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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима. 
 
 Констатује се да су приступили: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
 

• Пуномоћник оштећених адв.Драгољуб Тодоровић,  
 
• Опт.Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, Петковић 
Мирослав, Петковић Зоран, Папић Рамиз. 

 
• Браниоци. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Митровић Радослава нико није дошао? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па ја ћу, ја верујем да ће колега сваког 
тренутка Петронијевић доћи, чули смо се, али ја ћу га мењати док не 
дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни са овим? 
 

Опт. Митровић Радослав је сагласан да га на данашњем главном 
претресу брани адв.Драган Палибрк.   
 

• Присутан је бранилац Игор Исаиловић, Вељко Ђурђић, 
Владица Васиљковић.  

 
Татомир Лековић није присутан. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се јавља за Татомира? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја ћу се јавити, адв.Игор Исаиловић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни?  
 
 

Опт. Нишавић Милорад сагласан је да га на данашњем главном 
претресу брани  адв. Игор Исаиловић. 
 

• Присутан је бранилац адв. Фолић Горан.  
 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.11.2008.год.                                                          Страна 3/106 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

К.В.2/2006 
 

АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: За колегу Бирмана ћу се ја, ја ћу га мењати 
судија.  
 

Није присутан бранилац опт. Петковић Зорана, адв. Милан 
Бирман. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни? Петковић Зоран? 
 

Опт. Петковић Зоран је сагласан да га на данашњем главном 
претресу брани адв.Фолић Горан. 
  

• Присутни су сведоци: сведок «А», сведок Вељковић Велибор, и 
сведок Ђорђевић Новица.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су сведоци ту, је ли тако? Добро. Сведок 
«А» је присутан, добро.  
 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се главни  претрес одржи. 
 
 

Констатује се да се сведок «А» налази у посебној просторији, 
да сведока «А» судско веће као и странке виде визуело,  да је 
публика визуелно одвојена и не види сведока «А». 
 

Главни претрес је јаван. 
 

Констатује се да је сачињен и списак судске страже и радника 
управе Окружног затвора, који се упозоравају да су дужни да чувају 
као тајну  податке које  су непосредно или посредно сазнали о 
заштићеном сведоку и да одавање тајне представља кривично дело.  

 
Упозорава се и режија да прекине емитовање слике ван 

суднице.  
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
НАСТАВАК САСЛУШАЊА СВЕДОКА «А» 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице већа је ли  могу пре него што 
кренемо данас са поступком, јуче сте ме онемогућили у интервенцији 
кад сте ви предочавали из изјаве сведока Вељковић Велибора, односно 
дела његових изјава сведоку «А», ја сам хтео да ставим примедбу. 
Колико сам ја схватио ви сте предочавали суштину исказа Вељковић 
Велибора више пута да је након догађаја у пицерији да су ишли да 
скупљају лешеве по Рештанском путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не након догађаја, него пре, пре тог догађаја 
да су ишли да скупљају, а опт.Петковић Мирослав је у истрази то 
спомињао, а на главном претресу је променио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, добро. Само сам то хтео, ако сам вас 
погрешно разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, добро. Онда немам примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда сам ја лапсус направила. Видећемо кроз 
транскрипт, али не Вељковић Велибор је говорио тако како је говорио, 
да је ишао пре, пре тога да. 
 Изволите опт.Чукарић, је ли ви хоћете да наставите са 
испитивањем сведока. Не, опт.Митровић се јавља пре, сачекајте мало. 
Изволите.  
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја ћу само неке различитости које је 
сведок «А» говорио, а ви после видите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ви значи то хоћете да коментаришете 
исказ сведока «А», настављамо са њим, то кад  ви добијете реч. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад добијете реч, опт.Чукарић је наставио са 
испитивањем сачекајте. Ја би пре него што опт.Чукарић крене са 
постављањем питања, ја би само предочила сведоку «А», ја молим 
режију да га прикаже на мониторима.  
 Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она упозорења за сведока важе и данас, значи 
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, 
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нисте дужни да одговарате на питања уколико би одговорима себе или 
неког вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или пак кривичном гоњењу. 
 Схватили сте ова упозорења. 
СВЕДОК "А": Да, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Упозоравам вас и на положену заклетву. Ја би 
вам само предочила, покушао је јуче опт.Чукарић Слађан када је 
говорио о томе како су страдали Бујар и Седат, односно цитирао је 
исказе сведока. Сведок др Агрон Бериша када је говорио пошто је он 
рекао да је он гледао са прозора и да је видео да у тренутку лишења 
живота Бујара Берише да је био удаљен са места одакле гледа на неких 
можда 7 до 8 метара, ништа му није ометало видик и видео је 10 
полицајаца који су лишили живота Бујара, налазили су се на неколико 
метара даље од раздаљине између сведока и Бујара и видео је њихова 
лица, међутим он није препознао никога од мештана Суве Реке, дакле 
говорим вам везано за број да је ту било више полицајаца, а о томе је 
говорио и Петковић Мирослав када је рекао да је видео да је Тановић 
мењао оквир на аутоматској пушки, и да је поред њега био припадник 
непознатих јединица, да су ту била 4 – 5 мушких тела наслоњених на зид 
куће и двојицу је препознао, једног брку Бујара Беришу, једног Седата 
Беришу, дакле оно што би хтела да вам поставим питање, везано за број 
полицајаца који је био у моменту лишења живота Седата и Бујара, дакле 
ви кажете да сте били само ви, ваша патрола ту присутна, да сте видели 
Тановића и Чукарића, је ли тако, међутим да ли се ви сећате да ли вам 
можда на овај начин ово предочавање може да вас подсети да ли је ту 
било још неких униформисаних лица у тренутку лишења живота Бујара 
и Седата? 
СВЕДОК "А": Тачно не могу да се сетим свега.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли дозвољавате могућност да нисте били само 
ви ту око те куће, него да је било и других полицајаца, односно других 
униформисаних? 
СВЕДОК "А": Па било је, него не могу да се сетим тачно који су људи 
били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви говорили о томе само о овим 
људима које ви познајете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само о њима које познајете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Ајде реците.  
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја би само хтео да предочим, везано за ваш 
део исказа који се односи на убиство Јашара Берише и начин на који је 
он дошао на посао, предочио би вам исказ његовог брата Халита Берише 
који је давао Хашким истражитељима и користићу тај исказ све док не 
одлучите о нашем захтеву у коме каже, следећег јутра 26. марта `99. 
године, значи тај критични дан, мој брат је опет против моје воље 
отишао на посао на бензинску пумпу, рекао ми је да не бринем јер већ 
дуго ради на бензинској пумпи и безбедан је, око 12 и 20 часова тог 
поподнева Јашар ми је јавио телефоном кући и рекао ми одлази јер 
убијају људе у тржном центру, ја сам рекао иди са посла шта чекаш, он 
је рекао добро сам бићу код куће вечерас око 5. Око 15,30 часова 
вратили смо се код једног рођака где су око 16 и 30 опет сам телефоном 
позвао јашара и он ми је рекао да ћемо се видети у 5 сати поподне. Значи 
његов брат тврди за  њега да он није насило отишао на посао, нити је 
било ко дошао по њега него је сам против воље брата отишао на посао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да чујемо. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Али то следи из исказа његовог брата и он се 
чуо са својим братом, покојним Јашаром Беришом у 16,30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то стоји тако. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Значи нико није дошао по њега, него је сам 
отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то тако стоји у изјави. Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Примедба, примедба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Примедба, ако се то пажљиво чита, није јасно 
да ли је тај сведок брат био присутан кад је Јашар одлазио од куће, тако 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли је непосредно видео или чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање у том смислу чини ми се да је 
непрецизно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али је за ово питање и добар одговор  на то 
питање које може да буде збуњујуће за нашег сведока је важно да ли је 
то апсолутно истина, ви реконструишете изјаву сведока и представљате, 
ја не знам да ли је тако било, могуће да је тако било, али би било 
најбоље онда позвати брата па питати овде да ли је то тако било или није 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, али сведок се изјаснио везано за Јашара 
Беришу, изјаснио се. Апсолутно је сувишно сад инсистирати на томе јер 
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он је децидирано се држи те приче за Јашара Беришу од првог момента. 
Добро. Чукарић, опт.Чукарић изволите.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, изволите. 
 
 Констатује се да је приступио бранилац опт.Нишавић 
Милорада, адв. Татомир Лековић. 
 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добар дан поштовани суде, госпођо 
председавајућа и чланови већа.  
 
 Констатује се да је приступио и бранилац опт.Митровић 
Радослава, адв.Горан Петронијевић.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А» да ли ви знате ко је Неџад? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим. Не могу да се сетим. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не можете да се сетите. 
СВЕДОК "А": Не могу, заборавио сам доста имена.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја морам да вам предочим један ваш исказ 
код истражног судије, то је страна 12 од 14.03.2006. године, где сте на 
питање Вељка Ђурђића адвоката одговарали, он вас пита «па како сте 
онда овде навели до куће Весела Берише, јесте ли знали лично Неџада 
Беришу», ви одговарате: пауза 4 секунде, па каже «не могу да се сетим 
тачно, знао сам их све». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то објансио на главном претресу, објаснио 
је све на главном претресу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А сад кажете да их не знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, на главном претресу је објаснио да су му 
предочаване фотографије, да су му говорили имена и све, тако да је по 
томе изводио закључак, објаснио је то, то му је предочено на главном 
претресу. Дакле, господине Чукарићу, немојте испитивати сведока 
поново, него само поставите, предочите неки исказ, јер сведока «А» је 
саслушан пре многих сведока, дакле предочите ако видите нека 
неслагања са сведоцима који су накнадно саслушани, разумете. А ово 
све, ми смо то све разјаснили на главном претресу, што смо разјаснили. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. Господине «А» ја вам  морам 
предочити исказ др Агрона Берише од 07.12.2006. године, страна 35/76, 
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а и скицу др Агрона Берише где он приказује, ја би ако може на 
монитору ова скица да и сведок «А» види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Поставите само питање.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На питање председника већа да ли је било 
кога од тих 10 полицајаца које види, које виде, да ли је било кога 
препознао, др Агрон одговара «не мислим да су то били специјалци јер 
их раније нисам виђао у Сувој Реци, значи говорим о полицајцима који 
су пуцали на Бујара и Седата, мислим да су припадали специјалној 
полицији зато што су били јако високи, носили су нове униформе лепо 
подшишани», председник већа пита даље када је рекао да је видео 
полицајце, који су пуцали на Седата и Бујара, да ли може тачно да нам 
определи где они пуцају на Седата и Бујара и кад у ком моменту он види 
Бујара и Седата да изилазе, да су изашли из куће, да ли испред куће, да 
ли беже па нека нам мало појасни, «да видео сам Бујара и Седата када су 
чланови њихових породица кренули да изилазе и кад су бежали и они су 
кренули за њима, међутим на њих су пуцали и они су пали иза Фатонове 
куће». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И на скици је на захтев председавајуће 
доктор Агрон означио место ако може скицу да види сведок «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само поставите питање да видим да ли је 
потребно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Место где су Бујар и Седат убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо јуче расправили. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да, да ли су у том бежању они пали, каже 
да, да док су бежали, значи у бежању пали су иза Фатонове куће, по 
други пут исто понавља, да значи паралелно су стајали и ту су убијени и 
убили су их полицајци, оно што сам рекао мало пре да је десетак 
полицајаца из те групе, десетак значи полицајаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочено му је, предочено је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли у том бежању се они налазе иза њих, 
њихових породица, да ли и жене, деца беже испред, а они су иза да ли 
можете то мало да опишете, «колико се ја сећам чланови породице». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу ви ћете сад цео исказ да 
нам прочитате.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е сад би ја ову скицу показао да сведок «А» 
предочим где је тачно др Агрон обележава Седата и Бујара, ако може. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже, нема потребе, он каже да су ту 
наслоњени, да су били до куће ОЕБС-а, значи са задње стране, он 
описује где су они. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али и сведок је «А» означавао на истом 
месту где др Агрон обележава, с тим сведок «А» обележава 4 лица и 
наводи само двојицу, а не више но 4 лица па би предочио и сведоку «А» 
шта је рекао везано за то.  
 Моменат само да нађем. Господине «А» ви кажете да су по имену 
и презимену и наводите Бујара, Седата и Агрона и Неџада и пита вас 
председавајуће да ли сте, где видите ви ту Неџата, па каже ту њих 
двојица су пуцали у четворицу, ви децидивно по имену и презимену 
наводите на исто месту да су четворица, а исто ћу вам предочити исказ 
Шурете Бериша, на питање председавајуће госпођа Шурета каже колико 
лица у униформи, не сећам се јер је био тај моменат одједном више сам 
имала уперене очи према мом мужу, било је у униформи и цивилу, чак 
овде испред куће, били су неки цигани из Сарај махале, сећам се били су 
млади али не могу њихова лица да препознам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је јуче предочено на питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Исто Шурета каже где је њен муж убио и 
место означава на карти, и ко га је убио, господине «А». 
СВЕДОК "А": Да? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ви говорите о четрим лицима, по имену где 
су и ко их је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За имена је разјашњено, препознао је само. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Доктор Агрон наводи, шта ви кажете на то 
да чујемо да ли је то могуће тако нешто да мајка, супруга, оштећена тако 
може да лаже или да сведочи лажно на основу вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта да лаже, нисам разумела питање, ви чујете 
да је сведок «А» говорио о томе да је он видео 4 лица, да је тек сутрадан 
видео и пето тело, разумете. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Говоримо о том дану, не сутрадан. Он каже 
4 лица по имену и презимену, по имену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта супротно говори Шурета? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Иста имена, иста имена наводи Шурета, 
иста имена др Агрон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање конкретно које је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На иста места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не разумем питање.  
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат само да нађем папирић. Једно 
кратко питање овако, једноставно судија. Ради се о четрим лицама, о 
различитом казивању вас, Шурете и др Агрона, да ли је могуће да у исто 
време господине «А», да се деси такав случај а да ви једно видите, др 
Агрон друго види и Шурета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све смо то разјаснили. Свако говори оно што је 
видео, како сад да га питате да ли је истина шта други види, трећи види, 
свако је рекао оно што је видео.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али скицу нисмо показали да види где је др 
Агрон показао за Агрона и за себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви видите да је он погрешио што се тиче 
Агрона Берише, он је и њега сврстао ту међу жртвама а човек је жив. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он и даље каже да је Агрон Бериша ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он тако мисли. Он тако мисли.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Човек је жив, а он га сврстава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Речено му је и дајте питања да не губимо у 
времену, поставите питање конкретно што се тиче неслагања појединих 
исказа сведока са сведоком «А».  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А» морам вам предочити исто 
исказ Шурете Бериша на страни 46/111 од 04.12.2007. године, она овде 
децидивно прича редоследом догађаја, а ја ћу само овај пасус са ове 
стране 46/111, она каже онда и описује испред пицерије кад је стигла и 
каже онда су дошла једна група Срба, приморала нас је да улазимо ту у 
кафић, када смо ушли у кафић рекли су нам да седнемо и чим смо сели 
одмах су почели рафали, гађали су нас колико су могли, на кога су 
могли, било је столова ту и кога су могли погодили су, онда су они 
пуцали не знам колико, једно време су пуцали колико су могли, колико 
су могли су пуцали и престала је пуцњава, а затим су говорили али 
нисам подигла главу, нисам видела, нисам видела али по гласовима били 
су исти гласови који су били код куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање? И питање за сведока? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Има још мало предочавања и онда да ли 
каже тако су они вероватно нас чули како говоримо, поново су улазили, 
ушли у пицерију и пуцали су нечим не знам шта је било, није много 
пуцало од врата су само бацили, гађали су нечим и након тога су поново 
изашли, а у вашем исказу сте говорили да сте отишли до пицерије и да 
сте видели да су ушли унутра и закључали се. 
СВЕДОК "А": Да су ту, да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат сад ћу да вам поставим питање.  
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СВЕДОК "А": Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И да сте се на питање председавајуће ко је 
био са вама, ви сте рекли Мики Петковић? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мики Петковић овде није рекао да је био са 
вама тамо, он је причао са неким непознатим припадницима 
«Чегровима» да је тамо отишао са наводно Тановићем, а ви кажете да 
сте се вратили назад, да сте обавестили Тановића. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: По поласку назад узимали алкохол, неких 20 
минута испијали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма које је питање господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли искључујете господине «А» за тих 
пола сата док сте били ви одсутни од места да је неко тамо већ пуцао и 
убио те цивиле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па којих пола сата, уопште није пола сата био он 
одсутан.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекао је да се вратио назад да обавести 
Тановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И да је стао испред локала и узео алкохол. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је сад питање.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И на питање тужиоца, колико временски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је рекао 20-так минута да су пили 
алкохол. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је могуће да тамо неко други је то 
урадио што Шурета децидивно каже у свом исказу? Да ли је могуће да 
се тако нешто деси, а да ти пошто кажеш да ниси био присутан да је то 
Шурета овде лепо то децидивно говорила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се. Шта значи да ли је могуће, 
сведок може да одговори само шта је видео и шта није видео, да ли је 
нешто могуће то нема никаквог смисла. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па био је одсутан пола сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нека одговори у том размаку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па све је могуће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па немојте ви одговарати. Изволите. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нека одговори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујемо ваш коментар.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сведок, а не други. 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао то што сам видео, значи био сам тамо до 
пицерије  видео сам да су људи ту и вратио сам се назад. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А испред пицерије јеси видео неку групу 
Срба, наоружаних? 
СВЕДОК "А": Није било тад никога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Децидирано је рекао да у Занатском центру, 
конкретно је рекао да у Занатском центру није било «Чегрова». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, не, овде Шурета каже група Срба.  
СВЕДОК "А": Ма није било никога. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Она лепо каже Срба, да су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он говори ко је био ту, он говори ко је био 
ту, у чему је разлика. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Групу сачињавају више од 3 људи а не 2.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нису два. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он каже да је са Петковић Микијем био, а 
Шурета каже група Срба и да су одмах по уласку у кафићу, то је радња 
госпођо председавајућа. 
СВЕДОК "А": А где је била та Шурета. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Истовремено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све вам је рекао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да је то вршена радња, а сведок «А» такву 
радњу није запазио, ако је дошао до места, таква радња се морала 
осетити и видети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде прокоментаришите.  
СВЕДОК "А": Ја Шурету Беришу нисам видео, можда је била унутра а 
испред пицерије нисам. Овамо лево и десно значи није било женске 
сигурно, значи не знам одакле је она то посматрала.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То она најбоље зна јер је она доживела 
голготу а не ви.  
СВЕДОК "А": Не знам, не знам да је ту био неко преживео од те 
пицерије. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На сву срећу Шурета је преживела и дошла 
је овде да сведочи, господине «А» да ли је вама то познато то ја не знам. 
СВЕДОК "А": Не знам како је она преживела. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па можда знате. Господине «А» да ли знате 
ко је Малеш Раде? 
СВЕДОК "А": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је питан. Па ви му постављате питања која 
су већ била. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овде судско веће, госпођо председавајућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да Малеш Раде није био тада са 
њима, да је раније био у патроли. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, не. Има, сад ћемо то да нађемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта везано, поставите питање за Малеш Радета. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ево пита вас председавајућа ко је Малеш 
Раде, Малеш Раде је исто активни полицајац који је радио са мном у 
патроли који је касније био рањен, касније, после га нисам виђао, нисам 
се видео више ни по завршетку рата. Значи у ово време када се ово 
догодило није био са вама, не он је био рањен у претходној патроли 
мислим оно после га Тановић мењао, је ли вам Малеш Раде када је радио 
са вама био вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. А ако га је Тановић мењао да ли је он 
вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Да.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да, добро, хвала.  Е сад предочио би вам 
један докуменат госпођа председавајућа је овде приказала да је 26. марта 
Малеш Раде био  вођа патроле, а Чукарић Слађан пратилац, значи то 
стоји писани траг, ни ја ни нико не можемо тај писани траг да побијемо, 
шта ви кажете како је могуће да Малеш Раде буде вођа патроле, а 
Чукарић пратилац, а постоји конкретан. 
СВЕДОК "А": А кога дана. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат, постоји конкретан задатак у том 
документу да се Малеш Раде и Чукарић Слађан имају задатак да обиђу 
релацију Сува Река-Црнољево  и Сува Река према Призрену, док држи 
територија Суве Реке. Да ли је то могуће да Малеш Раде и Чукарић 
Слађан су били у једној патроли, а ти у другој, писани траг постоји. 
СВЕДОК "А": Није могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, за тај дан не постоји.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: 26. госпођо председавајућа ви сте ми 
приказали то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас то нисмо још дошли до тога да 
предочавамо јер ви знате да је речено да то се није поштовало. Да то 
није било тако. Ево ми ћемо вам показати налог за извршење службеног 
задатка, то је налог од 25. марта `99. године, а везано за 26. март `99. 
године и ту стоји да су у патроли Малеш Раде, Чукарић Слађан, сведок 
«А» и Петковић Мирослав, да је конкретан задатак извршити обилазак 
комуникације дела магистралног пута Призрен-Приштина од Суве Реке 
до Партизанског гроба у близини села Црноћева, ево ви погледајте овај 
налог за извршење службеног задатка.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сами сте рекли, мени сад не знам шта да 
кажем, предочавамо нешто што је одбрана оспоравала као доказ, јер није 
документ.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, ми то имамо у судском спису. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас то је извучено из неког компјутера 
без потписа, било ког овлашћеног лица и печата, а ми знамо да та 
документа морају да имају и потпис и печат. Друга ствар ако можете од 
тог органа који вам је доставио то, добићете извшетај да то није дато као 
доказ као документ који је валидан него само који је пронађен у 
компјутеру, сва документа у компјутеру су радна, а не аутентична 
документа по којима се поступало. Мислим да улазимо у нешто, а није 
ни изведен као доказ, ајмо да изведемо као доказ па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У спису је, предочићемо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па онда нећемо више да стављамо примедбе, 
односно ја нећу да стављам примедбе. Изведите га као доказ значи 
изведен је доказ па онда ћемо после да дискутујемо да ли је то доказ и да 
ли може да буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу оно што имамо у спису ми 
ћемо предочити, а ствар је после оцене доказа. Прикажите на документ 
камери. Видите да ли сте тај налог за извршење службеног задатка 
имали прилике да видите, видите да је ту назначен под бројем један 
Малеш Раде, режија ја бих молила да на документ камери прикажете 
овај налог.  
 Да ли видите овај налог за извршење службеног задатка? 
СВЕДОК "А": Да, видим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли видите, ово је од 25.марта '99.године, 
сачињен за 26.март од 0 до 8 часова, да ли можете да 
прокоментаришете? 
СВЕДОК "А": Не знам, не знам шта да кажем.  
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте ви по том задатку уопште и 
поступили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде имамо сведоке који су говорили да се то 
није, да се то уопште није тако како је раније рађено да се то радило тад 
од почетка бомбардовања, да се на лицу места, да су се и мењале и 
патроле и, то уопште није било стално. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А» мало пре сте рекли на моје 
питање овде лепо стоји да је Малеш Раде вођа патроле, питао сам вас 
ако га Тановић мења, да ли је Тановић вођа патроле, рекли сте да? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па како сте онда сво време описивали у 
овом процесу да сам вам ја био вођа патроле, кад сад кажете да је 
Тановић вама био вођа патроле? Објасните, одговорите ми на то. 
СВЕДОК "А": Ја сам реко да, значи мењала се, сад један дан Малеш, 
један дан ти, један, зависи како који дан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овде лепо пише Малеш Раде вођа. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под бројем 1 само стоји Малеш Раде. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Под бројем 1 је увек вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и то је објашњено и то је објашњено да је под 
бројем 1 Малеш Раде. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А сад кажете да га је Тановић мењао и 
тврдите да је Тановић био вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то смо разјаснили, а шта би било уколико се он 
не појави, да ли би ви мењали, пошто сте под  бројем 2? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он каже да се појавио Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И Тановић га мења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е јел видите Тановић се појавио. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он каже да је Тановић њему вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тановић припада Посебној јединици полиције, 
значи тог дана није, био је присутан, значи није отишао са својом 
групом, са тим својим водом, био је присутан, дакле то је оно што говоре 
да се нису тога придржавали. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Тановић је био присутан, ако га је мењао, 
Тановић је погинуо касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви мене пратите шта ја вама говорим? 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Разумем шта хоћете да кажете да Тановић 
није био уопште ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Тановић је припадао Посебној јединици 
полиције. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али тај вод је отишао, није био присутан у Сувој 
Реци, међутим није комлетан вод отишао, Тановић је остао и поједини 
још који су остали, значи Тановић је био у тој патроли о којој говори и 
сведок «А». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мени је битно да је сведок «А» потврдио да 
му је Тановић био вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е сад, следеће питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, сведок је рекао некад је био 
Тановић а некад је био Чукарић, то је рекао, тако да овај закључак није 
тачан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па не може у смислу Чукарић да буде месец 
дана дошо ту а Тановић има три, четири године радног стажа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он вас гледа као активан састав, оне је у 
резервном саставу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То би му дошло сада да неко приправник 
буде овде председавајући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање, по правилима да, по 
правилима. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јер приправник не може у никаквом смислу, 
а поготово ни вођа сектора да буде како стоји у оптужници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу то је тачно по правилима.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сад ћу вам предочити нешто што вас је 
питао адвокат Татомир Лековић господине «А». Пита вас «да ли вам је 
том приликом показао фотографију и Неџада Берише, ви одговарате 
показивао ми, значи ја нисам знао, ја сам реко да ту живе Берише, добро, 
добро, објаснили сте то, а да ли вам и Неџадовоу показивао, па колико се 
сећам да јесте, да ли се сећате данас те фотографије, да ли се сећате ко је 
то лице, како је то лице настрадало, ви кажете: па он је значи убијен, ту 
иза куће ОЕБС-а, а како јел можете нешто мало да нам појасните, па 
пуцано је значи из аутоматске пушке на њих, јел он био сам или с неким, 
ви одговарате па не, била су двојица који су пуцали на ту четворицу». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија молим вас прикажите нам на мониторима 
сведока «А». 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: «Можете ли да се сетите ту вас 
председавајућа прекида и каже само мало морам вас прекинути, каже иза 
куће ОЕБС-а убијен Неџат, јел тако, ви опет тврдите на питање 
председавајуће да». 
СВЕДОК "А": Прешо  сам се за име, сигурно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Само моменат сачекајте, набројали сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, да чујемо сачекајте ви, реците. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ја да поставим питање, а ако он одговара 
пре времено нема сврха питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ви читате, ви нам препричавате, читате нам, 
цитирате нам записник. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, само још ово што је рекао. Набрајали сте 
кога сте препознали, да ли то има везе са тиме, рекли сте Брка Бујар, 
Седат, Агрон, ко је сад ту Неџат, право да вам кажем ја тиме, кажем ја та 
имена не сећам се, али сада значи побркао сам». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ето, и шта је ту сад питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ви кажете побркао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И молим вас господине Чукарићу, шта је 
питање? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А мало пре сте рекли Неџата, значи 
децидивно тврдите да је ту био Неџат, госпођа супруга је Неџатова 
Шурета Бериша,  она је децидивно тврдила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не зна, побркао је, немојте говорите о томе, 
видите да не знају. 
СВЕДОК "А": Ја не могу да се сетим наших људи с ким сам живео и 
надимке и прошло је време више. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А ви кажете да сте гледали како играју 
кошарку и како се баве спортом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, следеће питање? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Питање овако господине да не кружимо 
много. Да ли си господине  «А» спреман да  се суочиш са госпођом 
мајком, супругом оштећених зарад истине? 
СВЕДОК "А": Не видим зашто. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте спремни или нисте? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које околности? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Зарад истине, да се овај случај једном реши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, он говори, на које. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Поводом њихових исказа, јер су 
контрадикторни један другом. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нису контрадикторни и што се тога тиче 
он не зна, он је побркао имена, јел ви чујете шта вам, стално вам 
предочавам да говори и за Агрона који је жив, он нам је дао објашњење. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ако неко нешто побрка ја не знам како 
може бити компетентан сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, то је ствар оцене доказа, ствар оцене 
је доказа. Дајте да разјаснимо нека друга питања, разумете, то вам 
стално говорим од почетка. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођо председавајућа, овде се чисто ради 
о заблуди сведока «А», он одговорно тврди да је Тановић, Чукарић 
пуцао у четворицу, на питање судије Крстајића, ја се лепо сећам и 
захвалио сам се судији Крстајићу, да је то било њему нејасно како је он 
то видео, он је рекао да је био иза и у моменту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма није тако господине Чукарићу. 
СВЕДОК "А": Није, није реко сам са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу он је био на боку куће иза, 
али на боку куће где он може да види. Он је лепо то објаснио. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А» јесте истог момента видели, 
или сте дотрчали да видите? 
СВЕДОК "А": Дотрчао сам да видим и вратио се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула, молим вас мало појачајте тон. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекао је да је дотрчао да види. Е сад ћу вас 
питам, ви сте завршили војску господине «А»? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Који сте род били? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да појачате, не чујемо сведока «А». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мало тише у судницу. Који сте род војске 
били? 
СВЕДОК "А": Извиђач. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, драго ми је. Господине «А» нађете се 
у ситуацију да испред вас не видите ко пуца, да ли ћете отрчати да 
узмете заклон тамо где се пуца или контра од правца где се пуца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте поставили питање, разјашњено. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Њему нисам поставио, поставио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, на главном претресу је било. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ово сам поставио генералу Делићу и овима, 
њему нисам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На главном претресу. Не, не, на главном 
претресу је он говорио о томе. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Њему нисам ово питање поставио знам, 
Делићу сам поставио и овом а њему не. Да ли бисте отрчали тамо где не 
видите да се, где се пуца да узмете заклон или контра од тог правца где 
се пуца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он је објаснио ко је пуцао.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Можете ли да ми одговорите, нека одговори 
председавајућа молим вас. 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да сам био са десне стране, значи нисам био 
иза куће, него са десне стране, нисам био у заклону, значи био сам поред 
куће. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А ви кажете да сте отрчали у правцу де се 
пуца, а нормалан човек, нико не би отишо тамо где се пуца свако би узео 
заклон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он је прецизирао ко је пуцао, па он је 
прецизирао ко је пуцао, он је рекао, па ту њему не прети опасност, 
немојте ми сад да тумачимо овде, он иде овамо где види ко у кога пуца. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је лепо рекао, трчао сам па сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Па да, зато сам и рекао то што сам видео. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сам каже да је отрчао па је видео, ја не знам 
како више да помогнем овом сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јер ако неко трчи у правцу где се пуца, тај 
човек сигурно нешто није у реду с њиме, а сам каже да је плашљив, а 
сваки нормалан човек је плашљив ја сматрам да је и он нормалан на 
неки начин и поштен. Значи, одговорили сте ми са. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја молим да заштите сведока од оваквих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисам приметила да би требало нешто 
посебно да га штитим, сасвим нормално поставља питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, ако неко каже свако нормалан, нормалан 
је ваљда, надам се да је нормалан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су његови коментари. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам реко да ја мислим да је он нормалан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите седите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам врло лепо рекао да је он нормалан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите тужиоче, наставите. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам рекао да је он нормалан нисам реко 
ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Прошли пут кад сам вас питао рекли сте да 
сте спремни зарад истине да се суочите са свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Понављате. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Понављам. Ја вас сад стварно молим и 
апелујем и на судско веће и на вас,  и захтеваћу да се суочите са мајком 
оштећених Шуретом Бериша и доктором Агроном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Чукарићу, ово је већ предлог. 
Дајте питања поставите, конкретнија питања мало, везана за овог 
сведока а не предлог, предлог на крају. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, још ово питање ако буде било 
потребно, мада сте ви свака част доста постављали и предочавали немам 
толко примедби јер је све ишло некако. Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да будемо искрени, да ли вас гриже савест 
везано за овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: За овај случај и за ове животе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што грижа савест за њега, за које животе? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је овде сведок, нормалан човек свако, и 
мени је жао тих људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па наравно да је жао. 
СВЕДОК "А": Па јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта грижа савест, у односу на шта да му је 
грижа савест? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како су страдали и на који начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је жао како су страдали ти људи, ајде 
тако неко питање постављате? 
СВЕДОК "А": Да, да, жао ми је, зато што сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није пуцао господине Чукарићу. 
СВЕДОК "А": Зато што сам познавао те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он није убијао да би имао грижу савести. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођа Шурета лепо децидивно каже да, 
где је шта доживела, а сведок «А» да је био присутан, нико други.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ту би се требало постави питање ко је, јер 
очито сведок «А» не жели неког да именује. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», јесте ли ви нешто одговорили, ја 
стварно нисам чула, шта сте? 
СВЕДОК "А": Реко сам да ми је жао тих људи зато што сам познавао и 
живео сам ту. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Питаћу вас ово господине на околности 
сведока Нишавић Микија и на околности вас, да ли сте се ви са њима 
састајали и да ли сте разговарали везано за процес? 
СВЕДОК "А": Не, звао ме телефоном једном док сам радио још у 
болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо то, тужилаштво нам је доставило. 
СВЕДОК "А": Реко сам то и полицији и реко сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте понављати се господине Чукарићу, 
имамо да је био позиван, да је био информативни разговор, да је 
саслушаван на те околности, све имамо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мишковић Мики говори једно а сведок «А» 
говори друго, а они су се ипак састали, овде Нишавић Милорад Мики, 
рекао лепо децидивно да га је звао везано за стан како је продао у Сува 
Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А он лепо каже сведок «А» како је 
разговарао да ако је видео Мишка шта да каже, како да не каже. 
СВЕДОК "А": Видели смо се у Палату правде кад је било оно исто 
суђење, тад смо се срели и не знам ја, не знам дал вам то нешто значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још неко конкретније питање везано 
за овај случај? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јуче сам вас питао да ли сте ви питали своју 
родбину за везано? 
СВЕДОК "А": Јесте, питао сам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Шта вам је мајка рекла? 
СВЕДОК "А": Мајка је рекла срећом што нисам била ту да видим у 
каквом си стању, а сестра је рекла довезо те Јајце а не знам која кола 
била, не  сећа се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сестра рекла? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи ипак ви тврдите, ваша сестра тврди да 
је био догађај испред дома здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он није ништа негирао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. 
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СВЕДОК "А": Хвала и теби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Јовановић Ненад. Режија да ли може 
тон мало да се побољша не чује се баш разговетно.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Госпођо председавајућа, ја се извињавам 
ако је могуће по завршетку процеса супруга ми је ту у публику, да се 
видимо на 10, 15 минута? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хвала. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добар дан поштовани суде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добар дан поштована председнице и ваше 
веће и сви присутни овде. Да ли могу да добијем на екрану господина 
«А»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сведока «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», добар дан. 
СВЕДОК "А": Добар дан. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли нам можете рећи шта подразумевате 
под наредбом, били сте у војсци сматрам ако нисте, били сте, и у 
полицији сте доста радили, па да ли нам можете на то одговорити? 
СВЕДОК "А": Наредба је кад се нешто нареди и одмах се извршава 
задатак, то ти је наредба. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли могу да вам ја помогнем још нешто, 
да ли ћете се ви са тиме сложити. Јел могу да вам ја прочитам? 
СВЕДОК "А": Може. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, наредба је нешто где се изричито 
каже, где  се наређује, где се све зна, где се иде, шта се иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, морам да вас прекинем, 
па говорио је о томе, да сте увек када сте издавали неке наредбе да сте 
конкретно говорили шта и како, а овог пута ништа нису знали ни шта ни 
како треба да раде. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо али ја вас молим, ја га питам 
уопште шта је наредба, а не улазим уопште у систем, а доћи ће на ред 
што желим и даље да га питам, молим вас ако дозволите да кажем, ја 
ионако ретко излазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Илузорно је инсистирање на томе, јер конкретно 
ту наредбу, мислим ви уопштено постављате шта је наредба он вам је 
конкретно и одговорио, да увек су биле конкретно наредбе, конкретно за 
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које задатке, а овог пута тог спорног догађаја, да никавке, да уопште 
нису знали, ни где, ни шта ни како, где треба да иду. 
СВЕДОК "А": Да, тако је било. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако сам вам наводно рекао ајде, ајде 
крените, да ли сте ви знали где треба да идете, шта треба да радите.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма све је одговорио, господине Јовановићу. 
СВЕДОК "А": Да сам знао никад не би отишо, ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, нећемо поново да 
саслушавамо сведока. 
СВЕДОК "А": Никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нису, нису знали, ето он каже да није 
знао, сувишно је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», да сте у одређеном 
тренутку када сам ја видео увиђајну екипу која је стигла на платоу 
аутобуске станице да сте и ви угледали. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Можда ви нисте знали, али знао је вођа 
патроле сигурно и његов први пратилац, и уједно пратили значи и ове 
Чегрове који се одвијају,  да ли би ви то схватили, то што сам реко ајде, 
ајде, да се односи на вас да се прикључите увиђајној екипи,  а не овим 
«Чегровима»? 
СВЕДОК "А": Па нисте тако рекли, кад је дошао «Чегар 1» кад се 
обратио вама лично, ви сте тада рекли ајде, ајде. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине ви нисте одговорили на моје 
питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он није видео. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али није одговорио на моје питање он, он 
не одговара на моје питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то хипотетички, да је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро, не морате ви то да. Господине «А», 
ако сам већ дошо до беле куће, како кажете, како ви тврдите и то. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И ишао ја испред вас, што нисте пратили, 
што ме нисте пратили и питали где одлазим , где бежим и где нестајем? 
СВЕДОК "А": Па не знам, ја вас нисам видео после тога, ко вас је видео 
он нек каже и где сте били ви ја не знам. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине али ви упорно тврдите да ја 
идем испред вас, па како могу испред вас. 
СВЕДОК "А": А ви сте стигли до куће и отишли сте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па саслушајте ме молим вас. 
СВЕДОК "А": Од једном нема вас нигде, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, он вас више не види, то 
је моменат кад вас види ту и више вас не види, значи он не види кад се 
ви окрећете, одлазите он не види тај моменат. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али госпођо ако неко иде испред мене, 
нема шансе да ми се удаљи негде да га ја не видим. 
СВЕДОК "А": Али ви сте дошли до куће, довели сте нас ту и отишли 
сте, а ја не знам где си отишо. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро, добро.  
СВЕДОК "А": Ја не знам што сте нас уопште терали тамо да идемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то објаснили. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли је могуће да сте то погрешили, 
направили неки превид или нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да је погрешио? 
СВЕДОК "А": Ма нисам сигурно. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Свака вам част. 
СВЕДОК "А": И вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, уопште не разумем ове коментаре, стварно. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», да ли се слажете самном 
ако кажем да је извршење овог злочина посматрало много очевидаца 
међу којима је било очевидаца учесника у догађају, очевидаца са 
оштећене старне, очевидаца других припадника полиције и других 
грађана. Да ли се слажете самном? 
СВЕДОК "А": Ја се слажем да су били и друге јединице у том делу где 
су биле те куће, а нисам мого све да видим где су сви били. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али ја питам да ли се слажете да су и други 
осим вас то посматрали и могли да виде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу па говорио је и о томе, он 
је видео и рецимо код пицерије, видео је гужву испред општине, све је 
објашњавао о томе. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сведоци Вељковић Велибор, Новковић 
Ивица, Агрон Бериша, Бериша Ширете, Бериша Хисни, Шаља Мухарем, 
Трајковић Трајко, Недељковић Светозар, сведок «Б», сведок «Ц», и 
други грађани који су саслушани преко 120 овде. 
СВЕДОК "А": Добро. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи све су овде износили под заклетвом 
као и ви, да ли су износили истину или су износили неистину? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То  није питање за сведока, да ли су износили 
истину или не, то је ту суд да одлучи о томе. 
СВЕДОК "А": Не знам,  ми смо сви позвани овде да кажемо шта смо 
видели а не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, господине «А», немојте 
одговарати. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», чуо сам овде да сте 
ожењети и да имате двоје деце, да ли је то истина? 
СВЕДОК "А": Истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И какво је то питање породично? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Видећете госпођо.  Да ли можете да се 
закунете лажно у своју децу? 
СВЕДОК "А": Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете одговарати господине «А», не можете 
таква питања постављати, одбија се овакво питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А што? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако, одбија се питање. Господине Јовановићу 
ако немате више можете да седнете. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па госпођо ако 100 сведока посматрају и 
виде то а он то не види, како је могуће то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не видим шта он супротно говори од вас. 
СВЕДОК "А": Јел може сви исто да виде, и зависи ко где је био, ја не 
знам сад, не разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја стварно не видим шта он супротно од вас 
говори, не знам како ви то тумачите, ја не видим супротно од вас, он 
говори исто оно што и ви говорите у неком делу, у неком делу. Добро, 
следеће питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ја сам рекла следеће питање, молим вас. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо ја желим овде да се докаже 
истина, јер ја само истином и од почетка и то желим, ја знам да сам сто 
посто чист као суза, други се заклањају иза мене, е то, а ви ми не 
дозвољавате да, добро то је ваше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја вам кажем следеће питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У реду, у реду. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, немојте се тако 
понашати, ја вам кажем поставите даље питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја се мислим понашам врло коректно. 
Господине «А», ја се кунем, имам двоје деце не би их дао за читав свет. 
СВЕДОК "А": И ја такође. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ја нисам издао никакву наредбу тога 
дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да се консултујете са вашим браниоцем. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да нисам кренуо до беле куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, уопште није рекао тако 
како ви говорите. Консултујте са вашим браниоцем. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја могу, јер ја могу да му предочим да се 
ја кунем, срце ми отворено, може да ме посећате и срце да ће то да каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Апсолутно вас разумем, али ипак се ви 
консултујте са вашим браниоцем, па наставите, вама нико не ускраћује 
право да ви постављате питања, полако, господине Јовановићу, ево 
идите у онај. Добро, наставите даље. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», да ли познајете сведоке 
Јокић Славољуна, Аризановић Зорана? 
СВЕДОК "А": Знам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Нојић Ђуру, Недељковић Звонка, Гогић 
Милисава? 
СВЕДОК "А": Знам, али они нису били тог дана ту. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јанковић Крунислава? 
СВЕДОК "А": Знам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па чекајте, па ја нисам вам поставио 
питање а ви ми одговарате. 
СВЕДОК "А": Добро. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сачекајте ме молим вас, па и ја кад ви 
одговарате ја ћу да вас слушам, молим вас. Да ли познајете те људе? 
СВЕДОК "А": Знам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли можете рећи какви су то људи, да ли 
су поуздани, непоуздани? 
СВЕДОК "А": Поуздани људи, добри људи. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Поуздани, добро. Сви ови наведени 
сведоци тврдили, овде су полагали под заклетвом и тога дана кад ви 
кажете да сам ја био тамо, они да нису нас видели уопште у друштву са 
тобом. Шта ви одговарате, да ли су рекли истину или неистину? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аризановић ја мислим да је спомињао да сте ви 
долазили али не може да сети кад је то било. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Навешћу и то госпођо. Шта на то ви дајете 
одговор? 
СВЕДОК "А": Нисам разумео питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сви ови наведени сведоци које сам вам 
предочио. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Дошли су овде, давали су изјаву под 
заклетвом као и ви. 
СВЕДОК "А": Добро. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли су то говорили истину, или нису 
говорили истину? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећају се, не сећају се. 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не знате, добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја морам да интервенишем и ето овај, овде су 
десетине сведока пролазиле, од људи на челним позицијама у Сувој 
Реци, у полицији у цивилној заштити у територијалној одбрани, нико о 
овом догађају ништа није знао и сад ако то питате ја бих тај моменат 
искористио да питам и сведока и да питам окривљеног. Да ли је то 
могуће, да ли је то истина да ти људи који су овде сведочили већ две 
године, колко ово траје, да нико у Сувој Реци никад ништа није чуо о 
овом догађају? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање да поставимо, да ли је то истина да нико 
није чуо?  
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете одговарати. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Немам ништа против да поставља тужилац 
питање оптуженом Јовановићу. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се тако директно обраћати. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али је оптужени Јовановић поставио једно 
сасвим друго питање сведоку, ако је он одговорио и које нема везе са 
овим. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Што сад тужилац пита. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја питам за патролу кад су били и сасвим 
друго. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не сећају се, господине Јовановићу они се не 
сећају, они знају да сте ви долазили и у обилазак, али се не сећају кад је 
то било, јел разумете. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али госпођо председавајућа, нико од њих 
није изјавио овде да сам ја био тога дана у друштву са њиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ама господине Јовановићу, они уопште више не 
знају који је дан у питању, уопште. 
СВЕДОК "А": Па не знам ко нас позвао уопште тамо да идемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште се не зна који је дан у питању кад сте ви 
долазили. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па знају, одлично знају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знају тачно. Па. Следеће питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Са вама је био у патроли и овај Петковић 
Мирослав, јел тако? 
СВЕДОК "А": Тако је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Међутим овде он сведочио да тога дана 
уопште мене није видео, нити у патроли да сам ја био са њиме, нити 
испред станице, а ви ме видите, како је то? 
СВЕДОК "А": Не знам, он шта је видео видео је, ја не знам шта је он, где 
је био и, а били смо сви ту испред зграде СУП-а. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па да ли је то могуће тако? 
СВЕДОК "А": Па видиш да је могуће све. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Свака вам част. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Исто и Чукарић ту, и он ништа не каже, а 
само ви то тврдите, јел нисте само ви били једини у. 
СВЕДОК "А": Господине Јовановићу изгледа нико није био тамо, нико 
само ја сам био и ја само отишо тамо да видим шта се дешава, јел то 
могуће, ма ајте, и ја на своју главу отишо сам, значи тамо да видим шта 
се дешава. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Онога дана кад сте ишли наводно, кад сте 
ви пошли у патролу и рекли сте овде да сте успут кад сте кренули 
Аризановића затекли наводно гледајући из правца Суве Реке за Призрен, 
да је он био са десне стране поред чесме, тако сте рекли у тој? 
СВЕДОК "А": Да, кад се иде за Лешане са десне стране. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јесте ли тако рекли? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господин Аризановић сведочећи овде под 
заклетвном дана 15.05.2007.године, на страни 115/122, на моје питање 
«са које стране из правца Суве Реке у правцу Призрена је држао стражу 
Аризановић?» и он изјављује «са леве стране», ко овде сада прича 
истину а ко неистину? 
СВЕДОК "А": Ја сам реко кад се иде за село Лешане са десне сте стране, 
а из правца Призрена са леве стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А» сачекајте, кад вам дам дозволу 
онда одговорите. Сведок Аризановић Зоран каже, «мисли да је 
Јовановић пошао тог дана, али није сигуран, али за касније зна да је 
Јовановић увек био са њима, мисли да је тај дан помоћник био поподне 
да их обиђе те наводи да није био сам с обзиром да је био рат, да се на 
све стране пуцало». 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Погледајте моје питање кад сам га ја питао 
у том транскрипту молим вас. Дођите до тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они не знају, мисле да сте били, мисле да сте 
поподне. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја га питам, питао сам Аризановића са које 
стране, Аризановић ми одговара са леве стране, а он каже да је био са 
десне стране. 
СВЕДОК "А": Из правца Призрена, јесте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И то стоји у транскрипту тамо, а ви то 
нећете да прочитате госпођо председавајућа. Па шта је истина молим 
вас? 
СВЕДОК "А": Зависи са које стране, из правца Призрена ка Сувој Реци 
дође са леве стране, из Суве Реке ка правцу Призрена са десне стране. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», ја сам вам лепо реко, још 
једном ћу да вам поновим, господине, ви сте изјавили у вашој изјави на 
главном претресу кад сте пошли наводно на тим пунктовима да сте 
Аризановић Зорана затекли са десне стране у правцу значи Призрена из 
правца Суве Реке са десне стране поред чесме у некоме жбуњу. 
СВЕДОК "А": Да, да, тако сам и реко. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам, Аризановић кад је дошо, значи овде 
на суђењу и то, напоменуо сам датуме и све то, он тврди да је он био са 
леве стране и што је тачно са леве стране господине «А», јер није могао 
никако да буде са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, шта је вама битно дал је 
био с леве или с десне стране. Био је тамо, па био је тамо. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хоћу да му кажем да не прича истину, да 
не наводи истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ће ценити ово  веће. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Те супротности које он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ће ценити ово веће, то стоји све у овим 
транскриптима.  
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ја желим да, добро, свака част, ја 
мислим да сте и дужни то да цените да ли је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па наравно, наравно. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И због тога ја сам желео те супротности да 
кажем, ако значи све толико људи виде и све то, ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, све то стоји. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А видим ја он како одговара, ја још нисам 
поставио питање, он одговара, нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све то стоји. Седите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли могу то да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је могуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, ево да питам и окривљеног, да ли, ви сте 
то пратили, ево колико смо година овде, да ли је могуће да сви ти људи 
који су овде били као сведоци ништа не знају о догађају у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете одговорити, како може. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па питам, не, питам, не, не, не да ли је, него да 
ли је то истинито, ето то питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни то не можете. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли је могуће. Могуће и да знају а да 
неће да каже, а могуће и да не знају људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Исто питање и за сведока «А», овде десетине 
сведока, мало пре сам набројао који су од руководства општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стотину сведока је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Да ли је могуће обзиром да је мало пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више од сто сведока. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је могуће да у Сувој Реци нико није знао 
осим ових људи који су пар, ево то је питање за сведока «А»? 
СВЕДОК "А": Знали су се сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то ће нам разрешити. И без одговора  можемо 
то да закључимо да ли се знало или се није знало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дозволите, без ако мислите да питање не треба 
ви га одбите,  али ја бих молио ето да сведок «А» каже. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево господине «А» одговорите на ово кључно 
питање. 
СВЕДОК "А": Да, сви су чули за тај догађај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не морате са цинизмом то да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није са цинизмом, немојте коментарисати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ето може ли да одговори сведок «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли рекли сви су знали? 
СВЕДОК "А": Да, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Јел имате још нешто господине 
Јовановићу? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немам шта да кажем, али нека му служи на 
част то што је изјавио. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, оптужени Нишавић. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја бих само да два питања поставим, два 
су питања. Прво би се везао на, да ли је сведоку «А», да ли вам је неко 
од моје породице вршио на вас притисак или нешто да сведочите лажно 
или нешто? 
СВЕДОК "А": То није било и да је реко ја не бих мого ништа ту да му 
помогнем, значи. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Значи говорите истину само? 
СВЕДОК "А": Само, да, ја сам себе би увео у неки минус или нешто 
друго. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Захваљујем. Сада би око, једно два 
питања око лица места код куће ОЕБС-а. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Када сте изашли из тог места где сте били 
склоњени иза куће, поред куће. 
СВЕДОК "А": Добро. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ви сте били у двориште између ОЕБС-а и 
ове куће где су изашли ови јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, тако је. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сте видели цело то ту двориште? 
СВЕДОК "А": Да, видело се, то је било мало. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Где су убијена четири ова лица, да ли сам 
ја био ту, поред њих? 
СВЕДОК "А": Није. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам мого ја да будем ту да убијем 
неког а да ви не видите? 
СВЕДОК "А": Није тачно. 
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ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Исказ Шурете који је овде помињан, 
желим само да кажем да Шурета када сам ја изашао, поред Шурете, мене 
Шурета није познала и њено објашњење за лице које она каже да је 
наводно Мишковић и како би наводно заменила или она како каже, то ће 
наравно веће да утврди јер је овде и Агрон Бериша исто вашу потврђује, 
да ме веома добро познаје и да у двориште ме није видео ни он и 120 
сведока који су овде сведочили, нико ме није видео тог дана у Сувој 
Реци, ни на лице места сви, зато желим још једном да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Нишавићу, али сведок говори о ономе 
шта он види, госпођа Шурета је означила место, означила је место где је 
убијен Неџад али Агрон се изјаснио он не може тај део да види. Немојте, 
предочите све до краја. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да, да, али слика лица места немогуће је 
где је она обележила и где је сведок «А» и где је Агронова соба, ја 
мислим да му ово нисам показивао, немогуће је да се не види, ја не знам 
да ли се види, да ли можемо да му покажемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваш коментар, али ви сте чули господина 
Беришу шта је рекао. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да, али он не види, ја мислим, овде нема 
у дворишту, ви видите ову слику сигурно видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и питање. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Значи испред и око куће ОЕБС ви сте 
били ту, да ли сам ја мого да будем ту а да ме ви не видите? 
СВЕДОК "А": Ја сам реко, да нисам вас видео тог дана ту кад се десио, 
око куће ОЕБС, значи то сам реко. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Е, то сам хтео само, то питање. Друго 
немам ништа. Захваљујем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Репановић. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја се извињавам што поново се јављам. 
Господине «А», питао бих вас ви сте се нашли тамо у том моменту тамо 
код трафике и тамо сте били после тог догађаја, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, испред киоска. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми са тог места да ли се види 
пицерија и шта има у пицерији? 
СВЕДОК "А": Па то је близу, мислим није се могло да све се види али   
видео сам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, не да ли си видео лешеве у пицерији 
са тог места? 
СВЕДОК "А": Не. 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Имао бих још једно питање, не 
знам, можда сте рекли али ја можда нисам нешто нашао, само да ми 
прецизно кажете ако знате, када су кренули ти људи да излазе  из кућа, 
да ли су излазили из те беле куће или из неке друге куће, те колоне кад 
су кренуле према Занатском центру и према? 
СВЕДОК "А": Из ове друге куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, из друге куће, говорио је о томе, 
понављајте се. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не сећам се ја па зато сам хтео да 
проверим. Значи није из те беле куће? 
СВЕДОК "А": Није. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. И питаћу вас ово, не знам можда 
сам вас питао, можда и нисам. Да ли сте ви мене било када чули да сам 
издао наредбу неку противзакониту у смислу да се убијају цивили, да се 
врше паљевине кућа, исељавање и слично томе, или да ли сте чули од 
неког од колега да коментарише тако нешто? 
СВЕДОК "А": Не, нисам чуо, да сам чуо реко би сигурно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? Нема више питања, 
изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли вам је познато да су у Сувој 
Реци деловале неке формације «Мамбе» које су се називале «Мамбе» и 
тако слично? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма то исто сте питали. Било је то питање. 
СВЕДОК "А": Па биле су доста јединица и «доктори» и «Мамбе» и не 
знам ни ја више, и Руси. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте их тих дана виђали у 
близини места на којима се наводно одиграо овај догађај? 
СВЕДОК "А": Па нисам мого све да видим, били су тог дана неки људи 
с марамама, неки у зелене униформе, а нигде није писало «Мамбе» или 
не знам неке друге јединице. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Али сте знали да они се називају тако 
и да постоје, јел тако? 
СВЕДОК "А": Па добро, то је њихов надимак, али нисам знао да ли су 
они ту или нису. А биле су друге јединице ту. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли дозвољавате могућност да их је 
неко упутио на место где се наводни догађај одиграо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на овог питање, немојте 
одговарати. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У реду, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више питања, изволите. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ја се извињавам, адвокат Горан Фолић, 
(бранилац Петковић Мирослава). Да ли може сведок «А» да нам каже, 
пошто је он реко да је ишао за тим цивилима од те беле куће, да ли зна 
оквирно да нам каже који је то број  био људи који су бежали према 
Тржном центру, пошто је он био непосредни очевидац свега тога? 
СВЕДОК "А": Било је око 30, 35 људи можда отприлике. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Само нам реците, да ли сте ви видели кад су они 
ушли у пицерију? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, нема више питања. Хоћете позвати 
сведока Ђорђевић Новицу. Не, нисам овог пута нисам ја искључила.  
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Имам процесни предлог везано за околност 
да ли је сведок чуо Дејана, како се сад презива, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојовића. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Бојовића да, да се суоче на околност да ли је 
командир издао наредбу, то јест да ли је Дејан Бојовић њему рекао да је 
командир издао наредбу да се исељавају становници из Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То вам је предлог. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  Јесте предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се суоче Бојовић и сведок «А». Добро 
одлучићемо о том предлогу. Ђорђевић Новица. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се саслуша сведок ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђорђевићу добар дан. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо вас поново у својству сведока, као 
сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично 
дело, нисте дужни да одговарате на питања уколико би одговорима себе 
или неког вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.11.2008.год.                                                          Страна 35/106 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

К.В.2/2006 
 

материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Да ли има неких измена 
у вашим личним подацима? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема. 
 

Сведок упозорен, опоменут и опоменут на положену заклетву 
изајви: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте више пута саслушани, да ли остајете у 
свему код ових исказа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвани сте само да бих вам предочили извесне 
разлике у неким казивањима сведока које смо накнадно саслушали, па 
само у том смислу да нам одговорите. Ви сте везано за притвореника 
кога сте видели говорили како, на који начин је он лишен живота.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочила бих вам исказ сведока Вељковић 
Велибора. Вељковић Велибор је објашњавао како и на који начин је 
видео притвореника и каже да, сад ћу тачно да вам цитирам, овако «каже 
да је он видео једну групу људи која је кренула с обзиром да су имали 
неке маскирне прслуке, у рукама аутомате, и након пет минута од 
његовог уласка у дежурну службу из просторије за задржавање лица у 
приземљу које је било удаљено неких три метра од дежурне службе, 
видео је да изводе човека тежине можда око 90 килограма, висине око 
180 до 190, старости између 55 и 60 година, да је чуо два, три дана пре 
овога од колега да су довели лице због сумње да је извршио оружани 
напад на патролу полиције. Не може да се сети све ко је био око њега, 
али зна да је ту био Тановић, за Чукарића није сигуран, да је након пет 
минута, наведена група кренула ка Рештанском путу, ка правцу 
Студенчана и после непуних пет минута чуо је пуцње из аутоматске 
пушке из правца куће удаљено од зграде станице». То је његов коментар 
везано за притвореника.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете, поновите, да ли можете да 
прокоментаришете овакав један иска. Он каже да је у дворишту, 
конкретно у дворишту полицијске станице, да је ту убијено притворено 
лице. Ви сте говорили да је до куће Неџадове, куће ОЕБС да је ту 
убијено лице. 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, лепо се ту спомиње да воде га на 
Рештанском путу, а та кућа на Рештанском путу, то сам и поновио 
прошли пут и сада и увек ћу да кажем, до Неџадове куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли постоји могућност да је било више лица, 
кад говоримо притворених, не мислим да је неко донео решење о 
притвору па да је то лице притворено и задржано у тој просторији 
одређеној за притвор, него евентуално да је доведено ради неког 
сасушања па да сте ви видели можда да је на ходнику то лице или да се 
ту задесило, како ко, да ли је могуће да је било још неко притворено 
лице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће, ја нисам видео унутра ко има, 
само сам видео у ходник, то сам и навео у истрази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи ви видите само на ходнику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Сведок Милојевић Небојша, за кога ви 
кажете да сте били заједно, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да то није тачно, да он то ништа није 
видео. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је његов исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је његово право тако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоку је овако предочено, за лице за које ви 
кажете да се зове Ељшани Абдулах. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже «да није чуо да нити има сазнање да је 
неко лице у оквиру станице евентуално било задржано, то јест 
притворено, колико зна у станици није било никога јер је штаб био 
измештен и пре него што је почело бомбардовање». Даље Милојевић 
Небојша говори о овоме када је предочен ваш исказ он је овако рекао 
«да је то чиста лаж, а у осталом ко би њему дао сендвич у полицијској 
станици у то време, дакле, када је он отишао по сендвич, да је видео и да 
је рекао да ће то лице бити изведено», он каже да је то све чиста лаж што 
сте ви рекли. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је његова ствар, али стварно није 
лепо с његове стране да прича тако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за убиство Јашара Берише, ви сте 
говорили о томе како и на који начин је неко лице у униформи, после сте 
нам говорили да је можда и. 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У униформи или у цивилу. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је то лице било у цивилу, па у униформи. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на крају сте рекли да мислите да је било 
униформисано и то у плавој маскирној униформи али га не препознајете, 
и да је, неко га је извео јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из бензинске пумпе и довео у део Занатског 
центра. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одвео га из бензинске пумпе, више тај 
детаљ се не види са звоника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад овако, сведок «А», ви знате ко је сведок 
«А»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете погледати молим вас, пише вам ту.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Добро, знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете сведока «А»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сведок «А» говори да је Јашар Бериша 
доведен колима, да га је патрола пре тога довела, пре тога, значи да га је 
довела на бензинску пумпу и он види да Јовановић Тодор доводи Јашара 
Беришу. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам рекао да нисам препознао ко је 
одвео Јашара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, да ли ви видите колима да ли долази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам то видео. Нисам запазио са 
колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», да ли можете ви нешто да 
прокоментаришете? Ви нисте видели, јел тако, ви нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам видео колима да је довезо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту сведок «А»? 
СВЕДОК "А": Да, да, ту сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да би било прецизно, колико је времена 
прошло између довођења колима и одвођења са бензинске пумпе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја нисам видео уопште кад је 
довежен. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овим ја и немам више питања, да ли веће има 
питања, нема, да ли ви имате још неко питање. Немате, одбрана нема, 
оптужени Петковић Мирослав. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па чекајте имам ја једно питање, нисам чуо дал 
сте питали, нешто сам читао. Колико се ја сећам, овај сведок је рекао да 
ни једну другу полицију сем оно што је видео одозго није видео, а 
сведок «А» нам је рекао да је видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, не, говорио је о томе да је видео да су 
отишли дуж Рештанског пута. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорио је о томе. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Ђорђевић Новица, видео је полицију која 
је отишла дуж Рештанског пута у зеленим, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зеленим маскирним униформама, видео је. Нисте 
одговорили на питање тужиоца.  Нисам чула, нисам  чула молим вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово је питање више за сведока «А» да каже 
колико је времена прошло између довођења Јашара колима и његовог 
одвођења и убиства. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А», да ли можете ви да се изјасните? 
Није чуо. 
СВЕДОК "А": Нисам разумео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање за сведока «А», колико је времена 
прошло од тренутка кад је Јашар доведен колима како кажете, на 
бензинску пумпу и до момента кад га је неко одвео и убио? 
СВЕДОК "А": Па прошло је сигурно три сата, четири. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад је питање за сведока, да ли сте три и више 
сати пре него што је Јашар одведен видели да је неко дошо колима? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам, нисам видео, кад се довежен у 
бензинску пумпу нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Петковић Мирослав. Изволите. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли бих мого директно да поставим 
питање Новици или преко вас? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, можете, оптужени Петковић Мирослав. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Господине Ђорђевићу, где сте тачно 
видели Тановића, Чукарића и мене, и тројицу у кожним јакнама, где смо 
се тачно налазили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Испред куће Неџада Берише. 
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ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли стојите иза изјаве коју сте дали да 
су Тановић и Мики, Чукарић и тројица у кожним јакнама пуцали у 
шиптарске цивиле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, немојте да ли стоји, он је рекао сва 
шесторица, сви су пуцали. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Следеће питање. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам да не знам у ком правцу, јер 
смо се сагли. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: У реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, нећемо поново да 
саслушавамо, него само на извесне разлике које имате да предочите, 
разлике у исказима других сведока. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Још само једно, можда је то исто 
питање као ово, али, да ли стоји иза изјаве да погинулих у том пуцању 
није било осим двоје рањених поред аутобуске станице, и да ли сте 
препознали ту двојицу рањених који су били поред аутобуске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам и тад реко да су лежали доле, а 
и нисам, дал знам ја дал су мртви или нису, појма немам, нисам 
прилазио њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Једно сад предочавање, ако је тачно 
како је он, ако је тачно да није било погинулих на том путу, како 
Вељковић онда у својој изјави каже да је скупљао тела погинулих на 
улици а тела погинулих није било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте видели Вељковића уопште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете такво питање. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли сте том приликом уопште видели 
Вељковића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није видео. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поново га саслушавамо, он Вељковића уопште 
није видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли је тела било погинулих поред 
пута? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам да су лежала, дал су мртви 
не знам, можда у страху су лежали на земљу. 
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ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Сведок «А» је изјавио да пуцање у 
албанске цивиле путем није било. Како си ти мого да видиш да је 
уопште било људи који су лежали кад сведок «А» то није видео, а био је 
поред мене, и како ниси видео током целог пута сведока «А» који је цео 
време био самном? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже шта је видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Следеће питање. Да ли си препознао 
неког од те тројице у кожним јакнама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, и то сам реко. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли је један од те тројице био нижи, 
плаво смеђи око 25 година, други нижи старији нешто дебљи, и трећи 
вишљи од те двојице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам да нисам препознао никог. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Колика је удаљеност била од места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро нисте препознали, а да ли сте видели по 
тој конституцији? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су висине, на то мислим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, таман посла. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли си преко пута бензинске пумпе 
видео 25 до 20 припадника мени непознатих полицајаца који су  били у 
тамно маскирним униформама, који су на глави имали качкете и 
пиратске мараме? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам, нисам видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: У Сувој Реци су и били познати као 
«Црне мамбе»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Учествовали су тада у паљењу Суве 
Реке? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Добро, звали су их чак и, неки су их 
називали «Црне мамбе» а неки као да су били припадници ОПГ-а? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам шта је то ОПГ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна о томе ништа. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Догађај у Занатски центар ниси могао 
да видиш, спрат? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, то сам реко и. 
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ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли си, овде имамо изјаву сведока 
Севдије Садику која каже да те је видела и препознала када си 
учествовао у паљењу одређених кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није истина. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? Хоћете искључити ваш 
микрофон. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија само нека нам се сведок Новица 
Ђорђевић изјасни, свој исказ који је дао мислим 01.02.2007.године, на 
страни 81, је изјавио да није видео да Мики пуца, а касније на страни 82, 
каже да је видео Микија, Тановића, Чукарића и тројицу у цивилу како су 
пуцали у људе. Да ли су пуцали у људе или није видео да су пуцали 
уопште у људе, јер је реко да није видео никог да је страдао у тој 
пуцњави? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам лепо реко, видео сам Тановића, 
Микија, Јајцета, да су имали оружје и да су пуцали, а где су пуцњи и 
данас понављам не знам, јер нисам мого због меткови који су ишли ка 
цркви. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте видели да је неко страдао у тој 
пуцњави? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па реко сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па све је то објаснио, па немојте се инсистирати 
на томе, па све је објаснио. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Па добро, судија, реко је. Да ли сте видели 
цивиле који су ишли према Тржном центру? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је рекао. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија још једно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Питао га је окривљени Петковић Мирослав да ли 
је видео шта се дешавало у пицерији, да ли је видео шта се дешавало 
испред пицерије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не може да се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може и то је објаснио. Оптужени Чукарић. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добар дан поштовани суде. Господине 
Ђорђевићу, питао бих вас да ли познајете лице Бериша Фејзулах? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Немам појма. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Из Суве Реке. Непосредно има кућу близу 
станице полиције? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам ко је то. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 10 година је прошло, не сећам се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А да ли познајете Хисни Бериша ко је? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знате, добро.  А да ли познајете лице 
женског пола Ђулије Гаши? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да се сетим сад лица која. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Комшиница, ваша комшиница близу код 
вас, код твог оца има кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: До мог оца? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат, само моменат, да не буде заблуда 
да не би погрешио. Како вам се зове отац? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ваљда знате. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па не знам, ја питам вас? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никола. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никола, е добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је то битно? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Битно је зато што овде госпођа наводи ко је 
шта је чији син, децидивно и де је палио куће, ским је палио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сведок. Да ли сте палили неке куће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да одговарате. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам, ја нисам оптужен. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његово право да ли ће да одговори. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, у реду. Само битно да овде у овој 
изјави Ђулије Гаши децидивно говори о ком се лицу ради, да је видела 
да је починио кривично дело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма дајте, питајте ви конкретно за ово што се 
дешавало тог дана. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, сад ћемо е овако. Хоћу да кажем 
само о каквом се сведоку ради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Човек који је починио кривична дела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте тако молим вас, не може да се 
одговори. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам имао суочење са господином. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сад овако, има, све у реду је то, ја стојим, е 
сад ћу да те питам овако господине ја ти морам прочитати транскрипт од 
Хисни Берише где он каже овако, то је страна 64-78 од 
03.12.2007.године. Хисни Бериша каже, «желим да подсетим господина 
адвоката да на звонику су била стационирана једна група полицајаца. И 
то је било 26. и 25., такође су ту били касније желим да описујем куће 
иза звоника, где негде око 20-30 метара удаљено од звоника ја сам био 
нешто даље и чуо сам пуцњаву и видео сам у том правцу и у неколико 
наврата тада сам се кретао и изашо у град, ја сам видео те људе горе на 
звонику, они су непосредно ту били 26, ја сам видео када су гађали». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је и рекао да је био, два, три дана да је био на 
звонику, а да ли је пуцао или није пуцао, сведок има упозорења на која 
питања може да одговори, на која не мора, не мора, не да не може него 
не мора. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е нек се то он изјасни да ли хоће или неће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да одговорите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нећу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, пустите га судија да он одговара  а 
не. Е сад бих ја приказао овако сведоку једну скицу, ако дозвољавате 
судија, ево господине Ђорђевићу можете да погледате ову скицу ако 
желите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које ћете питање да. Добро, скицу Суве Реке. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Где се види звоник и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија Суве Реке. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хоћете да погледате господине Ђорђевићу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево погледајте, можете слободно узмите. Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли можете ту да пронађете где је звоник, 
види се ту да је порушено нешто и црква. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Видим. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, питала вас је председавајућа на 
главном претресу шта је вишље, црква или звоник, ви сте рекли звоник, 
јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте се понављати, па не можемо 
саслушавати сведока поново. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Предочио бих и ову скицу да види шта је 
вишље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, он је рекао, он је рекао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је рекао али овде је црква вишља. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, опет је то ствар судског већа, које ће 
ценити те доказе. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он гледа са прозора, он тачно каже са 
прозора гледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу, немојте се задржавати око 
тога, дајте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па нек се изјасни госпођо председавајућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он је  рекао, он се изјаснио. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам рекао да сам се налазио на 
звонику, сад дал је вишља нисам мерио то. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е сад овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто је то ствар оцене доказа. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине Ђорђевићу, између звоника и 
СУП-а, јел се налази црква? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Између звоника и цркве? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да. Не, између звоника и СУП-а зграде? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел се црква налази између њих двоје? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ево, погледајте ту. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да схватим, како између, 
није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ево ако могу само да приђем да кажем. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је порушено. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел ово звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел овде црква? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А где је СУП? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево га овде. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није тачно, ево га где је СУП господине. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Где? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па дајте конкретно питање поставите господине 
Чукариће, задржавамо се око тога. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ево где је СУП господине овде. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нема везе. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако да се обраћате станите тамо, молим 
вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине питање за вас. Како сте ви могли 
да видите кад вам заклања црква видик на згради СУП-а? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је видео, рекао је да је видео. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је можда каже, ја морам да предочим 
како може да види кад му црква заклања видик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је ваш коментар. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мого сам да видим ево од ове стране 
овде, ево где је кућа, овде се лепо види, чист простор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте више одговарати, ви сте рекли оно шта 
сте видели и шта нисте могли да видите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кажеш чист простор, ако има борови, 
багреми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то, и то смо расправили, и то смо расправили. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па немогуће да види, он нема ренген у очи 
да скенира преко цркве.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Господине немој да ме вређаш. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте имали снајпер тога дана? Да ли 
знате да рукујете снајпером? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. Сад ћемо овако. Да ли сте ви 
употребљавали уопште господине Ђорђевићу, с обзиром на ратно стање, 
да ли сте ви уопште ваше ватрено оружје употребљавали и у којим 
околностима сте га употребљавали за време рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нећу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не морате да кажете, само ви кажите да 
нећете. Овде је, питао сам вас за Беришу Фејзулаха, овде је сведочио и 
то морам да вам предочим, он децидивно каже да је 26.марта био код 
свог комшије, ево ту има на слици приказано и забележено где је његова 
кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање, пустите ви слику, питање? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Морам да му предочим прво шта је рекао 
Фејзулах, да завршим. Да је био код комшије и кад је изашо да је 
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отворена ватра са звоника на њега и супругу његову и да су једва живу 
главу извукли. Да ли је вама нешто познато тога дана тако нешто? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, хвала. господине, да ли бисте боље 
видели на 70 метара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Или да препознате на 145 метара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођо председавајућа не видим зашто би 
се овај одговор одбио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се боље види на 70 метара, а он каже шта 
је видео, он каже шта је видео. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли ви господине боље видите на 70 
метара или на 145 метара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је вама на 70 метара? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: 70 метара му је бензинска пумпа коју је он 
сам реко да је познато лице није препознао које стоји у транскрипту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А на 145 метара како овде каже, то смо 
добили од вас, па каже «полицијска станица, црква 130 метара, 
полицијска станица звоник 145 метара». Па ја питам сведока, он је рекао 
да на бензинској пупми 70 метара удаљености познато лице није 
препознао, па како је онда мого да препозна на 145 метра и децидивно је 
реко у униформи, качкетом на глави, господине како сад то кажете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам под стресом јер се то десило 
после пуцњаве, и нормално да човек изгуби мало и оријентацију и бар 
по мени тако. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Изгуби оријентацију и боље види на 145 
метара него на 70. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, господине Чукарићу објаснио је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи са црквом смо решили да је црква 
вишља од звоника и заклања видик, јесте, то се може утврдити и вештак 
може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е сад овако, господине, прошли пут сам вас 
питао за возачку дозволу, ви сте рекли где сте полагали, нисте знали да 
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кажете колико сте уплатили. Господине да ли сте у међувремену још 
коју категорију возачке дозволе добили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сте питали све, све сте питали. Одбија се 
одговор. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јел треба да покажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте уопште. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, не, у међувремену да ли сте добили још 
неку категорију. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Хоћете да вам покажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, следеће питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ја бих предложио да се суочи сведок Новица 
Ђорђевић и сведок «А», на околности да ли је Мики Петковић тог дана 
пуцао, пошто сведок «А» каже да је Мики Петковић сво време био с 
њим, а сведок Новица Ђорђевић каже да је видео само Тановића, 
Чукарића и Микија посебно, ето на те околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На околности што је сведок «А» говорио о томе 
да Мики није пуцао, Мики, Петковић Мирослав. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: И да је сво време био с њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да је био са њим. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да су пружали обезбеђење патроли и на 
околности да је Мики Петковић сво време био са сведоком «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А», да ли чујете? 
СВЕДОК "А": Да, да, чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте спремни да се суочите на те 
околности? 
СВЕДОК "А": Па ајде већ, ако мора може, није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте јуче рекли, ви колико сам ја схватила 
исправите ме ако грешим, јер ви са оптуженима не желите да се 
суочавате, реците оно што ви сматрате? 
СВЕДОК "А": Са оптуженима нећу да се суочавам, нема шта да се 
суочавам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са сведоком? 
СВЕДОК "А": Може, није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде изађите из те кућице. 
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Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Врши се суочење између сведока «А» и сведока Ђорђевић 

Новице. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте се, испричајте тај догађај, реците ви 
кад видите да је пуцао и Петковић Мирослав. Ево погледајте се. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ:  Ја сам и тад рекао. Нема проблема, ја 
сам и тад реко да сведока «А» нисам уопште тад видео, ја сам само 
видео Тановића, Микија, Јајцета, а њега нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ви кажете? Не то да га није видео, него јел 
пуцао, није пуцао, јел чујете шта каже. 
СВЕДОК "А": Није сигурно, он је био са мном, значи. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја нисам био са њим. 
СВЕДОК "А": Што сам видео видео сам, а значи да је човек био са 
мном, ми смо били у обезбеђење сад он ако га је видео он то нек каже, 
али он је био са мном човек сво време, значи сигуран сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма да, био с вама, али шта је, пуцао или није 
пуцао? 
СВЕДОК "А": Није пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте, немојте нас гледати. 
СВЕДОК "А": Није, није пуцао сигурно.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја кажем да се пуцало, а где је пуцано 
не знам где је пуцано. 
СВЕДОК "А": Нема шта да бранимо, ми дошли смо да кажемо истину 
овде, значи ја не  знам. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Истину. 
СВЕДОК "А": Али ја сам био с њим Новице, ја сам био с њим човече. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема везе. 
СВЕДОК "А": Нећемо, нећу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако, тако говорите. 
СВЕДОК "А": Не, не.  Ја сам дошо, ја сам био ту, значи ја сам био сво 
време ту, помоћник нам реко да кренемо и кренули смо а он што тврди 
да није реко, није издао команду, то није, него реко ајде, и где ћемо, шта 
сад. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам ја то. 
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СВЕДОК "А": Види докле смо дошли, пет година више  малтретирања, 
не могу да издржим брате. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И мене исто, и ја не могу да издржим, 
ништа више. 
СВЕДОК "А": Не могу, значи нећу да кажем то што није било и готово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК "А": Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете се вратити. Ко је то добацивао? 
Господине Јовановићу, уопште не видим, уопште да се тако понашате.  
 

Након извршеног суочења свако остаје при свом исказу. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још. 
Оптужени Репановић.  

ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добар дан господине Ђорђевићу. Имао 
бих пар питања за вас. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Изволите. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли познајете Бериша Хиснију, на 
Речанском путу има кућу, пошто и ви имате кућу тамо? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте, јесте. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте ми да можда лик али име и 
презиме. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја ћу да вам помогнем, можда ћете да се 
сетите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У реду, важи. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Радио је у Метохија вино, као правник, 
више година, а има овамо кућу на Речанском путу преко, значи са 
супротне стране од ваше куће. Не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да се сетим верујте ми, радо 
бих. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро ништа онда, нема питања везано 
за њега. Ајде реците ми, ваша кућа тамо на Речанском путу, колико је 
удаљена од полицијске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сад ваздушно гледано неких ајде да 
кажемо 300 метара. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е сад, од ваше куће, да ли може да се  
види полицијска станица Рештански пут, аутобуска станица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, од моје куће не може. 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не може? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не може. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала, следеће питање. Фејзула Бериша 
да ли њега знате, електричар? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Фејза? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Фејза. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Онај ја мислим да је ишо у кафане 
често. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тако је, познајете њега? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сетио бих се, да га видим овако, сетио 
бих се сигурно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел видите, он има кућу иза цркве и 
рекао да има, то је једно 200 метара од аутобуске станице, 220 метара, и 
каже да је он са своје куће видео вас четворицу на звонику и да је видео 
10 полицајаца на путу према полицијске станице и 10 полицајаца на 
путу испод цркве, да су ту блокирали тај пут. Да ли је то тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није тачно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. Говорили сте да познајете 
Ељшани Абдулаха? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хоћете ми рећи, да ли знате где је 
његова кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није у Сувој Реци, ја мислим тамо 
негде, не знам тачно, али знам човека, радио сам са њим. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не знате где има кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А рекли сте да га добро познајете па зато 
вас питам. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па радио је самном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ељшани Абдулаха виђали тих дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А значи не станује ту у Сувој Реци, у? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да не станује, немојте да ми 
верујете, али мислим да не станује. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли можете да га опишете њега, не 
знам, нисте га описивали ви? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам да је био крупан, јак човек, 
проседе косе. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Колико година отприлике? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па око 50 сигурно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Колико је висок био, јел можете то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Доста висок, вишљи од мене. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А колико је то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па неких 180, и више од 180, баш је 
био крупан. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро.  Е сад, није ми јасно нешто, када 
ви задњи пут видите, пошто кажете у ходнику сте видели, када задњи 
пут видите ви Абдулаха Ељшанија? Рекли сте једном 25., кад сте отишли 
на звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам реко, али датуме стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реко је да га је видео на ходнику 25., дан пре, дан 
пре тога, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан, два пре тога сте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Како ви тврдите ако сте га дан пре тога 
видели, да је он и даље остао у ходнику и? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам ја то тврдио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он га је видео, он га је видео и он је говорио 
и ко га је извео и видео га је. 
 

Констатује се да је приступио бранилац адвокат Милан 
Бирман. 
 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, он тврди да је изведен из улаза 1, 
зато питам како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте из улаза 1 је тврдио. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Како, мислим на основу чега ако га је 
видео дан пре тога, зато питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ал он је њега видео и он је реко и ко га је извео, 
он је њега видео. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, и доноси закључке да је изведен из 
улаза 1, добро, нема везе, ја само ето да га питам, да. Бериша Агрона да 
ли познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Видите, ви сте говорили нешто везано за 
Гогића и Папића, да си их видео тог дана да су ишли тамо код Бериша 
Агрона да се тог дана иселио Агрон Бериша, ја ћу вам. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ви сте га иселили. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, не да су ишли тамо у његову кућу и 
да је он након тога напустио кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, отишо, јесте, јесте. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Истог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Истог дана. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е, ја ћу вам сад предочити његову 
изјаву. Агрон Бериша каже да је он остао са породицом у својој кући до 
27. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следећег дана, следеће дана је отишао. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Сутрадан од овог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Од овог што се дешавало у вечерњим 
сатима, породично напустио кућу у 18 часова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, тако је рекао, да није тог истог дана него 
сутрадан. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел то дозвољаваш могућност да није 
значи то тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће, могуће, све је могуће. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А ти сутрадан јеси ли био у вечерњим 
сатима на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма ја сам тог дана видео бре. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ето сад. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тог дана. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, ја само да вам предочим неке 
ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дорбо. Али ви сте били и следећег дана, ја сам 
вас разумела да сте били два, три дана ту на том звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, нема везе само да, пошто он 
тврди да је истог дана. Важи, важи.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па само бих предочио, мислим ја сам то, али 
кад, да се не враћам после. Па Агрон Бериша рече нама кад је овде  био 
саслушан да уопште Рамиз Папић није улазио у његову кућу нити, баш 
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изричито реко то, како то објашњавате, ето, мислим само да се 
надовезујем, да видимо ко лаже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас немојте добацивати.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел могу ја да наставим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да се изјасните на то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам и тад реко за Папић Рамиза да 
он никад није мрава згазио и не знам зашто адвокат. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако могу да додам питање, то значи да Рамиз 
Папић није долазио, да је одговор сведока да није видео Рамиза Папића 
да је улазио у кућу Агрона Берише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао молим вас. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам ја реко да су улазили у кућу, 
нисам ја реко да су они улазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, ви у ранијим исказима нисте 
спомињали Папића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је вама предочено. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се на главном претресу, прво сте 
говорили Милован Гогић и њега сте говорили да сте га видели када је 
престала та пуцњава, да прелази главну улицу Рештанским путем, 
одлази до куће Агрона, лупа на врата. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад, значи тад на главном претресу наводите и 
да је био Папић, и сад ви кажете рекли сте али можда је испуштено. Па 
шта је тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Можда. Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Па јел видите Рамиза Папића да иде са 
Милованом Гогићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте заборавио сам више, десет 
године, до овде ми је дошло то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да објасните, ако сте раније, значи 
када је на неки начин да кажем било свежије памћење  па сте 
потенцирали на томе да је Милован Гогић био, да је Милован Гогић 
отишао до куће Агрона Берише, а после значи извесног времена, касније 
ви кажете Рамиз Папић, па шта вам је ту свежије памћење? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је дошло до тога да се ви сетите да је Рамиз 
Папић био, једноставно да вам кажем, како је дошло до тога да се ви 
накнадно сетите да је Рамиз Папић био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте ми не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате објашњење? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Немам, верујте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Изволите. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел могу да наставим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Прошли пут када сте давали овде исказ, 
рекли сте само видите тај један леш на путу, и причали сте да видите оне 
повређене који су били тамо код аутобуске станице и ушли у Занатски 
центар. Јел тако то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: И то сте рекли на страни 36. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Видите само један леш на путу. Е моје 
питање сад, да ли је тог дана тај леш остаје на путу или га неко склања? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам ја како сам ја, није било 
ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реко је све, немојте да саслушавамо поново, 
рекао је. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, питање следеће, рекли сте да сте 
ту били за сво време, да ли је могуће да дође ова екипа да покупи те 
лешеве а да ви не видите ту после 10 минута? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам да сам био доле, нисам видео 
ништа. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: 10 минута си био, а јел може за 10 
минута да се сакупе лешеви, да дође камион, дође екипа, покупе лешеве, 
зато и питам тај леш да ли је остао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је дао објашњење, они су сели, легли, шта сте 
радили, сели, чучнули доле и? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, доле, ништа нисмо видели. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Колко, колко, 10 минута си реко, јел 
тако, ја читам твоју изјаву, не читам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још питања, да ли имате да 
предочите неке разлике са неким осталим сведоцима сведоку? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ево овако, везано опет за ово лице у 
ходнику што је видео, ја ћу му предочити шта су рекли други сведоци, 
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сведок «А» каже да док су они се кретали тим путем тамо према, тим 
Рештанским путем према тој белој кући да на том путу никакав леш није 
видео нити је убијен било ко док су они одлазили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он није видео, он није видео. Које је сад то 
питање, па он није видео, једноставно није видео. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па ја предочавам шта је рекао сведок 
«А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, он каже да није видео. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај сведок је видео, он није видео. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, предочавам шта каже сведок 
Гогић Милован, који је био дежурни у полицијској станици, да никада 
није имао притворено лице нити лице у ходнику на задржавању. 
Предочавам исказ Ђокић Горана, да исто то говори, значи нико није 
видео то лице у ходнику што сте ви видели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли ви знате шта је било у притворској 
јединици, у притвору? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам улазио унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, он каже на ходнику сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, на ходнику. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Господине Ђорђевићу ви, овде вас је 
питало веће ви сте говорили да нисте видели тог дана никакав камион 
испред те беле куће, Неџатове куће, а ја ћу вам сад предочити сведок 
«А» је видео камион који је био паркиран те вечери пре њиховог 
одласка, сведок Агрон Бериша који је живео и који је остао ту тог дана, 
исто то види, сведок Ширете Бериша исто види тај камион који стоји ту 
испред те беле куће, чак сведок «А» говори како у том камиону се 
товаре и неки ауто делови, како ви то не можете да видите са звоника, а 
то је правац најбоље је то што може да се види? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам обраћао пажњу на тај камион 
уопште, тако да нисам ни спомињао то. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јесте, јесте, питани сте ви, питани сте ви 
за то, али ви сте рекли да нисте видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, није видео, није видео тако је рекао. И 
господине Репановићу, хоћемо сад да поставимо све из почетка, све нова 
питања која би евентуално требали да поставите ви нисте поставили.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па постављам, ево ја постављам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, али ви га поново саслушавате, губимо у 
времену, нема разлога да постављате та иста питања. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Чукарић. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Извињавам се. Господине Ђорђевићу, пре 
пет минута лепо и децидивно сам вас питао, да ли познајете Бериша 
Фејзулаха, да ли познајете Хисни Беришу, ви сте рекли не. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте, али господин Репановић ми 
предочио где, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А сад кажете да их познајете, и ја сам вам 
предочио где су њихове куће, иза станице полиције и ближа је кућа 
Фејзулаха, а даље је кућа Хиснија, и ја сам вам исто предочио, зашто 
нисте рекли одмах тада познајем, а Репановићу кажете познајем. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам вам реко, господин Репановић 
ми је објаснио где, како се налази, и реко је да је електричар, и онда сам 
се сетио ко је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Електричар, добро. Ајде сад да вас питам, да 
ли можда боље, исто Ђулије Гаши, да ли њу познајете исто комшиница 
вашег оца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Понављате се, одбија се одговор, одбија се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па да мало јасније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ништа, опет ништа му нисте појаснили само 
да  ли познајете. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кућни пријатељ, она каже са вашим оцем је 
кућни пријатељ њен муж. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Немогуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет понављате. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Описује где радите, како радите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Може да опише она шта. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И описује да сте резервиста да сте у 
полицију? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално, сви су то знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е, само још ово бих вас питао, да ли сте ви 
били сво време рата у резервном саставу или сте прешли у 
територијалну одбрану, цивилну заштиту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам у територијалној одбрани. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кад и зашто? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зашто, не знам ја то зашто. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је то  због крађа које сте направили па 
вас избацили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одија се одговор. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није истина, сви смо напустили 
резервни састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више, да ли има још питања за сведока? 
Нема више питања. Господине Ђорђевићу, ви долазите из Крагујевца, 
јел тражите трошкове? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда имате ви још нешто да изјавите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сматрате  да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја вас молим само да ме више не 
зовете, ја сам дао исказе и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Сведок тражи трошкове доласка. 
 

Суд досуђује. 
 

АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па зар не треба због Вељковића да остане овај 
сведок. 
 

Исплатити сведоку 1.600,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекаћете, сачекаћете још евентуално ако нам 
будете били потребни, значи немојте ићи, сачекајте. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У реду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Исплатити сведоку 1.600,00 динара. 
 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас сад да чују стражари јел може, 
дошао је брат Ненадов да се виде сад за време паузе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, може. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могу да се виде. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Одређује се пауза у трајању од 15 минута. 
 

Настављено у 12,15 часова.   
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон, пошто желите нешто да 
кажете укључите микрофон. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Желим да ми опростите, можда сам 
реаговао мало, надвладале су ме емоције, јер стварно неправду тешко 
подносим. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Хоћете позвати сведока Вељковић 
Велибора. 
 

САСЛУШАЊЕ сведока ВЕЉКОВИЋ ВЕЛИБОРА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Вељковићу. Да ли има 
измена у вашим личним подацима у међувремену? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Само око броја личне карте, више 
ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви сте позвани у својству сведока, као 
сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично 
дело. Нисте дужни да одговарате на питања уколико би одговорима себе 
или неког вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Опомињем вас и на 
положену заклеву. 
 

Сведок упозорен, опоменут изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вељковићу, ви сте у више наврата 
саслушани, да ли остајете у свему код исказа који сте дали пред овим 
судом? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Остајем. 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.11.2008.год.                                                          Страна 59/106 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

К.В.2/2006 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете. Ви сте и саслушани од стране 
истражитеља Хашког трибунала, јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 18.јануара 2006.године. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете и код овог исказа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вам само предочила одређене разлике у 
исказима.  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Знам, ту су биле одређене те разлике, 
око присуства оптужених, односно окривљених на том месту и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу вам и предочити једну од разлика, 
спомињали сте да је постојао неки састанак, на главном претресу о томе 
нисте говорили. Овако, «мало касније док сам био у згради полиције, 
чуо сам командира Репановића који се обраћао групи полицајаца у малој 
канцеларији, видео сам следеће, људи који су били присутни на састанку 
вођа смене Милован Гогић, Слађан Чукарић, Радован Тановић, 
резервиста Ивица Новаковић, Рамиз Папић и још неколико резервиста 
чијих се имена не сећам, заменик командира није био присутан, он је 
био на терену, помоћник Јовановић није био присутан а Витошевић је 
био у згради СУП-а и Репановић је рекао људима у канцеларији да треба 
да иду од куће до куће и да убијају албанске цивиле, само је рекао да сви 
морају бити убијени». Дакле, који је то састанак био, када је био 
састанак, у које време се одвијао, јел можете то да нам појасните. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ту изјаву где сам, то је вероватно она 
изјава у Лесковцу што је дата јел ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то вам цитирам изјаву коју сте дали Хашком 
истражитељу 18.јануара 2006.године.  Јесте ли били у Јеврема Грујића 
овде у Београду? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, јесте, био сам, значи нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, ту изјаву вам цитирам. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, они су читали ти људи и 
друге изјаве, изјаве вероватно и тих других сведока, баш се не могу ја 
сетим шта је мени тај човек што ме је саслушавао шта ми је реко, али 
вероватно је он мени напоменуо и изјаве неких других сведока па сам ја 
онда рекао у смислу тога као вама што сам вам рекао за ове што сам 
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тројицу ја навео а седморо нисам навео у смислу тога ако су и други 
рекли онда нека буде тако, вероватно је то, иначе ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте нам тако објашњење дали када сам вам 
предочила исказ који сте дали заменику тужиоца за ратне злочине, такво 
објашњење. Да ли се то односи и на овде? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е да, баш тако, то је вероватно тако 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ви говорите тачно ко је био на састанку, 
како мислите, одакле њима то који су људи били на одређеним 
састанцима, одакле читају, шта ви видите? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно они су прочитали, мени 
нису давали изјаве, вероватно су они прочитали изјаве и других сведока 
па је то било тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ви то нисте изјавили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, да, ако, вероватно је он мени 
реко то што сте ми ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ако је то тако онда је тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е да, да, ја сам положио веру у исказ 
тих сведока.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такође ви сте говорили како се одвијало 
сакупљање лешева. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код пицерије, након скупљања лешева на 
Рештанском путу, враћате се у полицијску станицу, после 15 минута 
крећете у пицерију и ту сте видели други камион, а на главном претресу 
кажете, окреће се камион и иде у пицерију. Значи, након скупљања 
лешева на Рештанском путу ви кажете да се враћате у полицијску 
станицу после 15 минута крећете у пицерију, видели сте други камион, 
то говорите Хашким истражитељима, а на главном претресу кажете, 
окреће се камион и иде у пицерију. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Погледајте, значи мени ваш, 
вероватно је тај човек што ме је испитивао дипломирани правник, значи 
он није разумео српски језик, ја сам имао преводиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам, ту су били неспоразуми око 
тога, значи ја сам, он ми није мени поставио питање или ми је, његове 
тврдње су биле да ми је поставио питање за пицерију, а моје тврдње су 
биле да није поставио питање за пицерију, међутим, ипак он је био, чим 
ме он испитивао он је био у праву, он ми је рекао баш тад да ја 
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непотпуно одговарам на постављена питања и да покушавам да 
избегнем да дам одговор за најважније ствари. Ја га нисам разумео да ми 
је поставио питање шта је било у пицерији, него ми је реко ви каже када 
сте отишли када сте сакупљали на Рештанском путу лешеве, шта је каже 
било, и ја кажем ја сам отишо у станици, а он ми је превео, односно он 
ми је реко на енглеском а преводиоц ми је превела на српском да ја на 
постављена питања не дајем потпуне одговоре и да на најважније ствари 
покушавам да избегнем дат одговор и онда ми је показао ону скицу и он 
ми је рекао каже, шта је било у овој овде пицерији, ја сам му онда рекао 
ви ми питање то нисте поставили, каже ја сам вам поставио питање а ви 
сте покушали да дате, да избегнете да дате одговор и онда сам ја онда 
наставио, после тога сам отишао са тим камионом у тој пицерији где су 
остали чланови породице Битићи јел тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бериша. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е, Бериша, е остали чланови те 
породице Бериша што су ту били реко ја сам отишо и сакупио сам 
лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта је тачно, јел тачно то да се враћате 
након сакупљања лешева на Рештанском путу, да се враћате у 
полицијску станицу или је тачно да сте након скупљања лешева на 
Рештанском путу да сте отишли у пицерију? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Можда сам ја сад минут, два, можда 
и више свратио у станици и знам да сам отишо у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У полицијску станицу. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: И знам да сам свратио у станици а 
после тога отишо тамо да товарим лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Спомињали сте Јовановић Тодора, овако, 
Јовановић Тодора овако спомињете био је присутан крим.техничар у 
пицерији који се звао Тодор Јовановић, мада нисам видео да је обављао 
било какав увиђај, али да је био присутан. Спомињали сте и у истрази 
дакле у претходном поступку говорили сте о Јовановић Тодору код 
пицерије али на главном претресу ви га уопште нисте споменули, јел 
био Јовановић Тодор код пицерије или није био? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Нисам сигуран, ја сам већ то почео и 
да заборављам то је већ десета година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте дали сте 2006.године изјаву да сте 
Јовановић Тодора видели код пицерије али нисте видели да је обављао 
било какав увиђај, па шта је тачно, јел био или није био? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Мислим да је био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Мислим да је био, а увиђај никакав 
није вршио тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте и рекли. Ви сте описивали 
тренутак када вам је Репановић рекао да идете у ту групу, како сте ви 
назвали, група за убијање, па сте ређали ко је био у тој групи, то је ваш 
био, тако сте ви формулисали да се та група зове, па сте рекли да је ту 
био Тановић, јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мики, Чукарић, да сте одбили да идете али да 
када је одредио онда да идете да се скупљају лешеви да сте ви рекли да 
сте пристали да идете на скупљање лешева, да идете на Рештански пут и 
да је са вама био између осталих да је био сведок «А», као и Новковић 
Ивица? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А», да ли се чујемо? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А» је то другачије описао, он је рекао да 
се нашао испред станице, да је ту био помоћник командира, да је био 
Петковић Мирослав, да је био Чукарић, да је био Тановић и да пошто су 
видели да је нека акција, видели су зелене маскирне униформе, видели 
су Чегрове, да је помоћник командира рекао «ајде, ајде», да су они 
кренули, не спомињем «Чегра 1» кога су видели ал ви га не видите тад 
кад сте били. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви га не видите, и дакле он креће са том групом, 
са том групом према Рештанском путу, а ви говорите да ви крећете са 
сведоком «А» и са Новковићем да скупљате лешеве, јел можете да 
прокоментаришете? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, ја се тога сећам да су тај 
заштићени сведок «А» и Ивица Новковић самном ишли, е оно што је 
претходно рекао да је видео те зелене Чегрове, могуће да је то било пре 
него што сам ја изашао из оног објекта у коме сам ја радио, могуће да је 
то претходно било, а ми смо после тога заједно кренули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А» јел можете да прокоментаришете? 
СВЕДОК "А": Није тачно сигурно, нисам значи ни један леш покупио 
или подиго, значи ишо сам у обезбеђење а да сам купио лешеве то није 
тачно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви разумете које су мало нелогичности, 
дакле он говори да одлази са том групом дуж Рештанског пута, одлази 
значи, а ви кажете да је он ту поред вас и да ви крећете да скупљате 
лешеве, он каже ја сам био са Петковић Мирославом, са Чукарићем, са 
Тановићем, он говори са ким је био, значи он је отишао, а ви кажете да је 
он остао и да он скупља лешеве са вама и са Новковић Ивицом? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја лепо знам да сам кренуо, можда је 
било, можда је он кренуо с њима па се вратио после тога у сакупљање 
лешева иначе, он уопште није тамо са њима био кад су почели да пуцају 
у те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни једног тренутка није говорио да се он враћа, 
изволите сведок «А». 
СВЕДОК "А": Није, ја сам био сво време значи ту са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то није тачно што говори? 
СВЕДОК "А": Није, није, нисам био са њим, можда је човек мало 
погрешио не знам, али сигурно није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђорђевић Новица који је такође овде саслушан у 
својству сведока, он каже да вас уопште није видео да сте ви скупљали 
лешеве? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја да вам кажем нешто, он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту на том Рештанском путу о томе говорим. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: На Рештанском путу ја не знам на 
ком он осматрачком месту је био, не знам на ком осматрачком месту је 
био  то је његово виђење, ја знам да сам их сакупњао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви још једном да вас питам скупљали 
лешеве у истом том дану када се десило то што се десило у пицерији или 
сте још некада скупљали лешеве? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, то је било у истом дану, 
можда је десетак минута било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је један једини дан када ви идете у скупљање 
лешева? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Само тај дан, један једини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новковић Ивица када је био саслушан овако је 
навео, командир Репановић је позвао одабрао, односно, њих десетак  
међу којима је био Велибор Вељковић сведок «А», Јајце, Радован 
Тановић, до није сигуран, али мисли да је био Ђорђевић Милорад звани 
Мики, командир им  је рекао да око полицијске станице претресу све  
албанске куће и све доказне материјале да донесу, то је било након 
можда десет минута, до пола сата од сусрета командира са безбедњаком 
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који је командиру рекао нешто у вези те куће да ли су претресане, да ли 
има некога ту и томе слично, да ли ви знате, да ли сте ишли да 
претресате? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја се не сећам да уопште никакав 
претрес по кућама, да уопште ја нисам вршио, ја то уопште не памтим да 
сам ја ишо да вршим претрес, значи сад другооптужени Радојко 
Репановић, он може мени да прича шта год оће, ја знам кад сам наишо 
он ми је у смислу тога рекао, реко сам вам ја и прошлог пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, рекли сте то. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е, то је тако било иначе, у претрес 
куће ја нисам ишо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад моменат кад ви крећете да скупљате те 
лешеве на Рештанском путу, да ли сте ви случајно видели и кад у ком 
моменту ви видите те лешеве, да ли је ту нека група прошла, па су људи 
поубијани, па били на путу, и ви крећете да скупљате лешеве или како 
другачије ви видите те лешеве? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам вам испричао то, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та група за убијање је прошла? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, отишла је, значи то је кућа 
одаљена од полицијске станице око стотинак метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо се понављати. Да ли само те људе 
видите ту вашу како ви називате групу за убијање? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам видео, ја сам лично гледао 
онде од тротоара где је било возило интервентне патроле како људи 
беже и кукају и лично сам чуо пуцање и лепо сам видео како поједини 
људи падају, значи убијени, а људи поједини које није погодио метак 
беже тамо у двориште аутобуске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И који су ти људи који убијају? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам само чуо пуцањ а не могу, ја 
нисам био ту на лицу места да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред те групе за убијање, коју сте прецизирали 
ко је био, да ли је било још неких униформисаних, још неких људи са 
њима, или видите само њих? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, ја знам само те што сам 
навео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад овако, сачекајте молим вас. Ви сте 
говорили на главном претресу 07.новембра 2006.године, овако «мене 
једноставно тера да се ја придружим тој групи људи коју видим да је 
негде кренула, ја вас питам како то видите да је кренула, на који начин, 
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каже тако што су били са прслуцима имали су маскирне прслуке обучене 
на себи имали су аутоматске пушке, оквире, пушке су им биле 
аутоматске у рукама су носили, е сад не знам да ли су ременике скинули 
или нису, са расклопљеним оним металним кундаком». Који су то 
прслуци, ко је то носио, јесу ли ваши носили те прслуке? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, да, то је ПЈП носио, а имали су 
значи и неки који нису ПЈП били они су имали исто те прслуке зато што 
су ишли у патроли и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро господине Вељковићу, јел ви сад 
схватате шта изговарате. Ви кажете та група, само је та група кренула у 
убијање, друге нисте видели, а сад кажете да су ти били у прслуцима 
ПЈП. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па то су ти људи за које сам ја реко 
да су тамо отишли да су пуцали, баш за те људе који су прво отишли 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За које људе? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Значи за Слађана Чукарића, за 
Мирослава Петковића за Радована Тановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су први отишли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел они имају прслуке те зелене? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па они су имали тад, они су имали 
тад те прслуке, сад да ли су их узели на задужењу и како и шта је било 
то ја појма немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, да ли сте ви, да ли уопште полиција 
којој сте ви припадили у, која је у ОУП-у Суве Реке имала зелене 
маскирне прслуке, или сте какву униформу носили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па прслуци су били маскирно 
зелени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Значи поједини су носили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли имали ви маскирно зелени? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је још осим њих имао зелене маскирне 
прслуке? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу ли се задуживали зелени маскирни 
прслуци? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја мислим да су их само они узимали 
из магацина и кад се заврши смена они их оставе у магацини тако. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зоран оптужени, он каже припадници 
Посебних јединица полиције били су у зеленим маскирним униформама 
са прслуцима и панцирима те је било и тамно плавих али је већином 
било зелених маскирних, нико овде није спомињао да сте ви имали такву 
униформу са зеленим маскирним прслуцима. Ви, кад кажем ви нити 
Петковић, нити Чукарић нити било ко од полицајаца, сви су рекли да су 
били у плавим униформама. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Они су само рекли, тачно је то да су 
униформе плаве, али кошуља, панталоне, блузе, а ви кажете а прслук је 
био маскирни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не кажем ја, то ви кажете. Ја уопште то не 
кажем, ви сте рекли да сте видели, ја вама предочавам, како видите да су 
кренули, та група људи за убијање, па каже тако што су били са 
прслуцима, имали су маскирне прслуке обучене на себи, а ви кажете, 
пратите ме, да ви видите ову групу коју сте набројали Тановић, Чукарић, 
Петковић, па јел они имају зелене маскирне прслуке на себи. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Они су имали, они мож да причају да 
нису имали, они су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», да ли чујете? 
СВЕДОК "А": Да, чујем вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били са том групом, јесте ли ви уопште 
носили те зелене маскирне прслуке? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте случајно тог дана их обукли како каже 
Вељковић? 
СВЕДОК "А": Не нисмо могли ни да добијемо то, те прслуке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте ни могли да задужите јел тако? 
СВЕДОК "А": Не, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел чујете господине Вељковићу? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је тачно то што ви тврдите или? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја тврдим оно што ја кажем да 
остајем при томе да су они имали те маскирне прслуке и оквире, по 
четири оквира, сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте говорили и о томе да, и то на главном 
претресу, да сте отишли у просторије дежурне службе у којој је био 
Милован Гогић, да је зазвонио телефон, да те се ви јавили на телефон, и 
да је једна жена на српском рекла, «другар, дошли су овде људи и рекли 
су да напустим, шта је ово било, нашта сте ви одговорили да мора да оде 
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у Албанију с тим што је она рекла, да, па другар кога ми тамо имамо, а 
ви сте одговорили ви знате наређење вам је тако да напустите, а ви сад 
како хоћете». Ви сте то нама тако изјавили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, ја сам се јавио на телефону, ја 
нисам уопште знао ни ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Гогић Милован који је био у дежурној 
служби и који је био саслушан овде, ми смо му предочили, предочен је 
био ваш исказ, а он каже «док је он био или његов помоћник у 
канцеларији, на телефон се јавља неко од њих двојице, треће лице не сме 
да се јави, тако да се сигурно Вељковић Велибор није јавио на телефон». 
Ђокић Горан који је био такође саслушан на главном претресу 
03.октобра 2008. године каже, «није се могао уместо њих који су били у 
дежурној служби јављати неко други, само у ситуацији када би они 
напустили зграду и да је остао тај локални телефон». Јел чујете сад шта 
су они рекли. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја чујем, можда они људи нису 
обратили пажњу на то, јер је то било и бомбардовање и пуцање и све и 
свашта, значи они нису обратили на то пажњу, а ја знам да сам се ја 
лично јавио, значи то је, то ја сад сведочим нешто на моју штету, значи 
нема шта ја да лажем, ја знам можда они људи нису хтели да, то је 
вероватно неко њихово мишљење, а вероватно нису хтели да кажу, да 
тврде моју тврдњу јер они уопште нису то ни запазили кад сам се јавио 
на телефон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако даље, ви сте рекли да сте уводили, пошто 
сте радили те административне послове јел тако, да сте ви уводили 
уколико би дошло до привођења? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милован Гогић каже, дежурна служба водила је 
књигу приведених и задржаних лица, дакле не ви, него они? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Код нас је била евиденција 
примењених овлашћења, значи кад се попуни тај образац о довођењу 
односно привођењу бившем, то се пошаље у администрацији и то се 
заводи у, тамо у уписник за доведена лица, а могуће је да има неки други 
уписник тамо где они заводе њихова доведена лица задржана и тако 
даље, односно задржана лица код мене то није било, код мене није 
уписник био, а доведена лица то је значи само био онај, тај образац ког 
ја само заведем, одредим уписни број и ставим га, то се одређивало по 
месецима, кад се заврши месец архивира се. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За убиство притвореника, ви сте на главном 
претресу 07.11.2006.године, рекли да се десило испред полицијске 
станице, Гогић и Ђокић који су ту у дежурној служби они кажу да они 
ништа нису видели, а сведок Ђорђевић Новица за притвореника каже да 
га је извео полицајац кога сведок зна као Јајце, да је његово име Чукарић 
Слађан, да га је извео до куће у којој је раније био ОЕБС а то је кућа 
Неџада Берише и ту га је убио, пуцао му је у груди. Дакле код куће 
ОЕБС а не ту у полицијској станици где ви кажете. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја знам да је био он убијен у 
дворишту полицијске станице, значи ту отприлике где је стајао 
транспортер и ту где су пролазила она наша службена возила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било више људи, не притворених, али 
људи који су били на ходнику, који су били приведени евентуално ради 
неког саслушања и све, да ли је било више људи ту приведених? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, само тај човек је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тај? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Само тај човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сад то објашњавате, то што каже 
Ђорђевић Новица прецизира где је убијен.  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је да вам кажем судија његово 
мишљење ја знам шта сам ту видео, да је он убијен у дворишту станице, 
он може да тврди не знам де да је убијен, прво он је убијен, и после је 
почело убијање те породице тамо и тако. Ја сам објаснио то да не 
понављам нон стоп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте говорили везано за овај распоред рада, да 
се од почетка, да ли су од почетка бомбардовања придржавали тог 
распореда рада који се сачини, ви сте то говорили како сте сачињавали, 
да те носили Репановић Радојку, да је он то прегледао, јел тако, уколико 
има нешто да исправи. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, да ли сте се придржавали и да ли се 
придржавало тог распореда рада од почетка бомбардовања? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Тај распоред рада ја сам вам рекао, 
то је само формално због компјутера вођен иначе он уопште није 
поштован, ми смо имали за задатак да будемо у приправности 24 сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, ово што ви имате у компјутеру? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте то поклапа са оним што је у писменој 
форми урађено на крају? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па пазите, радно време се поклапа, а 
компјутер не зна да ли сам ја остао ако је тамо написано 12 сати, да ли 
сам ја 12 сати радио или нисам ни тај дан уопште радио, или сам преко 
12 сати радио, значи то компјутер уопште не познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ви сећате Бојовић Дејан и Андрејевић 
Срђан, да ли су у то време били у Сувој Реци? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Бојовић Дејан, он је био академац, ја 
мислим да је био прва година те Полицијске академије, био је ту 
ангажован, не могу да се сетим да је он био у Сувој Реци баш тог 
тренутка у просторијама станице или не, нити овај Срђан Андрејевић јер 
је он касније био активиран у активне полицајце а у то време је био 
резервиста, то се не могу сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ви сећате уопште у распореду према 
подацима из компјутера, њих нема до 15.априла, да ли је то тачно? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Нисам разумео питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према подацима из компјутера, нема их до 
15.априла, не воде се да су присутни? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не знам, то не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево погледаћете овај распоред.  Ево погледајте 
резултати рада радника полиције опште надлежности, прво погледајте 
ово и реците јесте ли ви водили овако? Јел гледате дневни распоред рада  
или налог, шта гледате сада? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ово су радни резултати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Преглед појединачних резултата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то ви водили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, пазите, овде само имате, јер 
резултати рада нису уписивани јер их људи нису ни имали, овде само 
имате радно време, значи он сам, како ја напишем распоред он 
аутоматски уноси податке и у другим маскама, само овде имате радно 
време а не радне резултате, значи оно што сам ја унео компјутер је сам 
тамо, направи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад овако, погледајте овај налог за извршење 
службеног задатка, то је налог од 25.марта, налог за извршење 
службеног задатка, значи налог је од 25.марта везано за 26.март, од 0 до 
8 часова, погледајте тај налог, и шта видите ту и прокоментаришите. Да 
ли сте ви то исто унели ове податке и прокоментаришите овај налог. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: О овоме по датуму ово сам ја писао, 
значи ја знам да нисам нигде био ван станице, нико није, ово сам ја 
писао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад видите, овде стоји под бројем 1 налог за 
извршење службеног задатка, под бројем 1 је Малеш Раде, под бројем 2 
Чукарић Слађан, под бројем 3 сведок «А», под бројем 4 Петковић 
Мирослав, саслушањем сведока одређених сви кажу да Малеш Раде том 
приликом није био ту. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како, да ли је ту било нешто промењено у 
међувремену, да ли сте ви то негде евидентирали, јер по овом  налогу за 
извршење он стоји, он је евидентиран да је први? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно је измењено, вероватно 
измењено, али то зна се ко мења, то командир станице само је мого да 
промени, да их позове и да им каже да је распоред измењен а да ме он 
није известио да овде исправим и онда овде пише Малеш Раде а тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад пазите Вељковићу, ако је то сачињено 
25.марта, када је то морало да буде истакнуто да би се радиници, да би 
се полиција упознала ко је и када у патроли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је 24. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ово је 25.март за 26., значи у току 
25.марта, да ли у току поподневних, вечерњих сати мора да буде 
истакнуто да се упозна патрола? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да вам кажем нешто, вероватно у 
току поподневних сати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У току поподневних? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, да ли ви мислите да у том интервалу од 
поподневних сати када је истакнуто ко ће бити у патроли до сутрадан 
26.марта се у том интервалу нешто променило? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно, може, може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви били обавештени и да ли је требало 
да будете обавештени да негде ви то евидентирате ко је био конкретно у 
патроли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је требао да старешина, значи или 
командир станице или помоћник командира станице да извести, не знам 
за  заменика командира станице да ли је ту био, значи од њих тројице 
један је требао да ме извести да исправим податак, пошто ме нико није 
известио значи компјутер је тако написао а то је друго што су они 
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радили, то што је на папиру написано и они што су то урадили, то ја већ 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад видите, постоји преглед појединачних 
резултата рада радника полиције опште надлежности за март '99.године, 
то је ово прво што сте ви гледали? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам вам поставила питање још док нисте 
погледали овај преглед, па нађите под бројем 15 стоји Бојовић Дејан. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту нема ништа, рекапитулација делатности и 
расхода, ништа не стоји, нити радни часови, нити колико је укупно 
радних часова, нити патролне делатности, приправност, настава, шта то 
значи, зашто не стоји ништа за март месец? Јесте ли нашли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Нашо сам ево овде пише само 
Бојовић Дејан, али не знам шта је ту, шта сам ја ту урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи за март месец. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Знам, знам, ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекапитулација ништа. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не знам шта сам овде урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нађите Андрејевић Срђан. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Где је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Број 11, редни број 11. Такође нема ништа. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Могуће је да сам ја њих водио у 
резервном саставу, да сам ја погрешио приликом уноса податка у 
компјутер да му ја уместо задам активни, ја му задам резервни састав и 
резервном саставу полиције компјутер је тако испрограмиран да не 
показује нити радно време нити радне резултате, то је вероватно то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, имамо и за април месец, али ту су уведени, 
шта је сад то? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Који су по реду, значи, не 
Андрејевић, Небојша јел тако или Срђан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Срђан. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Могуће је пазите да је он, ја знам да 
је Андрејевић Срђан био резервиста, још можда пре тога, можда две 
године, па је прешо у активне полицајце и могуће да сам ја само 
исправио податак и задао му команду да је тамо активни полицајац и да 
је компјутер од момента кад сам му ја задао команду да буде активни 
полицајац већ срачунавао му је радне сате, значи дању, ноћу, резултате и 
тако даље. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви знате по овој патролној овој листи ко би 
био шеф, ко би био вођа патроле, да ли се иде по бројевима, да ли је број 
1, 2 или како? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Увек је први вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увек је први. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А ови остали су пратиоци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, уколико се догоди да под бројем 1 
изостане, не дође, не појави се, па дође други на његово место, да ли је 
тај који је дошао на његово место вођа патроле или је онај други испод 
вођа патроле? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: У зависности од тога колико година 
службе има, какве радне резултате раније је имао, значи у зависности од 
тога, може да буде он вођа патроле а може да буде онај други по реду 
вођа патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, кад је био овај сигнал за опасност због 
евентуалног бомбардовања, где сте ви конкретно, да не кажем, где сте се 
ви склањали? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да вам кажем нешто ми смо се 
углавном склањали у једну, у подруму, односно у гаражи једне куће 
преко пута станице, само не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута станице? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е да, не могу само да се сетим 
породица која је ту живела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел живео неко у тој кући, јел био неко ту? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ту су живели али они су на жалост 
после тога били протерани, тако да ту тренутно тад није нико живео, 
вероватно кад смо ми напустили, они су се сигурно вратили али тад нико 
није био ту, ал ми само уђемо у тој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то на путу Призрен-Приштина па преко пута 
станице? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е да, баш тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту држао неко страже испред те куће? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису биле страже? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте се само склањали кад је сигнал? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Баш тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је их је протерао, кад их је протерао? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је оно било кад сам вам реко за 
жену, значи та жена кад ме је звала на телефон па сам, они су протерани 
26.марта, вероватно је тад било, мада су неки можда и раније напустили 
пре протеривања једноставно су се плашили и од нас и од бомбе и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још само да вас питам за ове лешеве што сте 
скупљали на Рештанском путу, да ли сте ви имали прилике да видите на 
том Рештанском путу, дакле само оно што сте видели, угљенисане 
лешеве, да ли сте видели? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли да сте скупљали лешеве само на 
путу где је та јавна површина, тако сте рекли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, да, поред пута одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико отприлике сте ви ту скупили лешева? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па ја сам вам реко, пет, шест до 
седам, између пет и седам сам ја реко, можда је било више, можда и 
мање, значи не могу да баш прецизирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ови компјутерски подаци 
које ту имамо па су нам нешто и мало спорни, па сад сте ви то гледали и 
у виду радног налога за наредни дан, налог. Да ли је то та маска за унос 
података, да ли је то та маска за унос података коју сте ви имали, са 
којом сте ви располагали на рачунару на коме сте радили у Сувој Реци, 
је ли то то, јел то одговара ономе или је ово нешто друго? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, за распоред рада је била 
једна маска, значи ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него овај налог, овај 
налог. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е, за налог је друга била маска. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Сад сте то видели, па вас 
питам, да ли то одговара ономе што сте ви тамо стварно имали? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, одговара, одговара, то ја, ово је 
компјутер. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли се то касније, пошто 
је то компјутерски, јел? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Пошто је то из компјутера 
неког извађено, да ли се то касније одштампа па се потпише, овери 
печатом и негде као у папиролошком облику архивира, остави и тако 
даље? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, пазите, значи распоред рада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А да ли остаје сачувано у 
компјутеру, у меморији? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: У меморији да, обавезно, ту се води 
евиденција и тако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, само још нешто 
везано за ова ваша казивања код нас у нашим поступцима, било истраге 
било на претресу и овај исказ Хашким истражитељима из 2006.године. 
Мени је сад остало нејасно ту ако сам ја вас добро схватио, ви рекосте, 
дадосте објашњење председнику већа да сте ви то Хашким 
истражитељима везано за тај састанак  у канцеларији код Репановића, да 
сте ви то рекли на бази тога што су вам они рекли, тај истражитељ вам 
рекао како су то неки сведоци тако навели, па онда ви то рекли, ако је то 
тако, ако то људи ти кажу онда ваљда јесте тако, јел? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја ћу да читам како је то 
формулисано овде, а ви ме исправите ако грешим, дакле ваше казивање 
у  овој изјави коју сте ви потписали и то није спорно. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте казивање у првом 
лицу једнине, дакле. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, да, јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле ви казујте, не да неко 
каже сведок рече или сведок изјави, него ви казујете у првом лицу 
једнине «мало касније док сам био у згради полиције чуо сам командира 
Репановића који се обраћа групи полицајаца у малој канцеларији, видео 
сам следеће људе», па и нама сте рекли да сте видели, само што сте то 
описали да је то било испред зграде у дворишту. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па сте навели те људе. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте нам, ви нам нисте 
рекли да сте од неких сведока чули како су тамо неки људи били, него 
сте их ви видели и Репановића чули, тако сте нама причали. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да, то испред станице кад сам 
наишо, али за. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је то испред станице. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А за састанак сам реко, вероватно у 
смислу тога зато што су други људи рекли, а испред станице то што сам 
вам реко кад сам ја наишо то сам ја реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да ово не буде нејасно, значи оно што сте 
рекли на главном претресу да сте чули у дворишту полицијске станице 
шта је рекао Репановић, да ли сте ви то чули? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте, рекао је. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, јесте  реко сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, само толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? Нема. Одбрана. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Кад смо већ код тога да ли је чуо или није, 
јел командир Репановић, јел можете можда данас да се сетите како је 
гласила наредба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, нећемо понављати, не, не, одговорили 
сте. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро, мислим хронолошки би то требало да 
следи зато га и питам. Да ли је он ту наредбу вама издао пред другим 
члановима који су били у том дворишту то јест свима вама или је њима 
прво издао ту наредбу па сте онда ви наишли? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То не могу да се сетим, то нисам 
сигуран. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па сад сте одговорили на тужиочево питање 
да ли сте ви чули ту наредбу, он је ваљда то реко свима? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам чуо за мене у смислу тога за 
мене а не. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А шта је вама реко? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам и на сваком саслушању реко 
не могу да се сетим шта ми је реко, али знам да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, немојте се понављати. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Не, па битно је да ли је он био ту у тој групи 
којом се обраћао Репановић, или је накнадно дошао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Исаиловићу. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: И видео да се неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је прво рекао да је ту наредбу чуо кад је 
изашо из помоћног објекта, када је кренуо према станици, на можда пар 
метара да је био Репановић и да му је то саопштио. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја ћу вам предочити шта сте рекли код 
истражног судије на страни 17. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и у полицијској станици да је био. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: «Већ су пошли, значи били су у кретању, да, 
ту баш на том месту, како ви онда чусте наредбу пита судија, шта је 
њима командир рекао, па ја кад сам наишо мени је командир рекао као у 
том смислу да ја кренем с њима, истражни судија, немојте у смислу шта 
је вама командир реко пошто ово очигледно пре тога нисте чули, јер 
нисте били ту, ви излазите и шта вам командир каже». Значи јесте ли ви 
бии ту кад је издата нека наредба и да ли је уопште издата? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја лично сам чуо мени кад је реко, а 
пре тога шта је и како је било, то не могу  да причам. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Е сад, да ли можете да кажете, оптужницом 
се Радојку Репановићу ставља на терет да је изговорио реченицу «идите, 
убијајте, товарите и возите». Јесте ли ви то чули? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја то нисам чуо али. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само још нешто да вас питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, довршите, немојте га прекидати, шта али? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Али ја сам мислио то у смислу тога 
је рекао, чим сам ја отишо тамо са колегама оним резервистима да 
утоварам, значи вероватно је у том смислу реко, није мого другачије 
нешто да каже. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Чекајте, ове речи нисте чули, јесте ли чули 
реч убијање? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само још нешто да вас питам, данас вам је 
судија предочила да је сведок «А» изговорио да, то јест предочила вам 
ваш исказ па је навела отприлике и сведок «А», пре тога вас нико није 
упознао ко је сведок «А». Па одакле знате лично сведока «А», одакле 
знате ко је сведок «А»? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па ја сам га овде видео и на 
монитору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па предочавано. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Пре тога га није видео на монитору, то сам 
пажљиво пратио, зато сам хтео да се јавим, одакле сте знали ко је сведок 
«А», ви сте саслушани пре њега и нико вам пре тога није рекао да 
постоји заштићени сведок, након тога сте дошли, он је заштићени 
сведок, нико вам није рекао ко је заштићени сведок, ви сте 
подразумевали да је то сведок који је заштићен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Одакле знате ко је заштићени сведок? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно, тачно. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: У смислу тога зато што сте ви 
прочитали Ивицу Новковића а њега нисте прочитали,  и знајући да смо 
тројица били, знам ко је тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тако објасните да се зна. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја остајем и даље при предлогу да се изврши 
неуропсихијатријско вештачење да ли овај сведок склон фантазмима и 
конфабулацијама, па да утврдимо да ли можемо да верујемо његовом 
исказу, мада очигледно да не можемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, добро приговара исказу, нема 
проблема. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Мене интересује, зашто ви прихватате 
сугестију Хашких истражитеља ако то нисте видели и чули, у вези 
састанка? Да ли остављате могућност да је то нетачно што су вам они 
сугерирали да је после постало саставни део вашег исказа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, они су исто судије, као значи 
и ви и ја. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја нисам судија господине, ја сам адвокат. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Односно правник, значи правник 
ипак мора да прича праву истину ипак су то озбиљне ствари, не би смео 
да лаже, само због тога. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Значи ви сте њима поверовали не сумњајући да 
је то можда нетачно? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, мислим, таман посла, ако 
правници лажу онда нема шта да се прича. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јесу  ли вам они рекли која су то лица која су 
рекла за тај састанак? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Поновите још један пут питање? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јесу ли вам они рекли која су то лица која су 
спомињала тај састанак или су паушално говорили о некоме да је нешто 
спомињао и тако даље? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Само су ми рекли лица, а не имена и 
презимена. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како су вам рекли лица а не имена и 
презимена, како сте ви то схватили?  Добро, господине Вељковићу, само 
још, везано за паљевине, нисам вам предочила, ви сте у истрази 27.марта 
2006.године, говорили о томе да нисте видели да је нешто запаљено, 
нити сте видели дим из неких од тих кућа, нити сте видели да гори кућа 
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у близини где сте скупљали лешеве, а на главном претресу кажете, кућа 
где се пуцало и где је убијено по вашој процени четири, пет људи била је 
упаљена, одмах после изласка људи док је сведок ту, док сте ви 
скупљали ту лешеве кућа је горела, међутим нисте видели ко је упалио, 
шта је тачно? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Тачно је ово што сте сад друго 
прочитали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте видели да је горала кућа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте тако, у истражном поступку што сте 
тако рекли да нисте видели да је било шта било запаљено? Објасните 
нам  зашто. Јел можете да дате објашњење? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете?  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања даље? Изволите? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја само једно питање које сам прошли пут, 
које сам на прошлом главном претресу заборавио да поставим за овог 
сведока. Он је на прошлом главном претресу баш на ваше питање 
изричито, сада сам малопре читао транскрипт, рекао, изјавио да је тог 
спорног дана мог клијента Рамиза Папића видео само у дворишту у 
полицијске зграде, да даље не зна шта је било. Е, сад моје питање се 
надовезује на то. Да ли сведок може да нам каже, обзиром да је био 
евидентичар, да је требало да зна такав податак где је Рамиз Папић 
живео за време док је службовао у Сувој Реци, где је он становао? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Рамиз Папић је становао у тој згради 
где је била канцеларија администрације, биле су три спаваоне и он је ту 
становао.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, где сте храну узимали? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Од 1998. смо се почели да хранимо 
доле у хотелу «Балкан»  кад је почело да се пуца, значи заједно са 
испомоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког сендвича ту у полицијској 
станици? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Давали су те сендвиче, а пре тога 
како се снађемо, ишли смо и у Балкану доле. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: (бранилац опт. Петковић Мирослава) – Судија, 
ја бих само сведоку поставио два питања у погледу ове групе за убијање. 
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Он је навео група за убијање да су ту групу сачињавали Петковић 
Мирослав, Тановић и Чукарић. Да ли је та група у ствари представљала 
ауто патролу? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То не могу да се сетим, вероватно су 
имали своје службено возило, пешице нису ишли. Е, сад да ли је била 
ауто патрола или није то не могу да тврдим. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли је у тој ауто патроли био и сведок «А»? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Можда је био претходних дана а за 
тај дан не могу да се сетим. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Ви сте у вашем исказу од 08.11.2006. године 
навели да сте чули пуцњаву и да сте видели Чукарића, Тановића и 
Микија и друге, а нисте навели који су то други?  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја могу да вам кажем значи за које 
сам био сигуран, а за које нисам био сигуран нисам могао да кажем. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: А који су то други, да ли су то били цивили, 
униформисана лица, војска, полиција, ко је то? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, војска није била. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: А ко је био? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно полицајци али не могу да 
кажем ко је био зато их нисам ни навео. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Ја вас не питам поименично него да ли је било 
униформисаних лица, ко је био? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Само униформисаних, значи 
полицајци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који су то други, у којим униформама су били? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: У тим униформама нон стоп су 
носили, плавим униформама.  
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Само нам реците, рекли сте да сте видели да се 
пуца а нисте видели ко пуца. Како то да сте видели Тановића, Чукарића, 
а да нисте видели да они пуцају а видели сте их? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да вам кажем нешто. Ја сам се то 
лоше изразио. Не могу да видим него чуо сам пуцањ а видео људи како 
мртви падају. Ето то. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Јесте ли видели ко је пуцао у њих? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А то већ нисам видео, то већ нисам 
видео. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Чукарић? Сачекајте мало. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија Крстајић вам је показао налог неки који 
вам је и судија показао. Да ли можете поново да му покажете тај налог 
молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који налог, за извршење службених задатака? 
Ево га. Имате тај налог, погледајте.  
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Тај налог што имате испред себе је л' то 
званичан документ? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи, нико га не потписује и кад га ви 
урадите не ударате печат? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. Потпише га, овде пише командир 
полицијске станице. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли пише  ту командир, је л' потписао? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Овде није потписао. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па зато вас питам то што гледате је л' то 
званичан документ или није? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, јесте, званичан документ. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Има потпис и печат? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Овде има место. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па је л' потписао то што видите? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То није потписано, није. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То није потписао? Да ли потписује тај који 
потписује, ко је овлашћен са тим грешкама и тако написаним словима 
као што је у том компјутерском то што гледате одштампано, је л' то 
тако, нема ћ, нема ч? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, не, ја не знам ово како је изашло 
из штампе, ово није добро штампано. Сад, ја знам на том компјутеру где 
сам ја куцао да је то лепо излазило, сад не знам како је одштампано овде. 
Овде видим да нема поједина слова, али не знам како су они ово 
штампали. Ово је накнадно штампано, не знам кад је штампано. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Откуд ви знате да сте то штампали ако је то у 
компјутеру а није тако, откуд вама сад сазнање да сте то ви штампали? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је накнадно штампање, не знам 
како су задавали компјутеру ону команду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако смо разумели. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вељковићу, сведок «А» и Ђорђевић 
Новица они кажу да на овом Рештанском путу виде припаднике ПЈП, 
Чегрове? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је само њихово виђење, ја нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, поготову кад се узме за овог 
Радослава Митровића, поготову за њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Чукарић?  
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добар дан господине Вељковићу. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Добар дан. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођа председавајућа вас је питала везано 
за распоред, ви сте веома лепо објаснили, баш ми је драго што тако 
говорите и видим да сте на неки начин компетентан за то, па сте рекли 
лепо да вођа патроле је увек први. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да, али да би питање поставио због тога. Па 
сте рекли у колико га ко мења тај и вођа патроле па вас је питала 
председавајућа да ли је могуће други. Ви сте рекли могуће је али зависи 
до резултата рада и стажа рада. Е, сад вас ја питам да ли је ако је други 
по реду приправник полицајац и дошао на месец дана рада да ли он 
може да буде вођа патроле или онај ко има три године радног стажа у 
ОУП-у вођа патроле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је могао да буде приправник? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не може. Приправник не може да 
буде вођа патроле. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи, увек је вођа патроле човек са већим 
радним стажом у ОУП-у? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Баш тако. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хвала лепо, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли може Чукарић Слађан да буде вођа 
патроле? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ако је био приправник не може. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас питам у то време, у вашој полицијској 
станици да ли је могао Чукарић да буде вођа патроле? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не знам да ли је био приправник, не 
могу да се сетим. Ако није био приправник могао је да буде, ако је био 
приправник није могао, зависи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли може да буде приправник а пре тога био 
полицајац у неком другом месту? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А не може. 
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АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Кад је већ Чукарић дошао, ја бих предложио 
да се суочи са сведоком Велибором Вељковићем на околност да ли је 
командир полицијске станице формирао одређену групу у дворишту 
полицијске станице како каже сведок групу за убијање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да се суоче кад он каже да није био ту. Не, 
није он одговорио тако. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја могу одговорно да кажем пред овим 
већем и пред овим судом да мени господин Репановић никад се није 
обратио тако нешто сем једино кад сам дошао у Суву Реку и кад сам се 
ја њему лично обратио он је мени рекао господине Чукарићу пратите 
распоред сутра, ви сте на распореду и више Репановића ја нисам 
контактирао, ништа Репановићу не могу да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Репановић?  
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Само још ово бих рекао пошто каже он не 
може да буде приправник ко дође са друге стране. Постоји писани 
докуменат кад сам примљен и решење има, поседујем то ћу 
документовати да сам ја био приправник. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Петронијевић?  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: (бранилац првооптуженог Митровића) 
– Да ли вам је неко од присутних након овог догађаја рекао да је тог 
дана у преподневним часовима испред станице видео Митровића? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Мени нико није рекао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Оптужени Репановић? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добар дан господине Вељковићу. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Добар дан. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Прво питање да ли прво правимо 
распоред па се на основу распореда куцају налози или се налози прво 
куцају па се прави распоред? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Прво распоред па се види да је било 
неких измена па после тога се измени па онда иде распоред па налози. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли то значи да на основу распореда 
налози се штампају на дати задатак, јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, то смо рашчистили. Причали сте 
отприлике како се прави распоред, да ја вама дајем, реците ми како се 
водила редна листа – аутоматски или ручно? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Док није био компјутер ручно, после 
тога аутоматски, односно ручно се водила само за људе припаднике 
резервног састава. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли се сећате, да ли сте ви водили 
ручну редну листу? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је ово оваква? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо сам  хтела то да предочим. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хоћете ви, ево имам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је ово? Немојте ништа само реците шта је 
то? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, јесте то је редна листа коју је 
он писао али нема овде, код њега се не воде радни сати, него је била 
друга једна редна листа. Кад је ишло све ручно а компјутерски кад је 
почела компјутерска обрада података. Ово је моје, ово је значи мој 
рукопис, нема шта да лажем. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Господине Вељковићу, слушајте ме. Да 
ли ви на основу овога ја вама дам, ви направите распоред на основу 
овога? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Баш тако. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је ово помоћна редна листа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала лепо. Е, сад ја ћу морати опет 
мало око ових, око Бојевића и око Андрејевића. Рекосте тамо добили 
смо и ове, само мало да се ја снађем, резултате рада па се види да ту 
нема резултата рада за март месец код њих двојице па сте то објаснили 
да је то могуће да је он био резервни састав и један и други? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је могуће да сам ја погрешио. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, сад ја вас питам. Да ли је могуће 
да неко буде у резервни састав а да не буде унет у распоред? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. Ако је унет у компјутер покаже 
га, а то је већ нешто друго тамо редну листу како он сачињава. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, активни састав и резервни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, сад мени није јасно. Ја сам предочила и 
за април месец где стоји, имате радне сате за Бојовића и за Андрејевића. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ово сте ми рекли то је било за март 
то што сте ви показали за март, а после могуће да сам ја исправио кад је 
друго после за април могуће да сам ја у међувремену исправио податак и 
он је показивао сатницу. 
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја имам овде распоред за 26.03. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вељковићу, да ли су Андрејевић 
Срђан и Бојовић Дејан били присутни тих дана у Сувој Реци? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Они су били у Сувој Реци, баш да ли 
је тај критични моменат кад је та породица лишена живота баш да ли су 
ту били у станици или не то већ не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они кажу да нису били. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Е, то већ не знам, ја не могу да се 
изјашњавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Је л' могу ја да предочим њихове изјаве? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Бојовић Дејан каже да је радио до 15. 
априла у Призрену, пре тога је био овде у Сувој Реци, па је након тога 
отишао, у Призрену радио до 15. априла, исто то и Андрејевић Срђан 
говори да је као приправник радио у Призрену и да су дошли 15. априла 
да раде у Сувој Реци. Да ли сад то може да буде ово што нису били у 
марту? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно ако су они тако рекли 
онда је то вероватно тако. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, нећемо више око тих ствари. Ја 
ћу вам предочавати неке ствари па ћете ви да ми кажете шта је тачно. Ја 
ћу ево кренућу од изјаве код тужиоца кад сте дали у Лесковцу па сте 
рекли овако једном приликом: «Испред нас ишла је група за убијање, ми 
смо сви заједно кренули Рештанским путем». После тога, онда мало 
ниже на истој страници кажеш овако: «Кад смо ми нешто касније пошли 
за њима прошло је једно 10 минута». Како сад у истој изјави једном 
кажете ми смо заједно ишли а после тога кажеш ми смо 10 минута након 
тога отишли? У истој изјави то говорите код тужиоца. Ја могу изјаву да 
вам покажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорите. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли сте ви то тако рекли или можда? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, чим сам ја потписао значи ја 
сам тако рекао, нема лажи, нема преваре. Ја кад сам ушао код њега, код 
овог Вашег колеге доле у Лесковцу, кад сам видео људи да треба да буду 
лишени слободе, списак људи који требају да буду лишени слободе ја 
сам читав шок преживео и онда сам вероватно почео по ономе почео сам 
да једноставно неке нелогичности причам јер ја сам од тог дана, значи 
кад сам видео да ће они да будуј лишени слободе и кад сам дао изјаву, 
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кад ми је ваш колега званично саопштио да ће они да буду лишени 
слободе ја сам читав шок преживео да ја нисам знао да отидем на 
паркинг возило где ми се налазе кола. Од тог тана ја више притисак 
нисам могао да имам како треба, три године час по час лош притисак. Ја 
гледам то на физичко не осећаш ништа а онда кад измери кад отиде 
притисак ово. Значи, то је тачно што сам ја рекао али само претрпљеног 
шока. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, хвала. Идемо даље. Иста изјава, 
мало ниже доле ја ћу вас цитирати, кажете овако. Прво кажете: «Пошто 
је та група за убијање ишла испред нас ја нисам могао да видим како су 
и кога убили». Пасус испод, одмах на истој страници кажеш следеће: 
«Крећући се иза те групе ја сам лично видео да они улазе у куће, 
истерују народ и да пуцају у тај народ. Те људе које су убијали, убијали 
су у двориште одмах на лицу места». Једном кажеш ниси видео, једном 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Репановићу, на главном претресу смо 
све предочавали, све је то предочавано. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Није ово, мислим да није ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то предочавано. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Мислим да није ово госпођо судија зато 
предочавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је чак у једном моменту рекао не знам шта је 
овај тужилац то писао, назначио, чак је и то рекао, значи немојте то је 
све предочавано.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо се понављати молим вас. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Био је под стресом, добро. Е, сад ево ја 
ћу да искористим исказ што сте дали хашким истражитељима. Овде 
први пут видим у том исказу да сте рекли «ја сам био дежуран у СУП-
у». Никада то нисте рекли да сте ви били дежурни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Шта то значи, јесте ли били дежурни 
или нисте били дежурни? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, нисам. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А зашто сте рекли да сте били дежурни 
у СУП-у? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се према микрофону.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хоћете ми, мислим да ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' има још питања? 
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Има, има, само мало. Ви једино видите 
лешеве и кажете да су лешеви били колико сам ја схватио испред беле 
куће, је л' тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он је говорио на путу. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да то је пут али испред беле куће.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А зашто сте код тужиоца рекли убијени 
су у двориште и ту смо их сакупили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Они баш нису били на путу, на 
асфалту, него су били тамо три, четири метра а вероватно. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, не, ово је двориште, ви кажете 
двориште? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па вероватно чим је три, четири 
метра то је било двориште њихово, нису они били на асфалту. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, ја ћу да вам предочим. Видите 
овде су сведочили сведок Агрон Бериша који је непосредни очевидац, 
сведок «А», Ђорђевић Новица, Ширета Бериша, сви говоре другачије и 
они говоре, Новковић Ивица исто говори, сви они говоре да је то било у 
двориштуј иза куће, једино ви говорите испред куће. Да ли ту можете да 
објасните те разлике? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ту не могу никакву разлику да 
објасним. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не можете? Добро. Није ми баш нешто 
код ове изјаве, код хашких истражитеља што си дао, ви прво објаснисте 
тамо у канцеларији како сам ја позвао људе, како сам набројао ко је све 
био и рекосте да сам ја тамо наредио да се иде да се убија али на крају 
задња реченица кажете овако: «Верујем да су наређења везана за 
убијање у Сувој Реци сигурно дошла са вишег нивоа од Репановића или 
Витошевића». Зашто сад верујете ако сте нешто већ претходно рекли да 
сам ја, онда сте требали Репановић је наредио а не на крају доносите 
неки закључак опет? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он стално то говори да он стиче тај 
утисак да је то зато што је кренула та група. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Није објаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Малопре вас госпођа судија питала и ви 
сте говорили да је та кућа горела тог дана кад сте сакупљали лешеве, је 
ли тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Шта је горело? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Та кућа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочено му је. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јесте. Е, сад ћу ја да вам предочим, 
предочићу вам исказ који сте дали у истрази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за паљевиње? Предочено, разјаснили смо.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не, не, али он говори да су претходног 
дана биле запаљене куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорио је о томе.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Овде говори децидирано да су 
претходних дана биле куће, да тог дана куће нису гореле ниједна кад су 
они сакупљали лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорио је да ништа није било запаљено, то је 
говорио у истрази и разјаснили смо. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тако је. Не, да су биле претходно 
запаљене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви видели да су претходног дана биле 
запаљене куће? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја нисам видео. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То је било претходних дана упаљено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? Добро.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, ја цитирам шта је он рекао у 
истрази и то је на страни другој, то га тужилац пита више пута и на 
страни 48 истражни судија опет то покушава да провери. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Рекли сте овако у истрази на страни 13: 
«Када сам ја наишао», ја ово говорим за вас, ви говорите за себе – «када 
сам ја наишао ја уопште нисам ни знао да ће да буде убијање верујте, јер 
мени нико ништа није рекао, ја сам полицајац, ја сам ту једноставно 
радник који извршава наређење», је л' ово овако било? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Тако. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ниси знао ништа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па нисам знао, ја кад сам наишао ви 
сте ми већ, не знам, ја сам више пута то понављао ви лепо као старешина 
знате како и шта је било, да сте се налазили онде испред прозора 
дежурне службе и да сте мени  не знам шта рекли да ја нисам хтео тамо 
да идем, лепо знате да ја као радник сам дужан да извршавам наређења, 
ако их не извршим из неоправданих разлога сносим кривицу, ако 
оправдано пише се тамо нереализоване активности. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Немој да објашњаваш. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја само због тога кад сте ми ви рекли 
да ја идем ја нисам хтео ту да идем, ви лепо знате где сте били и шта сте 
били и највећу глупост што сте направили то је за оног човека 
притвореника. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Шта сам ја ту направио? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Што му нисте донели решење о 
задржавању. Да, да, два, три дана је било а дужни сте били да то 
урадите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Вељковићу сачекајте питање. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Доћићемо и до тога. Зашто сте у истрази 
говорили и у претходни истражни поступак да је то било у двориште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас господине Репановићу предочавате 
нешто што је већ рекао. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, идемо даље. Ви сте говорили 
овде пред овим већем на страни 21 како је камион ишао испред вас на 5, 
6 метара, а ви сте ишли иза камиона, ти, сведок «А», овај Новковић? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то предочено. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Моје питање, дошли смо и до тога. Како 
зна возач где да стане ако је дошао са стране човек? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је вероватно било организовано. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Како? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То ви мора мало боље да знате, а не 
ја. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ви идете иза камиона и он стаје човек, 
он иде испред. Како он зна где ће да стане? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па лешеве види, лешеви су поред 
пута 3, 4 метра, немогуће да он човек вози да не види лешеве, колики је 
човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Репановићу, чујете ли ви шта он 
говори? Он иде Рештанским путем скупља лешеве. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, добро, једино он иде скупља 
лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим вас па то је његов исказ, после 
ћемо ценити све те исказе.  
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли сте ви осећали смрад тих лешева 
када сте их сакупљали на Рештанском путу? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесам. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А шта то значи? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Репановићу молим вас предочите 
разлике у исказима са осталим сведоцима а не све ово што смо 
расправљали, да поново расправљамо, поново иста питања. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па иста питања али нису разјашњена, то 
хоћу, ево ово. Да ли су тог дана са вама ишли комуналци? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Тог дана нису били комуналци на 
Рештанском путу а на тамо оној пицерији били су неки из комуналног 
предузећа, не могу да се сетим који су, то су била нека лица можда 14, 
15 година или можда мало млађи. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А одакле вам ово код истражног судије 
прва изјава коју сте дали 05.03.2004. године, страна 11, кажете кад вас он 
пита да ли сам вам ја рекао у чега да се утовара, а ви кажете: «А већ су 
кренули комуналци са трактором». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је објашњавао и то је, па се исправљао, па 
није са трактора. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Нема трактора, је л' тако? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не могу да се сетим ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Репановићу држите се оног како смо 
се договорили. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Гогић, Витошевић и овај Мојсић исто 
говоре трактор, тог дана кад су ишли на увиђај. Да ли знате шта значи 
реч ауторизација? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Која реч? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ауторизација? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Не знате?  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Питање овде у задњој реченици што сте 
дали, у ствари то је хашким истражитељима, па кажете овако: «Верујем 
да су наређења везано за убиства у Сувој Реци сигурно дошла са вишег 
нивоа Репановића и Витошевића, што полицајци на том нивоу нису 
једноставно могли да дају ауторизацију за таква дела». Да ли ви знате 
шта значи реч ауторизација? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не, могуће да је човек лоше разумео 
тај што је уписивао јер је он био Енглез и могуће да је он лоше разумео и 
да је тамо уписано лоше.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање.  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ауторизација. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте ви то говорили па вас је тај Енглез 
лоше разумео и да ли сте уопште нешто о томе говорили, о том неком 
вишем нивоу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли сте ви спомињали реч ауторизација? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, суштина је важна, не превод, него да ли 
сте нешто о томе говорили, о неком наређењу са вишег нивоа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Вероватно смо разговарали  и ја сам 
то рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, али шта сте ви то рекли, то нам само 
реците? Ништа страшно, само ви реците шта вас је он то погрешно 
разумео? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Могуће да је погрешно разумео тај 
што је уписивао превод ове жене која је преводила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте ви то рекли па је лоше преведено? 
Разумете шта је смисао овога? Ево то могу овако да питам, да ли сте ви 
рекли да је наређење за те радње убиства и ово морало да дође са вишег 
нивоа јер Репановић и ови нису људи који могу да одобре те ствари. То 
је превод ауторизације. Да ли то има неке везе са исказом који сте ви 
дали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао оно што је мислио. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Изјава је потписана на енглеском.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање.  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам потписао на енглеском изјаву. 
Шта је после превођено на српском то је друга ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, константно убацујете, не 
укључујете микрофон.  Не можете тако, укључите микрофон. Господине 
Репановићу следеће. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ево једног кратког питања. Пошто је 
говорио да је неко узео кључ из дежурне службе, али питање је да ли зна 
тај неко ко је узео кључ да ли је вратио кључ у дежурној служби? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То не знам. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То нисте видели? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро. Само да не понављам неке 
ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма понављате, нон стоп понављате, предочавате 
што је на главном претресу предочавано. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ево на пример ово 05.03.2004. године 
код истражног судије сте рекли да је наводно неки притвореник убијен 
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сат времена после овог масовног убијања у 13 сати прецизирате, а 
убиства су била у 12 сати. Како сад сте променили време? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: На то немам одговора. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Немате одговора? И ово је интересантно 
питање. Рекли сте овако, страна 60., 08.11.2006. године, овде пред овим 
већем: «Отишли су у занатски центар за тим људима што су побегли да 
виде где ће да се сакрију, где ће да нађу спас». Моје питање је како ви 
знате да ће ти људи да траже спас и да ће да се крију а неће нигде да 
продуже, да иду даље? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Нису имали куд да беже. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Нису имали куд да беже? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Рекосте да сте напустили занатски 
центар пре него што се завршило сакупљање лешева? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Јесте. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па сте рекли да је тај камион отишао у 
правцу Призрена. Како ви знате ако сте напустили пре камиона лице 
места? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Зато што је пут према Приштини био 
блокиран. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Оптужени Чукарић? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Док не дође Чукарић имао бих предлог да се 
овај сведок суочи са сведоком «А», са Чукарићем, Петковић 
Мирославом, Рамизом Папићем и накнадно са Анђелком Поповићем и 
Ивицом Новковићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са сведоком «А» на које околности? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па сада смо рекли које су супротности. 
Велибор Вељковић наводи да је са сведоком «А» и са Ивицом 
Новковићем био читав дан и да је видео све што је видео сведок «А», 
сведок «А» каже да га уопште није видео тог дана па да се изјасни на те 
околности. Што се тиче Мирослава Петковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сачекајте да чујемо Чукарића.  
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине Вељковићу, ви сте правили 
распоред и сигурно знате ко су вам били вођа сектора, ко је који сектор 
држао у Сувој Реци? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Добро, знам. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Реците ми та имена. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Знам да је IV сектор држао Жика 
Стојановић. Е, за ове остале за прва три већ сам заборавио. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А имена знаш која су? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Већ сам заборавио, имена да их 
читам по редној листи вероватно бих се сетио. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: После колико радног времена проведеног у 
ОУП Сува Река полицајац може да постане вођа сектора? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То већ не знам, то радни резултати 
зависе, године службе и то. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сам ја био вођа сектора, да ли ви 
знате? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То већ не знам. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сигурно да нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже не знам, а ви кажете сигурно нисам био. 
ОПТ. СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко питања? 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Колега Исаиловић је предложио суочење 
сведока Велибора Вељковића и сведока «А». Ја бих предложио да се 
суоче на околности да ли су били заједно, пошто су им искази 
контрадикторни у погледу ових лешева који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте сведока «А», сведок «А» каже да 
уопште није био. Сведок «А» да ли ви желите и хоћете да се суочите 
овде са сведоком? Не жели да буде и зато седи у посебној кућици.  
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Ја се извињавам, али непосредно да се суочи на 
околности где су нађена ова четири леша? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ме чујете? Хоћете да изађете овде у овај 
део суднице и да се суочите са сведоком Вељковић Велибором? 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Врши се СУОЧЕЊЕ између сведока Вељковић Велибора и 
сведока «А». 
 
СВЕДОК «А»: Кад смо ја и ти носили лешеве брате слатки? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Од нас двојице нешто са једним није 
у реду. 
СВЕДОК «А»: Па не знам него ја кажем. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: За детектор лажи и један и други. 
СВЕДОК «А»: Ја ниједан леш нисам пипнуо, а ти ако си ме видео кажи 
брате пред ове људе, пред свима. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па ја сам те видео, ми смо били 
заједно. Да идемо по детектор лажи. 
СВЕДОК «А»: Ја знам да сигурно нисам био. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Где си био? 
СВЕДОК «А»: Ја сам био испред пицерије сво време кад си дошао ти, 
износили сте са екипом. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам само утоварао. 
СВЕДОК «А»: Био си са екипом цивилне заштите. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А с тобом нисам био? 
СВЕДОК «А»: Ја сам био ту али ја нисам утоварао, то је сигурно. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То су 5, 6 лешева, овамо су били 
преко 30 у пицерији. 
СВЕДОК «А»: У бре Вецо. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: 48 људи су били, ја сам тамо доле 
рекао кад ме питао онај Драгољуб Станковић, њихов колега око 100, оно 
48. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд ви знате да је било 48? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Мени је рекао. 
СВЕДОК «А»: Вецо ти си побркао нешто сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте кренули заједно? 
СВЕДОК «А»: Ма нисам, нема шансе. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја знам да смо кренули али нема 
везе, један каже да је био, други каже да није и не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је рекао. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је свако остао при свом исказу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете се вратити у ову последњу просторију.  
 Хоћете позвати сведока Ђорђевић Новицу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте га питали и колега је питао за ону 
наредбу за убијање коју није чуо али је малопре сведок лепо објаснио 
окр. Репановићу да није хтео да ради оно али је радио ово, па шта је то, 
шта сте ви то одбили а што вам је Репановић рекао? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Одбио сам извршење кривичног 
дела? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којег? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Убиства. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како то изгледа? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ватрено оружје кад употреби се 
према човеку смрт врло лако наступа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад нам то објасните како то изгледа кад вама 
Репановић каже да треба да извршите кривично дело а ви одбијате, само 
нам то реците? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не сећам се тачне наредбе али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је исто говорио, све је то рекао он је видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево само ту реченицу и ја ћу сести, само ту. 
Нек заврши реченицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он стално говори. Тужиоче, он стално 
објашњава да он не може да каже, али је видео ту групу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како је одбио, шта је рекао, како сте одбили? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не могу ни ја да се сетим, мислим да 
ја рекао сам у смислу тога не ја тамо да идем, мислим да сам у том 
смислу рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А на шта сте мислили, на који део? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: На убиство. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала пуно, немам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђорђевићу, везано за притворено 
лице ви сте тврдили да је притворено лице конкретно Ељшани Абдулах 
да је убијен испред Неџадове куће, је ли тако, куће где је био ОЕБС, 
господин Вељковић он тврди да је притворено лице убијено у дворишту 
полицијске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја знам да је убијен испред, ја сам 
видео испред куће ОЕБС-а. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Врши се СУОЧЕЊЕ сведока Вељковић Велибора и сведока 
Ђорђевић Новице. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја знам да су убијени, вероватно си 
нешто побркао ти шта ово, иначе ја знам да је човек убијен у дворишту 
полицијске станице. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја нисам могао да видим у дворишту 
полицијске станице. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: А где си био, на које осматрачко 
место? 
Ја? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На звонику цркве. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: И одатле ниси видео ништа, а тамо 
си видео. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Преко пута је било мене. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Преко пута тебе? Ја знам да је човек 
убијен. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па звоник цркве и кућа ОЕБС-а су 
једна преко друге. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Знам да се одатле види, значи нема 
шта да се прича, али за овог човека тај како се зове притвореник што је 
пуцао на полицију  мада и он није био цвеће, вероватно је пуцао на 
полицију, значи ту нема шта да се прича, знам ја те цвећке који су 
доводе у станицу како су они невини и ово и оно. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја то не знам да ли је био цвећка или 
није био цвећка, то мене не интересује. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пази, ја знам да је он убијен ту у 
дворишту касарне, мада пази не сумњам ја у то да је он пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђорђевићу, реците, ви сте рекли да је 
Јајце убио Ељшани Абдулаха, ви сте говорили код тужиоца рекли сте да 
сте видели да му је Јајце пришао и опалио још један метак. Кад га је 
убио да ли му је пришао и опалио још један метак? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? Добро.  Да ли имате још нешто да 
изјавите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате? 
 
 Констатује се да је свако остао при свом исказу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи. 
 Да ли има још питања? Изволите? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Једно питање само. Место где се 
наводно догодио овај догађај ком безбедносном сектору припада?  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Првом, Месна заједница Сува Река, 
увек првом сектору припада. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Можете ли сад увидом у ове 
спискове да утврдите ко је по вашем сазнању био вођа тог првог 
безбедносног? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може рекао је да се не сећа. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Рекао је кад би видео, али у реду 
идемо даље. Е, сад кад се полицајци врате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад би видео он би прочитао. Он се не сећа, 
рекао је да се сећа IV сектора а прва три се не сећа.  
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија, ми уважавамо чињеницу да 
се неке ствари и заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули шта је рекао? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Лепо сам чуо и видим читавог дана, 
уважавамо и ту чињеницу да се неке ствари заштите али не у овом 
обиму. Е, само још једну ствар да вас питам. Кад се полицајци врате с 
патроле и кад сачине патролни лист или задатке које су извршили, шта 
бива са том документацијом? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То прво прочита старешина и онда 
потпише значи свој потпис на налогу и онда мени даје и ја исто 
накнадно читам ако има радних резултата упишем, унесе се у компјутер 
ако нема радних резултата онда се стави у омоту списа у зависности по 
делатностима, кад прође месец онда се ти налози архивирају а други се 
омот списа отвара за идући месец и тако. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е, само да вас питам кад се 
архивирају ти налози шта са њима бива, где се налазе? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Они су се налазили онде у ормару 
где сам ја радио и чуо сам, не знам тачно од кога, да се то после 5 година 
уништава, а податак у компјутеру унет, то трајно остаје.  
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А да ли их дужи неко? Да ли постоји 
лице  које дужи? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Пазите, тренутно тај орман сам 
дужио ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли дужи ормар? 
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АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ту документацију, значи био сам 
после одговоран ја за њу и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли имате ви још нешто да изјавите? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  Судија имао сам предлог да се сведок суочи 
са окривљеним Мирославом Петковићем на околност како се кренуло у 
ту акцију тога дана? Сведок је испричао једну верзију приче, окривљени 
Мирослав Петковић је испричао другу верзију па да се суочимо на ту 
околност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Петковићу.   

Добро, ви сте чули да је сведок Вељковић Велибор говорио о тој 
групи за убијање, у тој групи се налазите и ви, па испричајте један 
другом како се то одвијало. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Врши се СУОЧЕЊЕ између сведока Вељковић Велибора и опт. 
Петковић Мирослава. 
 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Апсолутно није постојала група за 
ликвидације, за убијање као што си навео, тако да је твоја формулација 
то је грешка. Ако се крене са аутоматском пушком негде, ратна 
ситуација, грешка је била носити пушку о раме кад је била ратна 
ситуација, значи пушка мора у руци да буде, то је прво, ти као полицајац 
регуларни требало би да знаш, а како је кренула акција кад смо дошли са 
терена за разлику од сведока «А» како је он навео, мене је Тановић 
повукао за руку и рекао акција је у току, крећемо, прешли смо пут, преко 
пута већ се концентрисале снаге мени непознатих јединица, значи 
правили су обруч, потковицу, кренуло се у чишћење, прикључио сам се 
Тановићу, кренули смо преко, значи да нисам био у могућности да 
чујем, нити сам чуо икакву наредбу, нити од Радојка нити сам било кога 
могао да видим у том моменту, а тебе понајмање, ти си цело време био у 
канцеларији. Ја мислим да ти је ово први излазак уопште до пицерије. 
Сад, како си конструисао ту целу причу, да си увукао оволике људе у 
ово што се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите му господине Вељковићу, немојте 
нас гледати, гледајте у њега. 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Је л' верујете да ја уопште не знам 
које је питање он мени поставио веровали или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коментаришите ово, он није добио наредбу да 
иде у ту групу за убијање, њега је Тановић повукао да је отишао, све сте 
чули шта је рекао. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је његова прича, то ја нисам 
видео. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ти имаш своју причу, моја прича је 
моја прича, то је доказано по мени, кренули смо директно у акцију, 
значи Тановић је повукао мене, Чукарић је, не знам за Чукарића сведок 
«А» да ли је остао ту, да ли је чуо од неког неку наредбу то нека каже 
он, ја сам кренуо пред Тановићем директно преко пута полицијске 
станице у акцију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте чули наредбу од Репановића? 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Непознате јединице су изашле из две 
«стодесетке» и кренули су у акцију, у акцију чишћења. Тебе ја нисам 
видео ни у једном моменту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите нешто. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: И кад сам већ овде ако смем да 
искористим прилику, апсолутно не стоји твоја тврдња да си био са 
сведоком «А» да сте скупљали тела. Током целе ситуације сведок «А» је 
био са мном, значи били смо иза кућа и код кућа, на пример Ширета 
Бериша је видела мене, значи и у Занатском центру и на аутобуској 
станици сведок «А» је био са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад пустите да вам он одговори.  
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То је лично ваша прича, ваша 
одбрана, значи ви можете овде да причате шта хоћете а ја знам лепо како 
је било. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Знаш како је било? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да сте ви били, да је био Тановић, да 
је био Слађан Чукарић. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ти ме ниси лепо видео. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Нисам видео? На 5 метара ја човека 
да не видим. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Ако си видео, да ли си видео да је 
Мики пуцао? Ако кажеш кажи са 5 метара Мики је пуцао и готово. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: То ја нисам видео, а жена што је 
преживела стрељање изгледа. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Стрељање да је преживела. 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.11.2008.год.                                                          Страна 99/106 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

К.В.2/2006 
 

СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Она то боље зна, она је видела. 
ОПТ. МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тебе сам два пута видео кад си улазио 
у пицерију, само сам те тада видео и скупљао си тела са Новаковићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Констатује се да је свако остао при свом исказу.   
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, јесмо ли завршили са 
сведоком? Ајде изволите? Јесте ли ви имали господине Исаиловићу још 
неки предлог, суочење? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Имам предлог да се суочи са сведоком 
Фатић Милованом који је био дежуран у полицијској станици па би 
могао да реши много оних нејасних и са сведоком Новковић Ивицом, 
мада би од њега одустао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нисте погрешили, Фатић Милован није био 
ту, он је отишао. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Гогић Милован и Анђелко Поповић, пошто 
га наводи да је био у тој групи за убијање. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Господине Вељковићу, то кад сте 
изашли из ваше зграде, из твоје канцеларије јеси ли имао пушку са 
собом? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Не. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ:  А како сам ја могао без пушке да те 
шаљем? Јеси ли ти отишао на терен без пушке? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ја сам морао да кренем у ово, а 
вероватно сам отишао па сам узео пушку кад је било сакупљање лешева. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Немој молим те.  Ако си је узео како си 
је носио? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па носио сам је без ременика. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ:  Браво, у руке? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Па у руке, нећу сигурно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. Господине Вељковићу, ви долазите 
из Медвеђе? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Путна карта 2.600,00. Да ли то покрива ваше 
трошкове? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Покрива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За исхрану? 
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СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете ништа за исхрану? 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Сведок тражи трошкове. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ИСПЛАТИТИ сведоку 3.500,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам можете ићи. 
СВЕДОК ВЕЛИБОР ВЕЉКОВИЋ: Може ли потврда за данас и за сутра 
јер је распоред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете. Сведок «А». Можете ићи, сачекајте 
потврту. Сведок «А» ви долазите у два наврата. Путни трошкови су 
800,00 динара по неком нашем извештају. Да ли тражите трошкове 
исхране? 
СВЕДОК «А»: Не треба.  
 
 
 Сведок тражи путне трошкове. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ИСПЛАТИТИ сведоку 800,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овим смо за данас завршили. Изволите.  
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Нећу дуго. Данас је сасвим јасно после 
саслушања овог сведока Велибора Вељковића који нам је изнео неке 
своје тврдње а никако чињенице које су битне за одлучивање да нема 
ниједног доказа да је Радојко Репановић издао наредбу да се изврши 
ратни злочин против цивилног становништва. С обзиром на наведено 
сматрам да би укидање притвора било једина законска одлука. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има још предлога? 
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АДВ. МИЛАН БИРМАН: Након саслушања сведока «А» мислим да је 
већ ваљда свима јасно да Зоран Петковић није ни био тамо а камоли шта 
урадио. Ја остајем при досадашњим предлозима а и окривљени Петковић 
жели да вам се обрати са молбом за укидање притвора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још предлога? Изволите? 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: (бранилац опт. Нишавића) - Предлажем 
укидање притвора из свих разлога са којих сам то и раније чинио. Уз те 
разлоге додао бих и разлоге које су истакле колеге за своје брањенике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има још неких предлога? 
Нема предлога? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја ћу мало опширније јер до сад нисам 
образлагао предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да по подне имамо, наставља смена по 
подне па сад гледајте да мало скратимо. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, нећу много дуго. Мој предлог је да се 
оптуженом Јовановић Ненаду укине притвор. Мислим да смо све извели 
што можемо да изведемо доказа који би потврђивали наводе оптужнице 
и степен основане сумње да је извршено кривично дело или не. 
Нажалост мислим да је кривично веће овог суда било јако неозбиљно 
поступало када је одлучивало о приговору на оптужницу, тако да је вама 
везало руке када је оваква оптужница са оваквим наводима ступила на 
правну снагу. Ја ћу само да вам предочим неке ствари из ове оптужнице 
а за које се терети и мој клијент везано са господином Митровићем и 
господином Репановићем. Значи, у уводном делу 26. марта 1999. године 
почев од 12 часова, нећу све да цитирам само оно што се односи на њих. 
Митровић Радослав у својству команданта 37-ог одреда ПЈП а 
Репановић Радојко у својству командира полиције ОУП-а Сува Река и 
Јовановић Ненад у својству помоћника командира ОУП-а Сува Река 
наредили да се изврши напад на цивилно становништво у делу града 
поред Рештанског пута Беришанском насељу, да се према цивилном 
становништву у том делу града врше убиства, уништавају великим 
размерама имовине која није оправдана војним потребама и након тога 
се изврши расељавање албанског становништва. После тога иде радња 
извршења. Под I каже Митровић Радослав по наредби штаба МУП-а на 
Косову и Метохији командовао и за извршење акција био задужен са око 
40 припадника свог одреда испред ОУП-а Сува Река за време док су се 
они развили у стрелце и кретали ка Рештанском путу окривљени 
Репановић Радојко је Јовановић Ненаду наредио да припадници ОУП-а 
Сува Река крену за њима и врше претрес и паљење кућа, да лица која се 
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затекну у кућама ликвидирају, да лешеве побијених утоваре на камион и 
одвезу са лица места говорећи крећите, шта чекате, убијајте, возите јер 
ја то треба да радим уместо вас. И на крају Репановић Радојко и 
Јовановић Ненад поступајући по примљеној наредби одабрали групу 
сачињену од десетак припадника активног и резервног састава полиције 
у којој су се налазили (да не цитирам ко), Репановић Радојко наредио 
речима «идите, убијајте, товарите и возите», а окривљени Јовановић 
Ненад наредио «ајде, ајде крените», а потом поделили другу групу 
припадника полиције ОУП-а Сува Река којој  је окр. Репановић издао 
наредбу да заједно са припадницима цивилне заштите лешеве убијених 
цивила утоваре у камион и одвезу са лица места. Молим вас, нећу да 
улазим у оцену доказа јер то није време и место, говорим само о једној 
битној ствари а у судској пракси је то било, до сада рађено, значи 
степену основане сумње да је мој брањеник извршио кривично дело 
наређењем ратног злочина на начин на који сам вам сад описао. Молим 
вас, једно једино лице које се изјашњава о њему је рекло да било какво 
наређење није добио, а камоли да је било шта од овог што сам читао као 
цитате речено било од опт. Митровића, било да је уопште су били 
заједно Репановић и мој брањеник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извињавам се морам да вас прекинем. Да ли 
може ова завеса да се уклони? Сведок «А» није више у судници. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Стога мислим да до краја овог поступка који 
очигледно не може да се заврши ни за ова два дана ни следећа ни даље 
да треба јер нема тог доказа. Били су нам сви Албанци молим вас који су 
могли очевидци догађаја нешто да нам допринесу. Били су сад сви и 
наши сведоци. Значи, долазимо до тога тај степен сумње који је можда 
постојао у време када је ступила оптужница на правну снагу више не 
постоји и мислим да човек невин лежи у притвору а да се ништа не може 
до краја овог поступка који ви још даље морате да водите, јер има још 
пуно ствари овде да се по оваквој оптужници изводе да би се дошло до 
краја да му се укине притвор јер стварно сам имао стрпљења и чекао да 
се дође до краја. Нећу да улазим у оцену доказа нити улазим, али 
мислим да су моји изнети ставови потпуно основани да више не буде у 
притвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите Горан 
Петронијевић адвокат? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Придружујем се свему овоме што су 
колеге рекле. Предлажем да се оптуженом Радославу Митровићу укине 
притвор управо због дужине трајања поступка и неизвесности окончања 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.11.2008.год.                                                          Страна 103/106 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

К.В.2/2006 
 

овог поступка, опет не улазећи у оцену доказа за коју свакако без обзира 
што се докази не цене у овој фази поступка морате их ви као веће а и ми 
као браниоци који ово предлажемо, имати у виду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Адв. Владица Васиљковић? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија, из свих напред изнетих 
разлога ја предлажем да се према мом клијенту укине притвор јер је и 
ова фаза поступка показала основану сумњу не улазећи у редослед 
доказа да се наводни догађај није одиграо онако као што је тужилац 
презентирао. Сматрам да је дуго време у притвору и да о томе треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Петковић Зоран?  
ОПТ. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Добар дан. Поштовано председавајуће веће, 
поштовани тужиоче, молим вас здравствено нисам добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ви придружујете речи  вашег браниоца? 
ОПТ. ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Придружујем се речима мог браниоца. 
Заштићени сведок је био који је главни очевидац свега тога догађаја и 
рекао је шта је рекао. Нисам крив верујте ми, придружујем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Да ли има још неко нешто да 
изјави? Изволите оптужени Митровић? 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Апсолутно се придружујем предлогу 
нашег браниоца и само још из којих разлога. Ви сте чули од сведока «А» 
и свих других ту спомињу више јединица, јутрос сте чули «Црне 
мамбе», са марамама, да ли је 37. одред који је елитна јединица 
најодговорнији људи, посебно обучавани, то би било у нивоу садашње 
жандармерије када би рекли видели смо жандармерију овакву како је 
ови виде, марамама, не знам шта све. Били су неки Руси, ево и сведок 
«А» их спомиње, био је неки доктор, па да ли доктор краде гуме молим 
вас, па доктор у зеленој униформи. Немамо ми доктора у зеленој 
униформи. То је позадина код мене. Ево видели сте мог помоћника који 
је трећи човек у јединици, нема зелену униформу, видели сте Зорана 
Илића који је аналитичар, помоћник, нема зелену униформу. Овај Бараћ 
који је погинуо и много који су у мојој команди немају зелене униформе 
јер зелене униформе имају само они који су били директно у борби, 
директно у рововима да кажем, директно у ватреној, то се чувало 
углавном. Иначе, ми једно време нисмо имали сви. Овај сведок «А», ево 
ту имам његову изјаву каже биле су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Анализирате? Предлажете укидање притвора, 
придужујете се речи? 
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ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Из ових разлога, значи да је било више 
јединица, ево био је 87. одред у то време, чули сте од ових и у школи је 
био смештен и од Сикетића је био на Дуљама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу, ово сад што говорите то 
је везано за завршну реч. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ:  Из тих разлога да све ове јединице и 
територијална одбрана и све које су биле у то време нису само моје. То 
не може да буде само Чегрови, значи и то је разлог више да је мања 
сумња да су то моји, да сам ја урадио све ово што ми је стављено на 
терет а поготово ово што су браниоци рекли. То сам ако сте ме 
разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Јовановић, Чукарић да ли ви исто 
предлажете укидање притвора? Придружујете се речи вашег браниоца? 
Шта да предлажете, везано за укидање притвора? Ајде изволите?  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Поштовани суде, придружујем се мом 
брањенику адвокату у вези укидање притвора. Наводи у оптужници који 
се мени стављају на терет су на основу сведока «А». Овде смо сви имали 
лепо прилике да чујемо Ширету и др Агрона Бериша да су тотално 
демантовали оптужницу што се мени ставља на терет. Из тог разлога 
желео бих да ми се укине притвор и да се ослушне мајка, супруга и 
оштећена, да има разумевање, да имамо мало разумевање и према 
жртвама и према оштећеној а не према сведоцима који имају било којих 
разлога да овде причају неке небулозе и лажи и дао бих предлог да 
убудуће како год може ово судско веће да нађе излаз да се сведок «А» 
суочи са Ширета Беришом и др Агроном Беришом. Једино ћемо на тај 
начин доћи до праве истине ко је починилац а не како наводно наводи и 
прича небулозе господин сведок «А». Ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Направићемо паузу 10 минута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли вам треба одговор тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините молим вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бићу кратак. Остајем у свему ономе што сам до 
сада говорио. Сматрам да и даље стоје разлози због којих је притвор 
одређен и продужаван поготову након овонедељног саслушања вештака 
и поновног испита сведока «А» и осталих сведока. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта нам је са тужиоцем? 
 
 Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Према оптуженима ЈОВАНОВИЋ НЕНАДУ и ПЕТКОВИЋ 
ЗОРАНУ УКИДА СЕ ПРИТВОР који им је одређен решењем 
истражног судије Већа за ратне злочине у Београду. 
 

Према оптуженима Јовановић Ненаду и Петковић Зорану 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ мера забране напуштања боравишта без одобрења 
Већа за ратне злочине Окружног суда у Београду. 
 
 НАЛАЖЕ СЕ оптуженима да се сваког понедељка у времену 
од 07 до 10 часова јављају месном СУП-у. Уколико оптужени 
прекрше изречену меру забране напуштања боравишта према њима 
може бити поново одређен притвор.  
 
 ОДБИЈА СЕ предлог за укидање притвора према оптуженима 
Митровић Радославу, Репановић Радојку, Нишавић Милораду и 
Чукарић Слађану. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте одлуку већа, укинут је притвор 
Петковић Зорану и Јовановић Ненаду јер смо у току досадашњег 
поступка саслушали јако велики број сведока, изведен је велики број 
сведока и након тога веће је утврдило да не постоји основана сумња да 
су оптужени извршили кривично дело на онај начин како је то описано 
оптужницом. 
 Што се тиче осталих оптужених веће је нашло да и даље стоје 
разлози због којих је притвор и одређен решењем истражног судије.  
 Само бих вам сад прочитала термине за следеће суђење. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДЛАЖЕ СЕ главни претрес, а следећи заказује за: 
 

 01, 03. и 04. децембар 2008. године са почетком у 09:30 часова, 
судница број 2. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, немојте да погрешите 02. децембра 
нећемо имати главни претрес. Планирано је за децембар месец да буду 
саслушани оштећени Албанци и то Тахире Ељшани, Мевљуда Бериша, 
Кући Дашурије, Бегиша Ђељадини, али ви ћете бити накнадно 
обавештени како ког дана ко ће бити саслушан и на који начин. 
 То би било све. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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