патролу и видео је бело возило увиђајне екипе. Сад ја питам какво је то 
бело возило, и каква је то увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Увиђајна екипа из СУП-а Призрена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога сте ви видели у тој? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па видео сам људе, двојица, колико је 
било, ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко су ти људи? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па из СУП-а Призрен, инспектори. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се зову? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ех сад, ја вам кажем то је тренутак 
само запазио сам, видео сам, значи људе видим како прилазе, усмеравам 
поглед на плави ландровер који долази и пратим шта се дешава. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где се то возило налази тачно и које је то 
возило, бело возило, које је? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: На платоу испред аутобуске станице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то у близини Тржног центра? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па плато је велики, значи аутобуске 
станице, ширина, круг и онда има онај бетон, ти перони где су значи, 
испред перона мало овамо, значи ту је било то возило.  А иза аутобуске 
станице, иза оне зграде налази се Тржни центар где је то све затворено 
тамо и не може да се види, немаш видик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које је то возило, јел можете да опишете то? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: «101» ја мислим да је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: «Застава 101»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли видели неки камион? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, камион госпођо председавајућа 
реко сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трактор? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, не, ја нисам споменуо никакав 
трактор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам вас да ли сте видели, не да сте 
споменули? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не ништа, ја сам видео реко сам 
два камиона и ово возило што сам видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е то возило сад на основу чега ви закључујете 
да је баш то увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па зато што знам да је требала да дође 
увиђајна екипа, значи да је кренула из СУП-а Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, чекајте, рекли сте већ да знате те људе из 
Призрена, кад сте рекли дошли су из Призрена људи, знате људе који су 
дошли, јел тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд знате да је то онда увиђајна екипа? 
Тачно. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја госпођо председавајућа, ја то 
претпостављам значи, знајући да је требала да дође увиђајна, да је 
кренула, значи они добију задатак, они знају где треба да иду, упозната 
је значи патрола, чим стигне значи, они су чекали увиђајну екипу, одмах 
значи се прикључили њима и ја откуд сад знам, то је, по томе ја 
претпостављам да је то увиђајна екипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, јел мого неко други да дође у град 
аутомобилом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па не може неко други да дође баш 
тако а да се прикључи патрола њима ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли питали ви патролу јел била увиђајна 
екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, ја са патролом нисам контактирао 
ништа тога дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли питали команданта вашег, командира, 
да ли је данас била увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, нисам имао ни времена, па што да 
питам командира да ли је била увиђајна екипа кад сам ја видео да су они 
отишли тамо, да смо очекивали, да је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су отишли? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па на аутобуској станици, на платоу 
аутобуске станице ја сам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел ви имате неки податак да се нешто десило 
на платоу аутобуске станице, па је аутобуска станица била место где су 
они вршили увиђај? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немојте тако молим вас, рекао је у ком моменту 
је видео и ауто и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, али види увиђајну екипу, не испред 
полицијске станице, не на Рештанском путу, него их види на аутобуској 
станици, какве везе има аутобуска станица са увиђајном екипом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, ту их је затекао. Немојте 
одговарати. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли могу да објасним? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, ал што је, мислим 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, па рекао је, изашао је и затекао их је 
и тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, није он њих затекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видео их је како наилазе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је видео да људи излазе из кола, «заставе 
101» двојица људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, и види патролу која  им прилази. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сад, шта они раде на аутобуској станици? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине, ја немам времена, ја се 
враћам у моје возило и одлазим на задатак који сам добио. Шта су они 
радили, где ишли, куд ишли, то није увиђајна екипа, увек се они 
договоре, значи кад се чују ало има увиђај на том и том делу у тој и тој 
улици, и кад дођу из Призрена они знају Суву Реку, Сува Река је мала, 
значи пар уличица или село где је, и они тачно знају, одлазе тамо на то 
место, шта има он да дође сад испред станице ако је речено ауто патроли 
да долази, они су их чекали, чим дођу значи прикључе се, одлазе на 
место где треба да иду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али то ми је, ви треба да штитите своје 
људе, зар вас не интересује шта се то догодило, каква је то опасност 
претила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, одговорио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вашим људима, па има мртвих па зато долази 
увиђајна екипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте, не зна зашто долази увиђајна 
екипа, не можемо сад вршити притисак, не зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија ви мени на сва питања ви дате одговор, 
тако да онда ја боље да не устајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, зато што је објаснио, он је објаснио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па није објаснио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није, па то је његово објашњење, друго је 
да ли га ви прихватате или не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није објаснио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине Јовановићу, ја сам 
Градимир Налић, ја браним Радојка Репановића. Ја ћу вам поставити 
неколико питања такође. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Изволите. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Трудићу се да вас не питам оно чега се не 
сећате а рекли сте. Реците ми молим вас, када се позива увиђајна екипа, 
ко одлучује о томе да се она позове? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Одлучује, значи, упознат је старешина, 
командир, упознат је и он ступа у контакт и позива доле, или нареди 
дежурној служби да јави доле у Призрену или тако. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте ви можда присуствовали или вам 
је неко из дежурне службе 26., реко да је Репановић наредио да се зове 
или само кажете да је Репановић вама то рекао што нема ових? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, мени нико из дежурне службе 
није, него то је само наш разговор између мене. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А да ли је нормално да дежурна служба буде 
упозната са чињеницом да тога дана треба да дође? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да ли је нормално него да ли знате? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли дежурна служба треба да буде 
упозната са чињеницом да се очекује увиђајна екипа тај дан? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Требала би да зна. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли такав позив увиђајна екипа односно 
разлог за позив треба да се упише и у станичне књиге да тако кажем, да 
се констатује да се догодило нешто и да је дана тог и тог позвана 
увиђајна екипа из Призрена, да ли то мора да се  запише негде у књиге? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине значи, ако постоји неки 
догађај, значи чим се позива увиђајна екипа нормално да постоји 
догађај. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Е значи онда је морало да буде 
претпостављам нешто уписано у књиге везано за тај догађај? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И као догађај значи дежурни су 
морали да упишу значи за такав догађај. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Е сад овако ми реците молим вас. Кажите ми 
молим вас, рекли сте да сваки час је долазила увиђајна екипа, рат је био 
од '98, да ли се дешавало на пример да се позове увиђајна екипа а да она 
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због неких разлога на пример, ајде да не улазим ја да вам то сугеришем, 
да она не дође тог дана него дође касније, неког другог дана и остало. Да 
ли се сећате неке такве ситуације да је била? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да вам кажем сада, можда не могу сад 
да се сетим, али било је случајева на пример због безбедносних разлога, 
не може да се изврши увиђај тога дана али се дође или касније, или 
сутрадан, али увиђај се заврши значи. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте рекли да сте се појавили ако се не 
варам поново у станици негде пола пет, пет, јел тако сте рекли, у 
предвечерњим часовима? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па отприлике тако, већ почео мрак да 
пада, март месец. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Тај март месец, је ли тако. Добро. Кажите 
ми када сте дошли ту у станицу, да ли сте ви, рекли сте сада да не знате 
ништа о овим догађајима, да сте сазнали касније на суђењу Милошевићу 
и остало, а да ли сте тада сазнали да ли постоји неки догађај поводом 
кога је требало баш тог дана очекивати увиђајну екипу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја ништа у вези тога нисам ни питао 
ни ништа, знам да долази увиђајна, да је била, да је својим током они су 
отишли, имали смо претпостављеног старешину. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Видели сте тога дана да горе, да се диме 
тамо неке, рекли сте објекти и остало и тако даље. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Кад сам стиго, тачно, тако је. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је логично да кад видите тако нешто, 
односно нећу да вас питам да ли је логично, да ли је ваша обавеза или 
обавеза неког вашег старешине да тако кажем, да кад види, да кад га 
обавесте о таквом неком догађају, позове увиђајну екипу? Кад види 
негде запаљене куће и остало, да ли се зове увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е слушајте сада, и то ћу да вам кажем. 
То ако ради друга јединица. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, не, ја вас питам. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Саслушајте да вам објасним, ако ради 
друга јединица, они значи обавештавају шта су радили, обавештавају 
СУП Призрен, по својој координацији и кажу на пример јавите да је то и 
то и онда позивају наше командире и нормално да командир обавештава 
о томе да се нешто десило. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте овде, вама је овде суђено и као што 
вам је судија рекла не може вам поново бити суђено за исто дело. Да ли 
се сећате, да не би сад тражили овде у списима, можда или вам је ваш 
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адвокат предочавао и остало, да постоји записник о увиђају који је 
извршен 30. од стране овлашћених службених лица Призрена, везано за 
управо некакве лешеве угљенисане и из неких спаљених кућа. Да ли 
знате за тај извештај? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па читано је овде у судници. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Читали сте га, да. И видели сте на том 
извештају да то садржи и скице и фотографије са лица места и остало. 
Да ли су те фотографије са лица места по вашем сећању амбијента у 
коме су снимљене, управо фотографије које су снимљене у дворишту 
беришанском, сећате се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то не зна, он није ни. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то не зна. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па не, он зна како изгледа беришанска бела 
кућа и двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, али не зна тад, са тих фотографија да 
опише да ли је то. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине, ја бела кућа, ја у двориште 
никад нисам одлазио. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ако му предочимо фотографије можда ће и 
моћи да опише да ли је то. Онда је јасно да он говори о увиђају који је 
био 30. вршен, јер су фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, он је рекао да је био тог дана, он је рекао, он 
је баш прецизно рекао 26. и да је било наредних, не зна, не може да се 
сети тачно ког датума, али наредних дана исто био увиђај. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, али просто да га питамо још једну 
ствар. Да је било 26. било каквог увиђаја, да ли је о томе морао да 
постоји записник истоветан оном записнику од 30? Записник о увиђају 
да ли би морао да буде сачињен 26. уколико је 26. вршен увиђај или су 
они дошли, извршили увиђај и отишли онако, када су они били на 
увиђају, да ли су морали да сачине записник о увиђају? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па морали су да сачине. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли тај записник представља званичну 
документацију МУП-а Призрен и ОУП-а Сува Река? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То је, то је ишло у Призрен, у Суву 
Реку није ишло. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, да ли је морао да постоји такав 
записник? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па морао је да постоји, ако су. 
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АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Е сад ћу вам рећи, ви сте били у поступку, 
такав записник не постоји, постоји записник о вршењу увиђаја 30. Како 
то можете да нам објасните, да није сачињен уопште извештај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то не може да вам он објасни како је могуће, 
не. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, немојте одговарати. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је морао да буде, ви сте рекли да је 
морао бити сачињен. Да нећу вас ја то питати, у праву је судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да се само надовежем, а да ли је онда 
у књизи дневних догађај морао да буде убележен овај догађај? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Тако је, хвала. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако овај догађај ако су нама пријавили 
као догађај у дежурној служби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако вам је пријављен? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако је пријављено дежурна служба је 
морала да води то, ако није пријављено нема шта да ми бринемо за тај, 
они су дошли, значи по налогу из Призрена су дошли и они су то 
завршили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је морало да буде убележено да су 
запаљене куће? Дана тог и тог запаљене куће. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па није, то није морало да се убележи, 
нису наши људи радили, нису то, ја кажем опет ако су радили ови са 
стране које су дошле јединице, они су писали те извештаје, они су 
писали те записнике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте али они су дошли по нечијем позиву, 
нису, откуд су они знали из Призрена да се нешто догодило у Сувој 
Реци, значи мора да им је саопштено? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Онда су писали можда доле у 
Призрену код њих. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А што се онда секира Репановић што их 
нема ако је то екипа нека друга, ја вам кажем следеће, да ли је могуће да 
сте ви помешали тај увиђај 26. са осталим догађајима евентуално којима 
сте присуствовали, нисте 26. и да се у ствари ради о увиђају који је 
вршен 30.,  а кажем вам поново, сви који су овде учествовали а наводим 
вам, не окривљене, него остале, значи Гогић Љубиша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете одговорити на то питање. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Зашто? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да ли је помешао ако он објашњава како 
је дошла увиђајна екипа тог 26, и после неколико дана је дошла опет 
увиђајна екипа. Значи не можемо да кажемо да ли сте помешали, 
децидирано је рекао. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија очигледно је да 26. овде материјални 
доказ о постојању некакве увиђајне екипе није било 26. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било ни овог догађаја  за који смо утврдили 
да се десио, према томе не можемо тако. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте, јесте, ја ћу да му предочим и овај, ко 
је све од сведока 26, говорим о дежурној служби, говорим о осталим, 
говорио у ствари да се радило у увиђају 30, и само то покушавам да му 
кажем ко све говори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нема потребе, то је сувишно, то је сувишно, 
он говори о својим сазнањима. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па просто да ли може да каже да ови греше, 
њих десет а он не, то сам хтео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То да ли они греше, то, он говори своје сазнање. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим вас да ли, 
извините молим вас, мало сам се помео. Кажите ми молим вас, ви сте 
поред овога  белог кеца за који ви мислите да је увиђајна екипа и тако 
даље. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја мислим да је то тако моје 
запажање које ми је остало у сећању, сада. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Слушајте мене молим вас, спомињете плави 
«ландровер». 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Чије је то возило и где ви њега видите? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Како где видим? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па где видите, у ком тренутку, где ви 
стојите кад видите тај плави «ландровер»? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Плави «ландровер» значи док сам 
посматрао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво питање, чије је возило, прво питање знате 
ли чије је то возило «ландровер», да ли знате? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То није наше возило, то је возило које 
је дошло са јединицама које су дошле са стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са стране, добро. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А где ви видите на ком месту уочавате тај 
«ландровер», где ви стојите а где се налази «ландровер»? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја стојим на тротоару испред станице, 
а плави «ландровер» значи долази из, значи у видику негде у линији кад 
сам гледао да је стигла ова екипа из Призрена и наша патрола где се 
састају, значи линијски тако отприлике, тако видим долази плави 
«ландровер» и ја усмеравам се на плави «ландровер». 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли се тај плави «ландровер» састаје с 
белим кецом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, плави «ландровер» долази 
испред станице на самој раскрсници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све смо то објаснили, немојмо се понављати, 
молим вас. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Он долази испред станице ваше. А реците 
ми молим вас ова лица која ви описујете из та два камиона које видите, 
која долазе ту, како изгледају? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Како изгледају, полицајци. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јел  познајете ви ту јединицу, јел знате ко су 
они? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У НАТО униформи. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јел знате ви ко су они, јел та јединица и 
раније у вашем реону дејствовала? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Та јединица, ту су били они, ту су се 
измењале јединице и јединице, али знам да су то јединице које су биле и 
'98. године и, да су то наше јединице, разумете упућене са стране које су. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли познавали команданта те јединице? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јесам. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ко је то? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господин Митровић. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И реците ми, то кад Митровић вас ту нагрди 
да кажем и тако ружно,  како сте описали. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е баш тако, нагрдио, баш тако. Ја 
нисам знао где сам. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта ви после радите? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Шта ви после? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта радите ви после тога? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам стао само укопан, гледао сам, 
он уђе, окрену се, уђе у возило и погледа овако како иде, оде у возило и 
ја на свој задатак отишо. ВР
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АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми молим вас, после десет сати, 
једанаест, пола једанаест, кад сте ви кренули тамо, јесте ли ви после тога 
уопште видели тог дана Радојка? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господина Репановића ја нисам видео 
до увече у стану, где је био, шта је радио, стварно не знам. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, реците ми јесте ли чули да је Радојко 
издао било какву наредбу мимо овога што  сте рекли да је послат, да не 
знам ви обиђете ове, да чега не знам увиђајну екипу која није његова и 
да треба да се сели полицјска станица. Јел знате ви да је он издао било 
какву другу наредбу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, ја за никакву другу наредбу не 
знам. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А јел хоћете мало да нам осветлите лик 
Радојка Репановића, какав је то официр и човек био по вашем, као 
сведок, искуству? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па видите, господина Репановића, 
радили смо значи 9 година заједно, кад је био још као помоћник 
командира, ја сам био командир оделења у Мушотишту, то је један тих, 
сталожен човек, који није предухитрен или нешто, рецимо да нешто на 
брзину, нешто значи, полако сагледа све ствари, упути, никад нисам чуо 
од грађана неке лоше његове одлуке или нешто, значи могу да кажем да 
је један породичан. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ништа противзаконито нисте чули да је 
некад наредио? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нешто противзаконито да је наређивао? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ма, како бре противзаконито, од 
Радојка ја то не би реко никад да може тако нешто да учини. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А јесте ли знали овог Ељшанија? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Абдулаха? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, можда, видите ја грађане у Сувој 
Реци колико сам био, ја можда овако визуелно да видим познајем да је 
из Суве Реке, али по имену не знам, ја да сам га видео можда, можда би 
знао ко је тај човек. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли било притвореника у вашој станици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекли сте. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Рекли сте? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не, нити сам видео нити ми је ко 
реко да је било притвореника у полицијској станици. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хвала, немам више питања. Хвала за 
ваше сведочење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците молим вас Репановић јел имао 
ауторитет међу вама полицајцима? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па имао је ауторитет, како да није 
имао, да није имао ауторитет не би био командир полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто сте говорили о томе да је увиђајна екипа 
врло често из Призрена долазила? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад дође увиђајна екипа како они знају где треба 
да иду да врше увиђај? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Видите овако, значи кад се деси неки 
догађај, неко кривично дело или било шта, значи због чега долази 
увиђајна екипа, значи упознаје се, доле зове се у дежурној служби, они 
су имали својег шефа доле, преко њиховог шефа значи обавести да је 
дошло до тога, можда они нису,  они су на терену, али упознају дежурну 
службу у СУП-у Призрен онда њима пренесу и објасне им о чему се 
ради, где се налази, на пример извршило се кривично дело у 
Мушотишту, извршило се у Самодражу, у Студенчану, значи долази, 
они онда обавесте кад ће да пођу или позову долазимо у толико сати, 
значи чека се, ако треба, пошто је био рат и то, имали су некад и своје 
обезбеђење они, разумете, јел требало да се стигне до Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како се тих дана дешавало, јел увиђајна екипа 
кад је долазила, дође прво до полицијске станице па онда јој се саопшти 
где треба, на које место да врши увиђај или не? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Дешавало се некад да су долазили у 
полицијској станици, али тога дана није било тако, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате, откуд знате? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Како откуд знам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није било тог дана тако, ако сте видели и 
отишли сте? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па зато што сам ја био испред 
полицијске станице и да сам видео тамо, да су дошли испред полицијске 
станице ја би знао, ја познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ви сте отишли, откуд ви знате, можда су се 
они накнадно вратили ту? 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е ако се накнадно вратили, то ја не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато вас питам, оно што знате. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: О томе ме нико није обавестио, не 
знам, не знам, нешто што не знам не могу рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питања оптужени Репановић? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добар дан господине Јовановићу. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добар дан командире. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е овако ћу ја, ви упорно говорите да тог 
дана је дошла нека увиђајна екипа, међутим сад смо чули да ви ипак не 
знате да је то увиђајна екипа. Јел тако? Али знате да је ту било неко бело 
возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, реко је увиђајна екипа, молим вас, немојте 
сад да импутирате нешто што он није рекао, рекао је, дошла је увиђајна 
екипа. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А како може да зна да је увиђајна екипа, 
ево сад питам? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам претпостављао на основу приче 
које сте ми рекли да је дошла увиђајна екипа и да ће да иде ауто патрола 
у њиховој пратњи и пошто сам видео да су они стигли, значи они су 
знали где треба да иду, видео сам увиђај, да прилазе чланови 
аутопатроле и по томе сам претпостављао и мислио да је то увиђајна 
екипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се то поклопило с оним временом за које 
сте рекли да је оптужени Репановић очекивао да дође? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па, отприлике тако је било време. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А да ли је могао неко други да дође ту 
па да се случајно догоди да се патрола састане са неким другим другим 
ту са белим возилом? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па, ако је дошао неко из СУП 
Призрен, ако је дошао неко могуће, постоји вероватноћа, може да 
постоји свашта да буде. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не мора из СУП, може било ко, цивил, 
да ли је могло да се деси? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Постоји вероватноћа и тако да буде. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Е сад, Ви рекосте. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сад опет желим да кажем о ономе 
што смо причали, ја сам тако схватио. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, добро, Ви сте тако запамтили. 
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СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А што Ви кажете то. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Мада да Вам кажем то Вам је рекао и 
мој бранилац, а ја Вам кажем, не само сведоци из Суве Реке, него сви 
сведоци из Призрена и начелник и шеф, сви су они говорили да није 
могуће да буде екипа да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви схватите као примедбу на тај део Вашег 
исказа. Изволите. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јесте, јесте. То је сад човек можда тако 
запамтио, ја сад не могу ту ништа да мењам. Рекосте да сте били сами у 
полицијској станици, је ли тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ту нема никог од полиције? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Никог, само чини ми се да је неко био 
на обезбеђењу тамо онај објекат, смештај. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Нормално, обезбеђење то се 
подразумева. Е сад, мене интересује, пошто хајде Ви сте упорни, 
говорите да је тог дана дошао тај бели ''кец'', неким људима и кажете да 
је то наводно увиђајна екипа. Одакле је дошла патрола до те увиђајне 
екипе, где видите Ви сад патролу, из којег правца? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине командире. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Је ли била ту са тобом или је дошла из 
града? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Патрола није била ту, да ли је чекала 
доле код ових објеката преко пута аутобуске станице, да ли је била доле 
негде да ли су били, па кад је дошла само се прикључили њима, 
углавном на тротоару ја кад сам изашао никога није било. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То ме интересује, значи патрола није 
била, није кренула из полицијске станице? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не сигурно. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Него је дошла од некуда? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Од некуда, ја сам само видео значи 
тако, а одакле су они стигли тачно, ја не могу да тврдим, само сам их 
видео на кругу тамо како прилазе овима.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Рекосте да господин Митровић кад Вас 
је ту видео да сте били испред полицијске станице почео да се дере на 
Вас и шта ја знам рекао Вам је ''шта је ова гужва, шта се овде ради''. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А зашто је то рекао Вама он шта је ова 
гужва? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може то одговорити, откуд он зна зашто је то 
рекао, не можете на то питање да одговорите. Немојте  одговарати. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је било још неког ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и на моје питање исто, нико га није 
видео, он је био ту, угледао је Митровића и видео је ту после патролу. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, Вама господин Митровић, као 
јединици обраћа се ''шта је ова гужва'', је ли тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па, у том смислу, мени се чини да је 
тако рекао ''шта је ова гужва, шта се овде ради''. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То сте Ви рекли, нисам ја рекао. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То што сам рекао стојим иза тога. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Све је у реду. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли је он мислио на гужву ови људи 
што су кренули тамо његови људи што иду тамо или можда ако је он 
приметио кад је пролазио доле на аутобуској станици што је видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, који су то његови људи? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Чији су то људи, је л' су то његови 
људи? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сматрам да је та јединица која је 
дошла са стране да су они радили, да су они отишли тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су се они звали? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: ''Чегрови''. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ''Чегрови''? Јесте ли Ви разликовали ''А'' и ''Б'' 
јединицу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо, ја нисам тада разликовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам, значи нисте разликовали? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Знао сам ја само да постоји 37. одред, 
међутим, овде на суђењу чуо сам значи да је постојала ''А'' и ''Б'' 
формација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули да је био и 87. одред ту у Вашем 
месту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја нисам то чуо док сам био доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли познавали Аранђеловића? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Аранђеловића сам познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био ту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам мислио да је он заменик 
господина Митровића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте то тако мислили? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, јесте ли знали да се и ''А'' јединица и ''Б'' 
јединица сви су се називали ''Чегровима''? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сви су били ''Чегрови''. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли сте могли да знате тачно која је то 
јединица била ту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ови су били у зеленим маскирним 
униформама, значи а њихови су имали неки и плаве униформе који су 
имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је опет Ваша претпоставка, Ви не знате да ли 
је баш био ''А'' одред или ''Б'' одред, већ су по Вама сви ''Чегрови''? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Моја претпоставка да су то јединице 
које су дошле са стране, значи они су кружили нон-стоп и 1998. године и 
значи пролазили су ту те јединице са тим возилима таквим. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Господине Јовановићу, говорили сте о 
пословима, задацима, питала Вас је председница већа како се то одвија и 
све, да ли сте Ви ово што сте објашњавали говорили у мирнодопским 
условима или сте говорили у рату? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, говорио је и у једним и у другим условима. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е сад, ја ћу да питам овако. У ратном 
стању, у неким ванредним ситуацијама, па Вас је питала председница 
већа, да ли може вођа патроле нешто да одлучи мимо командира, мимо 
старешина, да ли може да се отргне нека патрола тамо на лице места и 
да уради неки посао што не би смео да уради, сама без знања старешине 
и да то никада не пријави? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам управо хтео и то да кажем. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Требали сте да кажете. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, може да се деси, сад ту има 
различити људи, различита ситуација је довела у одређеном тренутку 
неразмишљајући последице шта ће бити, како ће бити, донесе неку 
одлуку, нажалост неку одлуку где ево можда и ми сада смо страдали ни 
криви ни дужни. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хоћете да ми кажете, Ви сте познавали 
покојног Тановића добро, хоћете мало да га опишете његове 
карактеристике, колико га знате, какав је он човек био, Бог душу да му 
прости, он је сада покојни. Да ли је то могло да се деси на пример он да 
преузме неке ствари у своје руке? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па да Вам кажем. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Није лепо да се говори о покојнику, ја 
никад нисам хтео да потенцирам такве ствари. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, не разумем, шта да ли је могао неке 
ствари да предузме, дајте конкретно на шта мислите? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: На своју руку тамо као вођа патроле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сам донесе неку одлуку и да? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тако је. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Познавајући господина Тановића, он је 
променио више полицијских станица, он је прво радио у саобраћају у 
Призрену, па је радио у Драгашу, па је радио у Поредак, па је дошао у 
Суву Реку. Ја вам могу рећи само један случај за господина Тановића, 
можда и Ви нисте знали команидире, нисам вам можда ја рекао, у 
Мушотишту док је било горе, отишао сам у контролу и то и кад сам 
отишао и док је радио доле у дежурној служби, узео је возило сам и 
отишао је за Дворане тамо и ето рекох да вас не обавештавам да га 
кажњавамо, имао је малу децу и то и само сам га упозорио и на њега сам 
се, што каже, мало овако рекао сам му ''ово ти се десило овога пута, нећу 
рећи командиру, али други пут више нема''. Значи, могу да кажем да је 
био мало и на своју руку Тановић. Он је био, како да ти кажем, као 
муња, час тако, час овако, могао је, мислим глупо је сада, то ми је јако 
тешко и боли ме за његову породицу и то да то причам и никад не желим 
да причам нешто што није тако, значи причам из душе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, што је отишао на своју руку, где је отишао? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је отишао на своју руку? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Узео је возило сам и укључио сирену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли знате где? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је отишао 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тановић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У Дворане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Дворане?  
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Узео једну ту комшиница која је била 
преко пута, са комшиницом отишао, узео службено возило и то. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, ипак су биле његове склоности 
да сам неке ствари одлучи, је ли тако? Ово први пут сад чујем. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја и не бих рекао, ни Ви као старешина 
и било ко. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Не бих ја имао сад посебно 
питање, још питаћу Вас да ли Ви знате ко је био ангажован највише од 
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нас старешина у вези са измештањем полицијске станице, дежурне 
службе са измештањем материјално-техничких средстава и свега тога? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: За измештање полицијске станице и 
тих материјалних средстава Ви сте били командире ту, ја сам био, кажем 
Вам, 24. одсутан, 25. то све кад се десило, све информације све сте Ви то 
добили и Ви сте били ту најупућенији, значи Ви сте јурили, Ви сте то 
снабдели, ја сам дошао, што каже, на готово тога дана, ја сам само мало 
припремио оне моје што је било, значи то сте Ви све средили и господин 
Милош, не знам да ли је он био ту или који су били из дежурне службе, 
ко је био, ако Вам је помогао неко то Ви најбоље знате, али знамо кад 
смо се измештавали где сте поставили оне камионе све у шумици тамо 
где је било на стадиону, ми смо ставили све на једно место ако погоди 
један камион да нам остане друго возило, како смо планирали је то. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: И питао бих Вас још и ово, Ви рекосте 
да сте обилазили тамо Ђиновце и Топличане, да ли је постојала 
могућност и ја да обиђем мимо твог обиласка, пошто сам ја био 
командир а да ти то не знаш уопште? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Постојала је могућност нормално да се 
старешина чим ти се укаже, ми смо то увек радили, некад и ванредна 
контрола, значи не мора да јавите Ви мени, хоћете једноставно да Ви 
одете да обиђете људе или ја некада одем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оптужени Репановићу,  хоћете онда рећи 
а зашто сте послали да обиђе све те положаје ако сте већ знали да ћете 
Ви ићи тамо, која је сврха обиласка и једног и другог и помоћника и 
командира у исто време малтене? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја јесам њему дао задатак ујутру 
највероватније, не тог дана, него сам често пута ја њега слао у обилазак, 
али мимо тога кад год ми се укаже прилика, кад год осетим потребу ја 
као командир идем да обиђем своје људе тамо на терену и да им укажем 
на неке ствари шта треба да раде, како треба да се заштите и све то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зар није био целисходнији неки други задатак 
да дате ако већ знате да ћете обићи те људе, него у исто време да идете 
малтене? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да Вам кажем, ја нисам знао да ли ћу да 
обиђем те људе, мени се указала прилика, овде сам вам говорио да сам 
ишао прво овамо и указала ми се прилика и да обиђем и те људе и 
отишао сам да обиђем те људе. Па ви сте чули овде и пуно сведока који 
су говорили о мени тамо, чак су се сетили са којим сам возилом био и да 
сам био сам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, било је разних сведока и који су се сетили 
и који се нису сетили. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Сви ти сведоци говоре да сам ја ишао у 
обилазак често. Сад сам хтео још нешто него сам сад мало можда 
испустио, али хајде завршићу са тиме. Рекосте да ме познајете доста 
дуго, да сам ту био као помоћник кад сте Ви дошли, после тога 
командир полицијске станице, да ли се било када, не Ви лично, и Ви 
лично, али било од кога, од неког полицајца чули да сам ја нешто некоме 
издао неку наредбу да нешто радим противзаконито, да се понаша не у 
складу са законом и да радим оно што не треба? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, сигурно. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је био неки коментар од било кога 
слободно реците ако је било тако нешто? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Таквих коментара није било, напротив 
ако би нешто се и стварно десило Ви би покренули поступак и нешто, а 
није било нешто што кажете да издате неку наредбу незакониту, то не 
дај боже. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тог дана Вељковића, значи да ли си 
видео ту док си био испред станице док је патрола тамо отишла? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Питала ме је и госпођа председавајућа, 
ја сам рекао да нисам видео нити Вељковића, нити никога, што каже 
сведок ''А'' да је био ту, ја не знам како је могао да се нађе он ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да Вас питам, тог момента када Ви 
полазите на тај задатак и кад кажете да видите увиђајну екипу, колико 
би то по Вама отприлике било људи ту, је ли то било више људи или 
неки мањи број био, можете ли отприлике да кажете тада кад сте 
угледали да патрола прилази да видите ове, како кажете да се развијају у 
стрелце? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Пет, шест људи ако је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не више? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не више сигурно, сигурно, сто посто и 
осим ових људи колико је било два камиона рачунам да су била пуна, 
значи 7 и 7 са једне стране, значи 14 и два ако су били возачи, значи 16 
људи, значи до 23-24-25 људи, ништа више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесу ли још увек били ти људи ту који крећу 
развијени у стрелце кад је наишла ова увиђајна екипа коју сте Ви 
видели? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Само да вам то дочарам још  једном. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви некако у исто време били на том 
месту? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Поновите питање још једном молим 
Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад Ви крећете и кажете крећете из 
полицијске станице, угледали сте увиђајну екипу са белим возилом, да 
ли у исто време видите и те људе који долазе са два камиона, који се 
развијају у стрелце? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не госпођо, ја кад сам изашао из 
станице, кренуо на задатак, камиони су већ били паркирани, она 
бетонска бандера, једно возило, иза њега друго, ја видим те људе ту, 
значи они излазе нормално полицијски оно, по формацији излазе, 
развија се у стрелце, крећу оним делом у претрес терена, а једна група 
иде то због своје безбедности, значи то се тако ради и приступа и при 
војсци и при полицији у опасном терену. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја немам више питања, ја бих као 
примедбу ставио значи да господин Јовановић ово што је говорио да сам 
ја тог дана звао увиђајну екипу, то очигледно се ради, сигурно се ради за 
30. март кад је вршен увиђај, јер највероватније онда је помешао те 
ствари јер у Сувој Реци није био само тај увиђај 30. март него је било 
можда често, да не кажем сваки дан, али је често било увиђаја, првих 
дана сигурно нико није ни дошао из Призрена, а и ту као примедбу, 
значи стављам да он греши у томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли чујете господине Јовановићу? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То су потврдили начелник СУП 
Криминалисти-чке полиције Милан Петровић, потврдио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је потврдио? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Шеф је потврдио да тог дана нису слали 
екипу никакву у Сувој Реци, потврдио је шеф општег криминалитета 
који је задужен иначе за увиђаје, Милосављевић Миливоје, потврдили су 
сви чланови увиђајне екипе, који су иначе долазили пре или касније на 
неке увиђаје у Сувој Реци да нико тог дана није дошао у Суву Реку да 
врши увиђај нити је, јер би морали да напишу извештај и да нису радили 
увиђај, значи морао би да постоји извештај без обзира ако се одустало  
од увиђаја мора да постоји извештај, то сте чули овде сви. То је једна 
примедба. Друга примедба, рећићу господину Јовановићу да ја кад сам 
известио полицијску станицу прво моје измештање је било у дому 
здравља, то су потврдили сви сведоци, а очигледно да је Јовановић 
погрешио, можда је он мене срео доле то вече кад се он вратио и кад смо 
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се срели по први пут, у ствари доле негде код моста јер ту сам ја имао 
један од пунктова у том стану, па сам можда ја био ту са људима и он је 
мене видео, што је то сасвим нормално. Иначе, никакда ту нисам имао 
полицијску станицу, можда ће да се сложи са тиме. И још једну имам 
примедбу, спомиње вис, односно шумицу исто тих првих дана нисам 
имао обезбеђење људи на том вису и те шумице горе, то је било касније, 
што опет сигурно господин Јовановић, јер овде смо све сведоке, све 
полицајце саслушали такорећи из Суве Реке, нико није споменуо да је 
био на вису, имали смо сведоке који су споменули робну кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба. Да ли чујете 
господине Јовановићу, господин Репановић тврди да Вама није рекао тог 
дана да ће доћи увиђајна екипа, чули сте, да сте му Ви рекли да ће доћи 
увиђајна екипа, то сте рекли да нисте. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја сам рекао можда али не за тај дан, 
него. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Мени тај дан кад је дошло, значи ја 
знам да је то тако било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците шта је то толико било битно да 
Ви баш толико запамтите да увиђајна екипа је баш тог дана 26. била, 
зашто сте баш то запамтили, по чему, да ли можете то да објасните шта 
је то толико било значајно, ако кажете врло често је долазила увиђајна 
екипа, али како баш знате тог 26., је ли прецизно говорите? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Прецизно говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта Вам је то, шта Вам је то толико 
упечатљиво остало на Вас да сте запамтили да је баш тог дана дошла 
увиђајна екипа? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Зато што сам добио такав конкретни 
задатак, разумете ме, речено ми је значи да ће да дође увиђајна екипа и 
по томе запамтио сам. Ја по томе запамтио сам, ја по другом, по чему да 
буде, мени ништа то није значајно нешто, значи оно што ми је рекао 
запамтио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте тако запамтили, једноставно је тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, да ли знате ко је Ђеза? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ђеза је био доле вођа сектора у 
Призрену, радио је по привреди нешто или по криминалитету. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли га Ви видели тог дана? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још питања? Изволите. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде се помињала нека књига дневних догађаја. 
Ко уноси податке у ту књигу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Шеф смене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли се то некоме реферише? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нема шта да се реферише, он је дужан 
за књигу дневних догађаја, он је тај који седи ту, други посао нема, 
значи понекад вршили смо старешине контролу рецимо то, кад пођемо 
па извршимо контролу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Вас питам да ли је неко одговоран за те 
податке који се налазе у књизи? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Одговоран је тај који их уноси. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли он дневно или у неком другом периоду 
подноси ту књигу на увид некоме? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Он не подноси никада никоме, та 
књига стоји у дежурној служби и он дужи ту књигу и он уписује те 
догађаје. Постојала је контрола старешина и понекад на пример кад је 
било мирно, кад су била мирнодопска времена и то па смо имали 
контроле, три, четири контроле у току месеца, ја на пример, командир, 
заменик, некад добијемо задатак да контролишемо те књиге како се 
врши. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте Ви тог јутра 26. дошли, јесте ли 
погледали ту књигу дневних догађаја? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче, у време рата и 
пред рата, значи пред кад су кренули ти немири, нити смо могли да 
вршимо више контролу нити да гледамо те књиге нити ништа, нити смо 
их гледали шта се уноси и то, значи све је био шеф смене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али ако кажете да треба да дође увиђајна 
екипа због неког догађаја и да Ваш командир зове неколико пута 
Призрен да та екипа дође, зар не треба то да пише? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекли сте једанпута да је звао, пошто је било 
као 11 сати, је ли тако, а нису стигли? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Једанпут, пола пута, како год хоћете, али зар не 
треба на основу  нечега што пише у књизи дневних догађаја да се позове 
увиђајна екипа. На основу чега командир позива увиђајну екипу ако то 
није заведено у књизи дневних догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то знате? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја не знам сада откуд је командир звао 
због чега, да ли је обавестио га шеф смене о томе, обавестио га неко од 
грађанина да има нешто, мени то није речено. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знам да ли сте ме разумели? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: ЗКП предвиђа редослед испитивања и 
наравно председник већа може да одобри по неко питање које је 
круцијално, али овде испитујемо истрагу поново која је спроведена 
давно у предмету. Ја то схватам као притисак на сведока од стране 
тужилаштва и стављам такву примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А који део, извините сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите са питањима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Ви осећате то као неки притисак што Вас 
ја питам? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не господине тужиоче, не желим да 
ми неко ставља у уста нешто што нисам рекао, ако сам рекао једном, 
једном, а не два пута, три пута, четири пута. Молим Вас, ја сам прецизан 
човек, у животу никад нисам лагао, никад ништа и не желим то да ми 
неко ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја сам пошао од тога да ако он каже да нема 
ових из Призрена, значи већ их је пре тога неко звао, па онда он поново 
у Вашем присуству зове, значи то је више од  једног пута, зато, не кажем 
ја да Ви знате да је он звао 20 пута или 3 пута, оно што сте рекли то Вам 
верујемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је питање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање је, да ли би то што се догодило у вашем 
граду требало да буде унето у ту књигу дневних догађаја? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја сам одговорио господине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел се ви нешто љутите? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не нисам љут, ја сам одговорио 
председници већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сте ви видели неку паљевину јел и то треба 
да се унесе у? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче све је то било. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И то сам одговорио господине 
тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На све те околности је питан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одговорили сте да ако је то радила нека друга 
јединица, онда они треба да обавесте? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Опет стојим иза тога, то је тако. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па вас ја питам, да ли се у ту књигу дневних 
догађаја уноси кад ви видите на неколико десетина метара од станице 
полиције да горе две куће, јел то неки догађај који је вредан да се упише 
у књигу дневних догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени се чини да сте ви рекли, нисам сигурна, 
погледаћемо транскрипт, да сте чак рекли да не треба, за паљевине, чини 
ми се да сте то рекли. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Шта да сам реко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ове паљевине, да видите дим и да гори кућа, 
да ли је то требало да се унесе у књигу дневних догађаја? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам рекао то, значи оне јединице 
које су радиле, ко је нешто урадио, а то ми нисмо радили, радиле су 
јединице са стране, они су требали да поднесу извештај свом 
претпостаљеном и тамо у тим евиденцијама ако је било, значи а било је, 
требало је да буде, а није то било да дуплирамо исти догађај да и ми 
пишемо и они да пишу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То вас је питао. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И зато су они по линији рада онда 
обавештавали даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је била примедба колеге Налића, ако то 
пише нека друга јединица зашто ваш командир зове увиђајну екипу за 
нешто што је неко други урадио, кад ви кажете да то нема везе с вама? 
Јел ви тачно знате ко је ту кућу запалио па да знате да не треба ви да 
нешто радите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете такво питање. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете одговарати, господине Јовановићу. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Извините молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да ли ви знате тачно ко је ту кућу 
запалио, немојте такво питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али то је, он је рекао да он претпоставља 
да је то неко други урадио, јесте ли ви нешто као  заменик командира 
станице предузели да сазнате ко је то урадио? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Помоћник командира сам био, нисам 
заменик. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помоћник, помоћник. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нисам командант ко што сте ме 
третирали, него помоћник командира само. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро извините. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није вас третирао, знали смо ваше, ви сте 
помоћник командира били. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел вас то интересовало шта се дешава у 
вашем граду као помоћника командира? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па како да ме не интересује бре, ми 
смо били, ми смо ишли да заштитимо људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одговарао је, већ је одговарао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли заштитили? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Све смо поступали, у нашем домену 
што је било ми смо све урадили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли их заштитили 26? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте више одговарати господине Јовановићу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је питање, јесте ли заштитили 26? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Колико смо могли  заштитили смо их 
све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Он зна да је, он је говорио о 
томе да су сви били заштићени. Да је био и задатак командира који је 
пренео заштита објеката, људства, јел тако? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико се ја сећам то је био задатак. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде смо извели доказ да од 22.марта до 
05.априла нема ни један догађај у вашој књизи, ништа се није десило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како можете то да објасните, да ли имате неко 
објашњење за то? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја не знам како је, можда и није било 
догађаја, да је било догађаја неко би уписао сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ништа се није десило у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да је било уписали би сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Да ли имате још нешто да кажете, 
нешто што ви мислите да је значајно а да нисте питани, јел имате тако 
нешто? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па знате шта, ја желим да ово све што 
пре заборавим, имам тешке последице и у породици и ово, да ми је јако 
жао што се ово десило доле и да желим да кажем да не, како желе да нас 
представе да нисмо ми мислили и размишљали да сачувамо, ми смо 
много и превише били да заштитимо те људе, јер мени је било хиљаду 
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пута доле да живим са породицом а не да дођем овде од једне стране, од 
друге, сигурно и господину Репановићу и свим људима, јер ми смо 
живели као комшије и као комшије Албанци сигурно и они нису били за 
ово, него је то неко друго виши урадио да до тога дође. И то што се све 
дешавало, јер ја и даље имам пријатеље Албанце и за мене ће да остану 
пријатељи који су били пријатељи без обзира да ли је Албанац, да ли је 
Турчин, да ли је Ром, да ли је шта. Чували смо, радили смо часно и 
поштено, били смо старешине за пример. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Јовановићу, да ли тражите 
неке трошкове за долазак у суд? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тражим трошкове, не радим нигде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви долазите из Лазаревца? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према нашем извештају 400 динара је карта, јел 
то повратна или у једном правцу? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: 240 динара је у једном правцу и 240, и 
овде карта 500 динара сам дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 500? 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. 
 

Сведок тражи трошкове на име доласка у суд. 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Исплатити сведоку путне трошкове за повратну карту 
Лазаревац-Београд у износу од 500,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи, хвала вам. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У реду, у реду. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јел могу да се поздравим са 
командиром? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. Позовите сведока Чукарић Слађана. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Довиђења, хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. 
СВЕДОК НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Извините, што сам мого да вам 
помогнем ја сам вам помого. 
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СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Господине Чукарићу станите овде за 
овај пулт. 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА ЧУКАРИЋ СЛАЂАНА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу, ви сте позвани у својству 
сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа 
је кривично дело, нисте дужни да одговарате на питања уколико би 
одговорима себе или неког вашег блиског сродника изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Да ли 
вам је то јасно? 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви знате да сте позвани везано за овај 
кривично правни догађај, за који сте ви осуђени, значи ми вам нећемо 
предочавати шта сте ви говорили у својству окривљеног, него 
искључиво сада ћете бити саслушани у својству сведока, па нам 
испричајте све шта вам је познато везано за страдање породице Бериша. 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Пре него што почнем, ја бих волео само 
да знам од које сам стране позван као сведок и на чији предлог сам 
позван. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По службеној дужности. 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Службеној дужности. Ја бих најрадије 
да не сведочим, све што сам имао реко сам марта 2009.године, драго ми 
је да сте ви ту председавајућа, имате све исказе, стојим иза тога, не би 
даље ништа да кажем због своје безбедности, породице која се налази на 
Косову, породице која се налази у Србији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо сам вам рекла да ја не могу да вам 
предочавам, не може уопште овај суд да вам предочава исказ који сте 
дали у својству окривљеног, а знате зашто, зато што сте у својству 
окривљеног могли да се браните како ви сматрате да је за вас 
најповољније, разумете.  
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па за мене је најповољније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада као сведок ви сте дужни да говорите 
истину, у томе је разлика, зато вас и подучавам на ваша права. 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам реко не желим да сведочим из 
разлога јер ја сам осуђен за ово дело као монструм, ја не видим разлога 
да моје сведочење ишта може овде да допринесе, а док је било суђење ја 
сам се радо борио за рад истине, али захваљујући наразумевању мене и 
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мог брањеника нисте ни један предлог уважили, тако да не желим да 
сведочим. 
 

Констатује се да сведок Чукарић Слађан не жели да сведочи. 
 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јер искрено да вам кажем и реко би 
зашто, децидирао би, јер два кључна сведока нисте дозволили да се 
суоче, то јест мајка госпођа Шурета која је говорила истину овде и 
сведока који мене монструозно описао а на основу тог сведока сте ме 
осудили, где и ви сами нисте поверовали сведоку да је говорио да сам ја 
убио четворицу, то је срамно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Чукарићу није ово сад предмет 
нашег расправљања. Можете ићи обзиром да не желите да сведочите, 
хвала вам. 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не желим да сведочим и само још 
једно. Ако могу да се захвалим, жалосно што се није снимак пустио који 
сте добили, а онда га Б92, после пресуде отвара, за четири дана и пушта 
а то говори врло радо ко је пуцао на жене и децу, тај снимак јасно 
говори, а тај сведок је мене теретио, то је жалосно и брука и срамота за 
судство и правосуђе, то што сте ми урадили. Хвала вам, осудили сте ме 
зарад лажног сведока који је пуцао на децу, а јасно дечко говори ко је 
пуцао са звоника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам, можете ићи. 
СВЕДОК СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Срамота. Хвала лепо, довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите сведока Петковић Мирослава. Ја ћу 
искористити само ову паузу да вас упознам са поднеском Заменика 
тужиоца за ратне злочине, пошто је било одређено његово испитивање у 
својству сведока, где нас обавештава да ће сутра, дакле 10.децембра 
2010.године бити одсутан, на службеном је путу и доставио нам је и 
фотокопију карте у електронском облику, тако да сутра неће бити 
испитан сведок. изволите. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија знам да је сведок тај одређен по 
службеној дужности да би проверили оно што је рекао овај Виши суд у 
свом налогу да се утврди да ли је неко вршио притисак. Наше искуство 
када је у питању службено лице, када сведочи о сопственим радњама а и 
судска пракса је ту нешто другачија, тако да тај исказ, знате ја уопште не 
би уживао у томе да испитујем колегу на такве неке околности, просто ја 
испред одбране слободно би предложио да се уопште не саслушава, то је 
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чињеница која не може да се утврђује баш тако како. нити ћемо добити 
нешто, мислим мучићемо колегу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  значи можемо одмах и да отклонимо? 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Апсолутно, ја мислим то је потпуно небитан 
сведок за ово, јер он то никад признати неће и да је вршио притисак, то 
је јасно. 
 

Суд доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа испитивањем сведока 

Драгољуба Станковића, а које испитивање је одређено за 
10.12.2010.године 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, хоћете сада или да сачекамо? 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА ПЕТКОВИЋ МИРОСЛАВА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петковићу добар дан. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петковићу, ви сте позвани у својству 
сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа 
је кривично дело, нисте дужни да одговарате на питања уколико би 
одговорима себе или неког вашег блиског сродника изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Да ли 
сте разумели ово упозорење? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Разумео сам, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте претходно били у својству окривљеног, 
могли сте да се браните на начин за који ви сматрате да је за вас 
најподеснији био, а сада у овом својству, у својству сведока, ви сте 
дужни да говорите истину. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Разумео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не смете ништа прећутати. Испричајте нам 
везано за овај догађај, за страдање породице Бериша 26.марта '99.године, 
пошто смо сада већ и утврдили да је то било тог дана, шта се то 
догодило, где сте били тог дана и како се све то одвијало? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Госпођо председавајућа, ви имате 
комплетну моју изјаву са претходног суђења. У потпуности стојим иза 
те изјаве, иза сваке буквално речи које сам тада реко, значи тој изјави 
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буквално немам шта да додам, нити да одузмем, неких реченица, неких 
ствари, појединости се баш не сећам, али у принципу то све оно како је 
тада, шта се одигравало стојим иза тога, тако како сам тада на 
претходном суђењу рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тај исказ у својству окривљеног се не 
може користити, то сам вам управо рекла. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нам укратко само испричајте по вашем 
сећању шта се догодило тог дана? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па шта се десило, тог дана дошли 
смо са терена, претходног, са терена око 9 сати ујутру кренула је нова 
акција 26. у јутарњим сатима, кренула је акција чишћења, ја сам тада и 
сад понављам значи из два камиона 110, изашли су припадници мени 
тада непознате јединице, од 20 до 40 људи, кренула је акција, значи у 
систему потковице кренула је акција чишћења терена Рештанског пута, 
куће које су до Рештанског пута и у правцу према Рештану, ја, сведок 
«А», заштићени сведок «А» који је овде, Чукарић, покојни Тановић, 
дошли смо са терена, знам да је само почела акција, да је почела 
пуцњава, да ме Тановић повукао, да смо кренули, реко ајмо кренимо, 
нешто се дешава, значи буквално неорганизовано, сада и са овог аспекта 
то је неорганизовано, хаос значи, без неког конкретног разлога где, шта 
и како, са свију страна су пуцали на нас. Шта да вам кажем, иза  куће 
тамо где смо се склонили улазило се, били су и припадници тих 
непознатих јединица, да ли су то «Чегрови» или које су јединице, 
углавном две 110, тог дана су биле, кренула се акција чишћења, људи су 
истрчавали, одвајали се мушкарци од жена. Ето то је то. На нас је 
пуцано више пута из праца тог Беришанског насеља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па чим је кренула акција, ја сам, 
оно што могу да се сетим, био са леве стране куће према путу, сведок 
«А» с десне стране према путу, значи то је, већ смо залегли, већ је то 
пуцано, са свију страна, пропланка, брда на нас, значи нисмо само нас 
двојица, тројица, то је пуно људи било у плавим униформама. То је 
пуцано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли ви знали да је требала да буде акција 
чишћења терена како ви кажете? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Нисам знао, нисам јер ми смо 
били, ја мислим да је то према Призрену, значи из Призрена, буквално 
из правца Призрена смо се, како се то зове, Лешана, враћали према Сувој 
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Реци, буквално да се каснило пола сата нико не би од нас био присутан 
тог дана ту. И значи дошли смо, акција је кренула, потпуно 
неорганизовано, наша интервентна, саобраћајна, буквално патрола, ту 
смо били, само смо покупљени, крените, крените, почела општа вика, 
дрека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте покупљени крените? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па значи ја лично за себе кажем 
изашо сам из блинде, тог блиндираног УАЗ-а, и знам само да је неко 
нешто добацио Тановићу, Тановић је скочио на мене и на Чукарића, ајмо 
кренимо, пуца се, каже нападнута полиција, оно што сам тачно видео, 
видео сам 110 те две кад су изашле, људи кад су почели да истрчавају, 
значи кренуло је тако наједанпут акција, пуцњава, то је 9 сати ујутру да 
вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте том приликом видели Јовановић 
Ненада? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Јовановић Ненада видео сам, 
мислим да сам видео на самом почетку да сам видео, да је био ту око 
станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, у ком моменту, јел можете да се сетите кад 
га видите, како га видите, како вам је остало у сећању? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па видим га испред станице, да 
вам кажем са некима разговара неко нешто, ту је поред њега, говори му 
нешто, али Ненад ништа са нама није конкретно, ако је он можда нешто 
оно добацио Тановићу, евентулано Чукарићу, али Тановићу сигурно, јер 
Тановић није могао само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви то чули ако сте? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тановић је вођа сектора да вам 
кажем био, значи Тановић ми је био надређен, ја сам њега слушао, ако је 
он рекао кренимо акција је у току, чишћење, значи претрчали смо пут, 
прешли оне прве две, три куће које су биле уз пут, такозвана та «бела 
кућа» која се сад спомиње, тад то баш није била али значи то је то. 
Акција је кренула, ту су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели Вељковић Велибора тад том 
приликом? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не. Вељковића нисам видео ни 
један пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новковић Ивицу да ли сте видели? 
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СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ту код тих кућа, значи, њега сам 
видео тек код Занатског центра, Вељковић Велибора. Вероватно и тог 
Новковић Ивицу и још неке који се помињу у целом току да су били код 
тих кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми претходних дана да ли сте ви ишли по 
претходном задатку који сте добили или како се то одвијало, како су се 
тих дана задаци издавали? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: У принципу нам је Јовановић 
Ненад издавао наређења пошто је он био вођа наше јединице, резервног 
састава, ја сам био у резерном саставу полиције, прикључена регуларном 
саставу Суворечке јединице, значи он нам изда наређење да кренемо на 
пример у Лештане, на пример да кренемо у правцу Призрен-Широко, 
Дуље на пример, кад су шиптари нападали на пример Дуље, кад су 
страдали доста наших полицајаца и војника, ишли смо исто тада, значи 
да су, Ненад нам изда наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ненад је био за резервни састава? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ненад је био за резервни састав, он 
је био и за активни састав, слушао се, он је заменик командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли ви увек добијали од заменика 
командира задатке? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па чешће од њега, ја директно 
нисам добио да је мени нешто лично наредио, али он ако каже на пример 
Тановићу и Чукарићу који су регуларни полицајци, значи да они издају 
наређење Мики идемо, или идемо овамо, значи, однесе се храна на терен 
нашим јединицама које су биле,оружје, муниција. Значи Тановић ми 
каже ја пођем са њиме. Значи да ли сам само ја, ту су били још, та 
интервентна наша та саобраћајна се мењала, да вам кажем, није била 
стандардна, неки дечко је рањен, дође убаци се други у екипу, тако, две, 
три се мењале.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тада том приликом када сте се вратили 
са обиласка пунктова, да ли се том приликом улазило у полицијску 
станицу уопште? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте улазили? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је неко од ваших ушао? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Од ове четворице што смо ми били 
не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 

ВР
З 0

72
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2010. год                                                     Страна 87/103 
 
 
 

 
 

К-По2 49/2010 
 

СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Јер то је буквално са улазних, 
прилазних врата, ту је као жбун, као цвеће испред, значи жива ограда 
онако, ту смо, ми смо паркирали ауто, значи моментално од оног 
изласка, ја сам стао и видео сам да су дошла два та, две 110, да су почели 
да истрчавају људи, да се прави потковица, да се креће у напад на, јер 
чула се пуцњава са свију страна, то је већ била нека гонгула, гужва, већ 
се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то било уобичајено да ви тако се прикључите 
вама непознатим јединицама, како ви кажете? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па слушајте, вероватно је неко 
издао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су то непознате јединице и ви се тек тако 
прикључите, јел то било уобичајено? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Није било уобичајено, али тог дана 
је то тако све било. Није било уобичајено, значи ми смо слушали наш 
СУП, наше командире, наше претпостављене ту, значи није било 
уобичајено, тог дана је тотално све било неорганизовано и хаос. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали уопште тих дана неко лице, да 
ли знате да је било неко лице у притвору? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Оно што ја знам да пар лица која 
су била у притвору да су вођени директно у призренски СУП, убаце се у 
марицу или «ладу ниву» и транспортују се у призренском СУП-у јер ми 
нисмо имали ту места да задржавамо. Можда је, неко буде два сата, три, 
максимално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је било ваше правило, али да ли знате 
тих дана да ли је уопште било таквих лица? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не знам, нити сам лично видео 
нити уопште могу да кажем да је неко био, поготово кад су кренули 
шиптари са својим нападима, од тог малог нашег, притворске јединице 
коју смо имали, ту су биле вреће, џакови са песком унутра, који су после 
изнешени вани да би се направило митраљеско гнездо испред 
полицијске станице, значи апсолутно није могло унутра да буде нико од 
затворених, можда у дежурној служби се приведе сат, два и онда се 
транспортује за Призрен. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте чули да је сведок Ђорђевић Новица 
говорио о томе да је било притворено лице, да је чак рекао које је то 
лице, Абдулах Ељшани. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је лаж. То није тачно, по мени 
то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је Вељковић потврдио само што није знао 
тачно како се зове то лице? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Вељковићеве и Новицине изјаве су 
толико контрадикторне то је страшно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само говоримо о присуству притвореног? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ту није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Апсолутно, ја би барем видео, 
испред сам стајао значи долазио, дођем испред зграде СУП-а, да ли 
чујем Чукарића или Тановића, или Нешу, Јовановић Ненада, значи неко 
је, значи ја сам буквално ретко улазио унутра, дођем, покупим шта је 
смена, видим где смо, где треба да се иде и то је то, напоље чекам 
испред блиндираног тог нашег УАЗ-а и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тог дана када сте кренули за тим како 
ви кажете непознатим јединицама, имали прилике да на Рештанском 
путу видите неке лешеве? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Касније да, тог дана не, али видело 
се лешева да вам кажем, зато што су људи страдали, пуца се, шиптари су 
пуцали, наши су пуцали, значи било је тела и од детонације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али кад, у ком моменту ви видите рецимо 
прве лешве, прикључујете се тој јединици, идете тим Рештанским путем, 
да ли тад имате прилике да видите? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тада не, тада не. Први леш који 
сам видео као што сам тада рекао, сад не знам да ли то тачно све иде, 
али први леш који сам видео то је било оно кад је Тановић стајао поред 
двојице, поред зида где су стајали што су убијени крај, крај, значи 
Тановић је мењао оквир на аутоматској пушци и стајао је поред њих. То 
је то први пут сам тад видео два леша, после још двоје, троје који су ту 
стајали са стране, значи где су пролазили ови, ти припадници непознате 
мени јединице и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тог дана уопште видели Репановић 
Радојка? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте уопште видели? 
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СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не, тврдим одговорно да га нисам 
видео тог дана уопште, њега не, да јесте немам зашто, ја сам сада сведок, 
добио сам казну колико сам добио, али њега нисам видео тог дана нити 
ми је издао икакву наредбу, нити ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има питања. Изволите. Заменик 
тужиоца? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Поштовање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте, то вас је сад суд питао, али имамо 
сведока Недељковић Светозара, који је на главном претресу 04.04.2007. 
се суочио са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, само реците, нисам чула. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок који је рекао да је окривљени Репановић 
био поред вас и Јајцета у време кад су утоваривани лешеви.  
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Само ми кажите ко је рекао то? 
Вељковић или Недељковић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је чак и Трајковић рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Недељковић Светозар, ево пресуда, страна 132. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Трајковић, али не могу да се сетим сад у овом 
моменту који Трајковић? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево пресуда 139 страна, ако вам је ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На 139 почиње а ово је наведено на 140 страни, 
други пасос одоздо, значи пре имена сведока Петковић Недељка, ето ту 
се наводи. Ако хоћете могу да прочитам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, прочитајте, зашто да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На главном претресу 04.04.2007.наводи тај 
сведок да је Репановић Радојко поред кафића стајао са Микијем и 
Јајцетом. Није им ништа говорио али је био ту док су утоваривали 
лешеве, при ком исказу је остао и након суочења са Репановић Радојком, 
и сад се наводи транскрипт аудио записа са главног претреса 04.04. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то само сведок? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је сведок? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Говори се о Недељковић Светозару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ту још један сведок који каже да је 
био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Слушајте председавајућа, то је 
њихово право да кажу да је био ако су они видели, ја тврдим да он поред 
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мене није био, тог целог дана. Поред мене су били Чукарић, заштићени 
сведок «А», Тановић и још двојица, тројица који су били у пиратским 
марамама, који су цело време, за које је и сведок «А» говорио да су тога 
дана били ту са нама. Ја не знам ко је, али значи прикључили су се, да ли 
ми њима смо се прикључили или они нама, пре ће бити ми њима смо се 
прикључили, они су тог дана били ту.  А командира Репановића значи, 
апсолутно тврдим тог дана ја га нисам видео, верујем да није био ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сам Репановић каже да је на тренутак дошао? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Могуће, могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он каже да га није видео, није га видео. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја нисам видео. 
АДВ.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ово су можда примедбе на ово, иначе није 
га видео и нема се шта око тога испитивати, мислим просто не разумем. 
Можда примедбе ће да стави тужилац на крају  исказа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, наравно, није га видео, јесте. Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало пре сте нам објашњавали, сад вас ја 
молим да поновите, ко може вама да да наредбу, ауто патроли да крене 
негде? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ауто патроли значи Тановићу као 
вођи патроле, као вођи сектора мого је да изда наређење и Радојко 
Репановић али је нама директно, пошто смо били у тој ауто патроли 
издавао наређења Ненад, Јовановић Ненад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, Јовановић Ненад каже да 24. 25. није био 
ту. Сад вас ја то питам, да ли је Јовановић Ненад издавао наредбе вама 
24. 25. 26.марта? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Сигурно је издавао  наредбе, 
сигурно је издавао наредбе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је то, ког дана. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Дан пре тога ми смо ишли на 
пример заједно да њиме, носили смо оружје и муницију нашим 
јединицама на терену. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само кад је то дан раније у односу на који дан? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Дан раније 25. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи 25, ето само вас то молим. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: 25.је извршен и напад на 
полицијску станицу у Сувој Реци, значи пуцали су од стране шиптара и 
са Рештанског пута је извршен напад 25. у вечрњим сатима нападнута је 
полицијска станица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јел била нека акција 25.ујутру? 
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СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: 25. не, из Суве Реке није, ми смо 
нападнути 25. у вечерњим сатима, СУП као СУП је нападнут 25. 26. је 
кренула акција. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, е сад за 26. ко вама издаје наредбу да 
шта урадите ауто патроли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, они нису знали. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Слушајте, и мени директно нико, ја 
не могу да тврдим, ја сам значи, кажем вам изашо из блинде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви кажете вратили сте се са терена, али ко вам 
је дао наредбу да одете на терен? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Мени директно Тановић је издао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, Тановић је. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Покојни Тановић је издао наредбу, 
реко је кренимо Мики нешто се дешава видиш истрчавају људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, да одете на терен, разумете? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да одемо тог јутра на терен? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, кажете то се десило кад сте се вратили са 
терена? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Слушајте то је вероватно Тановићу 
у згради СУП-а неко издао наредбу да оде на терен, ја сам дошо значи 
радно време од 7 сати, пола седам сам већ био горе, ми смо већ у пола 
осам ишли на пунктове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е да ли сте у пола седам, или. Кад сте кренули 
на? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па негде веровато пола седам, 
седам смо кренули на пунктове, обилазак пунктова наших. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад, ту је био Јовановић, па он каже да је 
дошао око 10, 15 до седам и да није било ту ни Репановића ни начелника 
ОУП-а, па вас ја сад питам, ко је могао да вам да наредбу, да вам изда 
наредбу? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Слушајте, ако је дан раније 
написано, ако тог јутра нико није издао наредбу, могуће да је наредба 
издата и дан раније и стоји на улазу, у дежурној служби је стајало где 
који припадници су где распоређени. Ми смо значи били тог јутра 
распоређени да однесемо оружје, муницију, храну нашим људима на 
терену. Ја вам кажем, ја сам директно примао значи изричито наређење 
од Тановића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте били тог дана ви, на којим пунктовима 
сте носили? 
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СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: На пунктовима према Лешану, 
према призренском делу пута буквално, Топличане, до Топличана, 
Лешане, Топличане, на том делу носили смо храну, једна јединица је 
била код моста, малог моста према Лешану, а друга код Топличана, 
друга јединица је била горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нешто смо чули мало пре Ђиновци да су? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ђиновце да, Ђиковачки мост, то је 
то, не могу ја то тачно да се сетим, заборавио сам више. Значи носила се 
храна, ја вам кажем пола сата веровали или не, пола сата да се каснило 
ми не бисмо прикључили се тој јединици уопште, тако је стицај 
околности, сплет околности довео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, кажете вратили сте се око 9 ако сам ја 
добро? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да, да, око 9. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ви око 9 сати видите ове две 110, како крећу? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тада видите и Јовановића? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тада видим и  Јовановића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад нешто сте поменули а није ми то било 
јасно, неко је нешто рекао, само нам поновите ко је коме шта рекао? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Слушајте, гужва је била испред 
станице, гужва је, тамо се чули пуцњи, онамо су људи залегали, ови како 
су људи излазили из те 110, они су како су излазили тако су истрчавали, 
претречавали, правили круг, значи потковицу су правили, залегали су 
јер је било пуцања, са свију страна се пуцало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ту је и Јовановић, јел он нешто каже? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја њега не, ја чујем гужву, чујем 
гунгулу, чујем разговоре а не могу то да чујем, ја сам само чуо Тановић 
кад је реко Мики крећемо, нападнути смо, и ода се, претрчава се улица, 
али тотално у неком неорганизованом. Прешли смо пут, око тих кућа 
смо стали, почело је пуцање, залегање, пуцање у правцу одакле су 
допирали меци, то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли ви некоме после реферисали шта се то 
догодило? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја не, ја нисам дужан био, то је 
вођа сектора дужан да реферише. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А ко је то? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је покојни Тановић, он пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вођа сектора или вођа патроле? 

ВР
З 0

72
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2010. год                                                     Страна 93/103 
 
 
 

 
 

К-По2 49/2010 
 

СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па вођа патроле, вођа сектора, ми 
смо Тановића сматрали за вођу патроле, међутим он је имао игиренције 
као вођа сектора исто да напише извештај, он је предавао извештај да ли 
командиру Репановићу, да ли Јовановић Ненаду, значи папиролошко то 
је ишло преко њега. Нити ја, нити сведок «А» нисмо то, зато што смо 
били у резервном саставу и нисмо, значи дуже, али они су имали 
ингиренције да напишу извештај, да предају извештај где смо били тог 
дана, шта се десило, где је пуцано на нас, где смо ми одговорили и то је 
то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел има неко у Сувој Реци да не зна шта се 
десило тог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ух, немојте тако молим вас, конкретно. Како има 
неко да не зна да се десило. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Како то мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ако је неко пуцао на вас, на ауто патролу. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Добро. Сад ћу да вам кажем, 
кажете да ли има неко, 05.априла смо ми нападнути на Рештанском путу, 
на том истом путу, Неша у ауту командир, помоћник Паповић, ја и још 
један дечко који је после био у жандармерији, гађани смо зољом, једва 
смо преживели напад, то је мало људи знало у Сувој Реци, док нису 
видели блинда како је погођена, погођена је зољом, тромблоном и 32 
метка у блинди, да није била блиндирана ми бисмо погинули. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, али то је заведено у књизи? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је заведено, то се зна, али то је 
мало људи знало, чуло се страдали полицајаци, а нисмо страдали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али то је заведено у књизи? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је на излаз код Рештанског пута 
према Пећану. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то заведено у књизи дневих догађаја? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Вероватно, требало би да буде да је 
заведено, тој 05.априла било '99. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 05.априла. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је врло мали број да кажем 
људи знало у Сувој Реци за то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел знате зашто вас ја то питам, зато што од 
22.марта до 05.априла ништа није заведено у књизи догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо то питање поставити. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То пропуст који су то радили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је то требао да ради? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас само мало. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је припадник резервног састава. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То није мој део посла да радим, 
нити сам знао ко то ради, већину послова као ћата радио је тај 
Вељковић, који није радио свој посо који треба а радио друго што није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Репановић знао шта се десило у Сувој 
Реци 26? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, одбија се одговор. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја то не могу да знам да ли је 
Репановић то знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Господине Петковићу немојте 
одговарати док вам не дам дозволу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, па он каже да не зна да ли је знао, ето то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да питате за неког да ли је знао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, да ли он зна да је Репановић, он каже 
човек да не зна, шта је проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Немојте молим вас тако се 
убацивати без микрофона, нон стоп вас чујем да. Немојте молим вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да сте били и поред сведока «А» јел 
тако, били сте заједно? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да, да, били смо и у Тржном 
центру и овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рецимо сведок «А» ви знате да је он рекао да је 
код пицерије видео и Репановића, да је он чак дрекнуо да растера гужву 
која се створила ту? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Могуће, ја нисам, можда сам био, 
значи то је широк појам тамо значи широк простор, ја га нисам видео, ја 
тврдим да га нисам видео. Мени ништа не смета да кажем да јесам да је 
он ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам предочавам зато што сведок «А» који 
каже да је био ту уз Вас, а Ви кажете значи то нисте чули? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја би чуо и видео би да ми је 
Репановић било шта наредио, да је било шта рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, да ли имате Ви питања? 
Господине Налићу? Немате питања. Да ли Ви имате питања оптужени 
Репановић? 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добар дан. Да ли тог дана сведок «А» је 
сво време са тобом, са Тановићем покојним и са Чукарићем? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да. Да, цело време је био поред 
мене. У принципу 10 метара нас је можда делила раздаљина од локала, 
од уласка код пицерије и код Тржног центра, значи код Тржног центра и 
код оних зграда, ту је био са мном. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи ни једног момента се није одвајао 
од Вас? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не, не, одвојио се на кратко на 10 
метара према аутобуској станици када је узео алкохолна пића, када је 
узео пиће да попије да би се смирио, иначе је цело време био са нама.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Да ли тога дана, тога 26. пошто 
сад знамо, да ли осим вас четворице иде било ко још из полицијске 
станице Сува Река са вама тамо? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Из полицијске станице када је 
кренула акција? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да. Да ли иде још неко? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Рекосте тамо да је било неких 
лешева је ли тако, да ли можете да кажете ако знате колико је лешева ту 
било? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ту сам је видео у првом моменту 
два, па још два мушкарца и још једна жена, пет леша.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Пет леша? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Четири до пет леша су сигурно 
били.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Где су се налазили ти лешеви? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Налазили се код куће, код једног 
преградног зида два леша су се налазила, а један према путу исто близу 
те куће, значи још три леша, два до три леша.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Осим тих лешева? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ту није моментално било више 
лешева. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Да ли се сећаш да си ишао неких 
од наредних дана да вршиш обезбеђење увиђајне екипе и екипе Цивилне 
заштите? 
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СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Јесте ишао сам, после једно можда 
три до четири дана ишао сам да обезбеђујем увиђајну екипу из Призрена 
који су дошли. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Са ким си? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тад смо и нападнути били, када су 
се тела закопавала, тада смо инападнути били од стране Шиптара сви 
смо били иза једног багера и узвратили смо на паљбу са оних околних 
брада су пуцали на нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неки трактор ту? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Био је багер, трактор, али багер је 
био јер се копала земља, председавајућа. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Са киме сте ишли тога дана? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Био је Чукарић, био је Тановић. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Је ли била иста патрола? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Иста патрола и били су из 
Призрена још двојица, тројица који су били, који су радили увиђај, 
увиђај са њима. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли  вам је тога дана придодат још 
неко из ОУП-а? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја не могу тачно то да се сетим, 
али мислим да је двојица да су, неко је дошао из СУП-а, један или 
двојица су дошла, али они су били ако су били како би се рекло први, 
други прстен, ми смо били директно ту на гробљу и овамо где смо 
вршили увиђај, ми смо били ту, обезбеђивали смо ту екипу. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хоћу да објасниш  то други прстен,  
јесте Ви пре њих отишли? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ми смо пре њих отишли, директно 
смо ми отишли. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Новковић Ивица тада ту, да ли сте 
га видели у обезбеђењу? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не, ако је он дошао накнадно ако 
га је неко послао, иначе са нама значи са нашом аутопатролом нашом 
интервентном ми смо четворица у тој блинди, ту није могло више људи 
да стане.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него на то када сте ишли у обезбеђење 
увиђајне екипе? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја њега ту нисам видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели Вељковић Велибора тада кад је 
био тај? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: На увиђају? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не. Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли сте некада видели сведока «А», 
пошто сте нон стоп са њим, да је он утоварио било где неки леш? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ма не, он је плашљива у принципу 
особа, он је онога дана залегао иза зида исто када су дејствовали 
Шиптари на нас, значи никада није дохватио леш у руке.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли тога дана пошто сад знамо да је то 
30-тог вршен увиђај, да ли се ради о истим лешевима код те беле куће 
који су 26. убијени а да је вршен увиђај 30. и након тога сахрањени? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Вршио се увиђај, прво се вршио 
увиђај. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, прво ми одговори за белу кућу? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: За белу кућу, прво се ту и дошло. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли су то исти лешеви? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То су ти исти лешеви јер су пет,  
шест дана ти лешеви су стајали ту, три дана, четири дана колико су 
стајали. А онда се ишло целим путем Рештанским путем до нека 
стругара, дрвара, шта је било у којој су нађена још једно два или три 
леша, четири леша, било је доста угинуле стоке и тако.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли сам вас ја упутио тога дана на 
обезбеђење увиђајне екипе? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Вероватно јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него ко вас је упутио? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Вероватно командир Репановић је, 
вероватно, ја сам опет кажем примио наређење значи од да ли можда је 
то био и Чукарић који је рекао идемо каже дошла је увиђајна екипа, 
идемо да извршимо увиђај, потребно им је каже обезбеђење, ви сте каже 
ту у интервентној и ми смо отишли на обезбеђење.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: У каквом су стању били лешеви тога 
дана када сте вршили увиђај? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да вам кажем, у распаднутом 
стању значи ту су ипак доста има около и керова који су долазили, значи 
растргнути, измасакрирани, ето тако значи чизма са стране нога, махом. 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е сад ме интересује нешто друго везано 
за сведочење Јовановића, да ли сте се Ви случајно 26. марта, тога дана 
када се десило ово са породицом Бериша, састали са неком увиђајном 
екипом на аутобуској станици. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: 26? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: 26. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не, апсолутно не, 26. није била, 
били су напади, нема увиђајне екипе тога дана.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците шта је било са лешевима који су били на 
Рештанском путу? Значи након пуцњаве, било је људи који су 
претрчавали, падали. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па сви ти лешеви, значи лешеви 
који су били испред те беле куће и лешеви који су на Рештанском путу, 
утоварени су у тај трактор и сахрањени су на шиптарском гробљу, то је 
одмах према пећанском путу, баш недалеко где смо ми нападнути пар 
дана касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, овде у записнику о увиђају не говори се о 
тим лешевима, него о лешевима који су код куће? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па сахрањени су на шиптарском 
гробљу, ти лешеви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То да, а шта је са оним другим лешевима који су 
кад су претрчавали па се пуцало, шта је са тим лешевима. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја имам примедбу, нема других лешева, 
он не каже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли има, да ли сте видели, 
чули сте да је било пуцњаве, да су падали, чули сте сведоке који су 
говорили? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ти лешеви који су ту сахрањени, 
значи који су нађени они су сахрањени тамо, ми смо обезбеђивали, ја 
нисам стајао изнад сваког леша који је сахрањен, али пар њих значи за 
пет, шест знам да су стављали крстиће нису се знала имена, у 
документацији нису имали, Тодоровић је стављао, обележавао те 
лешеве.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је тога дана када сте  вршили 
увиђај било пуцњаве? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Па било је нападнути смо тога дана 
и непосредно, то је близина са 150 метара смо нападнути и то жестоко 
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нападнути, морало се да се дејствује, сви смо дејствовали да би могли 
да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро. Хвала. Прије него што сте 
отишли ви тамо, споменуо си две «стодесетке» и ове полицајце који су 
искакали из «стодесетке» и развијали се у стрелце, да ли си ти приметио 
да у том пре него што сте ви кренули, да тамо постоји неки други 
камион у близини те беле куће, «застава» неки камион или нешто? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ја то нисам видео, оно што тачно 
видим тога дана, значи две «стодесетке» паркиране и људи излећу, скачу 
у онај јендек поред пута, ви знате где је, значи и развијају се у стрелце 
одмах. То је то било.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тога дана када сте ишли на обезбеђење 
увиђајне екипе и екипе Цивилне заштите, да ли сте радили и преглед 
кућа и претрес да бисте осигурали? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: У поједине смо улазили да би се 
видело да ли су терористи у кућама или нису, затекли смо и оружје смо 
затекли који су они неки оставили, пушчане метке значи храну коју су ту 
имали. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ако можеш да се сетиш, у моменту када 
си ти отишао тамо са колегама, ако не можеш не мораш да одговориш, 
та бела кућа да ли је прво она упаљена па су се десила убиства или су се 
десила убиства па је она упаљена. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да вам кажем они мене терете да 
сам упалио белу кућу. Не, не, на основу оног папира, на основу папира 
што сам сад добио са Апелационог, ја тврдим одговорно тврдим, прва је 
упаљена Фатонова кућа. У Фатонову кућу смо ушли Тановић, Цеци и ја 
ушли унутра, Тановић је имао оно потпалио значи та је кућа прва 
изгорела. Да ли се и кад се после запалила ова друга кућа то збиља не 
знам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи изласком из те куће не бисте 
могли да видите ниједан леш? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Не бисмо могли, да, да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јер  и не постоје лешеви? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте Ви тако, па Ви говорите одговор јер 
фактички Ваше питање је одговор. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Прва кућа која је запаљена је 
Фатонова кућа које је била тако 50 метара у истом дворишту.  ВР
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не знам мислим да си одговорио, али 
још једном када и где си по први пут видео Вељковић Велибора тог 26. 
марта? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тог 26. марта Вељковић је дошао 
са још двојицом из СУП-а у Трговачки центар када је скупљао тела, 
лешеве када је скупљао након акције, након свега.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је он дошао тамо пре ових из 
Цивилне заштите или после, да ли можеш да се сетиш? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Прво су дошли Роми, Цигани које 
је довео Бобан из Цивилне заштите, дошао је Бобан и онда је дошао 
Вељковић са још двојицом, да ли је то Новковић Ивица или ко је већ 
дошао од њих и онда су учествовали у скупљању тела.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја би имао само једну примедбу, мало 
пре председнице већа Ви сте рекли да ме је сведок «А» видео испред 
пицерије, уствари ја нисам, ја сам то рекао, тачно да ме је видео он  али 
не испред пицерије него на путу Призрен – Приштина, значи у близини 
Занатског центра. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ако могу нешто да додам, испред 
пицерије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онај други део сам ја рекла, не само то, него 
дасте Ви дрекнули да бисте растерали ту гужву.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, то је сведок «А» рекао али ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја само предочавам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи није ме видео код пицерије.  
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ко је ту викао, викао је само 
господин Бобан Вуксановић, он је највише ту викао на све. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Само још једно, да ли је Тановић сво 
време ту код пицерије? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да, са мном, Тановић је поред 
мене. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Сво време? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Цело време поред мене је био и 
поред Чукарића и поред ове двојице што су у пиратским. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ајде да не буде сугестивно питање, да 
ли одговара мојој констукцији покојни Тановић, физичкој конструкцији? 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тановић, да.  Тановић да, он је 
сувоњав, вижљаст, можда пет до десет сантиметара вишљи од Вас, то је 
то. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала немам више питања.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има још неких питања? 
Нема. Добро. Господине Петковићу хвала Вам можете ићи. 
СВЕДОК МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Уреду, хвала. Пријатно. Госпођо 
председавајућа могу ли само да се поздравим са мојима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, може. Можете изаћи испред суднице па се 
поздравите, молим вас омогућите нека се поздрави са. Можете изаћи 
испред и поздравити се. Добро за данас би овим завршили. Да, за сутра 
је у плану, сад ћу вам овако рећи, за сутра је у плану да читамо ове 
изведене доказе за које сте се ви сагласили прошлог пута да се прочитају 
и евентуално да кренемо са завршиним речима, ако немате никакве 
предлоге, ето то је план.  
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја могу сада можда да, брзо ћу стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно.  
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Значи када је у питању усаглашавање моје, 
наше са читањем одређених исказа ја претпостављам, сада немам 
транскрипт, претпостављам да смо се сложили са читањем исказа 
окривљених, ако јесмо повлачимо ту сагласност, зато што окривљени 
који није хтео да буде данас сведок овде, ако, а претпостављам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како можемо да читамо исказе окривљених. 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, реко да нисам прескочио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ајмо овако, имам пар предлога, овај 
Новковић он није окривљени он је био сведок, ја би то читао, он је имао 
и психичких проблема, било је вештачење и остало, ми би се сложили са 
тим, евентуално али ви повучете наредбу за ово његово сведочење, 
просто он је сведок који сада није доступан суду. Није окривљени да 
можете потереницу, бићемо у процесном проблему и тако даље. У циљу 
економичности поступка значи чиним предлог да се Новковић чита, јер 
је био сведок. Што се тиче тужиоца Станковића већ сам се изјаснио а ја 
морам да кажем још сада кратко и неће то бити предлози него ја нисам 
ставио примедбе на налаз вештака, могу укратко три да вам кажем до 
четири примедбе. Прво основна примедба да је тај налаз у смислу члана 
122 није потпун и немогуће га је испитати, просто нема ако ништа друго 
нема ових транскрипата. Друга моја примедба на налаз је да очито 
вештаци нису читали изјаве Вељковића које је суд наредио да читају, јер 
да су читали знали би шта је Вељковић, каква је његова била улога у 
пицерији и чини ми се у другом светлу одређивали његове мотивације за 
оваква сведочења, то је друга примедба. Трећа примедба уз сво 
поштовање пробоја науке, ради се о тестовима личности који код нас 
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нису уопште стандардизовани, у питању је експеримент, код нас су 
стандардизовани други тестови личности, о томе може да се добије 
податак и на веб сајту Друштва психолога Србије и у Министарству 
здравља и тако даље, а и сами вештаци су данас рекли да је то нешто 
што је ето тек се чека. Тако да не може се на нестандардизованим 
тестовима заснивати њихов налаз јер не може бити испитиван. Не треба 
испитивати оне који је стандардизован, а онај који није стандардизован 
попут њиховог би онда морао да садржи и све те скале у свом налазу 
како би ми могли евентуално да ангажујемо некога ко познаје то да 
испита, значи не може се испитати и ја мислим да и у том смислу 
предлажем да, а не предлажем ново вештачење, мислим да се овај налаз 
са овим примедбама које сам ставио третира врло ће бити инвалидан, 
али ја на крају крајева мислим да нешто много и не постижемо иначе 
тим вештачањем без обзира што је оно раније и од одбране предлагано. 
И то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И нисам схватила предлог везано за вештачење? 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Просто примедбе су, а не предлог нови, 
остављам на оцену суда просто суд ће знати да оцени овакве примедбе 
на налаз, сигуран сам. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате неки коментар? Немате. Значи 
сутра можемо да читамо ове све доказе је ли тако? 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да, и завршна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ако сте спремини да евентуално идемо и у 
завршне речи.  
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја мислим тако јер ја данас не би чинио 
предлог за укидање притвора из разумљивих разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутра имамо, сутра имамо. 
АДВ. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да просто не стављамо суду, али ето то је 
то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала.  
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Прекида се главни претрес, и наставља: 
 

ВР
З 0

72
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2010. год                                                     Страна 103/103 
 
 
 

 
 

К-По2 49/2010 
 

Сутра – 10.12.2010. године са почетком у 09,30 часова, иста ова 
судница.  
 

Довршено у 13,55 часова.  
 
Записничар                                                         Председник већа-судија 
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