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 Да КОНСТАТУЈЕМО присутни су: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
• Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, 
• Пуномоћници Мустафа Радоњићи, Чукановић Никола и Наташа 

Кандић, 
• Браниоци Горан Петронијевић, бранилац Борковић, Мршовић, 

Ђорђевић, Радић, Шћепановић, Крстић, Перовић, Радивојевић, 
Палибрк. Палибрк мења данас и Крсту Бобота. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мењате данас? 
 

• Адвокат Петронијевић мења Крсту Бобота. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на почетку је мењао Палибрк Вас и Крсту Бобота? 
Добро. 
 

• Од оптужених су ту  Николић Милојко, Сокић Абдулах, 
Миладиновић, Кастратовић, Обрадовић, Мишић, Момић, 
Цветковић, Богићевић, Видоје и Вељко Корићанин и Брновић. 

 
• Ту су и приправници, сарадници из Тужилаштва. 

 
Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се претрес НАСТАВИ 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА  
СВЕДОКА РАШКОВИЋ ЗОРАНА 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доведите сведока. Променили смо судницу, видели 
сте сами јуче је стварно била гужва и није било места за седење, тако да се 
колега који је био јуче у овој судници заменили смо се. Изволите господине 
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Мишићу пре него што дође сведок. Сведок нека сачека да видимо шта ће 
господин Мишић.  
ОПТ. МИШИЋ СИНИША: Хтео бих само да се извиним већу за јуче за моје 
непримерено понашање. Нисам могао да издржим једноставно ноторне 
лажи, значи за све оно што сам јуче онако бурно реаговао и понављам неће 
се више поновити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИШИЋ СИНИША: Хвала, пријатно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам, вратите се на место. 
 

Нисам констатовала да Поповић није доведен, он је удаљен 
јуче. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борковићу, били сте у посети, не? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Он се више неће понашати онако као јуче, 
па ако може да се доведе да присуствује наставку претреса ја бих молио 
веће. 
 

Пре почетка претреса оптужени Мишић Синиша  извињава се 
због можда неких других речи које је изрекао на претресу јуче 26.12. 
 

Адвокат Борковић Борислав наводи да је разговарао са 
оптуженим Поповић Срећком кога брани и да је оптужени навео да се 
више неће тако понашати, па тражи да ако веће то одобри оптужени 
присуствује претресу.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довешћемо оптуженог. Доведите молим вас 
оптуженог Поповић Срећка ако је ту. Видећемо да ли ће он исто то да нам 
каже. Оптужени Поповићу, да ли ће и Поповић исто да нам каже нешто? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Могу ли на секунд отићи до Поповића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдете. Господине Борковићу? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја сам јуче Вама рекао поштована 
председнице да сам с њим више пута разговарао и молио га више пута и ето 
јуче и ево сада га замолио да престане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Управо сам хтео да му кажем да се извини 
за све то, каже не, ја овај суд не признајем, бићу гори него јуче. Ја сам 
немоћан ту. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 27.12.2011.год.,                                                    страна 4/80 
 
 

 

К.По2 48/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дођите оптужени Поповићу молим Вас.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Госпођо и господо уопште, јуче 
можете видети на снимку да сам се ја смејао излагању господина вашег 
заштићеног. Ниједном речју нисам учествовао, чак сам ућуткавао да се не 
галами. Тужилац свесно је урадио јуче оно поново као и прошли пут и 
прозвао мене да сам ја реметио ред, а ја тврдим, погледајте снимак и 
видећете да излагање господина да сам се само смејао тим бљувотинама 
шта је причао, а докажите ми да сам иједним поступком јуче ја реметио сем 
то кад је тужилац, нормална ствар да сам реаговао и стојим иза тога што сам 
рекао јуче, јер сматрам да сам оштећен и да ми се праведно не суди,  не даје 
ми се право да се браним.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте Поповићу, зато сам Вас и позвала овде. 
Имате овако могућност по закону да се извините за непристојне речи које 
сте јуче изрекли, да се вратите и да пратите суђење овде и дакле да никога 
не вређате, псовке да не чујемо, све оно како смо разговарали у почетку. То 
Вам је то. Значи, не можете на тај начин уопште да се браните. Ово није 
ниједно друго место осим суднице и ја се надам да сте Ви за све ово време 
то схватили. Значи, могућност по закону Вам је оно што Вам је рекао и 
адвокат да се извините за Ваше непристојно понашање за речи које сте 
упутили, изрекли овде у судници гласно и да онда тако наставимо тако што 
ћете остати овде. Друга могућност Вам је да се не извините и да и даље 
будете удаљени. То Вам је то. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ако тражите извињење према Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тражим ја ништа, ја Вам кажем шта су Вам 
могућности по закону. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ако тражите извињење Вама, већу, господо 
имајте га, будите сигурни искрено га имам извињење. Ако тражите 
извињење за тужилаштво и за њихове поступке не, јер нисам крив, ни јуче, 
ни прекјуче, ни прије 12 година. Шта сам радио проклето сам бранио 
Србију коју сам обучаван да је браним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда док браните Србију молим Вас да не упућујете 
псовке овде никоме. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нисам плаћен од Запада да ме уништава 
Србија, а они су плаћени за то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи не мали, разумете, или се извињавате или се 
не извињавате. 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам и поново Вам кажем госпођо, ја се 
извињавам Вама, већу и адвокатима и уопште особљу осталом, али 
тужилаштву не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, враћамо Вас на место. Констатоваћу овако 
како је и забележено. Слушајте ме сада Поповићу. Значи, прво били сте 
тамо далеко, нисмо се гледали, само преко монитора, немојте више ниједну 
псовку. Хајде да завршимо сада саслушање овог сведока, тј. испитивање. 
 

Оптужени Поповић Срећко је упутио извињење на начин 
евидентиран аудио-техником и то тако што се извинио већу и осталима 
присутнима у судници осим тужилаштву, јер сматра да је поступак 
против њега неправедан, а бранилац је пре тога обавестио суд да је 
оптужени рекао да ће данас бити још гори. 
 
  За овим веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  Да оптужени Поповић за сада остане у заседању. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците господине Радивојевићу? Не чујем Вас док 
не укључите микрофон. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, имајући у виду 
јучерашње заседање Вашега већа сматрам да нисмо испунили за данас 
услов, јер господин Поповић је нешто рекао јуче, ради се о томе да ли је 
јавно тужилаштво оно које је покренуло ову тужбу поступало правно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Радивојевићу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете више на овај начин излагати, ништа 
на овај начин више не можете да кажете. Настављамо. Искључићу Вас сада.  
 

За овим суд ОПОМИЊЕ адвоката Радивојевића да не омета ток 
поступка изношењем разних ствари које му падну на памет у тренутку 
који за то није одговарајући. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доведите молим Вас сведока. 
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА ''ПС'' 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Укључите микрофон, седите ако хоћете. 
 
  Пред судом је сведок Рашковић Зоран. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо тамо где смо јуче, сећате се, 
прекинули, а то је било код постављања питања. Ви сте данас били на овој 
радњи препознавања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чула сам да кажете «даћу ти аутограм 
после», па да констатујем да је у међувремену у списима ова Ваша књига и 
да Ви, ја сам то ставила у спис књигу коју сам добила од тужилаштва, да вас 
упознам са тим тако да су и омогућићу да, не знам како то решавамо, да 
неки погледају, можда и копирају и тако даље. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Само сам се убацио из разлога, господин са 
златним «ролексом» ми маше књигом, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Наставићемо са овим делом где Вам питања 
постављају браниоци и то је господин Петронијевић јуче. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дозвољавате непосредно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Господине Рашковићу, Ви сте јуче 
нам објаснили Ваш однос са по званичним извештајима покојним Небојшом 
Минићем. Можете ли да нам кажете када сте га последњи пут видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Господина Небојшу Минића последњи пут 
сам видео 2000. године, то је било у просторијама истражног затвора у 
Панчеву, септембар месец.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од тада га више нисте видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Да ли сте познавали лице по имену 
Боро Влаховић, иначе, у то време начелник СУП у Пећи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, објаснио је јуче причу управо 
за Бору Влаховића, јуче је то причао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, не знате шта ћу питати.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је познавао, то Вам одбијам, а даље можете да 
питате. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, ја покушавам сада да не 
прејудицирам одговор нити било шта друго него да будем несугестиван. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми знамо да га је он познавао, он је јуче то причао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако је то неспорно идемо даље. Да ли 
знате какав је однос био између господина Влаховића и господина Минића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: 'Ајде идемо редом да не буде опет, да ли 
су се познавали пре рата? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па рекао сам да му је Минић Небојша био 
у обезбеђењу лично. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре рата? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, пре рата. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Какав је њихов однос био у току рата? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: С почетка рата, објаснио сам први дан, 
када је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, оно када је псовао и тако даље. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Немојте то, то је у реду, него само кажем 
какав је однос њихов био, да ли су они нешто били у свађи или у? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих знао то. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не знате да ли су били? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли се можда сећате какве је тетоваже 
имао господин Минић, помињали сте нешто о томе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причао је то детаљно и у истрази оно септембра 
месеца и тада је питан и за неке појединачне тетоваже, сећате се? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу да одговорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако хоћете да понављате, хајде, ако Вам је то брже. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам рекао, чини ми се у истрази, 
Небојша Минић је велики, тачније цели део тела му је био прекривен 
тетоважама од неких упечатљивих које су мени остале у памћењу, на 
рамену имао је бакљу са кипа слободе оно из Њујорка, коју држи рука, а на 
руци је лисица која је откинута. То је као неки симбол слободе. Имао је 
орла. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Помињали сте нешто на лобањи, нисам 
разумео да ли је он имао тетоважу на глави? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На глави није имао тетоважу. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Није имао тетоважу? Добро. Нисам то 
разумео.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поменули сте јуче у истрази догађај када 
сте овде оптуженог Миладиновића заједно са покојним Минићем видели на 
капији почетком рата. Можете ли прецизније да кажете, то је КПС касарне 
ако сам добро разумео у Пећи? Мало прецизније да одредите где је то 
место? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је главна пријавница касарне у Пећи. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Овде стоји КПС па због тога? Били сте 
војник, знате шта је КПС, шта је пријавница, мало ме то буни? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Управо сам Вам одговорио. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, је ли КПС или пријавница? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Главна пријавница. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате ли шта значи КПС скраћеница у 
војној терминологији? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То исто улаз у касарну, колико се ја сећам 
и колико се ја разумем. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Има ли по Вама разлике између назива 
КПС, улаза и пријавнице улаза? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Има разлике. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Каква је разлика? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На КПС стоје шири улаз у касарну, може и 
тенк да уђе и да изађе, а пријавница би била исто може да уђе возило, али ту 
долазе и рецимо посете војницима. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли сад, имајући у виду да смо сад 
направили ту разлику, да ми кажете где је то било, на КПС или на 
пријавници? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Пријавница, први улаз у касарну идући од 
стадиона на горе према Белом Пољу, са десне стране. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Можете ли да се сетите које доба дана је 
било, ако можете, не инсистирам? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па рекао сам да је било јутро отприлике. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете јутро? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: До 12. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: До 12, значи пре подне ако можемо да 
кажемо? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Пре подне отприлике. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте се Ви налазили у тренутку кад, 
како кажете, Минић разговара са Топлицом и онда помињете иза тога неко 
оружје и тако даље? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У возилу на паркингу испред пријавнице. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико далеко од тог места? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од кога? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од њих двојице. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Кад су се вратили? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисам Вас разумео? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од пријавнице мислите колико далеко? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, да. Не, не, од њих где се они налазе, од 
места где се они налазе, не занима нас пријавница. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Небојша Минић је био унутра сат, два 
сигурно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А Ви сте га чекали на пријавници? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У колима. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У колима? Знате ли с ким је он унутра 
разговарао или било шта друго? 'Ајте, је л' сте Ви улазили унутра или не? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекао сам да нисам улазио. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реду. Ништа даље. Сад да се вратимо на 
овај тренутак који Ви описујете моменат када се доноси некакво оружје. Ви 
сте у истрази рекли да се ради о једном сандуку у коме се налази 20 
«калашњикова» конзервираних па сте Ви то описали како изгледа и тако 
даље, и тако даље? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко то уноси то оружје? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Војници до пријавнице. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како уносе то оружје, на рукама? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У рукама. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У рукама? Колико је било тих паковања, 
сандука или било чега другог? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Било је две кутије бомби, зелених бомби, 
не зелених, црних, извињавам се, то су војне бомбе црне, већ сам рекао и 
било је 20 «калашњикова», двадесетак. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Двадесетак? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли било муниције неке или нечега? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Било је и муниције. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли било у сандуцима? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Муниција је била посебно у кутијама, 
картонским кутијама. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У картонским кутијама? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је тих кутија било? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не сећам се тачно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Молим? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не сећам се. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, више, једна, три, пет? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Више, више, деситина. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Десетак кутија? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Муниције у картонским кутијама. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли да определите шта то значи у 
картонским кутијама, је ли то паковање у коме су патрони паковани или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, значи одбијам. Можете само да питате на 
други начин, значи можете да питате колике су кутије. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је то паковање, тај картон? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако нешто. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: 10 х 5.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сантиметара? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако отприлике, да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико по Вама ту отприлике има комада? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекли сте отприлике, могу тако и 
отприлике тако да одговорим, можда педесетак, можда. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Педесетак у једној од тих? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да по паковању. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, да резимирамо, један сандук 
оружје, два сандука бомби и више ових картонских кутија, је ли тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте господине Рашковићу одговарати. Значи, не 
долази у обзир више питања, како кажете где је то било, он каже на 
пријавници, Ви кажете, значи то је било на пријавници. Значи, резимирања 
нема. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Да ли је било још нечега сем овога 
што сте набројали а што сам ја сад поновио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико се сећам није било више ничега. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је било са том опремом и 
наоружањем? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је «Мртви» повезао код себе. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад кажете повезао код себе, где? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У кући у Брежанику. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У његовој кући у Брежанику? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, кући у Бреженику. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте Ви возили тај ауто? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је још с Вама био у ауту сем? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја и «Мртви». 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли то оружје ставили у аутомобил 
или је био неки други превоз? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Оружје је било у гепеку. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У гепеку? Мислим на сву опрему ову у 
гепеку? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли Небојша имао тада неко оружје? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Гепек и позади задње седиште, онако 
натоварило се то солидно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Који ауто је то био? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: «Стојадин» црвене боје. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: «Застава 101», је ли тако? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, немојте одговарати господине Рашковићу. 
Ако Ви кажете то је била «Застава» црвене боје, немојте одговарати на 
питање да ли је то била «Застава 101», значи то је потпуно, хиљаду пута 
једно исто. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Разумем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исцрпљујете се и Ви и ми.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је вршио истовар тог наоружања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас чула, извините? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је вршио истовар тог наоружања, ако 
знате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Небојша Минић и ја.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када сте Ви добили Ваше оружје у односу 
на тај тренутак? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: По истовару. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Одмах? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, одмах.  
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли потписивали какав реверс или 
било шта друго? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Господине Петронијевићу, као што сам већ 
рекао у изјави нисам потписивао никакав реверс, нисам давао војну 
књижицу, као што сам навео оружје, тај «калашњиков» је био пун те неке 
товатне масти, требало ми је неколико сати да га очистим. Дао ми га је 
Небојша Минић «Мртви» у фазону «ево ти мали пушка». 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Непосредно пре тога сте служили војни 
рок? Је ли то било ново наоружање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. Не, али ја одбијам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је нова пушка? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Одбијени сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одбила сам да ли је била нова. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је била нова пушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам то одбила.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не видим судија зашто одбијате. Ја 
тражим одлуку већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 

Адвокат Горан Петронијевић пита сведока да ли је та пушка 
била нова, па председник већа забрањује да сведок одговори на ово 
питање, а бранилац тражи одлуку већа. 
 

Веће се повлачи удаљавајући се од стола. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће такође одбија ово јер сте јуче то питали, значи, 
 
  Веће доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  ОДБИЈА СЕ одговор на ово питање. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја се извињавам, ако сам јуче питао, ја 
нисам имао записник данас, а Ви сте вероватно имали. У томе сте у 
предности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисмо ни ми. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Слободно можете да ме опоменете да је то 
јуче питано, не морате одбијати. Ако је одговор дат ја ћу одмах повући 
питање да не губимо време. Је ли било ознака на пушци, бројева серијских? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте питали за пиштољ. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: За пушку нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А нисте за ову пушку, за пиштољ сте питали, за грб, 
за бројеве, за ознаке? А пушка је ли имала ознаке? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Свака војна пушка има свој број угравиран 
на тој пушци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и та коју сте Ви добили? Да ли има и та? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, подразумева се као што има ороз 
тако има и серијски број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пита бранилац Петронијевић. Да ли има и та? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У смислу подразумеваног. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли то била пушка домаће производње 
или стране? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је био «калашњиков», претпостављам да 
га производи, да је био домаће производње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате или не знате чије је производње тај 
«калашњиков»? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, то тако детаљније 
одговарам на ова питања иако не знам ни смисао ни куда воде, али ја сам у 
том периоду пре тога недавно изашао из војске, па на основу тога јер сам 
имао потпуну обуку у војсци Југославије као војни полицајац и на основу 
тога одговарам нешто из тих сазнања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Закључујете? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Из тог периода памћења, а ти 
«калашњикови» су били домаће производње рађени по тој некој руској 
лиценци и наш «калашњиков» из «Црвене заставе» тај крагујевачки је био 
знатно квалитетнији од других «калашњикова» руске производње које би 
налазили рецимо код шиптарских терориста, па ето зато сам и одговорио на 
ово питање. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Да ли сте уз пушку добили још 
неку опрему и ако јесте коју? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим Вас поновите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте уз пушку добили још неку 
опрему и ако јесте коју? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Уз пушку сам добио муницију и тек 
касније, чини ми се, да сам набавио раф са шаржерима за «калашњиков». 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То управо питам? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И овај цео тај период где  сте ме сада 
повели, конкретно тај истовар код «Мртвог» и тај пријем наоружања, ми је 
доста магловит, морам да нагласим, а управо прецизирам са Вама.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је следеће питање било, да ли то значи 
да је та пушка имала један оквир? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ову коју сам ја узео на чишћење  тог 
тренутка имала је један једини оквир.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А остале? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: За остале не сећам се. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли у опреми било рапова? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не сећам се. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А када сте, кажете, добили рап? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Непосредно после тога, тачније не рап, 
него је појавило се нешто домаће производње, нешто, како да се изразим, 
нешто «шила тетка», прслуци за, обични прслуци, али то је сада рап, замена 
за рап, тај прслук направљен од шаторског крила, који су углавном носили 
сви резервисти из тог времена који су се борили доле, а овај, људи да тако 
се изразим, специјалци, неко ко је већ био више времена ратник, они су 
имали те боље, такозване «НАТО» борбене прслуке. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала на исцрпном одговору. Моје 
питање се односило на ову опрему која се обично уз пушку задужује и моје 
питање се ослања и на Ваше претходно знање, као што сте рекли, јер сте 
били у војној полицији и непосредно служили војску. Шта је то рап, шта 
чини рап, шта чини рап, опишите нам тај део опреме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се, уколико Вас то занима, питаћемо неког 
стручњака, уколико сматрате да је то важно да се разјасни. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јако је значајно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сведок може о својим личним сазнањима да говори, 
знате зашто је он ту. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако сведок не зна, нека каже да не зна, 
али ја мислим да зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не зна шта је рап, ако каже да не зна, онда га не 
можете питати шта је рап. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Али нисам чуо да је рекао да не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, хајдемо даље. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте одбили или је рекао да не зна, нисам 
чуо, извињавам се? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је то рап, шта чини рап, какав је то 
део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви га питате шта је то рап, ја кажем не може. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Увек користимо неку скраћеницу, хајде 
чисто да објаснимо онима који не знају шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја кажем да то сведок не може да објашњава. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не може то сведок да нам објашњава. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јако Вас лоше чујем, судија, опростите 
молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте и мени смета овде и судница је велика и 
слабо, не видим добро и слабо чујем исто, али не може. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте забранили то питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, забранила сам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли да кажете, које је величине тај 
рап или тај предмет опреме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тај део опреме звани рап, које је величине, 
господине Рашковићу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако господин Петронијевић то сматра 
итузетно битним за одбрану, Ви мени дајте цртеж, ја ћу радо да му и 
нацртам рап. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нема потребе, и Ви и ја знамо шта је то, 
питање је због других који не знају, има чланова већа који нису служили 
војску. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И ја треба да објашњавам шта је рап. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Управо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте рекли које величине. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рап је торба за четири оквира 
«калашњикова» која се носи углавном уз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али које величине, пита господин Петронијевић. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па торба где би стала четири шаржера за 
аутоматску пушку, дакле то је ова величина торбе, платнена торба зелене 
боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  40 са 30, на пример, 25 са 35, на пример. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Видело се на снимску судија, ето нека 
буде тако. Сем оквира, је ли било неке друге опреме у томе што ми зовемо 
рап? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сем, како сте рекли, нисам Вас чула? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сем оквира који је навео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још нечега у тој торби? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да,  формацијски, значи да ли ту још 
нешто стоји? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам дакле само пре три минута рекао, да 
се ја не сећам да ли је било рапова, али не сећам се. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не питам не шта је тог тренутка, него 
уопште шта је у рапу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А он пита сада шта је било у рапу, шта је 
још било. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је уопште у рапу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немојте одговарати, шта је било уопште у рапу.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли знате шта је још у рапу сем оквира? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбијено Вам је. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Одбијено је питање, добро. Јесте ли 
задужили неку бомбу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тог тренутка ми Небојша Минић није дао 
бомбу, касније сам, касније су бомбе стајале на располагању у штабу, 
касније је у штабу био део тог дневног боравка где је било муниције, бомби, 
тромблона, допуњавало се свако по потреби, колико му је било потребно, то 
касније, не овог тренутка до кога сте нас Ви сада довели. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Враћамо се на 14-ти, кажете одвезли сте 
Небојшу Минића у команду. Где се налази та команда где сте га одвезли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је рекао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Није прецизно, па бих молио ако може 
прецизније како да опише шта је то, какав је објекат, где се тачније налази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта прецизније, шта тачније? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да одговорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сачекајте да видимо како сте причали, па шта онда 
ту треба тачније да се каже.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, дозвољавам могућност да је то и 
довољно, али ми немамо записнике, ја опет морам због тога што смо јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја читам овај од 09.09. зашто Ви мислите да суд има 
неке записнике које ускраћује одбрани, због чега Ви то мислите? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 27.12.2011.год.,                                                    страна 17/80 
 
 

 

К.По2 48/2010 

АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, ако је јуче питан, ја ћу одмах повући 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да видимо 09.09. шта је рекао за то. Значи да 
цитирам и да видим шта ту треба да се каже прецизније, сада не могу да 
нађем. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте судија, јуче је поменуо сведок, али 
не могу прецизно да се сетим, па бих молио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За јуче не знам, него у истрази је причао. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, у истрази. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: По цену да понови, али бих молио да то 
учини, због следећег питања.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, детаљно сам причао о томе 
код истражног судије и знам да сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И на Петронијевићева питања сте одговарали. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, и са Петронијевићем, господином 
адвокатом, имали смо ту конфротацију око гвоздене ограде у тој кући или 
тако нешто, тотално ван теме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Из истраге то и тражим.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Три пута би до сада одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Боље да се сведок не умара, ако то имамо овде, 
господине Петронијевићу, што би се умарао. Да ли имате можда 
транскруипт од 09.09.2010. године? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имам судија, али нажалост, то ће 
потрајати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево одређујем ја страну, значи 56/138 страна или у 
судским списима 3505/569, па ту онда кажете. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Која страна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  56 или страна судског списа 3505/569, па онда 
кажете, она кућа изнад пећке гимназије, онда Ви питате, каква је то кућа, 
приватна, сведок каже, албанска кућа, сада је то штаб и даље она цивилно 
изгледа, одозго све цивилно, унутра је штаб, можете ли Ви да опишете ту 
кућу, каже, двоспратна, излази на улицу, увучена, како, кажете, увучена и 
тако даље, брдо изнад пећке гимназије, јесте ли улазили у ту кућу, је ли то 
то, господине «ПС», не Рашковић, овде читам «ПС», да ли се Ви сећате 
тога, је ли то то, уопште нисте слушали?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, слушам Вас цело време,  наравно, 
сећам се да сам описивао штаб који се већ трећи пут по мом сећању 
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изместио и налази се сада  у брдима, то је исто код гимназије, али су брда 
више ка Пећкој патријаршији тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, то сте јуче причали, колико се ја сећам, а не 
могу да читам, је ли то то? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Остајете при томе што сте тада изјавили у 
вези штаба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА. Он при комплетном исказу, јуче је рекао да при 
комплетном овом исказу остаје. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја питам само у односу на овај детаљ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пошто сте рекли да је то трећи, где су 
била претходна два? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Претходна два су била у школама. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Којим? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Једна школа је у Брежанику, можда 
грешим, али мислим да се зове «Мугоша», «Душан Мугоша» или тако 
нешто, Брежаник, а друга је у центру града, код џамије, сада има више 
џамија у центру, исто је школа у питању, основна, то је био други штаб и 
био је дуже време, чак месец дана се задржао тај штаб, овај, то је школа у 
центру код џамије на патријаршијском путу, ето тако, заборавио сам како се 
зове школа.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, значи те две школе које сте 
претходно помињали. Кажите ми, јесте ли икада лично присуствовали 
разговору покојног Минића са било ким од официра, укључујући и 
оптуженог Топлицу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам рекао званично, званично 
разговору никада нисам присуствовао, нити сам улазио у штабове унутра, 
осим у двориште са возилом, тако да ја комуникацију са официрима 
Топлицом или неким другима, нисам имао никада. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја сам Вас у истрази питао да ли познајете 
још неког официра тада, нисте могли да се сетите. Можете ли евентуално 
сада из штаба да се сетите, сем кажете Топлице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекао је јуче Балтића.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је помињао у истрази, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у истрази Балтића и јуче Балтића да им је 
командовао у оној акцији. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је нешто друго, судија, ја говорим о 
штабу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли још неког официра из штаба познаје? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, из команде, хајде штаба, из 
команде, да не би смо бркали то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја лично не познајем ниједног официра, 
можда се сећам по именима неких официра, али их не познајем лично. Знам 
их из виђења, из чувења доле да су се кретали, Миличков, рецимо, он је био 
неки командант, не знам чега и тако, то су били официри Војске Југославије 
присутни тада у граду. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли знали ког официра 177. како сте 
помињали јединице, односно бригаде територијалне одбране? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Одговорио сам, лично нисам знао ниједног, 
а ако сам их тада и знао, неког по имену, сада сам то апсолутно заборавио, 
дакле, не сећам се, не бих знао да именујем та лица. Конкретно, на 
господина капетана Топлицу, ја се сећам њега, зато што  је са тог почетка и 
зато што се капетан «Топ» провлачило му се име кроз јединицу као неког 
код кога «Мртви» одлази, коме «Мртви», код кога иде «Мртви», дакле, кеп 
«Топ» шта каже, кеп «Топ», капетан «Топ» и тако даље, у том смислу.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми, када сте Ви ухапшени после 
рата, хтео сам да кажем Другог светског рата, више не знам колико има 
ратова. Када сте ухапшени после рата? Не морате одговорити, али. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам ухапшен за разбојничку пљачку 
златаре «Арс» у Панчеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Оно што сте нам јуче рекли. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, то је било 2000. године, август месец.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте за то суђени? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Суђен, осуђен и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јуче је рекао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала, нећемо даље, само да би знали о 
чему причамо судија, значи не даље, немојте даље причати, не тражим даље 
о томе да причате  Само ми реците, том приликом код Вас је пронађено 
више предмета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се, неважно, том приликом када сте 
ухапшени за друго дело, код Вас је нађено више предмета. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Или у претресу или код Вас лично је 
пронађено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Уопште нећу да се бавим шта му је нађено у другом 
поступку. 
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 АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Судија, јако је значајно питање, па због 
тога морам да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте га онда шта је значајно, а иначе то у том 
делу што је правноснажно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је код Вас лично пронађено нешто 
од предмета који потичу из овог периода, рецимо нешто од наоружања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Када сам ухапшен, постоји у полицији, ја 
верујем и данас записник шта ми је одузето, а одузет ми је један комад 
златног накита, ланац и одузет ми је пиштољ за који сам имао дозволу, 
марке «тетејац». 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је то тај исти пиштољ који Вам је 
Минић поклонио или неки други? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је неки други пиштољ, то је пиштољ, 
дозволите, у Панчеву ми је судио судија  Митровски, тај пиштољ ми је 
након рата а 2000. године у Београду дао Небојша Минић «Мртви» који је 
сада имао и легитимацију официра Војске Југославије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  После рата? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, после рата, 2000. године, уредну 
легитимацију, дао ми је тај пиштољ и дао ми је дозволу за ношење тог 
пиштоља. На основу дозволе за ношење тог пиштоља, судија Митровски у 
Панчеву није ме осудио за то дело незаконито држање експлозива, муниције 
и како то већ иде, дакле, на основу тога претпостављам да је то била и 
валидна дозвола за ношење наоружања. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, не ради се о оном који сте јуче 
помињали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не одговарајте. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реду је. Да ли је том приликом још неки 
пиштољ пронађен код Вас? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, не морате да одговорите на сва питања, 
сходно упозорењу, ово питање Вам ја забрањујем. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не морате, нормално, није спорно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, забрањујем. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли ово значи да сведок одбија да 
одговори? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта му је нађено приликом претреса стана 2000. 
или неке друге године? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја сам врло прецизан, говорим о оружју, 
видите и сами да то има неке везе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И добро, ја Вам то одбијам, немам појма какве то 
везе има са 14. мајем, али Вам одбијам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И само још једно питање, када сте Ви 
напустили притвор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када Вам је укинут притвор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Њему када је укинут притвор? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ово је ван теме питања, не желим да 
одговарам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, неће да одговори. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Има податак, али само сам хтео због нечег 
другог судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако имате податак, добро, остали браниоци? 
Господин Ђорђевић или како већ иде редом у оптужници. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, чекао сам да се јави неко од 
бранилаца, а ако нема нико други питања, ја бих молио за дозволу пар 
додатних питања која сам у међувремену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало да видимо да ли има још,  да ли се Радић 
адвокат јавио, значи, Огњен Радић који брани Момић Ранка. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У Вашој изјави коју сте дали у октобру месецу 2009. 
године, рекли сте да је пре рата било најмање пет разбојништава и да је том 
приликом Момић Ранко или како сте га Ви ословили – Ранко «Босанац» 
силовао једну Албанку. Том приликом сте се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не, натерао је орално да га задовољи. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја цитирам транскрипт господине Петронијевићу, 
немојте ми добацивати да је то силовање по новом Закону, ја цитирам 
транскрипт. Изволите господине Радићу. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Мала професионална деформација, извините. Ево 
овако, тада сте навели да су том приликом били присутни цитирам 
«Босанац», Боске, Синиша, «Шумадија», «Кастро» и «Буба». У изјави од 
09.09.2010. године на страни број 6, молим, исто сте тако навели, само што 
сте рекли да су ту били присутни «Мртви» и Синиша, а ове остале сте 
изоставили. Дакле, Ваша прва изјава од октобра 2009. године, страница 3, а 
изјава из 2010. године је страница број 6, можете ли да нам појасните, ову 
разлику, да нам кажете, која изјава од ове две је тачна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У погледу тога ко је био присутан том догађају? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам рекао јуче, ја сам већ, има већ 
две године, да две године како сам одлучио да проговорим о овим стварима 
које се тичу овог суђења, за те две године, ја се налазим изолован у 
подрумској самици једног затвора у Србији, дакле, за две године, хтео ја то 
или не хтео, ја сам свакодневно или скоро свакодневно, поново на већини 
тих места којих се тиче ово суђење, па чак и оних којих се не тиче, дакле, 
након две године константног размишљања о овим стварима, а после осам 
година константног избегавања размишљања о овим стварима, ценим да је 
моје садашње сећање валидније од овога што сте сада тражили да се 
изјасним, ради се о једном лицу конкретно да је било више том приликом 
када је приликом разбојништа Ранко «Босанац» приморавао  албанску 
снајку да га орално задовољи. Том приликом уз Ранка «Босанца», у 
разбојништву су били Синиша Мишић и Небојша Минић «Мртви».  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У октобру 2009. године, да ли сте Ви били у том 
стању у коме сте били, које сте нам сада описали, да ли сте били сигурни, 
или сте претпостављали или сте нагађали за ова остала лица? Нисам сада 
добро схватио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да се у међувремену боље сетио, да је 
размишљао о томе. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У међувремену се боље сећа, добро, у реду. Да ли 
знате, да ли је то кривично дело пријављено, пошто сте описивали да су 
друга кривична дела из тог периода нека била пријављивана на начин на 
који сте описивали, дакле, да ли је ово конкретно кривично дело над том 
Албанком, да ли је оно пријављено? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  Не знате? Колико је укућана било присутно том 
приликом? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не знате, а где сте Ви били? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У возилу. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: А ово је било у кући? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ви сте гледали из возила, како сте видели шта се 
дешава у кући? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У возилу се причало о томе и након тога 
одлазили би у кафић и ту би се талили од злата, новца што су узели, током 
целог пута о томе се разговарало, причало се, шалило се на те околности.  
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Моје питање је, ево покушаћу да поједноставим, да 
ли сте Ви видели тај догађај или сте чули за њега? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам рекао, знам да је Ранко 
тражио од албанске снајке да га орално задовољи, лично тај чин нисам 
гледао. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:Можете ли ми објаснити извор свог сазнања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Управо сам објаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекао је да је чуо. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро, у реду нећу даље инсистирати, сматрам 
непотребним. Такође сте се изјашњавали везано за догађај у селу Ћушка, 
када сте се изјашњавали да сте чули пуцњаву из «калашњикова» у објекту 
који се наказио близу трга где сте Ви били, дакле где је стрељано више 
албанских цивила, рекли сте том приликом да сте чули и две детонације 
бомби. И приликом Вашег јучерашњег саслушања, рекли сте да сте чули 
или детонације бомби или неки сличан звук. Обзиром да сте већ претходно 
били у војсци, да сте били и учесник рата и да одлично познајете различите 
детонације, поготову детонације бомби, каква би та детонација друга могла 
да буде, на коју Вам то личи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Објаснио сам то јуче, да нисам сигуран да 
ли, чуо сам прасак и да нисам сигуран да ли су прозори разбијени или су 
бачене бомбе. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  Да ли Ви знате, да ли је било експлозије или није 
било експлозије, дакле, ако је могуће да су разбијени прозори, да ли је била 
експлозија уопште, да ли сте сигурни у то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Чуо сам прасак, овај, зашто не могу да 
тачно одредим? Под један, зато што нисам видео, а под два, чуо сам. Када 
бацате ту малу црну бомбу, војну, која има за разлику од зелене, чини ми се 
има много мање пуњење, има две хиљаде куглица унутра, само да Вам 
појасним, било је ликова који би се кажњавали, онако за казну, стави ту 
црну бомбу испод шлема, активира је, седне на шлем и онда му бриди 
задњица пар сати, дакле то је снага те мале црне бомбе, за разлику од зелене 
која је значајно јача, те на основу тога, ја не могу да одредим, ја сам чуо 
прасак, да ли је то пукла та бомба или су само разбијени прозори, не знам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  Хвала. У Вашој изјави из новембра месеца 2009. 
године, на страници број 14, кажете, да сте после Ћушке отишли за Пећ, па 
се сутрадан вратили и наставили акцију према Захаћу, да бисте потом, у 
септембру 2010. године па и јуче, у том делу, делимично изменили исказ и 
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рекли да сте се исти дан упутили према Захаћу. Можете ли да нам објасните 
ову разлику у Вашем исказу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу да објасним разлику. Када сам давао 
ову изјаву, то је било код истражног судије, када сам давао ту изјаву 
првобитну, то је било у просторијама Казнено-поправног завода Забела, и 
као што сам Вам рекао, услед протека времена и размишљања о томе, ја се 
прецизније сећам одређених детаља и ствари, а конкретно на ово питање 
које ме питате, кажем,  вратили смо се за то, вероватно сам пермутовао, јер 
смо се вратили по возила која нисмо могли да поведемо сутрадан у Захаћ. И 
тај пут у тој изјави 2009. године, ја сам тужиоцу и инспекторима УКП-а 
давао изјаве на околности сто дана рата, дакле нисмо били прецизирани 
само на 14. мај, већ се радило о једном много ширем периоду, тако да 
постоје пар делова који су збркани. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро, ја ћу онда да покушам да допринесем колико 
могу да ту збрку сада решимо, па ћу Вам цитирати шта сте изјавили на том 
записнику, на страници број 14, да ли ми дозвољавате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од које године? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:   2009. године. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од којег датума? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  25.11.2009. године, ево овако, «то су моја сазнања о 
догађају у селу Ђушка тог 14. и 15. маја 1999. године. Сутрадан, после 
акције у Ћушки, «Мртви» је наредио повратак на место злочина, дакле, 
наредио повратак на место злочина. Значи, опет смо отишли у Ћушку, а 
одатле кренули смо пешке до села Захаћ», овде пише Захач, «сеоским путем 
пар километара напред ка Приштини. Кроз та мања села и засеоке, «Мртви» 
је повео укупно 40 војника», врло сте се прецизно изјаснили.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И врло сам Вам сада прецизно одговорио 
на те околности. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ако тако сматрате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дакле, да Вас питам да ли је тај записник сниман 
или диктиран? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је снимано или диктирано, то у Забели? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ:  Јесте ли потписали записник? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете шта Вас питам, је ли снимано као сада ово 
суђење што се снима, као оно код истражног судије или је то неко 
диктирао? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је било у просторијама Казнено 
поправног завода Забела, била је секретарица која је куцала, био је тужилац 
и била су два инспектора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви диктирали или неко други? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви диктирали тај записник или неко други? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам диктирао углавном.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У њиховом присуству колико се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Јесте ли након што је сачињен тај записник, да ли 
Вам је исти дат да га прочитате и потпишете? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Због околности у којима сам се тада 
налазио био сам у седмом павиљону који је затвор строго затвореног типа, 
где су сваки претреси приликом изласка и доласка назад у ћелију, врло 
ригорозни у смислу детаљног прегледа тела, а имајући у виду да се у истом 
међу стражом налази десетак припадника, не припадника десетак 
припадника страже наравно који су пореклом са Косова и Метохије, ја сам 
одбио да узмем дупликат таквог записника. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Извините нисмо се можда разумели, ја Вас не питам 
да ли сте узели дупликат записника, већ да ли сте том приликом након 
давања Вашег исказа у присуству лица која сте сада означили, да ли Вам је 
било омогућено да прочитате Ваш исказ који није превише дугачак и да га 
потпишете? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па да, мислим да, да ли, мислим ја стварно 
не могу да се сетим да ли сам ја то потписао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу да се сетим, али знам да сам 
причао о сто дана рата и да сам диктирао жени која је записничарка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта ће више.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Међутим колико се сећам, а молим Вас 
госпођо судија ево баш бих Вас замолио ја мислим да нисам ни потписао то, 
ако може то да се провери молим Вас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. Је ли има потпис господине Радићу? Има.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Нема потребе, хвала. Ево.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потписа? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не код мене, не знам напросто, потпис који је 
прецртан, да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јер ако нема потписа ја се стварно не бих 
више изјашњавао на околности непотписане изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јер у том тренутку, у том тренутку и више 
пута са припадницима УКП-а сам информативно разговарао, без потписа 
без, разговарали смо, тако да уколико не видим свој потпис не бих више да 
се изјашњавам на такве околности које нису потписане или где нисам давао 
изјаву код истражног судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Сад бих се надовезао на питање колеге 
Петронијевића који Вас је испитивао везано за сандук «калашњикова», 
колико «калашњикова» стане у један сандук? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зависно од величине сандука 
претпостављам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Је ли то био неки необичан, неуобичајено велики 
или мали сандук који сте Ви том приликом видели или је био онај класични 
што сви знамо у војсци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У сандуку је било 20-так, мислим 20, 20-
так «калашњикова». 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Уреду. Изјавили сте да сте, тако ћу поставити 
питање, ко је изабрао Мртвог да буде командант јединице? Зашто то питам, 
Ви сте се на то већ изјашњавали јуче, али имајући у виду претходно 
изјашњавање овог сведока имамо два различита одговора, због тога питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јуче је рекао да сте онако било је јасно том 
приликом на том састанку да ће он бити командант. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Пошто је то била дакле не никаква паравојна 
једница, дакле да ли је команданта те јединице именовао неко из Војске 
Југославије или сте се између себе договарали ко ће да буде командант, је 
ли то јединица или није? Није ми јасно у хијерархији Војске Југославије, 
како је могуће да једна јединица између себе бира команданта? Можете ли 
то мало да нам објасните.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То се сведок, ја морам да упаднем судија, то се 
понавља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да упадате молим Вас.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Понавља се од  раније.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите господине Рашковићу микрофон 
искључила сам тужиоца, па сам онда све у исто време. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Адвокат ме сада пита за хијерархију у 
Војски Југославије и како сам разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет сад Ви укључите. Укључите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У кафани је биран, објаснио сам то, јуче 
сам објаснио, за кафанским столом, Мртви је направио комбинацију, Мртви 
је тај дан отишао до СУП-а, Мртви је тај дан псовао тамо Бору и ове зато 
што није ушао у СУП, а до тад је био у СУП-у, Мртви је отишао до касарне 
причао са Топом, Мртви је узео наоружање и сада одједном Мртви каже 
нама су такви људи потребни и каже да имамо нешто да радимо за војску, 
дакле Мртви има комбинацију да направи јединицу, самим тим а и он сам 
по себи ауторитет, Мртви је командант. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја Вас питам какве комбинације, ово је војска 
разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он то одбија, знате можете да питате какво је 
било то време. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, војска је нешто друго господине 
адвокату, војска је нешто сасвим друго, ово ратно стање је нешто сасвим, 
сасвим друго, да не мешамо бабе и жабе, то су тотално две различите 
ствари. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Само да завршим онда причу везано за претходно 
питање које сам поставио, ти «калашњикови» јесу ли имали дрвени кундак 
или расклапајући кундак? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: «Калашњикови» које смо тада задужили су 
били са расклапајућим кундаком.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли знате у том периоду бомбардовања где је 
живео Ранко Момић? Где је живео пре тога, а где је живео за време 
бомбардовања? То Вас питам зато што сте у Вашој изјави навели да су се 
многи чланови јединице богатили.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Где је Ранко Момић живео пре рата не бих 
знао да одговорим, не знам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: А за време бомбардовања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: За време бомбардовања Ранко Момић је 
уселио у кућу у Пећи. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У кућу у Пећи, можете ли ми рећи чија је то кућа и 
где се налази та кућа? Који део града Пећи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао да прецизирам. 
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли можете да кажете да ли је то било у граду или 
приградском насељу или је неко село, је ли то Гораждевац, Бело Поље, шта 
је? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, не, није било, било је у граду. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У граду? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Кућа му је била у граду. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли сте Ви били у његовој кући тој? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Био сам возилом до његове куће, нисам 
улазио у кућу.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је он том приликом изашао из те куће, одакле 
Вам сазнање да је баш у тој кући био он? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зато што је то била његова кућа, тада за 
време рата и баш као и за кућу Небојше Минића коју јуче нисам могао да 
прецизирам где сам био 20 пута и возио и стварно не могу да прецизирам, 
знам да је била преко пута тог неког инспектора, који део града ја не могу 
да се сетим.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је та кућа била кућа коју је претходно њен 
власник напустио или је то била кућа Ранка Момића? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То није била кућа Ранка Момића, Ранко 
Момић није имао кућу у Пећи пре тога, пре рата. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је још неко био ту у тој кући осим Ранка 
Момића? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико се ја сећам тог времена, Ранко 
Момић је тада био у да ли у ванбрачној или брачној заједници, био је у 
озбиљној вези са једном девојком чији је надимак Буца и која је иначе 
пећанка родом. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Познајете ли Ви њу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Буцу сам познавао из града, и два три 
месеца много пре рата, мислим не много тамо 1996. чини ми се радили смо 
заједно у кафићу «Стефанели». 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Како се она звала? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као конобари, она је у ствари била 
шанкерка, ја сам био конобар. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Хвала. Како се она звала, да ли се сећате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја не могу да се сетим како је њено име ни 
презиме.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли сте се једном. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али црна девојка. 
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли сте се једном приликом везано за њу и 
посвађали са Ранком Момићем? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Везано за? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Везано за Буцу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Никада се са Ранком Момићом нисам 
свађао, а понајмање због његове тадашње супруге.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро. Да ли сте икада били присутни када се пре 
неке акције Ранко Момић консултовао или саветовао, како год, са Мртвим? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Опишите нам кад, где, пре које акције? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У штабу, у штабу би углавном прије сваке 
акције или прије било чега битнијег, њих двојица су се консултовали, 
разговарали, причали јер као што сам се јуче изразио употребио сам њихов 
термин, њих двојица су били као бубањ и штапови, иако су били веома, 
веома различити обадвојица су носили један јак и свако на свој начин 
особен ауторитет и тешко је могло да се деси њих двојица ако би ушли у 
неку конфронтацију мишљења, не у сукоб, него онако, заједно су се питали 
највише у тој јединици иако можда мислим Мртви за неку октаву више, али 
то је можда било само привидно и Ранко се ту питао једнако као и сам 
Мртви и био је упућен од почетка и пре рата исто као што сам рекао заједно 
сам их и упознао.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли сте икада видели да је Ранко икада ишта узео 
од плена након неке акције, Ви лично да ли сте видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Више пута сам видео Ранка. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Шта је узео? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Злато, новац, драгоцености, исто колико је 
узимао Мртви, исти комад, исти тал је узимао и Ранко Босанац. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Одлично. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Њих двојица су делили плен у већини 
случајева и отуда онај догађај, десило се једном била је нека акција, тада су 
биле марке па је ваљда Мртвом запало за око када смо се враћали, било је 
они «таузенки» оних од хиљаду, па је ваљда Мртви приметио да је тада док 
се то, док су отимали, да је било три «таузенке» међу осталим тим мањим 
апоенима тадашњих немачких марака, док кад је дошло у штаб, то је негде 
почетак тих акција, када се дошло у штаб фалила је једна «таузенка» и ту је 
дошло једном до жестоке свађе где је овај шта знам Мртви онако полудео 
па је хтео ту да врши претрес да скида до голе коже и од тада је одлучено 
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нека Мали носи та, иначе што нисам рекао мене су сви тада ословљавали и 
звали Зоки Мали, Мали.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У догађају у селу Ћушка, ко је био све у групи са 
Ранком Момићем? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико се ја сећам, а сећам се добро, навео 
сам два лица за која се сећам први је Маџо Вуковић, а друго лице тај Мемо 
о коме сам јуче рекао више речи, конкретно у Ћушкој а иначе тај Мемо он 
је већином и био у штабу, увек је неко морао да буде у штабу, па и љутио се 
зато што остаје у штабу и тражио је да иде у Ћушку, а били су у неком 
сродству он и Ранко. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли сте икада видели Ранка Момића да користи 
моторолу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Кад и где? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У више акција. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је користио у Ћушкој моторолу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Конкретно у Ћушкој не могу да се сетим, 
али у више акција Ранко Момић је имао моторолу код себе.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Потсетићу Вас да сте изјавили да је користио 
моторолу у Ћушкој, у Вашој претходној изјави? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим Вас ако можете да ми предочите ту 
изјаву. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Сад ће то бити мало теже, али. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ајде молим Вас предочите ми ту изјаву 
можда сам рекао, али желим да ми предочите.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Скоро сам сигуран, апсолутно сам сигуран да сте 
рекли. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нећемо сигурни, или ћете да ми предочите 
или нећете. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Е па предочићемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Део транскрипта када кажете да је Ранко Момић 
имао моторолу.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не могу сад тачно да нађем судија, али ево 
пронашао сам један део који се односи на то где је сведок означавао ко је 
био «Шакал 1» ко је био «Шакал 2». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете молим Вас да каже шта предочава, која 
страница и где, не знам из чега чита. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чекајте немојте адвоката Радића, полако. Ви 
предочавате оно ко је све био прва лига што би рекли у јединици и ко је 
имао мотороле, је ли то? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ево овако страница број 25. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, међутим оно што сте Ви питали. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Записник од 09. септембра 2010. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, оно што сте Ви питали то је баш за Ћушку и 
сведок каже ја не верујем да сам рекао да је он у селу Ћушка имао 
моторолу. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да, али је на страници 25. коју сам сада поменуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Поменуо да је «Шакал 2» био можда Босанац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али значи пита за то село.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине, искључујем Вас господине 
Радивојевићу. Не, не, седите господине Радивојевићу, значи претрес је у 
току и Ви одједном скачете, искључите га, тако. Е сад ако хоћете нешто да 
кажете опет укључите микрофон. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ајте овако, да ли можете да кажете ко је био 
«Шакал 1», ко је био «Шакал 2»? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај можете да ми одговорите, да ли сте Ви 
нашли овај део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, немоте да питате Ви адвоката, него само ово 
ко је био «Шакал 1», ко је био «Шакал 2», а ми ћемо ово да погледамо.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јер рекао ми је да је сто посто сигуран. 
Јесте нашли тај део. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да, јесам сигуран и предочићу Вам, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питаће он може да нађе и за време паузе.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Нећу бити у тужном положају Вама да одговарам 
никада, дакле Ви одговарате на моја питања. Моје питање сам поставио, 
чекам одговор.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли знате ко је био «Шакал 1», «Шакал 2» и 
то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам тачно, мислим да је Небојша, да је 
он био «Шакал 1». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Шакал 1»? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, мислим да је Минић то био, стварно 
нисам баратао тиме. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је у групи са Ранком Момићем био и неки 
Рус? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могуће.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Када сте изјавили да сте остали у центру села и да 
су после 10 минута почеле да пристижу избеглице, и да као што кажете 
трпају се у двориште где сте Ви били, ко им је наредио да се ту трпају? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја опет морам да реагујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? Ма немам појма ја, укључите микрофон.  
Кажите шта сте питали. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Је ли ово био приговор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ко им је наредио да се ту окупљају? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Значи моје питање је ко је наредио, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате ко је наредио? И укључите микрофон 
молим Вас. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јуче сам покушавао детаљно да објасним 
да када су се четири групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Развиле.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Развиле по селу, да су терали те људе из 
куће, тако да самим тим то је једна врста наређења да напусте своје домове 
и да се иселе.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ко их је упућивао у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У центар? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да се смештају на тракторе и да крећу за Албанију, 
с обзиром да сте Ви били ту присутни у центру где се то дешавало, они су 
колико сам схватио те групе су их упућивале ка центру села где сте се 
налазили Ви, па ко их је онда упућивао у Албанију? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видите не само у тој акцији него. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја Вас за ту акцију конкретно питам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али морам да би вам одговорио, морам 
мало шире. Уопштено пре Ћушке увек су ти Шиптари, те избеглице то су 
биле колоне трактора, оно сваки дан од некуд нека колона иде кроз Пећ и 
наставља тамо према Албанији или према Црној Гори, дакле на Ваше 
питање ко их је упућивао, па сами. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Сами су дакле у центру села се? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сами су долазили у центар села, сами су ту 
тражили помоћ. 
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Шта сте Ви ту радили? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сами су ту чекали да уђу тракторе и 
кретали су даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На то шта је радио, то Вам одбијам, можете 
друкчије јер је рекао да је он у тој као и у другим акцијама чувао возила, 
значи ако хоћете нешто друго да питате што није рекао, може. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У реду, није проблем. Ако су цивили почели да 
стижу након 10 минута у центар тог села, колико је то догађања, дакле 
њихов утовар у тракторе и одлазак трајао, да ли можете временски да 
определите? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Определио сам се у изјави јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јуче је рекао колико је то.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Након колико времена од вашег доласка у центар 
села Ви видите Ранка Момића да долази? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како након колико? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Он је био ту код возила, ако могу да објасним 
питање, дакле он је био ту у центру на том тргу, на неком тргу сеоском, 
долазе цивили, након колико времена дакле од доласка тих првих цивила, 
они су дошли након 10 минута по доласку сведока, након колико времена 
он види Ранка Момића, 10 минута, 2 сата, 5 сати или не може да определи 
временски? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи како иде та нека вероватно, та. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ранка Момића јасно видим оног тренутка 
када је направљена врста са тим Шиптарима. Међутим, као што сам рекао 
то траје два сата сигурно, све то, избеглице, паљење, али за то време у 
самом том центру пролазе војници, они више нису у оним формацијама у 
којима су кренули неко дође, неко прође, неко, све је то помешано. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Када виђате првог вођу неке од група? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта првог? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да се враћају ту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је био Срећко Поповић.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Када га виђате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Када стреља тројицу уза зид куће.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Временски од Вашег доласка то је било колико? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Око два сата. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Око два сата, у односу на Срећка Поповића када 
долази Ранко Момић? Први после њега, последњи, да не будем сугестиван? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао да прецизно одговорим на 
ово питање, али све је ту у неких пола сата, дакле од догађаја када Срећко 
Поповић пуца у тројицу до врсте па можда и дуже од пола сата, 45 минута.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је приликом акције у селу Ћушка било 
употребе тромблона? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико се ја сећам ниједан, барем ја нисам 
видео да је употребљен тромблон приликом акције у селу Ћушка.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Хвала. Да ли је ико од припадника јединице носио 
тромблонски наставак на аутоматској пушци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, носили су.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Зашто? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зашто су носили тромблонски наставак на 
аутоматским пушкама? Зато што су носили и тромблоне на тим борбеним 
прслуцима, дозволите да вам објасним, тим борбеним прслуцима 
неколицина припадника јединице рецимо конкретно и Срећко Поповић је 
носио увек те ракете, ракетице позади, самим тим и тромблонски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је изашао и рекао једном «ја без пет не идем 
уопште у акцију».  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је сам то рекао «ја без пет не идем уопште у 
акцију». 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, носио је и био је врло, колико се 
сећам био је врло вешт са тромблонима, испаљивао их је са рамена, зато 
што је била потребна одређена снага. Дакле, одређени припадници јединице 
су носили тромблонске додатке, бомбе, нож, онако део ратног фолклора не 
што је потребно, него ето чисто да се изгледа озбиљније, а конкретно. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Опростите, разумем, али да ли их је носио на 
пушци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А конкретно Ранко Босанац је имао, имао 
је тромблонски додатак и конкретно Ранко Босанац волео је да не кажем да 
се кити, него да изгледа тако доста парадно у смислу да је чак, тога се 
сећам, врло онако пажљиво би он и на свом «голфу 3» који је тада возио 
доле, он би онако знао да насложи реденик позади онако да се то види, 
реденик муниције, тромблоне, зољу, а на самој униформи, у ствари он је 
имао комбинезон, би окачио неке звездице, тотално невезано за чинове које 
има јер он и није имао чинове конкретно ту, али би тако ставио звездице и 
онда се сећам једном прилике зауставио га је неки војни полицајац у центру 
града, на шта му је он рекао «дечко знаш ти шта је ово», показао је на 
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звездице, овај војник онако заледио и овај само прошао најопуштеније. 
Дакле, конкретно за те тромблоне, бомбе, ножеве, лампе, пиштоље, инграме 
и тако даље по мојој процени, а по нашој потреби, не само јединице него 
уопште у том ратном окружењу то је део једног фолклора као што је 
марама, као што је шешир, као што је већ по избору како ко воли, неко 
пушта браду, неко. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро, удаљавамо се сада од питања, ја сам питао, 
ево покушаћу да будем прецизинији, можда нисам био претходни пут, да ли 
је Ранко Момић носио прудужетак тај тромблонски на својој пушци 
приликом акције у Ћушци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да, носио га је. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, то искључиво памтим да је носио због 
случаја силовања, дакле носио је. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је испаљивао, али није испаљивао тромблоне, 
али је носио тромблонски наставак? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Носио сам и ја тромблонски наставак, а 
никада нисам испалио тромблон, ни са рамена. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: А како на пушку делује када пуцате, испаљујете 
метак а имате тромблонски наставак на пушци? Служили сте војску па зато 
Вас то питам.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нема проблема, што се тиче 
«калашњикова» он има то тзв.уста цеви и када ставите тромблонски додатак 
она је једна врста замене за уста цеви, како то делује, делује пушка и даље 
пуца сасвим нормално.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је то квари? Искусан сте. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ово је сада више филозофско експертско 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам вам, немојте одговарати да ли то квари 
пушку. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па покварило би је ако се пуца годинама, 
међутим ако имате ви пушку да замените кад год вам треба, онда кога то 
занима да ли квари пушку или не.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Помињали сте у Вашој изјави јуче бели спортски 
ауто што га је Мртви изрешетао претходно, ко га је запалио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не сећам се да је запаљен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није говорио да га је неко запалио.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Није га нико запалио? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он то рекао, значи он то није рекао, како ко га 
је запалио. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је неко запалио тај бели спортски ауто? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не сећам се да је запаљен.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Хвала. Да ли је уопште у Ћушци, дакле ту у центру 
где сте Ви били, било одвајања мушкараца од жена, или тријаже? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочава Вам део о коме су говорили многи 
сведоци овде, Албанци.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То сам детаљно описао, да.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро. Да ли знате чиме је Ранко Момић дошао у 
село Ћушка, а чиме се вратио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мислим да је дошао са својим «голф 3» 
ауто који је возио, тада је возио «тројку», иначе то је онако боље возило 
било у том времену јер обично таква возила боља «тројка», «ауди», 
«мерцедес» и тако то «БМВ», то би се склањало, а ово што се арчило по 
терену узимала су се старија возила. Међутим, Ранко је увек возио тако 
боље возило, мислим да је дошао са «голф 3» претпостављам и да се и 
вратио са «голф 3», нисам сигуран али оно што јасно памтим то је тај 
«ауди» који  је узео тегет боје и сећам се да је са њим и изашао  са Космета, 
зато што сам га у Црној Гори видео да је возио то возило након одласка. А 
сећам се из Захаћа тог возила, као што сам навео јуче из разлога. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Јесте ли се Ви видели онда са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте не можете прекидати сведока. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Он је већ одговорио, него он прича своје приче. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сећам се из разлога.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја постављам директно питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радићу, чекајте да чујемо одговор. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја сам добио одговор.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам Ви, али ево ја слушам.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Када добијете одговор не треба да ме 
некултурно прекидате на тај начин. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: А Ви не треба мени ништа да говорите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радићу немојте се упуштати у такав 
разговор са сведоком. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не допуштам да ми било шта говори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. Не знам шта Ви допуштате господине 
Радићу, али себи сте допустили много чим се тако понашате или смо се сви 
уморили, сад ће два сата како смо овде. Кажите јесте се уморили? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Како Ви кажете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде завршите онда овај одговор и да видимо 
колико још има господин Радић да пита.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Имао бих још можда само пар питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујемо прво одговор.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Слажем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи причали смо о ауту, о Ранку Момићу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте га видели накнадно у Црној Гори. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Значи у изјави, питао ме чим је изашао, 
знам мислим да је дошао зато што је возио «голфа 3» имао је тај «голф 3», 
то је онако било аутентично баш из разлога којег сам описао, углавном нису 
се арчила тако боља возила, а тамо је узео тог «аудија» да ли је 100 да ли је 
80, мислим да је «стотка» у питању, тегет боје, али ми је остало упечатљиво 
зато што је тог Албанца, што је било врло оригинално и својствено Ранку, 
Ранко је паметан човек био, Ранко је мозак, Ранко је био калкулатор, он није 
био прост као остали рецимо, Ранко је био доста изнад онако. И имао је то 
пуномоћје где је рекао том Албанцу «ајде фино ти то мени потпиши» и где 
му је овај потписао ако сам задовољан живјећеш и био је задовољан, нисам, 
не сећам се нисам видео да је упуцао тог човека, само је тражио потпис. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли знате шта је било са тим «аудијем»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Ви сте управо одговорили. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Управо сам одговорио да сам га видео у 
Црној Гори након изласка са Космета.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Након изласка и протеривања са Космета, праву реч 
ћемо употребити, да ли сте Ви видели било кога од овде окривљених? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видео сам многе, сад ћу да вам објасним, 
тих задњих дана уколико је то везано за тему уопште, тих задњих дана 
сећам се да је Мртви не знам са неким политичарем, не знам неки 
политичар је долазио доле у град па је Мртви нешто у својој глави тако 
замислио па је терао нас, мислим терао рекао је нама није никог он терао 
него нам је рекао да идемо кроз град са возилима и носимо неке велике 
табле «Косово је Србија», «не дамо те земљо наша Душанова», «живот даћу 
не идем одавде», па је чак Мртви држао митинг у самом центру код Хотела 
«Метохија» где је говорио остајемо овде и онда када се то одлазило била је 
нека, јер свако је морао да извуче породицу, већина их је извлачила 
породицу, и онда је била нека идеја ту што је чврсто договорено да се неког 
20. рецимо јуна нађемо у Беранама код опет једног његовог пријатеља, у 
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Беранама постоји кафана је са десне стране СУП-а, заборавио сам како се 
зове тај човек али је држао кафану са десне стране СУП-а, да се нађемо тада 
након изласка сви који су изашли и делујемо као герила. Ја сам оставио моју 
породицу у Смедереву и пожурио да се вратим, да се вратим па да 
дејствујемо као герила као што је договорено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према Косову или? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да се вратимо, да у Беране да се саставимо 
па онда да се иде као герила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Водите герилски рат? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако су рекли да ћемо да радимо и тако је 
ваљда требало. Међутим када сам стигао у Беране од те гериле мрка капа, 
нема то свако отишао. Међутим, стварно је дошло неколико ту људи, сећам 
се да је био Вампир присутан, био је Дунђен присутан, био је Кастро је ту 
био негде присутан, ми смо касније наставили пут, било је више, било је 6-7 
возила, међутим ником се није више од њих командујућих, ником се није 
враћало на Космет јер сада је Црна Гора, море, Будва и имало се, имало се 
тада и нешто пара, имало се, а неко је имао много, много више. И тада смо 
знам, сећам се наставили према Никшићу, зашто Никшић, зато што је у 
Никшићу Мртви узео кућу изнајмио једну целу велику кућу код једног 
извесног Радуловића, знам да су ти Радуловићи долазили у Пећ за време 
рата и да је Мртви са њима направио једну добру комбинацију у смислу 
избацивања отетих шиптарских возила за Црну Гору где би се  касније врло 
лако у то време пререгистровали на црногорске табле, а касније и на српске. 
Дакле, на Ваше питања јесам ја сам видео више тих људи и након изласка са 
Космета, а под овим околностима које сам вам навео. И јако битан податак 
којег се сећам, тада је дошло и до расцепа у једници, ми смо тада сећам се 
заједно путовали, ушло је сигурно нас и 10 возила у Никшић град, онако 
прошли смо тај тунел, у хотел «Оногош» што смо отишли, добили смо јаку 
пратњу од њиховог ЦБ-а, Центра безбедности и тих државних структура јер 
ипак били смо наоружани до зуба у смислу да смо имали, баш наоружани 
што се тиче муниције и сва техника је остала са нама, ми смо изашли са 
техником. И сада сећам се да је Мираш, тадашњи он је био неки начелник 
или министар или директор полиције, био је неки битан фактор у 
црногорској полицији тај Мираш је понудио да се оформи нека специјала, 
Мртвом нешто у том смислу, где је Мртви одбио и пошто смо имали са 
собом преко 300 бланко пасоша који су отети из, то су били онако то је била 
врло, врло вредна роба у  том смислу и за, оригинал бланко пасоши и 
оригинал писаћа машина на тачкице сећам се зато што су ти пасоши на 
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тачкице су слова и има она холограмска маркица и ту је око тих пасоша 
нешто се нису споразумели Ранко и Мртви, дошло је до раздора међу њима, 
онако свађе, знам да је ипак Мртви задржао те пасоше, а Ранко Босанац је 
отишао у специјалу, он је пристао да пређе у црногорски СУП, да буде код 
њих специјалац. Мислим да је тада са собом повео и Шумадију, за 
Шумадију нисам сигуран, а за Ранка сам апсолутно сигуран. Дакле, тада су 
се и жестоко посвађали око тих пасоша. Знам да је касније Ранко, овај 
Мртви лично је мрзео Ранка касније. Баш су дошли на крв и нож око тих 
пасоша.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да заврши господин Радић. Господин Перовић 
добацује да не може више, без микрофона. Изволите. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Тај штампач да ли је био електрични? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Машина, пардон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Машина да ли је била електрична или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која машина, одбија се. Машина. Али била је са 
тачкицама. Кажите господине Радићу.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уморио се колега Перовић.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уморио се колега Перовић.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Па ја, ако је. У реду, нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви завршавате. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Не бих, пауза, ја сам сагласан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико још имате питања? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Па можда још једно пет питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите пет питања. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ево овако, покушаћу, знате шта нема пуно питања, 
одговори су мало шири, ја немам ништа против али. Овако, у Вашој изјави 
од новембра 2009. године о којој смо мало пре разговарали, на страници 
број 14 изјавили сте да су у Захаћу убијали неки Руси, како сте их Ви 
назвали «дођоши», верујем да мислите на добровољце, док у новијој изјави 
то не помињете, али чак у тој истој изјави од новембра 2009. године на 
страни број 16, дакле само две странице после наводите да Руси нису 
никога убили. Моје питање је шта је од овога тачно, јесу ли ти Руси некога 
убили или нису? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јесу били Руси  или нису и шта су радили? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мало пре смо се на ове околности детаљно 
одговрио у смислу давања те изјаве, ако не видим свој потпис на тој изјави 
не бих да полемишем.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је та изјава уопште веродостојна? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сигурно да је веродостојна ако је 
потписана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајдете даље. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Али многи делови колико видим Вам нису данас 
веродостојни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта питате сада. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Па добро. Изјавили сте да је Ранко отишао у 
Београд код Аркана и да је донео униформе, односно униформе за целу 
јединицу, да ли сте Ви видели када је он донео ту опрему и шта је све ту 
било? Коме је предао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. Ранко је донео додатну опрему за 
јединицу.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Добро, јесте ли видели када је он то физички донео 
и некоме предао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја знам да је Ранко донео опрему за 
јединицу. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Како знате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зато што је он обукао нови комбинезон, 
Шумадији је дао комбинезон колико се сећам, Мртвом је дао комбинезон, 
узео два, три комада и још неком из једнице, а ја сам добио тај половни од 
Мртвога, његов стари. Исто тако и шешире. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја само питам да ли сте Ви њега видели да је он то 
донео или не? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И шешире је том приликом донео, оне 
шешире више нас је носило те шешире касније, оне «френкијевачке» тзв. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја сам само питао, судија ја се извињавам, можда се 
нисмо разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он каже знам зато што сам добио 
комбинезон. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: По томе дакле, посредно сазнање, у реду. 13. и 14. 
јуна 1999. године да ли сте били у Пећи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, одбија се рекао је јуче да је напустио 09.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: 10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или 10. не знам.  
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Али знам и зашто га питам судија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда га питајте то.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Баш бих волео да видим да ли ће, хоће ли рећи да ли  
је био ту или не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да се враћао. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Мислим да је погрешио, мислим да је погрешио 
када је рекао 10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Датум да је погрешио,  је ли видите шта мисли 
адвокат? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У датуму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте погрешили? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Одговорио сам  јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче, 10. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Око 10. кад су напуштали када је било онај 
највећи талас свих избеглица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли могуће да сте били 13. и 14.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је могуће дакле да сте били 13. и 14. у Пећи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја мислим да је то већ касније.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ништа, то би било све за сада. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико још остали адвокати имају питања, само да 
чујемо колико времена треба, господин Крстић.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Е па председнице ја сам везано за питања 
адвоката, Ви сте, ја сам јуче Вас разумео да ће да буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте говорити даље, добро сте ме разумели, 
питала сам колико има времена, дакле господин Крстић не зна колико, 
вероватно. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Око пола сата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око пола сата, господин Радивојевић? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Шест до седам минута са свим 
примедбама које сам до сада хтео да изнесем, са свим примедбама толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господин Ђорђевић 15-так?  Толико.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али молим Вас судија да без обзира 
што тужилаштво има предност код вас, ми смо равноправни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде господине Радивојевићу сада Вас искључујем. 
Господине Ђорђевићу колико Ви имате, времена вам треба? 5 минута. 
Добро.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: 5 до 7 питања. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 5 до 7 питања, добро. Онда ћемо да радимо значи 
исто до 7, можда и неки минут дуже.  

 
  За овим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  одређује се пауза у трајању од 15 минута. 
 
  Па изведите молим вас сведока прво, па ћемо онда ми.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас. Мало смо  закаснили. Позовите 
сведока. 
 
  Настављено након паузе ради одмора.  
 
  Сви су и даље ту.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Закаснили смо, закаснили смо па ћемо сада да 
наставимо. Господин Радивојевић, ако се припремио или Крстић, како се 
год вас двојица будете договорили. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија. Дозвољавате директно судија? Хвала. 
Господине Рашковићу јуче сте у слободном излагању, и данас сте поменули 
особу по надимку Вампир, можете ли да кажете ко је то, име и презиме? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Абдулах Сокић.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, сећате ли се када је дошао у јединицу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Већ сам се изјашњавао на те околности, и 
мислим да је дошао негде између половине и краја априла колико ја 
мислим. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала, сећате се. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Краја априла, тако нешто. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Уреду. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ:  Дошли су два, три Босанца.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Када кажете Босанца, знате ли имена тих још двоје, 
троје Босанаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Други се звао Вук Дунђер или тако или 
Синиша Вук Дунђер, ми смо га звали Вук, њих двојица су дошли заједно и 
били су некако цео рат и после рата неко време били су, али посебно кроз 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 27.12.2011.год.,                                                    страна 43/80 
 
 

 

К.По2 48/2010 

рат били су блиски да се тако изразим, и колико ме памћење служи Вук му 
је био кум ваљда у цркви када се овај крштавао и када је променио име од 
Абдулаха у Бошко. А треће лице ја га се сећам тај трећи из Босне, сећам му 
се лика одлично, међутим нити надимак нити му име памтим, нити 
надимак, али сећам га се онако крупнији дечко је био у питању, млађи 
румен у лицу и сећам се једне анегдоте ваљда је отишао чак до Приштине 
да би телефонирао, тако нешто, отишао је негде ником није рекао, није га 
било, сећам се да га је Мртви одаламио због тога.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала, овако да ли је Вампир, односно Абдулах 
Сокић, односно можете ли да кажете у којим акцијама је учествовао заједно 
са Вама? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Капешница, да ли Пашино Село ту се 
сећам зато што се ту показао и на начин на који се показао, Ћушка и био је 
у Бандерама касније са нама, био је на тим Кошарама и то пред крај рата па 
све и након рата рекао сам да је био у колони кроз Црну Гору тада са нама. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, поменули сте Кошаре, када се десила та 
акција на Кошарама? Да би Вам било лакше ако дозволите само значи 
можете да кажете пре Ћушке, после Ћушке, просто ето да буде згодније.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико мене памћење служи, мислим и 
прилично сам сигуран да су Кошаре биле пре Ћушке.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Пре Ћушке, добро. Да ли је то ситуација у којој је 
погинуо возач «пинцгауера», поменули сте и његово име? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. Није био «пинцгауер», био је комби.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Возила, извињавам се, дакле возила са којим се 
ишло. Да ли је том приликом Абдулах Сокић био рањен? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тај комби је био друго возило или треће у 
нашој колони не могу да прецизирам, знам да сам ја био тада у првом 
возилу, у џипу и знам да сам седео на резервном точку од џипа оно скроз 
позади пошто у џипу, па нећу претерати ако кажем да нас је било више од 7-
8. И кад смо се вратили прво смо се склонили кад се десио тај напад као што 
сам јуче описао, тај детаљ када сам говорио о Срећку Поповићу да ми је 
можда тада и живот спасио, што ме је на тај неки начин умирио, ја сам 
видео Микија Иловића тачно он је погинуо на лицу места на начин на који 
је погинуо, и постоји један човек који није био ни Мики Иловић није био са 
нама у једници али тај дан су добили задужење да нас пребаце до Кошара, 
тај други човек је Пеђа Булатовић, он је остао без ока, остао је доживотни 
инвалид, дакле по мојим сазнањима, а добро знам само овај је погинуо, овај 
је остао доживотни инвалид. Остала лица која су се налазила у комбију 
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позади били су у једном стању шока, некима је лице ваљда од тог удара тог 
РБР-а било црно, неко није добро чуо од тог ударца, али рањених у смислу 
рањених, неспособних рањених, није било зато што смо сви остали 
наставили активно учешће ту. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, а да ли Вам је познато да је господин Сокић 
након тога носио гипс? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја се. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Јесте или није, врло просто. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја се не сећам да сам икада господина 
Сокића видео са гипсом. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, хвала. Можете ли да се сетите како сте 
упознали господина Сокића, дакле да ли је то чисто да будем прецизнији да 
ли сте имали прилику да се са њим лично упознате када је дошао у јединицу 
или просто сте накнадно сазнали да се он зове тако како се зове? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дошла су та два, три нова лица у јединицу, 
Босанци и конкретно били су у штабу су спавали зато што нису имали где 
другде да спавају, тек су дошли и конкретно то сам ја мислим код 
истражног судије детаљно објаснио, била је јако чудна чињеница Абдулах, а 
налазимо се у рату, дакле он је Муслиман, и оно чега се сећам одређени 
припадници једнице су показивали онако отворену нетрпељивост према 
њему, мислим «Турчине», «Одакле ту Турчин Абдулах», «Јебем ти џамију», 
«Јебем ти ово, јебем ти оно», баш онако нетрпељивост јер ја сам мислио да 
се зове Бошко, али у личној карти сам касније када сам био са њим видео 
Абдулах и оно што сам описао, а тек касније сам то јасно схватио, ону 
Његошеву «Ако је Турчин крвав до лаката, Потурица је до рамена», то је 
убрзо јако брзо по доласку у једницу показао Вампир Абдулах Сокић на 
начин што је имао желудац да, што је мени лично било невероватно чудно, 
чак и кроз ова сећања данас, на начин што је пуцао и у булу што је те, 
Шиптари, њима вера не смета има их и Муслимана и Католика, али више их 
је Муслимана, да пуца у жене са шамијом на глави, па сам се ја питао, то ме 
јако чудило, а имао је добар желудац баш за такве егзекуције, лично 
Вампир, дакле он је могао све. Те у том смислу и због недостатка зуба 
напред неко му је, више није био Турчин и измећар ту који не знам како је 
дошао у јединицу, већ је добио надимак «Вампир» што је колико год то 
звучало као парадокс у том времену и у тој нашој јединици, био и једна 
врста комплимента.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, пре него што наставим даље, само би 
замолио да ако икако можете дакле сведока упутите на то да на питања 
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одговара директно, просто  да не бисмо губили време јер заиста много се 
шири у неком правцу који просто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, пазите, да сведок понавља ја би му рекла 
немојте понављати, али ово за булу то смо данас први пут чули, зато га 
нисам. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија много тога ћемо вероватно чути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Али да сада не испада да коментаришем исказ, ја 
само молим дакле да будемо концизни, ја заиста се трудим да будем врло 
прецизан у питањима.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала. Мало пре сте навели да сте у личној карти 
видели да се он зове Абдулах Сокић, можете ли да кажете којом приликом 
је он вама показао своју личну карту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је било то такозване Бандере, то је тај 
канал у који смо провели добар део једнице је ту био у том каналу, провели 
смо ја мислим недељу дана или мање или више, знам спавали смо у том 
каналу, то је било отворено то се може назвати онако ратиште, часно 
ратиште и ту смо спавали у том каналу и онда смо и вршили комуникацију. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Када је мени било чудно јер ја сам мислио 
оно Бошко. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, разумео сам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И онда ми је показао личну карту и ја сам 
се све ове године нисам заборавио да се он зове Абдулах Сокић, иако не 
сећам се да га је ико у јединици за цело време звао именом Абдулах.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, дакле то је она ситуација.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И сетио сам се, извињавам се, то је још 
један детаљ, сетио сам се Тузла. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, хвала. Када сте поменули тај канал, да ли је 
то она ситуација коју сте у истрази описали да сте били од 5 до 20 дана, па 
нисте били потпуно сигурни око тога колико је то трајало, то су Бандере је 
ли тако, то сте поменули, да ли сам ја то добро схватио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, схватили сте одлично само канал је био 
тако пет, шест, седам дана али цео тај излазак са генералом Батићем, он није 
се одвијао нон стоп у каналу јер смо напредовали, некад смо. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, разумео сам.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па је можда то све укупно дуже трајало. 
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АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Сада да се вратимо, односно да питам конкретно за 
14. мај и за ситуацију коју сте описали у досадашњем току поступка када је 
по Вашим речима Вампир убио два Албанца у селу Ћушка, оно што ме 
интересује је прво да ли можете да тачно опишете на који начин је ваша 
јединица ушла у село Ћушка, да би било јасније, дакле да ли се дакле да ли 
је се јединица поделила на четири групе па са обода села ушла у центар, или 
је прво ушла цела јединица у центар села па се онда раширила у четири 
групе, просто мени то није јасно само из Вашег исказа па бих волео ако 
можете да објасните? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На начин као што сте рекли сада други пут.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Значи прво у центар села па, е добро. Питање значи 
да ли су возила којима сте дошли била паркирана у центру села или негде 
на улазу у село? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У центру села. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: У центру села сва возила којима сте дошли? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То не бих  знао да прецизирам.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Објаснили сте дакле да је од центра села 
група у којој се налазио Мртви, односно извињавам се пардон, Абдулах 
Сокић се састојала од више лица. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Па сте навели да су ту били Мртви, Вампир и 
Синиша? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је и два или три територијалца, људи 
који су били ту.  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Да ли се случајно сећате имена тих територијалаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, не сећам се ни ликова, ни имена. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, е сад у односу на вашу позицију у центру 
села, на коју страну је отишла та група у којој су били Мртви, Вампир, 
Синиша и остали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У односу на моју позицију они су отишли 
оним путем којим смо и ушли до тог центра села, дакле уназад пошто до 
центра села има доста да се уђе у дубину центра села. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, и сада тренутак када ви видите да он убија 
два Албанца,  пробајте што детаљније то да опишете, дакле у односу на вас 
како сте стајали окренути они су отишли према дакле у правцу из кога сте 
дошли, како се кретала та група, да ли је била у формацији или је била у 
неком неформалном поретку?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Неформалном. 
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АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Где се у тој групи налазио «Вампир», да ли можете 
да кажете? Да ли је био у средини, на крају, на почетку, са стране те групе, 
просто да ли можете да? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Био је у групи, то је група пет-шест људи. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: У реду, то сам схватио, него просто сада ме занима. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нема формација, ако ме питате да је колона 
била па сад да ја кажем трећи, није било формације, него група. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не, не, разумео сам да је неформална група али ме 
интересује да ли ви можете да определите тачно место где се налазио 
Абдулах Сокић у том тренутку кад сте ви видели да се то дешава, је ли био 
у средини групе? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу да одредим. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, је ли предводио групу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ко је предводио групу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Небојша Минић. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Значи он је претпостављам ишао испред свих? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, он је ишао са свим осталима. Дакле 
није формација, одговорио сам вам, не могу да кажем да је предводио кад 
није то извидница, није, него иду ко што би ишли наоружани другари по 
сеоском сокачету, ако ме разумете. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Разумем. Добро, и у том тренутку са које стране 
онда наилазе та двојица Албанаца у односу на групу, да ли им долазе 
спреда, отпозади, са стране? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Долазе одозго са десне стране. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Са десне стране у односу на групу, мислите са десне 
стране групе? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, долазе одозго путем њих двојица. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Старији Албанци, мислим старији, старији 
у односу на мене можда 40, 50 година, долазе и на десној су страни пута и 
ту видим како их је Абдулах са бока стреља и они падају уз пут. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Шта се даље дешава? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Настављају даље. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да ли је пришао неко да провери да ли су живи или 
мртви? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Само су дакле наставили? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам се изразио у изјави у некој 
врсти тог мог сленга, а по мом виђењу тада то је било чисто оно 
добродошлица да се зна ко је дошо, ако разумете. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Разумем. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У преводу «неће бити зајебавања». 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Схватио сам. Да ли сте након тога видели шта се 
десило са тим телима тих Албанаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Апсолутно нисам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: А на којој удаљености је то било од вас односно од 
места где сте стајали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао да прецизирам, нисам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Прецизирали сте у истрази зато ме интересује сада 
да ли се можда нешто променило? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао да прецизирам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Кажите ми, по ономе што сте до сада рекли у 
току поступка произилази да сте све време док је трајала акција били ту 
неких десетак метара у кругу у центру села, да ли сам ја то добро разумео? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да сам сво време био у десет метара? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, тако сте рекли јуче. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, у видокругу тог трга, да у том кругу на 
тргу само. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, и дакле претпостављам дакле да нисте се 
далеко удаљили од тог места где су та двојица Албанаца настрадала? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нити сам се удаљавао, нити сам се 
приближавао. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, па просто интересује ме да ли сте можда 
видели да су та два Албанца односно тела њихова однета и запаљена или 
просто због тога питам ни због чега другог? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, стварно нисам видео, нити знам шта је 
било са њима. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али су, занимљиво кад питате, али су 
појачали лелек тих жена и тих прогнаних који су долазили сад из својих 
кућа и са разних страна села, а тим путем када виде лешеве та два леша уз 
пут имају тај карактеристичан лелек, то шиптарско лелек, «ку-ку, нона, ку-
ку», и тако, тога се сећам.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, значи «куку мајко», јел тако, ако се, добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, али на њиховом, да. 
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АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, да се вратимо поново на тај тренутак да ли 
можете да кажете са ког кука је пуцао, са левог или са десног? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао стварно да прецизирам, знам 
да није са рамена, него је из руке. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Онако како му је пушка претпостављам, а како је 
носио пушку у ствари, да ли се сећате, кад су кренули дакле од вас, од 
центра кад су кренули да се враћају тим путем назад како је носио пушку о 
рамену или о боку или у руци, како? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: О рамену није сигурно. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли му је била у руци или му је била о 
рамену али на начин да она стоји овако. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу да прецизирам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Али, значи, не знате на коју страну се окренуо на 
леву или на десну кад је пуцао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не зна, рекао је да не зна. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја сам питао с ког кука, али сад нисам питао на коју 
страну се окренуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сад страну, добро. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: И да ли се уопште окренуо према тим Албанцима 
или је само онако у мимоходу испалио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, не, окренуо се према Албанцима. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Е то вас питам, на коју страну, на леву или на 
десну? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако су они били са десне стране, ако су 
они пришли њима с десне стране онда се и он вероватно логички окренуо на 
десну страну пута којим су долазили. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, то је закључак који ви изводите, ја га нећу 
коментарисати, али ме интересује овако, дакле говорили сте да су у Ћушки 
одузета возила од Албанаца, колико возила је по вашем сазнању тога дана 
одузето од Албанаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па за разлику од Захаћа где је узето много 
више возила јер и веће је село, чини ми се богатије. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, не питам за Захаћ, није ни предмет оптужбе 
него просто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да чујемо да одговор. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овде мислим, не знам, петина возила. 
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АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Нисам разумео? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Петина возила. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Шта значи то петина, до пет, не више или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петина у односу на Захаћ. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Пет-шест, седам, тако. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, судија, просто да ако кажемо петина ја то 
доживљавам као пети део од нечег целог зато питам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Пет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да али оно кад је хтео да каже цело Ви сте ту 
викали па нисте чули одговор. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Викао сам? Извињавам се, нећу више. Кажите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Број возила мерим по сећању, по сећању да 
је Синиша, «Вампир», Мађо Вуковић и још двојица по завршетку акције да 
су отишли да склоне, штекују возила у Пећ код Раде, та прва, први део тих 
неких бољих возила, а касније у Захаћу је и Бобан повезао још једно возило 
које добром памтим зато што је било јако аутентично и касније га је Мртви 
возио по Београду «БМВ». 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, ако су њих тројица које сте навели одвели, ја 
не знам колико сад возила, просто, ко се вратио по остала? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Њих пет је, пет сам навео да су се вратили 
за Пећ са одузетим возилима. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Ништа, што се мене тиче судија, то било то. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Бранилац Кастратовић Славише. Као 
претходно питање, господине Рашковићу, питам вас шта мислите о 
господину Кастратовићу? Да ли је он био човек који је поштено ратовао или 
није? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? Шта сте рекли сад ово последње? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Чуо ме је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам вас ја чула, ја вас питам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је поштено ратовао или није? 
Веома битно судија, молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По мишљењу сведока. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам изнео своје мишљење о господину 
Кастратовићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па ако можете, поновите га због судије, 
пошто видите да није чуо ни питање судија, а не да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам ја, не знам, нема везе уопште сад, ако сте ви 
чули сад ово питање, одговорите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Чуо сам питање и на те околности сам се 
изјаснио јако детаљно јуче и не бих да понављам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али одговор би био да као што сам рекао 
Кастратовића сматрам ратником. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да је спасио ону породицу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И спасио, не само због породице, ја Кастра, 
десило се рецимо на тим Бандерама случај да, где се он залетио, то сви они 
знају позади који су били ту а била је већина, тамо где нису смели људи из 
војне полиције, људи који раде у војсци професионалци, са псима, где није 
смео нико од ових он се залетио, ја се тога сећам јако добро, тотално лудо, 
ишао је да хвата живог Арнаута, али живог у терористичкој униформи, 
дакле баш пред тај њихов бункер, он се залетио кроз ту траву велику и 
онако ухватио га живог, касније га предао Мртвом и Ранку, они су га 
докрајчили и не само то, него као што сам рекао не само Кастро, нису сви 
људи ту у јединици били егзекутори нити је ико икога присиљавао да буде 
егзекутор, а конкретно за Кастратовића ја сам се изјаснио најискреније што 
сам могао и стварно мислим да је он честит борац и што се мене тиче ја бих, 
ја бих, не дај Боже, ја бих опет иза таквог човека ишо, можда бих сада био 
поред њега али онда сам био иза. Толико о Кастратовићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала вам господине. Извините 
господине Рашковићу, да ли знате да је 14. маја у селу Гораждевац слава, 
пошто сте одоздо? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Није ми познато, али сам био на једној 
слави у Гораждевцу, сад можда тај Гораждевац има више их слава али сам 
био у току рата, не ја, била је цела јединица тамо, Бора Чорба је певао и тога 
се сећам, код цркве, дакле била је нека слава у Гораждевцу за време рата и 
то није био 14. мај, зато кажем да не знам колико слава има село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре или после? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, могу ли да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте ви, питајте ви господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, дозволите. Да није то било 1998. 
године? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, рекао сам у току рата, били смо више 
нас на тој слави у Гораждевцу, пекли смо јагње. Јагње смо донели и пекли 
смо га и Бора Чорба је пево код велике цркве у Гораждевцу. 
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АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, само једна  примедба зато што 
то није било те године, то је било или после или пре. Друга ствар, да ли сте 
сигурни да сте видели тога дана Кастратовића? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Изјаснио сам се на те околности. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: У Ћушки или тек у Захаћу? Нисте се 
изјаснили имам три изјаве ваше и зато вас питам, извините молим вас. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако сте јуче пратили суђење, јуче сам се 
децидно изјаснио по том питању. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, имамо проблем, зато што јуче 
није се изјаснио, тражим транскрипт па онда да постављам даља питања. 
Јуче се није изјаснио у вези тога где и када је био господин Кастратовић у 
Ћушки. У вези Захаћа није спорно, не оспоравам у вези Захаћа, али у вези 
Ћушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стављате примедбу да он није био ту, тако ћемо то 
да решимо, да није био ту оптужени Кастратовић већ је био у селу свом на 
слави Јеремијин дан. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ево господин нек потврди или не 
потврди. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да одговорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али је дошао у село Захаћ. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, јуче кад сам давао изјаву, 
кад сам говорио о формацијама на два места сам оставио резерву. Прво 
место присуство Срећка Поповића првог дана рата у кафани «Стари Мост». 
Друга резерва је била одлазак и да ли је Кастро био у групи, ту сам оставио 
резерву али сам рекао јасно да је био тог дана у Ћушкој. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, сад морам још једном да 
поновим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Сад ви ћете ме вјероватно одбити али ја 
то не могу да не поновим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нећу ништа пошто вас не чујем. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због себе, због наставка поступка. Да ли 
је сигуран и где је видео господина Кастратовић Славишу у Ћушки? 
Дозволите судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи видео га у Ћушки, а да ли знате где сте га 
видели? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да вам одговори. 
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АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Два километра је село дуго, ја вама то 
говорим из искуства, ви нисте били доле, питајте господина Мустафу 
Радоничија, питајте госпођу Кандић колико је то село дуго, е због тога ја 
говорим где га је видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада га питамо где га је видео? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јасну слику, прву јасну слику Кастра у 
селу Ћушка имам пред крај акције у врсти када му онај Шиптар предаје 
дете, кад он узима то дете и даје га једној Албанки у трактору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То од оног Шиптара који стоји у врсти? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, али то дете кад га је даво, то сам 
покушо јуче да објасним, не знам да ли сам објаснио, ја сам стекао дојам да 
се он и тај Шиптар, нису ништа причали али као да се познају, разумели су 
се и на основу тога тврдим да је он тог дана био у Ћушкој. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, стварно не бих имао 
коментара на ово, задржавам право да питам накнадно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увек господине Радивојевићу, то право да ли га ви 
задржавате или не, увек то имате. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, имам право то по ЗКП-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате наравно. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имам право накнадно да питам али хоћу 
нешто да укажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јучерашњи исказ и данашњи исказ се 
разликују, упоредите молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Упоредићемо. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала, немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала господине Радивојевићу. Ко још од бранилаца 
има питања? Господин Ђорђевић изволите. Нико други од бранилаца нема 
питања? После господина Ђорђевића. Изволите. А и господин Палибрк. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Господине Рашковићу, ја врло кратко, 
нешто да објасните судском већу. Ви сте говорили о догађајима које сте 
непосредно видели и о догађајима које сте чули, мене занима, вероватно и 
судско веће, да ли можете да искључите могућност да о догађајима које сте 
чули да се ти догађаји нису догодили на начин како сте ви чули, да ли такву 
могућност можете да искључите?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво је то питање? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Хоћете да поновим питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Дакле о догађајима које није видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда та верзија није тачно, је ли? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Да ли је могуће да то баш није тако,  
односно да ли може да искључи или је сигуран да је баш управо тако како је 
чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је сигуран да је чуо истину? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Мислим то је прилично јасно питање, а не 
знам зашто тужиоцу није јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоцу? Јасно је тужиоцу све. Изволите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу да одговорим. Током моје изјаве јуче 
ја сам причао оно што сам видео и чему сам присуствовао. Након завршетка 
моје изјаве тужилац Станковић ме је упитао питање да ли сам чуо, где сам 
ја јасно одвојио шта сам чуо од онога што сам видео. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  То је апсолутно јасно али моје питање је 
било у другом смеру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда има неке друге верзије или ви мислите 
да је то апсолутно тачно? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Да оно што сте чули да ли сте сто посто 
сигурни да се тако догодило као што сте чули или се можда није тако 
догодило? Пошто то нисте видели. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај, то што сам чуо мени је битно да 
нагласим е ово сам  чуо, а коначну пресуду или коначно виђење не доносим 
ја. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Дозвољавате судија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Да ли то значи да оно што сте чули и што 
сте нама изнели овде да се можда тако није догодило? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па не могу да одговарам са можда, са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже «Чуо сам» и прича то што је чуо, то је то. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Био сам врло јасан. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Судија, претпостављам односно већу се 
обраћам и председнику већа наравно, да би се ценила доказна снага исказа 
окривљеног, морамо да разлучимо шта је непосредан доживљај а шта је оно 
што, и због тога је питање у том смислу било усмерено, мислим да је 
прилично јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и он је управо то нагласио «Ово сам чуо, ово сам 
видео». 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Захваљујем, добили смо што смо могли 
да добијемо од сведока. Ви сте јуче, а и данас изјавили да сте према задатку 
који иначе имате у тим ситуацијама, па и у селу Ћушка остали да чувате 
возило, тако сам ја разумео да сте добили такав задатак у центру села, да ли 
сте поред чувања возила ви имали још неки задатак шта да радите и шта сте 
ви иначе радили у тим ситуацијама? Да, изволите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мој основни задатак је био да чувам 
возила. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Поред тог задатка? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Поред тог задатка да плен од Мртвог буде 
на сигурном док се не вратимо и од Мртвог и од Ранка Босанца наравно, пре 
свих осталих. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  А да ли је ваш задатак био и да упућујете 
Албанце односно шиптаре у Албанију? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, то није био мој задатак, то се 
једноставно дешавало. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Судија, ако дозволите ја бих предочио 
исказ сведока на страни 10 који је снимљен аудио и транскриптован од 
09.09.2010. године, осми ред одозго: «Мени је запала улога као и увек 
уосталом да будем код возила, да чекам плен и евентуално да упућујем 
Албанце у Албанију», ја сматрам да се овај његов данашњи исказ разликује 
од исказа који је дат пред истражним судијом и који је аудио снимљен па да 
ли може да објасни ту разлику? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да објасните? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У ком делу се разликује? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том «Евентуално да упућујем Албанце у 
Албанију» то је то, данас сте рекли не упућујем их, само се то дешавало, а 
бранилац пита за ову разлику. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То се дешавало. Молим? Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита бранилац за ову разлику «Евентуално да 
упућујем Албанце у Албанију» али овде се већ то дешавало, у том смислу 
вам он одговара, није било потребе кад се већ то дешавало, тако ја разумем. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже «евентуално», ако има потреба али ако он 
каже то се већ дешавало. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Судија, дозволите, ја имам питање за 
сведока, не за веће, тако да није потребан коментар, а моје питање није било 
шта се дешавало, него шта је био његов задатак и о томе постоји разлика. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е у том задатку постоји разлика, јесте ли имали тад 
овај евентуално? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У ком смислу је моја садашња изјава 
контрадикторна са транскриптом који је цитирао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте рекли ово «Евентуално упућујем Албанце у 
Албанију» сада као свој задатак. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И сад кажем то се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се дешавало, добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Сведок је објаснио јуче и данас и чак 
временски одредио док је он ту у центру села са тим својим задатком да се 
слива група људи, цика, вика итд, и то траје неких два сата. Моје питање је 
да ли су сви ти цивили из села Ћушка који су се тако сливали према центру 
села у таквој атмосфери тих два сата имали разлога да се њега плаше, 
обзиром да је био наоружан, маскиран, у маскирној униформи са 
нагарављеним лицем? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, на ово питање ћу да 
одговорим питањем зато што сматрам да би тако и да ће тако господину 
адвокату бити одговор најјаснији. Дакле да ли би се ми сада уплашили да 
уђе лице са калашњиковим и нагарављеног лица? Мислим питање је да ли 
су се и мене плашили, па вероватно да јесу, мислим логично је да јесу чим 
сам био наоружан и чим сам им био у селу на тргу са калашњиковом и у 
маскирној униформи, а претходно су им запаљене куће и на путу до мене 
виде два леша и ко зна шта још, мислим да нису били у стању да направе 
разлику између особа А, Б, Ц, Д, Е и Ф, а и зашто би правили разлику, ми 
смо за њих били то што јесмо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Сведок је одговорио, мада ово претходно 
питање на питање, ја не знам можда ће судско веће то и дозволити али мени 
то није уобичајено ни по ЗКП-у да сведок поставља питања. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам вам поставио питање, него сам 
одговорио питањем и сам вам дао одговор на ваше питање, надам се да сте 
ме добро разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је као примедба браниоца. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  За тих два сата док се ти људи скупљају 
да ли на месту где он стоји тамо и рекао је јуче ту је било још неких људи, 
да ли неко говори «идите у Албанију» и ако то неко говори тој групи да ли 
зна ко то говори, да ли он или неко други? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу поново да опишем целу ситуацију. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да описујете, само одговорите да ли је неко 
говорио тим Албанцима да иду у Албанију? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, то им је говорено. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Моје питање би било ко то говори, он или 
неко други из те групе која је ту у центру села и чува возила? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја не могу за себе да кажем да сам им ја то 
говорио, не сећам се, а исто тако се не сећам сада да кажем па да тврдим 
јесте он им је, не могу да се сетим тога стварно али то је као што сам мало 
пре објаснио то је део целокупног фолклора, «терајте се у Албанију», мрш, 
отимање, ударање, застрашивање, гоњење и уопште један страх код њих. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Господине Рашковићу ево други дан смо 
на претресу, имате ту карактеристичну огрлицу и тај неки знак, не знам да 
ли то нешто симболизује али моје питање је за време тих догађаја док сте 
били у јединици да ли сте носили, поседовали нешто, неки ланчић или 
нешто, бројаницу или било шта што сте носили са собом? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Господине адвокату, око мог врата јесте 
бројаница, а ово што видите жао ми је што не препознајете то је 
Светосавски крст који је направљен у дуборезачкој секцији Забеле, то је 
број један, а на питање број два, нисам носио или се не сећам, не сећам се да 
сам носио накит на ратишту. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Ја сам питао и за бројаницу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли сам носио бројаницу током ратишта 
одговарам да дефинитивно нисам имао бројаницу, а 1999. године колико се 
сећам, а то равнам са неким сећањем да то тада још није било модерно, те 
плетене бројанице су се појавиле тек касније колико се сећам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Пошто сам се ја ограничио на 7 питања, ја 
сам сад код седмог питања. Ви сте, господине Рашковићу, рекли да сте у 
последње две године се нешто променило у Вашем односу према тим 
догађајима, бар сам ја то тако разумео, и одлучили сте да изнесете све оно 
што Вам је познато па да сте се за тих две године уназад, ове две године до 
претреса неких догађаја боље сетили него што сте то знали у почетку. 
Обзиром да је то необично, јер се људи углавном сећају свежих, свежих 
догађаја боље сећају моје питање да ли су Вас за тих две године посећивали 
из УБПОК-а, тужилаштва односно Ви сте рекли да сте разговарали са њима. 
Да ли сте имали некаквих накнадних сазнања и да се не би два пута 
понављао и да ли су Вам показивали неке фотографије све до данашњег 
претреса. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ви сте у овом једном питању поставили 
три питања. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да, мислим да Ви то можете да савладате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, овако на питање да ли је неко долазио и 
разговарао с Вама немојте одговарати, то сте неколико пута рекли да су 
били из полиције не знам из које службе. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дакле, не одговарам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. То је једно. На питање да ли сте 
гледали неке фотографије било људи којима овде судимо било тог села, 
било тако нечег да ли сте гледали те слике то нам реците. Пошто је већ и 
тужилац предложио да Ви то гледате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, па онда од стране Тужилаштва уз 
присуство овог из УКП-а и записничарке су ми предочаване више 
фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У последње две године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел то евидентирано негде писмено? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, све се то записивало ја колико знам, 
фотографија та и та, албум тај и тај па кога препознајеш. Ја причам, 
диктирам, то је одговор на треће питање и остало вам је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друго питање да ли Вам је неко помагао да се сетите 
или сте чули неке нове ствари? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, прво питање је рекао у смислу моје 
меморије да човек више памти ако је догађај свежији. Ја се слажем са 
Вашом констатацијом. Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте објашњавали али реците. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јесам, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците и то слободно. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам то објашњавао али господин овај 
очигледно није пробао па Вас саветујем мислим не могу Вас да саветујем. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија ја Вас молим да упозорите сведока 
ово прелази границе односа према браниоцу. Зашто он има мене да 
упозорава на било шта?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја се извињавам, постоји елемент моје 
некултуре владања у судници, нисам навикао, нећу више да се обраћам 
адвокату на непосредан начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, везано за то како Вам је памћење сада боље 
Ви сте то објашњавали, па оно најкраће могуће поновите. То за браниоца, 
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он је то већ објашњавао јуче, објашњавао данас, објашњавао у несметаном 
излагању, и два пута је мислим одговарао на питања али видећемо како је то 
транскриптовано па ћемо видети на то питање је два пута већ одговарао и 
два или три пута сам то испричао и потенцирао како је то могуће. Шта сте 
рекли како је то могуће, сада за браниоца. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја нисам психолог, нисам доктор али овако 
лаички претпостављам да човек који чами међу четири зида у просторији 
где нити види нити чује нешто, ако му је један догађај онако тренутно 
постао примаран у менталном смислу, самим тим и мој фокус на цело 
ратиште је значајно појачан за разлику од 8 година када нисам желео о томе 
да размишљам уопште. Самим тим више детаља почињем да памтим чак и 
неких бизарних детаља, тотално небитних, типа ципела нечија или врх 
минарета или, дакле, хоћу да кажем да претпостављам да ако се човек стави 
у неке специфичне услове, а морате признати да су подрумска самица доста, 
или затвор уопште, сам по себи специфичан, онда ако у неком континуитету 
размишљате о некој ствари, може то да буде и ваше детињство па се можда 
сетите неких бизарних детаља мислим на господина адвоката, можда како 
му је неко купио сладолед кад је имао 5 година. Тако сам се и ја сетио 
многих детаља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, немојте адвокату. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Многих детаља којих нисам био ни свестан 
да их знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сугерисаћете нам увек када будете гледали 
фотографије да ли сте то већ раније видели и ко Вам је показао и кад, значи, 
показујемо Вам и ми сутра фотографије ако стигнемо, али у сваком случају 
то ћете нам сугерисати ми немамо тај податак које сте фотографије гледали. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, ја немам више додатних питања 
имам само нешто да приметим ако дозволите. По мени је неуобичајено да се 
дозволи сведоку да се на овај начин обраћа адвокату. Ако то не смета 
другим браниоцима мени смета, па молим да убудуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени исто смета, ја сам и рекла сведоку да остави 
адвокате и да се на тај начин не обраћа адвокатима. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја говорим само о себи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја за Вас и кажем, за Вас сам га и опоменула али 
нисте чули. Немојте дакле тако, то је било везано за куповину сладоледа. 
Остали браниоци господин Крстић и господин Палибрк? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија хвала, гледаћу да будем што краћи заиста, 
извињавам се што сам пропустио ово. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдете, немојте се извињавати. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Кад је било време. Овако, у записнику од 
20.11.2009.године, дакле, на страни 13 односно како је у спису означено 
270/51, господин Рашковић је рекао па цитирам «Могуће да је то било пре 
тога, говорећи о неким групним ликвидацијама али са места на којем сам ја 
стајао ја то нисам могао да видим нити ко је то урадио, једино ако се не 
ради о лицима породице Агима Чекуа, за које знам да су их убили лично 
«Мртви», «Кастро», «Вампир» и «Синиша». Па мене сада интересује 
господине Рашковићу можете ли да ми кажете само какво је то Ваше 
сазнање да је између осталог и «Вампир» учествовао у убиствима породице 
Агима Чекуа. Јел то било непосредно сазнање или како сте просто, откуд 
знате онда су Мртви, Кастро, «Вампир» и Синиша учествовали у тим 
убиствима? Да ли можете да се изјасните? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је 2009.година, изјава. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Изјава када сам давао околности на 100 
дана рата. Сада сам, не сада него и код истражног судије и у главној мојој 
изјави где сам потписао и јуче на саслушању остао резервисан према лицу 
«Кастро». А одакле мени та сазнања ја сам то објаснио јуче док сам давао 
изјаву да су их да сам претпоставио да је «Мртви» заклао а Синиша убио. А 
ако «Вампир» стоји у 2009.години, а јуче га нисам споменуо у том 
контексту онда је он ту зато што је та група, били су у истој групи. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Па добро, али да ли сте Ви то видели или чули? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам се изјаснио да сам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не могу то никако да схватим судија мислим и ово 
сад није био директан одговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али објаснио је да је био ту у том разговору да је 
слушао тај разговор, то је објаснио. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: А да је слушао. Извините, нисам добро. Значи, то је 
посредно сазнање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је овај вадио нож и тако даље и куме и тако даље. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Још само једна ствар, која се у ствари тиче 
јучерашњег исказа сведока, на почетку слободног излагања Вашег сте рекли 
да је Ваш мотив да дођете у судницу и да кажете шта имате али да више 
нећете радити по диктату. Да ли можете да кажете шта сте тиме мислили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас чула. По диктату, како по диктату? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Сведок је јуче на почетку свог излагања изговорио 
да је одлучио да не иде по диктату. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи то по диктату? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Него да прича, па мене сад интересује просто шта 
сад то значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Обраћам се Вама да не буде да вређам, да 
се не увреди неки адвокат.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја се не вређам тако лако можете слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, немојте да прекидате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Онда нећу да се изразим да карикирате 
него мислим да нисам био ја довољно прецизан или ме нисте добро. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја зато и питам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја кад сам се, то је било у самом почетку 
кад сам се обраћао судском већу, па сам рекао да немам одређен сценарио у 
глави нити желим да причам по папиру, јер да сам хтео по папиру могао сам 
да научим папир, па сам оставио мислио сам тад тако, нисам знао како ће да 
тече моја изјава, да у конверзацији изнесем своју изјаву, у конверзацији са 
судским већем, да не буде онако сувопарно као са изјаве, као са, у том 
смислу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Разумем, али сада сте поменули папир, на какав то 
папир мислите? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А Ви сте сада рекли диктат, као да неко 
диктира или, диктат као да ми неко налаже или томе слично, тако сам Вас 
разумео. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, али тако сте изговорили зато сам Вас и питао. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро можда моја грешка. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, ја више питања немам али бих ако ми 
дозволите само изнео запажање једно, односно примедбу на исказ сведока. 
Дакле, ја сматрам да господин Рашковић није видео убиство два Албанца 
које је починио мој брањеник из простог разлога, то је показао један просто 
логички тест коме је био подвргнут у овом тренутку, а то је дакле, он је 
изјавио да су та два Албанца прилазила десном страном пута како је описао 
ситуацију онда су та два Албанца групи прилазила са леве стране не са 
десне. А онда пошто заиста није видео а то је просто и психолошки некако 
се показује у пракси да је то тако када човек није видео догађај о коме 
говори, онда је врло лако просто насео на тај тест и рекао дакле, ако су 
долазили са десне стране он се окренуо у десну страну. Толико имам да 
кажем. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк изволите. 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Адвокат Драган Палибрк. Ја само два кратка 
питања ако ми дозволите уважена колегинице. Ја ћу преко Вас да 
постављам питања, преко већа. Јуче је сведок рекао да је значи он поред 
ових негативних ствари које је рекао за јединицу односно за вод, рекао и 
нешто, ако сам га ја разумео, да је ипак било нешто респектабилно у тој 
јединици, да је ту било и одређених радних борби, радних интервенција 
против терориста, па је дао између осталог примера акције на Кошарама, 
ако сам ја добро разумео пошто је то јуче било, може и он да ме подсети да 
ли је тако изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, слушамо сада питање. Ово је увод. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје питање и рекао је тада да су му неки људи 
ту били као борци значи, баш тако је рекао, ауторитети, које је веома 
поштовао. Да ли би могао конкретно ето за тих пар акција које је поменуо 
да истакне ко му је специјално као ауторитет, позитиван ауторитет као 
борац био у тим акцијама. Ја намерно нећу сада да помињем да не бих био 
сугестиван кога је он јуче поменуо, али волео бих сада да он то сам каже. То 
је моје питање прво. Значи, ко се истицао као храбар борац у борби против 
терориста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумео је, разумео је. Јел сте разумели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У борби против терориста. Конкретно, 
борба као борба и ратник као ратник ако ме пита за ратнике. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дакле, кад нисмо наоружани у селу пуном 
цивила, кад то изузмем. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сам врло конкретно питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да чујемо одговор. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Немојте да ме прекидате молим Вас. Ја и са 
ове тачке гледишта што се тиче борца као борца, мислим да је Срећко 
Поповић у тим приликама био изузетан борац, зато што је више пута 
штитио нас млађе. «Шумадија» је ратник не могу да Вам опишем, ја не знам 
да ли сам у војној полицији касније у воду за противтерористичка дејства 
где су «Кобре» све професионалци а имао сам прилике да будем и са њима, 
дал сам видео такву спремност, такав шлиф за борбу прса један на један, и 
уопште сналажење у шуми зато што сам имао прилике с њим једном да 
идем иза њега, док је он ишао у извидницу. Не могу, оно што јесте јесте. 
Ранко Босанац ја не могу да негирам што се тиче те ставке ратника као 
ратника, изузетан ратник и било би смешно говорити да кажем да није ко 
ратник и ко борац изузетан а био је инструктор у «Тигровима» рецимо. Али 
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стварно, и мимо тога на терену је показивао изузетну храброст. «Кастро» то 
сам већ навео, то је нешто најупечатљивије, ове које сам сад навео. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. Моје друго питање данас, он је више пута 
и у току јучерашњег сведочења и током данашњег сведочења ево и малопре 
мој уважени колега Ђорђевић је поставио то питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само поставите питање. Журимо, већ је пола 
седам. Немојте понављати, немојте тај увод, само питање. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, он је истакао да је приликом тих четири 
или пет разбојништава које је извршио са «Мртвим» а и самог дана 14. маја 
у Ћушкој његов основни задатак био да чува кола. Моје питање да ли је 
током тих 4-5 разбојништава које је вршио са «Мртвим» и тог дана 14. маја 
у Ћушкој да ли је неко напао та кола? Да ли је било неког напада на то 
возило које је он чувао, које је он обезбеђивао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напада, мислите терориста? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је било некаквог напада у тих ето 5-6 
прилика, да ли је било некаквог напада на то возило које је он имао  
задужење да чува? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати то, него нам определите време и 
ситуацију. У којој ситуацији да ли је постојала опасност од напада? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја мислим да сам врло конкретно рекао тих 4-5 
разбојништава које је извршио, које је он сам поменуо да је извршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Станите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И сам 14. мај да ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било опасности за, шта да ли је ико напао 
возило? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је неко напао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам. Пошто је рекао да нико није напао 
возило. Одбијам Вам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: А зашто ми одбијате питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Тако? Добро. Тако одбија веће, односно 
председник већа, нема проблема никаквих. Да ли је постојала нека опасност 
од неког да ће напасти возило и ако је постојала од кога је чувао возило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли било опасности за возило? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да одговорим сад на ово питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тој ситуацији да. Да ли је било опасности, да. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли је постојала опасност да ће неко 
напасти возило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мислим да није постојала опасност 
конкретна у Ћушкој да ће неко напасти возило. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Од кога сте чували возило? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам био код возила, уз возило као што 
сам био и у приликама. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ви сте рекли да сте обезбеђивали и чували 
возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да чујете одговор господине Палибрк. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па добро, ја постављам питање конкретно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како постављате питања а човек није завршио 
реченицу. Нисам Вам чула реченицу до краја. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам био код возила, самим тим сам чувао 
возило иако није постојала опасност конкретна у Ћушкој, за ово друго је 
сасвим други термин, да ће неко напасти возило зато што није пуцано на 
нас, зато што нисам видео терористе. Међутим, као што сам рекао овај џип 
«ландровер» он је служио и као био је пун намирница а и служио је као сеф. 
И увек је некако, осто бих код возила иако реално није било неке бојазни да 
ће неко да нападне само возило. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала уважена колегинице. Немам више питања. 
Извињавам се ако сам одузео време.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа. Да ли има неко од адвоката још питања? Да 
ли оптужени, господине Радивојевићу питање? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Два питања. Знате ли шта је џип, РПГ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Радивојевић Миленко, бранилац 
Кастратовића. Господине Рашковићу, јел знате шта је РПГ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: РПГ ручни противоклопни ракетни 
бацач? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, не можете да ми одбијете, ово је 
саставни део предмета Вашег. Хоћете да Вам кажем? 1594/229 то је Ваш 
саставни део предмета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Па? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зна ли он шта је то? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево ја Вам одбијам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зато што се, дозволите судија, зато што 
се односи на Ћушку на 14. мај и на извештај ових да не кажем оно што је 
рекао јуче оптужени оно што су Вам приложили они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који ови што су ми приложили? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Тужиоци и оштећени. Ако хоћете тако 
да се изјасним могу и тако није проблем. Судија, ја сам Вам рекао који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта? Сада је најбоље, пазите, да Ви смислите 
сада питање. Слушајте ме. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али судија молим Вас, ја тражим да ми 
данас се изјасни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви смислите питање, мало да видимо да ли 
имају оптужени питања, па ћете опет Ви да питате. Припремите ту шта ћете 
да прочитате. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не, судија одмах Вам прилажем. 
Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да ми прилажете оно што имам овде. Шта је 
ово? Хоће да. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па судија па битно је, веома је битно 
судија, 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Видела сам сада шта предочавате. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Та реченица, окрените другу страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Веома је битна реченица, како је 
нападнут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али ја Вам кажем, седите. Вратите ово 
Наташа господину, ево долази сам господин Радивојевић. Ви сада значи за 
РПГ сам Вам одбила. РПГ или како сте рекли ЕР ПЕ ГЕ, одлука већа. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Тражим да ми веће одлучи о томе да ми 
се сведок изјасни на став 4, да ли су Срби палили куће, ручним 
противоклопним ракетним бацачем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте питали. Значи да ли сте Ви видели да неко. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесам рекао, прочитајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључила сам Вас, пазите сада сам Вас искључила. 
Да ли сте видели да неко пали куће ручним противоклопним бацачем РПГ-
ом? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Што питате сада кад сте ме одбили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да констатујемо сада пошто су други, нису 
видели, а ја сам видела да је бранилац извадио из списа део списа, који носи 
назив «Хронологија догађаја у селу Ћушка» у коме тамо у целој тој 
документацији која је стигла из Еулекса тужилаштву, па је тужилаштво 
послало нама, се налази та нека хронологија догађаја у којој је тако нешто 
констатовано. Сада да видимо да ли оптужени имају питања. Шта још имате 
од питања? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, ја имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ја имам пре питања оптужених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта имате? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имам следеће, да одлучите о предлогу 
који сам поднео пре годину дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не одлучујем сада ни о чему. Сада само да 
наставимо са претресом. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, дозволите да ја унесем, па Ви  
одбијте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете. Дакле, за овим да ли неко од бранилаца 
има питања? Питање господине Перовићу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице, ја бих, као јуче што сте рекли 
сутра постављао питања, али бих само да ми не бисте на крају одбили 
везано за питање које је колега овде постављао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите сада шта питате. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па имамо спорно, спорну јако битну околност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Сведок се овде изјаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви питате? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да није ништа потписивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да наложите тужилаштву да сутра доставе 
изворни записник на основу кога је и покренут поступак, да би утврдили да 
би се сведок Рашковић изјаснио да ли је то његов потпис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јер јако је спорно, значи имамо супротност у 
изјавама. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите, објаснили сте довољно. После 15. 
јануара господине Перовићу ћемо видети шта суд и на који начин налаже 
тужилаштву. Ако нико од бранилаца нема питања, Вашу примедбу ћете 
сутра на крају претреса. Ко од оптужених има питања? Да ли неко од 
оптужених има питања да бисмо овај направили једну концепцију за данас и 
за сутра. Чекајте да видимо овако. Да ли сте се Ви уморили господине 
Рашковићу? Можемо да почнемо данас са овим питањима оптужених? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Наравно, само Ви изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо? Добро. Дајте, овако онда редоследом из 
оптужнице, при чему је онда први Поповић Срећко. И сада Поповић Срећко 
би могао да води рачуна о начину на који се обраћа и остало и да стане, 
чекајте да видимо где ће да стане. Тамо где је стајао и данас. Где ћете Ви? 
Дакле, господине Поповићу, оптужени Поповићу. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Изволите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ме чујете? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Чујем Вас одлично госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, питања иду преко нас, значи не директно 
сведоку него преко нас. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нема проблема госпођо и директно ако није 
проблем јер мени то не смета, ја имам, могу њега да погледам у очи, он 
мене сигурно не може. Али хоћу да Вам нешто кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је питање или примедба? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Имам преко 60 питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате 60 питања? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Најмање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најмање. Почните. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почните, ако сте спремни питања, ми смо спремни 
да слушамо. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Превасходно, добро вече. Ја сам са њиме био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да приђете микрофону? Чекајте, 
морате да приђете микрофону. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам са њиме био у «Славици», он тврди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Поповићу и држите папир. 
Седите. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам оптужени, не смем ја да седим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека, само Ви седите ту да Вас ми боље чујемо. 
Тако. 
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ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Е хвала Вам. Баш сте. Он тврди да сам ја био са 
њиме у Славици. Кад и у којем времену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је већ испричао, то не може поново да 
прича. Хајдемо даље. Он је оставио резерву господине Поповићу, да ли сте 
Ви били тамо или нисте. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па мени је важно госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја не знам да ли сте, да, били сте у том делу ту. 
Кажем Вам, ставио је резерву да не може да се сети да ли сте Ви били тамо 
или не. И то у «Старом Мосту». Да ли је «Стари Мост» је ли тако? У 
«Старом Мосту»? Није? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо, он тврди да сам ја био са њиме у 
«Славици». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте рекли за «Стари Мост» или «Славицу» 
резерву? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: «Стари Мост» је резерва а за «Славицу» 
сам рекао да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И да сам био с њима у пљачки три-четири пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то није рекао.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Није рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро. Кад си говорио истину испред 
истражног или данас или јуче? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У погледу чега га питате кад је говорио истину? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Комплетно све га питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У погледу Вас конкретно? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези чега господине Поповићу? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: У вези убиства, тих у вези свега, доћи ћемо до 
свега, само чекам да питам га зато што знам нешто што он, видим, само је 
нагађао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта само? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само је нагађао и вероватно му је тужилац то 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да спомињете тужиоца кад питате. Како сте 
Ви објаснили малопре и данас и јуче и то, када је Ваш исказ тачнији ако има 
неке разлике. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сваки пут је мој исказ био тачан. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Погибија Ивовића малог, ко је био до њега кад 
је погођен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Зато што госпођо лаже, јер у том возилу у 
комбију до њега је било двоје лица а не једно. И он није био ту кад сам га ја 
извлачио из возила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је Ваша примедба.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: То је истина.  Ту је био и Вуко Влаховић такође 
човек који је само био пратња господину Ивовићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите микрофону потпуно Вас слабо чујемо. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ту је било и треће лице које је било у средини 
између Пеђе Булатовића и малог Микија Ивовића возача, био је треће лице 
које се зове Вуко Влаховић које је било пратилац малом Ивовићу управо да 
би се могло вратити из Јуника кад ми будемо продужили за Кошаре горе, 
тако да је то што он прича лаж. И место нек ми опише где је тачно погођено 
то возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажете? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Место, како се зове то место где је погођено 
возило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које сада возило? Кад сте ишли на Кошаре? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ама то одбијам. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Зашто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато што нас то сада не интересује. Овде се 
бавимо Ћушком господине Поповићу. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па зато што у том он је то чуо. Он је био у 
Прилепу Кад се то десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био у Прилепу кад се то десило? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба једна. Можете да питате да ли сте Ви 
били у Прилепу? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Очевидац није тога био, нити може да прича о 
томе. То можемо само ја и Небојша Минић да причамо јер смо се ја и он 
вратили сами, са џипом и мислим да је био «Шумадинац» али нисам 
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сигуран. Тако да он није био у том возилу кад смо се вратили и кад смо 
видели да нам је возило, нема га и према томе, о том догађају он лаже од А 
до Ш. Па ћемо даље, сада идемо оно права питања која су ми. Шта си ти 
завршио од школе господине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, значи, господине Поповићу, питања која се 
постављају сведоку у погледу, значи поставља се оно што сам га ја јуче 
питала. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Он је рекао да је завршио госпођо 
комерцијалну, па бих га питао који су то професори који предмет 
предавали, јер вероватно да не зна он пола од тога тих професора, а чуо сам 
да је рекао да је завршио комерцијалну школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, јуче га нисмо питали коју школу је завршио. То 
није питање које се поставља сведоку. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Он је дао изјаву да је завршио комерцијалну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Питао бих га само пар питања у вези 
професора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези професора? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. Ко је предавао право? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Поповићу, а зашто је то важно? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Важно је госпођо да до краја питања видећете 
зашто је то да је његов исказ комплетан лажан и ништа друго. Само молим 
Вас дозволите ми тражим, ја знам да сам осуђен прије него што је завршено 
све, али хоћу да докажем да је заштићени сведок човек који има интерес да 
буде ослобођен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да буде? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да буде ослобођен, да буде финансијски 
обезбеђен и породица и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хајде крените на питања која се односе на 
предмет, па да. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Зато молим Вас да ми дозволите да одговори на 
то. Значи, не дозвољавате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Колико си пута господине хапшен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како колико је пута хапшен? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хапшен у животу колико је пута хапшен, због 
прекршаја, криминала, пљачки, свега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута, једном или више пута? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Осуђен сам на јединствену казну 14, па 
затим 12 година затвора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите да је осуђен на јединствену казну, то значи 
више пута хапшен. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Треће питање поставићу Вам директно. Да ли 
сте у Црној Гори хапшени због пуног гепека дроге и оружја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вам одбијам, а можете и да одговорите ако 
хоћете?  Не морате да одговорите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, то је питање које би њега изложило неком 
кривичном гоњењу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нећу ја да одговарам да ли је било или није 
било, ја само питам оно за шта сам сигуран да постоји. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам хапшен у Црној Гори због пуног 
гепека дроге и оружја, постоји званична документација у Црној Гори. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да ли си бежао из затвора господине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вам одбијам да ли је бежао из затвора. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да ли је бежао из затвора одбијате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро. Да ли си хапшен за разбојништво? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то Вам одбијам, рекао је човек да је сада на 
издржавању казне. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А да ли је као малолетник у Ријеци хапшен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И то одбија се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, ја Вам одбијам, ово су подаци које сведок не 
мора да одговара. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нема проблема одбијте Ви госпођо, само нека 
уђе то у записник, а Ви одбијте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, искључила сам Вас. Знате због чега? Због 
тога што Ви постављате питања која не проверавају кредибилитет сведока, 
нити његов  исказ, него су питања која одузимају време. Сведок на њих не 
мора да одговори, али при том још не дозвољавате да ја кажем одбија се. Ви 
непрекидно причате, причате непрекидно. Сад укључите микрофон и 
питајте сведока ова кључна питања. Укључите микрофон господине 
Рашковићу. 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Имате ли пријатеље господине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А и ништа Вас, слабо Вас чујем. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Има ли он пријатеље? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу, одбијам Вам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро. Колико си времена учешћа у рату на 
Косову и Метохији имали, временски? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте учествовали у рату? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У војску сам отишао децембра 1997. 
године и тад није био рат, али фактички од марта 1998. године и званично 
кад је почело бомбардовање, дакле, можда неких годину и по дана. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Значи, само 1999. године сте били? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И 1998. године. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А кажете да није био рат у 1998. години? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу, шта питате? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јеси ли се бавио пљачком на Косову и 
Метохији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али човек је причао о тим разбојништвима у којима 
је учествовао, немојте да питате то. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па госпођо, он је причао да је био невинашце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите примедбу на тај део исказа. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Онда најбоље да не питам ништа.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па питај ме, питај ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте оно што је конкретно. Немојте одговарати, 
али не можете одговарати на нешто што сте већ испричали и пред 
истражним судијом и овде. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Није испричао ниједан посто госпођо. Јеси ли 
икад убио цивила на Косову и Метохији? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро. Јеси хапшен као малолетник у Ријеци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то смо већ одбили, то поново читате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Никада нисам ухапшен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви одговарате на нешто што је малопре питао и што 
сам малопре одбила, питате сто пута једно исто. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја ћу после да вам одговорим на све то. Тачно у 
време кад сам ја наводно пуцао на нека лица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, је ли тачно? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Време кад сам наводно пуцао на та лица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, је ли тачно време? 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Тачно време, које у 8, 9, 10, 11? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате колико је сати било? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате колико је сати било, то ону тројицу? 
Мислите на ону тројицу или које? Она тројица или оно поред пута? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ову тројицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ту тројицу?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих знао тачно време, можда око 11 
часова, 14 маја ако конкретно мисли на три лица. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Конкретно мислим на то троје уза зид? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево рекао је у 11 сати. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: У 11? Одлично. Да ли познаје лице на које сам 
наводно пуцао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не познајем. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А како су отприлике онако изгледали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих могао да се изјашњавам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Хвала. Јесу ли лица била везана? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нису била везана, држали су руке увис.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Колико су лица била удаљена једно од другог? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Били су један уз другог. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јесам ли ја пуцао рафално или јединачно? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Појединачно. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хвала. Колико су та лица била удаљена од 
мене, како да их назовем убице? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Око три метра. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Три метра? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Три до четири метра. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јесу ли та лица била окренута према мени? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Увек су лица била окренута према теби. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Одлично. У ком временском размаку сам 
наводно пуцао у та три лица? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Један за другим. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А колико сам употребио метака, да ли можете 
да се сетите? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хвала. Опишите та три како су тачно 
изгледала, јер то ми је врло важно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да не може да опише. 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не знате? Ко је био присутан од трећих лица 
кад сам ја то наводно пуцао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Био си у друштву са још два војника, не 
могу да се сетим ко је био с тобом. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Је ли било цивила ту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Било је цивила свуда около. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хвала. Зашто нису бежала та лица ако су 
видела шта им се спрема? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, сведок не може да зна зашто ти људи 
нису бежали. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро, нема проблема.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ћале, кад су лица та бежала? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не интересује ме то господине. Коју сам пушку 
имао тог дана? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: «Калашњиков». 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Какав? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У ком смислу какав? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Какав, има три врсте «калашњикова»? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Наведи ми три врсте? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја ћу ти навести. Да ли је било склапајућег 
кундака или расклапајућег или је имао појачање за тромблоне? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Господине Поповићу, колико мосу да се 
сећам твој «калашњиков» је био, колико се сећам, са дрвеним кундаком и са 
додатком за тромблон с кумином. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господо, ево лаж чиста. Намерно сам навео 
трећи да би га навукао да изговори тако нешто. Не постоји додатак за 
кундак, не постоји. Ја сам увек употребљавао оружје директно дрвеник 
кундаком пушку и директно на рамену. Значи, ово сам намерно изговорио 
да би трећи, ово измишљено, да би га навео да то каже. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Шта сам ја то рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта не постоји? Чекајте господине Поповићу, шта 
не постоји? Господине Поповићу, шта не постоји, дрвени кундак, шта не 
постоји? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Постоји само расклапајући и дрвени кундак. 
Трећи, то што сам ја рекао додатак за кундак, за тромблоне не постоји, 
једино ако га је он измислио, значи не постоји, војно не постоји, можеш да 
ставиш пешкир или џемпер или нешто, сунђер, али да постоји додатак то 
никад није постојало до данашњег дана колико ја знам. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Какав додатак, ја бих хтео? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па Ви сте одговорили, сад можете да причате 
шта хоћете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је разумео господине Поповићу.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Како сам био обучен господине? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Твој комбинезон. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Чији комбинезон? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Твој комбинезон, маскирне боје, у ствари 
не, ниси имао комбинезон већ си имао панталоне, кошуљу си ти носио 
Ћале, носио си кошуљу, имао си онај добар, добар борбени прслук, онај 
бољи НАТО такозвани, то си имао на себи. На глави не сећам се да си имао 
нешто и ниси, ти си један од оних који не сећам се или не сећам се да си 
мазао лице фарбом.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро, хвала. На ово питање господо схватите 
ме како год хоћете, овај човек прича нешто што је нетачно. Тог дана ја сам 
имао мајицу маскирну, а не кошуљу, имао сам војничке панталоне 
маскирне. Шта сам имао од обуће? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих знао стварно. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Отприлике шта, полицијске чизме или чизме 
возничке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени, не можете човека који каже не знам да 
питате да му набрајате? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Уочљиво је то госпођо што сам ја имао на ноге. 
Ко је дошао с тобом тог дана у акцију? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ког дана? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 14. маја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био с њим у возилу или шта? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: У возилу, с ким је он тачно био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећа с ким је био у возилу?  Он је јуче 
нешто то причао којим возилом је био и да не памти ко је био путник у 
другим возилима, у Вашем возилу, то нешто не могу да се сетим да сте 
рекли.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хоћете ли да ми одговорите ко је дошао с њим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте оптужени Поповићу. Да ли се сећате ко је 
био у ауту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Чекам да одговорите. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Чиме сте дошли. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте оптужени Поповићу, питали сте прво ко је 
био у ауту код Вас? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу, то сам још јуче рекао, рекао сам 
за кога сам сто посто сигуран, као што сам био сигуран за себе, за белу 
«Ладу», за «Голфа 1», за «Голфа 2», за џипа. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Али Ви у Вашем возилу с Вама ко је дошао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не сећа се? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А сећа се свега осталог се сећа. Колико џипова 
је имао наш вод или јединица?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја колико знам један, колико се ја сећам.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Кажите имена тих људи, можете ли тачно ко је 
у џипу дошао, напоменусте неке, али себе никако нисте убацили да си био 
ти ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он је јуче рекао ко је био у џипу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да поновим питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, значи не можете да питате оно 
што је јуче рекао.   
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: То је нетачно тотално. Да ли сам ја и Небојша 
командир јединице расправу у вези тебе имали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком смислу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Било какву у вези њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да он то је присуствовао или чуо? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Присуствовао, или видео, или чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте присуствовали тој расправи или чули о тој 
расправи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јуче док сам давао изјаву, чак и код 
истражног у делу где спомињем господина Поповића кажем да је приликом 
самог доласка у јединицу, самог формирања јединице једном приликом, а 
чини ми се на почетку да је, то сам јуче говорио да је Срећко Поповић 
изразио негодовање, незадовољство шта ће ово новорођенче овде, овај 
балавац и шта ће нам дете, у том смислу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Додато је још нешто ако се не варам још пред 
истражним, то може да се провери да сам рекао тачно је то што сте Ви 
рекли али има још један додатак да сте били пијани и дрогирани и то стојим 
поново питање и спреман сам да изађем како год хоћете да докажем то да је 
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толико био пијан, али то ћу на крају, ја се извињавам. Колико је била Агима 
Чекуа кућа од тог трга да си ти чувао цивиле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је кућа Агима Чекуа у селу Ћушка? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих знао која је кућа Агима Чекуа нити 
његовог оца у селу Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Осим пространо на основу тога где су 
отишли ови, на коју страну,  иначе да погађам кућу то стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате колико је далеко, ако не знате која кућа? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То село је онако дугачко, дакле, удаљено је 
по запаљеним кућама, ето могу да се оријентишем удаљено. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да ли си носио бројаницу тог дана? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Одговорио сам на ово питање. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А ланче неко, овако упечатљиво да ли си имао 
на себи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам носио бројаницу ни ланчад у том 
времену.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро, доказаћу ја да си га ти имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто причате, ја Вас ништа не разумем уопште. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нема проблема, само полако, не журим се ја, 
попио сам ја две, три тако да не нервирам се. Како објашњаваш своје 
признање у твојој књизи на страни 93. аутобиографско дело «Решетке лајф» 
где пише овако, цитирам: «Након покера извлачи се његово величанство 
џоинт, а нашло се и мало белог за прву лигу». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам одговор, немојте одговарати на ово 
питање, знате због чега. Рекли би ваши браниоци због тога што нисмо 
извели као доказ, а ја Вам кажем због тога што ово није важно. Изволите. 
Да је тог дана? Добро. Који тужилац? Тако може, да.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да се слике прикажу и да се види на 95. страни 
где у 31, 21 ћелији користи он и шмрка бело, слика, доказ, све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нас интересује у ово доба, да ли је то било можда 
14. маја? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Вас интересује само неправда, јер он што прича 
то су бљувотине, а доказаћу да јесу. Нисам мислио на Вас госпођо него 
мислим на тужилаштво. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, молим Вас, да ми 
дозволите пет минута, мање од пет минута, нешто бих рекао молим Вас 
доста ми је битно. Није ми толико битно због тренутно оптужених који ће 
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свакако да износе на мој рачун у смислу да ме деградирају као сведока и да 
ме унизе свакакве оптужбе него бих желео нешто због себе да кажем, а на 
околности питања која је сад поставио Срећко Поповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На околности тог уживања наркотика, алкохола?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли ми дозвољавате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Током ових 10 година колико се налазим у 
пенолошком систему научио сам једну правну реч која се зове корпус 
деликт, што би значило отприлике непобитан доказ. Дакле, на све њихове 
тврдње рекао сам да нећу да одговарам, али морам ово да изнесем, ово је 
сад корпус деликт, нешто у преводу што значи непобитан доказ. Дакле, ја 
до своје 18. године не могу да доказујем да ли сам био наркоман или нисам, 
осим да се  зове моја мајка, да се она испитује на те околности, што не би 
био корпус деликт. Дакле, већ у 18, 19. години сам отишао у војску. Не знам 
како је у другим јединицама али ја сам отишао у војну полицију и касније 
сам пребачен у ПТ вод, дакле, из војске сам изашао са војном књижицом и 
ВС пет кечева. Ако имамо овде неког стручног може да потврди шта значји 
пет кечева. Дакле, немогуће је бити у таквој јединици без сталних провера 
на околности наркотика. Пошто задњих 10 година мог живота није никаква 
тајна, а желим по питању  ове наркоманије и управо што је сада изјавио 
господин Поповић. Видите овде ја препознајем неке од стражара из ЦЗ, ја 
сам у Централном затвору провео 4 године и стицаја и шетавања свакаквих 
неких околности оставио сам тамо некакав траг и препознајем неке 
стражаре који су тада били командири на мом блоку, видим сад су овде 
шефови стража, што је похвално, небитно, али могу да потврде следећу 
чињеницу корпус деликт. У току мог боравка у Централном затвору, дакле, 
говоримо сад период уназад од 2000. године када сам утамничен ја сам имао 
најмање педесетак претреса ћелија. Могу исто да потврде да ми је једино 
улазио управник Мицић кад се врши претрес, што је био преседан уопште. 
Дакле, шта желим да кажем, кад стража затворска уђе у претрес ћелије 
дешавало ми се да не могу да обујем чарапе сатима после тога, то су 
стварно детаљни претреси и све што се пронађе све се заводи. Тачно је да су 
ми одузели сигурно преко 50 мобилних телефона и о свему томе постоји 
уредна евиденција. Међутим, никада за мене нити у мојој соби, нити у мојој 
близини не везује се било која супстанца наркотичка. То је први корпус 
деликт. Други исто што желим да вам кажем, касније сам отишао у Забелу 
где сам провео 3 и више година, у Забели је пре 3-4 године, то су чињенице, 
то је дошла нека нова направа да Вам то објасним овако, службено лице уђе 
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стражар у павиљон, уђе у дневни боравак, то је 40 нас је унутра и то је 
сасвим  уобичајено, «ти, ти, ти и ти за мном» без реплике, нема ту муцања, 
један у један у врсти, за стражаром се иде у болницу и уринира се, дакле, 
долази се. Судија, то можете да проверите, мора пенис да се извади пред 
стражаром и пред доктором да се уринира у неку пластичну чашу која се да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате тако живописно, контролисано. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да и онда они убаце нешто, они убаце 
нешто. Само да завршим молим Вас, да завршимо око наркоманије 
деградирања у том контексту, дакле, са корпус деликтом. Мене су 
проверавали пет пута. Никада ни на једну од ових околности нисам био 
позитиван. Дакле, сва ова прича, океј може свако да каже своје, али постоји 
нешто што је корпус деликт. И задња чињенична ствар јесте да од кад сам 
приступио програму заштите, Јединица за заштиту сведока је дужна да 
једном годишње врши систематски преглед сведока. То се ради у њиховој 
згради код њих где су ми само три месеца и прошле године сваки месец 
вршили детаљни преглед тела и узимали урин и крв и на ове околности о 
којима се наводи. Дакле, од сад ћу да, слушаћу све што ми буду рекли, али 
сам хтео вама да укажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите овако, оно што сте Ви писали, њига је ту. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А слушаћу и да сам овакав и да сам онакав 
и да сам такав сасвим је разумљиво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су неке примедбе које осим када пређу ту 
границу пристојности свакако реагујем и ја. Иначе, наравно да једно 
негодовање и незадовољство сви они у чију корист не иде Ваше сведочење 
морају да покажу, то је једна нормална реакција. Што се тиче алкохола и 
дроге то су делови исказа, рецимо Поповић Срећка и његове одбране које 
би Вам свакако ја када дођем на ред предочила где он каже «он је био пијан, 
он је био дрогиран» и тако даље, то време када сте ишли у село Ћушка 1999. 
године то је то што нас интересује и у том смислу нећемо гледати шта пише 
у књизи, а можда ћемо гледати шта пише у књизи књига је ту, она говори о 
неком другом периоду Вашег живота.  Оно што нас интересује то је та 1999. 
година и тај 14. мај.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Та књига постоји госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сада господине Поповићу, дакле, да нам каже 
да ли је тада 14. маја користио неке наркотике или алкохол, ето то сада сте 
питали и то сада сводимо на то питање и сада нам сведок каже шта? Да ли 
сте користили Ви тада нешто или приликом те акције или пре током тог 
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периода бомбардовања? Да ли Вам је то било доступно једноставно у 
јединици или не, да ли је могло да се нађе?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам у току са тим стварима уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте користили тада? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Шта бре, наркотике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и алкохол? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Апсолутно не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Алкохол? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Што се тиче алкохола, пиво и алкохол, не 
тај дан али сад конкретно у склопу како је «Мртви» постао јако утицајан и 
тако даље, десило се исто анегдота, не знам зашто ме оспорио ово у вези 
Микија Ивовића се десило да смо ишли заједно кад се отворио и била је 
забрана продаја алкохола, а Срећко Поповић је радио у пивари и онда сам 
отишао с њим у пећку пивару и кад је била на снази забрана где нас је 
«Мртви» послао и где сам заједно с њим седео код управника Меденице 
чини ми се да се презива управник пећке пиваре смо добили пива колико 
год смо желели за наш локал и тако даље, јер била је забрана точења 
алкохола али у  једном периоду «Мртви» је дозволио да се отвори кафић, 
шиптарски кафић па 'ајде ту се могло да се наточи, тако да нисам се опијао 
нити сам био пијандура, нити сам алкохоличар у било ком смислу те речи 
икада био, али ако питате да ли сам попио пиво, пиво сам попио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опомињу ме из режије.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Могу да наставим госпођо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете зато што ме опомињу из режије 
судска стража и сви остали који седе овде да је време радно истекло. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Могу ли да наставим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 19:15 је, тако да можете сутра да наставите наравно. 
Да ли ће сви оптужени успети сутра да заврше. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Имам ја још, тек сам почео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваљда хоће. Добро. Изведите молим вас сведока. Ви 
ћете доћи сутра у 14:30 у исту ову судницу број 1. Дакле, сутра се наставља 
претрес 28. у 14:30 часова, у судници број 1. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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