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Да констатујемо да је ту: 

 
заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,  

 
затим пуномоћници Мустафа Радоњићи и Никола Чукановић,  

 
Браниоци Палибрк, Радић, Крстић, Мршовић, Радивојевић, 

Борковић, Шћепановић, Перовић, Ђорђевић, Петронијевић који се 
јавља и за Крсту Бобота. 

 
Је ли тако? 

 
И од оптужених Обрадовић, Николић, Цветковић, Богићевић, 

Кастратовић, Вељко Корићанин, Топлица Миладиновић, Момић, 
Мишић, Поповић, Сокић, Брновић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту још? 
 

И Видоје Корићанин. Дакле сви су ту.  
 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам колегинице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушамо Вас.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Само ако могу да замолим овај ја ћу у пола 12 
морати да изађем, па ће ме колега Петронијевић мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда ћемо и завршити.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Е хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо извештај за Обрадовић Зорана и за остале 
притворенике да, немамо за остале, није стигао, о томе да је здравствено 
стање такво да може да прати и да присуствује претресу. И имамо за ову 
недељу да вам прочитам, договарали смо се па нисмо стигли да пошаљемо, 
Веселин Бешовић, Југослав Стевановић, Здравковић Миливоје које је 
предложио бранилац опт. Кастратовића, Бјелановић Снежана кога је 
предложио бранилац Цветковића, затим сутра имамо видео Тахирукај 
Незир и Ајша Кељменди, затим за среду смо звали Булатовић Дејана кога 
је предложио не могу да се сетим ко, ко је предложио? Поповић. Затим 
имамо Јовић Светозар, Ивичић Милан и Радосављевић Радисав у четвртак, 
такође предлог одбране и у петак Стојковић Ненад, Перуничић и Ћорац у 
петак које је предложила одбрана оптуженог. Изволите.  
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Бранилац Момић Ранка. У петак сведоци 
Перуничић и Ћорац неће доћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неће моћи доћи? 
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АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја би само једну измену овде предложио, дакле 
пошто тада нисам имао баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто, због временских услова или? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Сад ћу Вам све објаснити. Пазите, дакле они су 
везано на околности на које смо их предложили, дакле учествовање у тој 
акцији која је била доле у Црној Гори, они су дакле били на неки начин 
учесници али нису били непосредни, па сам дошао до сазнања ко је био 
непосредни учесник из МУП-а Црне Горе у тој акцији, тако да се тај 
сведок зове Милинковић Душко и активни је припадник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто из Пљеваља? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Исто МУП Црне Горе, исто Пљевља, Полицијска 
станица Пљевља, тако да су они замолили, неће бити никакав проблем да 
човек дође само да му пошаљете позив преко Полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је како се зове тај, та полиција, ПУ или како? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: МУП Црне Горе, Полицијска станица Пљевља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А полицијска станица. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Тако је, да. Ето тако да онда неће бити потребе да 
зовемо ова два сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви значи одустајете од предлога да се саслушају 
ова двојица Перуничић и Ћорак? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да се уместо тога саслуша Милинковић Душко? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Јесте, и опет с обзиром колико овде има учесника у 
поступку, остаје нам сведок Стојковић и овај сведок Милинковић, сад ја 
претпостављам да због временских услова доле који владају он свакако 
неће моћи доћи у петак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, овај Милинковић Душко? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да, јесте. Док му стигне позив, док то све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то би за следећи пут? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Па би мој предлог био свакако да онда у петак не 
долазимо само због овог Стојковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не долазимо само због Стојковића? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Је ли њему већ послат позив, јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте наравно. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У реду. У реду онда ћу ја покушати на било који 
начин да обезбедим да и он дође у петак па какви год услови били доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада шта каже тужилац за овог Милинковић 
Душка?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам ништа против. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате ништа против, добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошаљите му телеграмски данас па ће стићи.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да ће стићи због времена, не знам какви 
су услови на путу разумете то. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Па за сада су лоши, али могуће до петка има 
времена тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Бранилац опт. Момић Ранка, одустаје од предлога да се саслушају 
Перуничић Веско и Ћорац Дарко, полицајци из Пљеваља, и предлаже да се 
саслуша Милинковић Душко, полицајац из исте Полицијске станице који 
је непосредни учесник догађаја о коме је говорио Момић Ранко.  
 
 Заменик тужиоца се не противи. 
 
 Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Отклања се извођење доказа саслушањем сведока Перуничића и 
Ћорца, а у наставку доказног поступка ће се саслушати Милиниковић 
Душко, кога позвати преко ПС Пљевља, МУП Црне Горе за петак 
24.02.2012. године уколико је могуће телеграмом или ће се он саслушати 
касније.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Дејан Булатовић то је предложио Поповић је ли 
тако и Борковић? Е сада ми у среду нећемо имати судницу, односно 
имаћемо је само поподне, немамо је пре подне, да ли можемо да њега 
позовемо и да ли сте ви са њим у контакту да га позовемо за петак? Или 
ћемо морати да радимо поподне теко после 4? 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја нисам са њим контактирао телефоном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни контактирали. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја сам покушао да контактирам, али се 
увек укључује онај факс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ја Вас сада обавештавам да у петак, 
можемо да се договоримо да радимо тек у 4 тог сведока или пак да га 
позовемо за петак? 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Зваћу ја данас поново.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у среду да онда немамо суђење, него да 
овога Дејана позовемо за петак. Ето то је то. За петак пре подне да, да. Ето 
то је за петак пре подне. У среду нећемо имати. Ето то је то. Кажите 
господине Радивојевићу.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, сведок Веселин 
Бешовић је дошао, међутим Југослав Стевановић Дулић и Миливоје 
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Здравковић због непроходног пута из Гораждевца нису успели доћи. 
Веселин Бешовић је дошао пошто је био у Митровици.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То само да Вас обавестим да би знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли Ви остајете код овог предлога за овог 
Југослава.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: За ова два сведока да. Да, то остајем, а 
видећемо да ли ће моћи евентуално да дођу у току недеље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или следећи пут значи? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Бранилац оптуженог Кастратовића наводи да Југослав Стевановић 
Дулић и Здравковић Миливоје нису могли да дођу због временских 
прилика и непроходног пута, али остаје при предлогу да се они саслушају 
следећи пут односно чим буду могли да дођу.  
 
 Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

да се претрес одржи 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сада ћемо да саслушамо Бешовић Веслина. Да ли 
можете да позовете сведока, касније ћемо то.   
 
 Да констатујемо да у наставку поступка присуствује и опт. Поповић 
Срећко, који је био удаљен за време саслушања сведока Рашковић Зорана.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да изађете? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја се извињавам судија за 5 минута једно требао би 
да изађем само да узмем термин у судници број 1, пошто ће суђење бити 
одложено па ћу се вратити, ако није проблем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а мења Вас ко? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Колега Палибрк.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Палибрк. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Поштовање судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 Пред судом је Веселин Бешовић сведок. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца, рећи ћете ми прво Ваше податке? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Димитрија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Димитрија, када сте рођени, годину и место? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: 22.03.1952. године, Гораждевац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваше занимање? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Радник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете овде оптужене, Кастратовића 
наравно познајете, да ли сте са њим у неким родбинским односима? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поповић, Миладиновић, Обрадовић, Момић, 
Николић, Сокић? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Поједине познајем, поједине не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Корићанин браћа?  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Поједине познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неке од њих познајете?  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па сигурно да их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сродству, у завади са неким од њих? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Добро, ми смо Вас данас позвали као сведока, и 
као сведок ја Вас упозоравам да је лажно сведочење, односно давање 
лажног исказа кривично дело и током испитивања требате да говорите 
истину, не смете ништа да прећутите, пред Вама је текст заклетве која се 
полаже пре давања исказа па Вас молим да прочитате заклетву. Видите ту 
текст, наглас. Гласно прочитајте. Гласно прочитајте, заклињем се.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да прочитам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему 
што будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Упозорен, опоменут, након што је положио заклетву исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рећи ћете нам, позвали смо Вас овде поводом 
догађаја у селу Ћушка од 14. маја 1999. године, шта Вам је о томе познато? 
Дакле Ви ћете нам прво укратко испричати или дуго не знам колико знате, 
шта се тога дана догодило, а затим ће бранилац који је предложио да Вас 
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овде данас саслушамо, адв. Радивојевић и опт. Кастратовић испитати 
детаљно. Изволите. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Поштовани суде, госпођо 
председавајућа, господо судије, тужиоци, браниоци и сви присутни желим 
да кажем једно које треба да буде на уму свима, да су сви сведоци Албанци 
и њихова сведочења заснована на неистинитим, лажним, измишљеним и 
тендеционим изјавама само са јединим циљем ради протеривања Срба са 
Косова и Метохије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бешовићу, држите се онога што сам 
Вам рекла да је предмет овога поступка, своја запажања у погледу сведока 
које Ви овде у поступку нисте ни чули, оставите за неко друго место, значи 
село Ћушка 14. мај 1999. године? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја се, ја вас уважавам али морам да вам 
кажем да и мене нешто боли пред овим судом јер сам за овај случај Ћушка 
ја био одговоран и осуђен, о коме ништа нисам имао никаквог удела, нити 
ми је то познато, зато се Вама извињавам да морам да вам то предочим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте осуђени? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Био сам осуђен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па сам после ослобођен због недостатка 
доказа, тужилац је одустао видео да нема никаквих доказа, све на основу 
лажних сведока су ме.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците нам само кад сте осуђени и пред којим 
судом? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Међународни суд у Пећи, судио ми је, 
ослобођен сам, судио ми је 2003, 2004, тако да сам ослобођен после 4 
године робије и пете које сам се бранио са слободе, ослобођен сам тотално 
2005. године августа месеца, јуна месеца извињавам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А били сте у притвору од када? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Био сам у притвору од 2000. године па 
све до 2004. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Стога кажем на изјаве сведока са пуним 
правом да су измишљене јер нисам само ја био у том случају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта је било тога дана у селу Ћушка, је ли 
Ви знате или не знате? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Госпођо судија можете ли да ми кажете 
само да ми дозволите да кажем што мислим, немојте ме прекидати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само оно што је предмет поступка. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, морам да Вас прекинем онда када ја сматрам да 
то треба, дакле рећи ћете нам оно што је предмет поступка, касније ћемо 
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пустити да Вас испита бранилац Радивојевић све што мисли да треба да 
кажете.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У реду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Господине Радивојевићу питаћете 
касније, нека нам сведок укратко каже шта. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: На ваше поступање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Угасите господине Борковићу микрофон. 
Изволите.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја не желим да ме нико прекида ако сте 
ме звали као сведока.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте нам реците да ли Ви знате шта је било тог 14. 
маја или не у селу Ћушка? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дакле, изволите господине Радивојевићу, 
позвали сте сведока, испитајте га.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, прва и основна ствар, 
прекидате сведока. Сведок говори о својим запажањима из поступка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево испитајте га. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите, нећу да испитујем, хоћу да 
он исприча својим речима судија, због тога што он је све ове сведоке 
прошао лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Ви га сада, Ви сте га предложили, изволите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија зашто му нисте дозволили да 
исприча. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите па питајте га. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да исприча тај предмет о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Ви сте предложили господине Радивојевићу, 
Ви сада можете да постављате питања колико хоћете, сада је нови ЗКП 
питајте шта год хоћете. Изволите.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ја знам то, него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде онда изволите, ништа се не расправљајте, 
питајте.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Били сте 4 године у притвору, ко је 
био сведок све доле? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Сведоци за случај Ћушка било је њих 8, 
треба да набројим имена. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако можете да се сетите. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Како да не, јесте било одавно али сетићу 
се доста њих јер су ми загорчали живот. Био је Иса Гаши, Шкурта Гаши, 
Муј Гаши, Реџо Кељменди, Хазир Бериша, рекао сам да их је било 8 
моментално могу да прочитам то не могу сада моментално да се сетим 
свих њих. 
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако имате записано слободно значи 
читајте, чак и инсистирам на томе.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Рекао сам Иса Гаши, Шкурта Гаши, Реџ 
Кељменди, Хазир Бериша, не знам још неких 8 нисам све уписао, али 
отприлике, не отприлике то је сигурно су они. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Господине Бешовићу јесу ли они 
тврдили тада да сте Ви били учесник акције у Ћушки? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, тврдили су не само ја него ја и још 
неколико Бешовића, хоћу да кажем колико је то истинито, њихова изјава. 
Не само ја било је каже и других Бешовића.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Извините пошто ја браним овде 
господина Кастратовића, да ли је спомињан доле Кастратовић Славиша? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У  предмету моме. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Син Милића. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У предмету моме није помињан 
Славиша Кастратовић син Милића Кастратовића, у мом предмету 
ниједном речју није помињано. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Знате ли Ви Славишу Кастратовића? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Знам га, ми смо сви из истог села, знамо 
се, знам кућу Кастратовића, знам му оца, стричеве, узорни људи, 
домаћини, поштени, отац Милић Кастратовић био је продавац, помагао је 
свима без разлике на припадност етничку, боју коже и било чега, свима је 
продавао, помагао, свим људима. И били су  узорни домаћини у том селу 
међу први, не међу првима него први домаћини.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Господине Бешовићу још само два, 
три питања, немам много. Извините сећате ли се те 1999. године, време 
бомбардовања, 13, 14. и 15. мај шта се дешава у селу Гораждевац? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: 14. мај то је сеоска слава, ношење литије 
и часно изношење часног крста из цркве Светог Јеремије пророка и носи се 
преко целог села, то је обичај који том догађају присуствују људи из 
Србије, Црне Горе, чак долазе наши и из иностранства јер је то наш 
спектакуларан догађај за село Гораждевац. Свети Јеремија Пророк слави се 
традиционално и славио се и тада и те 1999. године, нажалост када је наша 
земља била бомбардована ми смо и тада славили као и увек и сећам се 
одлично где сам и ја учествовао лично и 13. увече седео сам у кафани где 
се припремао дочек око прославе овог величанственог нашег празника, ту 
сам седео са Славишом и са мојим пријатељима у кафани, сећам се тога 
одлично то је било 13. увече, онда сам 14. дошао са мојим директором 
проф. др Слобом Јокићем директором „Заставе“ да присуствујемо том 
величанственом догађају бар за нас и тада ношење крста по целом селу, 
литије и часног крста изношење и ту сам лично тада седели, ту су шатори 
велики пред нашом црквом, ту онда дјеца се забављају, рингишпил, 
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тобоган и остало, неколико шатора и ту је организована велика свечаност. 
Ту сам исто као увече сам видео Кастратовића, седели смо до касно у ноћи, 
па сам после ја пошао за град Пећ и сутрадан сам дошао са мојим 
директором да увеличамо то славље, да се провеселимо сви заједно, видео 
сам Кастратовића и његовог оца, лично су, носили смо сви скупа тај часни 
крст, дошли смо где се завршава код њихове куће, ту код њихове куће ту је 
воденица, ту су по оним, гледали сте преко телевизије купају се дјеца у 
реци, бацају дјецу и тако то да се мало, то је обичај неки био наш. Тога се 
сјећам свега, Славишу сам видео био је у униформи маскирној, дошао је 
тада, ту смо видели се, нисам само ја био, било је ту пуно грађана.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Само још једно питање, када сте 
видели Славишу Кастратовића 14.? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: 14. када почиње да се, када се износи ту 
негде око 8, пола, до 9, између, не могу тачно да кажем, од 8 до 9 то је 
сваке године по обичају изношење литије и часног крста из цркве, и онда 
сви скупа идемо преко поља, и он је био са нама, носимо, молимо се богу 
да да слогу, здравље, берићет у пољу и тако.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Само још једно питање господине 
Бешовићу нећу више да Вас задржавам, пошто осећам да тужилац ће имати 
питања, од ових људи овде чули сте отприлике из новина ко су, Топлица, 
Срећко Поповић, Момић Ранко и други, да ли је ико спомињан у предмету 
који је вођен пред Међународним судом у Пећи? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па у мом предмету помињан је Срећко. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нико други? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нико други. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само ово да унесемо, пошто смо унели 
сведока и заклетву је ли тако.  
 
 Сведок исказује да је и против њега вођен поступак због догађаја у 
селу Ћушка од 14. маја, пред Међународним судом у Пећи. Основно 
испитивање обавља бранилац опт. Кастратовића на начин евидентиран 
аудио записом. Унакрсно испитивање тужиоца за ратне злочине.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате питања, значи унакрсно испитивање 
сада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имао би само пар питања. Господине Бешовићу 
јесте Ви из Витомирице? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А одакле сте? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Из Гораждевца.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из Гораждевца? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2012.год.,                                                            страна 11/39 
 
 

 
К.По2 48/2010 

СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да се осврнемо на овај празник, Ви кажете 
13. и 14. маја, 13. увече сте седели у кафани, са ким сте седели, поменули 
сте Славишу, на ког Славишу сте мислили? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, није само он, било је пуно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је још био ту? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ђорђевић Милоје, био је Кастратовић 
Веско, био је да се сетим још Максић Миљко, био је не могу се још. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажете био је Славиша, на кога то мислите? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: На оптуженог овде.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како му је презиме? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Кастратовић.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта је било, је ли то био неки састанак у кафани 
или шта сте ви? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Није састанак. То је само, ми смо дошли 
да ето славље се сутра припремало, срели смо се ту у кафани, ту смо 
седели, попили пиће, седели смо до богами баш касно у ноћ, касно негде 
око 11 сати ја сам пошао за град. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И када је почело то славље? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Сутрадан је почело славље, сутрадан 
између 8 и 9 сати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Славиша Кастратовић имао неку улогу у 
том слављу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао неке обавезе? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да знам ја, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте Кастратовића видели око 8 и 9 сати, 
јесам добро разумео? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, у јутарњим часовима између 8 и 9 
сати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је он био цео дан у селу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја сам га видео ту носећи ту после смо 
били, ја сам био и код њега кући сам био код њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи Славиша је у вашем видокругу између 8 и 9 
сати? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, ту је био носећи, када смо носили тај 
часни крст, то се носи када смо пошли од цркве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га после тога видели?  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Како да не, био сам у кући његовој сам 
био лично, позвао ме његов отац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се налази његова кућа? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У центру села код чесме, липа једна 
велика ту је речица, воденица и дан данас постоји.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то сати било? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: То је било негде око ја мислим, не могу 
тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А због чега сте свраћали у његову кућу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па ми смо комшије, ми смо комшије, 
пријатељи, познаници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине, само моменат. Господине Радивојевићу 
седите, унакрсно испитивање не можете сада да реагујете. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Шта прекида на пола одговора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите укључите микрофон ја сам Вам 
искључила, укључите господине Станковићу.  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Господине тужиоче то је слава читавог 
села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када се та слава завршава? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па завршава се не знам ко је имао, ми 
кажемо крст, тада ко је био домаћин софре, не могу да се сетим тачно, 
домаћин софре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је био домаћин софре? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја мислим Миљко Максић, мислим, не 
знам тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А због чега идете код Кастратовића у кућу а не 
идете код домаћина софре? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па били смо код домаћина софре смо 
били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У цркви, када смо дошли, када смо онај 
крст вратили поново, ми смо били у цркви, ту смо позвани сви код њега, 
онда идемо код свих пријатеља од куће до куће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тога дана када сте последњи пут видели 
Кастратовића? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Последњи пут.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које доба дана је било? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја мислим да је био, мислим да је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је он био обучен? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Био је у униформи, војној маскирној, 
сећам се одлично. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је носио неко оружје? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је имао од оружја? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Неку пушку, пушку.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли имао нешто на глави? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио нешто око врата? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не, сигурно. Само униформа знам 
шарена нека маскирна.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то униформа у виду комбинезона или је 
униформа панталоне, мајица? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па то је сада, не могу сада тачно да 
кажем, знам да је маскирна шарена она. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви тада у време бомбардовања били 
задужени, да ли сте били мобилисани негде, шта сте радили? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја сам имао радну обавезу у фабрици 
аудо делова „Застава“ Пећ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте носили униформу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Униформу, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте радили у фабрици у Пећи? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Био сам шеф магацинске службе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сте остали у Гораждевцу, јесте се вратили 
у Пећ после? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Јесам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Вратио сам се негде око 17 часова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И нисте ми рекли када сте последњи пут видели 
Кастратовића, око колико сати? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Рекао сам да сам га видео последњи пут, 
ја сам био у кући његовој, ту сам га видео то је било негде између 13-14 
можда часова, не могу тачно у детаљима да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тада сте га у 14 сати, тада га виђате последњи 
пут? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: С обзиром на временски период, то је 
прошло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте галамити господо.   
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У детаље да кажем или у секунду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи 14 сати, добро. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па око ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте Ви, Ви кажете да сте, да се против Вас водио 
поступак. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Молим, да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли примили оптужницу? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли примили оптужницу у том поступку? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је писало у оптужници зашто се оптужујете? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: За ратни злочин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте били присутни извођењу радњи 
испитивању сведока у том предмету? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте били присутни када је саслушан Иса 
Гаши? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте били присутни када је саслушан 
Шкурти Муји Гаши, Хазир Бериша и Реџ Кељменди 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате шта је Иса Гаши тачно рекао? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да Вам кажем, одмах ћу да Вам кажем. 
Иса Гаши је у судници замолио суд, каже „дозволите ми да питам овог 
зликоваца нешто, дозволите ми молим вас“ и окренуо се према мени. Каже 
„како те није срамота, где ти је грех кад си ми побио све стрица, братанца, 
а оставио си мене, што не уби и мене не било ти просто“ и почео је да 
плаче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па молим Вас одржавајте ред, ови добацују нешто 
сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу, ко Вас мења данас, кога смо 
одредили за браниоца по службеној дужности за Обрадовића. Хајдете 
молим вас овако. 
 
 ОПОМИЊЕ СЕ адвокат Перовић да се суздржи од примедби које су 
потпуно неприличне судници и посебно због тога што је прошлог пута 
када је расправљено о томе ко може да буде бранилац сходно одредбама 
новог ЗКП остао у судници, суд КОНСТАТУЈЕ да је бранилац Перовић 
док је сведок Бешовић одговарао на питања и описивао како је сведочио 
Иса Гаши у поступку пред судом у Пећи, узвикнуо „Леонардо Ди Каприо“ 
без микрофона, али гласно да га сви у судници чују. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда је то Вама сада у овој ситуацији смешно. 
Изволите господине Бешовићу. Извините што сам Вас прекинута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стали смо код Иса Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите тај микрофон.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Вас Иса Гаши оптужио за та убиства која 
помињете за 14. мај и да је то било у Ћушкој? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. Не само Иса Гаши него сви ови 
сведоци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, идемо даље. Шкурти Гаши да ли сте били 
присутни кад је он давао изјаву? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је он рекао? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Шкурта Гаши она улази и пада у несвест 
кад ме је видела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Где улази? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У судницу улази, она пада, то су све 
фразе, то је жалосно што је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је она оптужила за тај злочин? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Господине тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је она оптужила за тај злочин? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је она рекла? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да смо један другоме убризгавали дрогу, 
да сам био цео тетовиран, а на мом телу долазили су да ме испитају у 
затвору, једне тачке убода нема на мом телу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је она рекла да сте се Ви дрогирали? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је рекла да сте Ви убили те људе? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мују Гаши? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Силовали, свашта је причала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Муја Гаши? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, ово што пита тужилац 
прелази оквире доброг понашања. Ово је пресуђена, за све ово што тврди 
тужилац сада он је ослобођен од међународног суда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: С тога не сме да употребљава то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, о том поступку основно 
испитавање обавили сте Ви, а тужилац сада обавља унакрсно испитивање. 
Изволите, обавите унакрсно испитивање. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ово је безобразно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, ово вам је унакрсно 
испитивање. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Тужиоче, с обзиром, знате ли колико је 
времена прошло? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате шта је она рекла против Вас, 
зашта Вас је оптужила? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да сам убио два брата, убио и запалио. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2012.год.,                                                            страна 16/39 
 
 

 
К.По2 48/2010 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то било за 14. мај? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао Хазир Бериша? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Хазир Бериша је рекао да сам ушао на 
врата, да сам носио, то ми је остало у сећању, док умрем, да сам носио 
оружје 12,7. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је то 12,7? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Каже, не знам ја шта је, мој адвокат 
Бркљач каже то је које се монтира на возилу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао Хазир Бериша? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Рекао је да сам ја стао на вратима и 
пуцао један рафал, други, шест рафала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У кога? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У њих. Дозволите  ми да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На којим вратима реците? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: На вратима собе. Немојте ме прикидати 
молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које куће, одговарајте ми на питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бешовићу. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Дозволите ми да завршим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да чујете питање до краја. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па кад ми постави питање да завршим 
на питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бешовићу, не расправљајте се молим 
Вас, у чему је проблем? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Није проблем, дозволите ми да завршим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте питали које собе, које собе? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Која кућа, која врата? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Кажу да су биле подељени у три собе, 
изјава његова, у три куће практично, у три куће, сећам се тога, каже на 
једну је дошао Весел, било нас је 12, 13, носио је 12,7, пуцао један рафал, 
други. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У кога је пуцао? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У кога њих? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У кога њих. Па јасно је у кога њих, у те 
људе ту који су били ту као наводно да сам ја пуцао у њих, он је пао. 
Дозволите ми да завршим ако сте ме питали шта је рекао. Он је пао, каже 
да га је погодио један метак овде, један га је погодио у колено, питао га је 
судија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су то меци које сте Ви испалили према 
њему? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Који ви? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви лично? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја лично? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то он рекао? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он рекао да сте Ви испалили те метке које су 
га погодиле? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја господине никада у ту Ћушку нисам 
био, ја сам ослобођен од тог предмета. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Хазир Бериша рекао да сте Ви испалили 
пројектиле према њему и да сте га ранили из те пушке „дванаестице“? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Рекао је, 12,7 то је рекао, наоружање 
тешко, не знам ни како је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао Реџ Кељменди? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Хоћеш да завршим шта је рекао овај? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Завршили сте Реџ Кељменди. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Рекао је да сам га погодио у колено и 
питао га је мој адвокат, питао га је судија „где сте се лечили“, каже „лечиле 
су ме жене поред Бистрице са несланим сиром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас тише. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: А судија је рекао из Велике Британије, 
не могу да се сетим, каже „како је лековит неслани сир“, то је доказ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Ви причате о Реџ Кељмендију? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не, него Хазир Бериши, то је доказ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта каже Реџ Кељменди? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Реџ Кељменди каже да је побегао, успео 
да се спаси, колико се сећам тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је он оптужио? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Сви су ме оптужили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао Реџ Кељменди? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да сам учествовао исто ту, да сам 
одвојио људе, не знам ни ја, не могу да се сетим тога предмета после 12 
година, јер то ме не занима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како Вас не занима, били сте две године у 
затвору? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Четири године сам био, после пет сам ја 
ослобођен. Па не могу ја да знам све, да га прочитам све можда ћу се 
сетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нормално, нисам ја прочитао тај 
предмет, не занима ме више тај предмет. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само ми реците која је Ваша радна обавеза била и 
где сте радили? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Радна обавеза ми је била да сам радио у 
„Застави“ – Фабрици аутоделова „Застава“. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли „Застава“ радила за време рата? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је радила „Застава“ за време рата? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Који смо били радно ангажовани, било 
је људи којих је било и у војсци и полицији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је био Ваш задатак и Ваше задужење? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Мој задатак, ја сам био рачунополагач 
господине тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сте Ви рачунополагали у време рата? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Шта сам рачунополагао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, шта сте радили у време рата, водили 
рачуноводство? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Господине тужиоче, ја сам био радно 
ангажован, био сам, морао сам бити присутан у фирми. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас само питам да ли се крст износи господине 
Бешовићу пре или после службе из цркве? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Шта, нисам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крст на тој слави да ли се износи пре или после 
службе? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре службе? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што се обави служба у цркви изнесе се 
крст? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Обави се служба, онда износи крст и поп 
онда иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е, сада смо на овај начин завршили. 
Можете само да предложите сведока. Овај сведок има везе са одбраном 
Кастратовића, унакрсно испитивање обавља супротна страна, то вам је 
тужилац, Ви предложите да обавите основно испитивање, реците на које 
околности па ћемо ми да. Супротна страна господине Петронијевићу, 
каже, обавља унакрсно испитивање. Нећемо сада расправљати пред 
сведоком. Можете да предложите посебно што Вас ја без микрофона не 
чујем. Реците ми колико износе Ваши трошкови за данашњи долазак, како 
сте дошли? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Дошао сам таксијем из Косовске 
Митровице. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Косовске Митровице таксијем? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико су Вам трошкови? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Пошто иде преко неких обилазница, 
тамо барикаде и све, платио сам му 100 евра да ме доведе и да ме врати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате рачун? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Немам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате рачун? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. Хтео сам само да кажем још нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: У вези, ето кредибилитета сведока, 
албанских сведока. Ја и моји другови који су били у затвору у  Митровици, 
знате добро целој јавности је познато штрајковали смо глађу до 
изнемоглости да би доказали своју невисност и истину. Нисам само ја, него 
10 њих, 12, да их не бројим могу редом све и сви су ослобођени, а сви су, 
теретили су их, 42 сведока су их теретили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Сведок трошкове тражи у износу од 100 евра, јер је узео такси за 
долазак и повратак из Косовске Митровице. Рачун нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете Ви тог таксисту да узмете сад кад 
кренете да се враћате па да Вам изда рачун и да нам то дате? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па нема ко, тамо знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али ако се враћате с тим човеком? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он ће бити ту? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Биће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам да рачун то Вам кажем. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нема рачун, тамо нема, знате како је 
тамо у Митровици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он овде човек? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Оставио сам га у Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и овде у Београду да Вам да рачун. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, да. Па нема рачун, није то, не 
функционише овде као у Београду, нема печат, нема ништа, такси залепи 
рекламу и вози. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, проверићемо сада само да проверимо 
колико је карта. Да проверимо само колико је аутобуска карта, ми то 
досуђујемо, није то претпостављам већа нека, нисте Ви нешто много 
скупље платили него што је аутобус. Колико вам је километара 
Митровица? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па једно 200, 400 ваљда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У једном правцу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: 380. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 380?  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда. 
 
 Сведок наводи на питање суда да је Митровица далеко од Београда 
380 километара, да рачун нема, јер таксиста тако нешто не може да му изда 
нити има рачун. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се сведоку на име трошкова доласка исплати 10.000 динара на 
руке. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете новац овде 10.000 динара у Служби за 
помоћ и подршку сведоцима. Можете да идете сада. Довиђења. Чекајте да 
видимо да ли можда има неко додатно питање господине Бешовићу. 
Кажите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала што сте коначно дозволили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Додатно питање или не? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите, примедба, нека сачека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Додатно питање или не? Има додатно питање? 
Хајдете? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Каже члан 102 став 1 „орган поступка 
је дужан да оштећеног сведока заштити од увреда“. Ја сматрам да је 
тужилац данас изузетно, а то ћете утврдити ако будете успели направити 
транскрипт, јер се поклапају искази његови са прекидањем тужиоца, а 
видећете да то нећете моћи урадити. Извређао човека који је правоснажно 
ослобођен за оно што му данас тужилац овде намеће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите додатна питања?  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, ја сам се представио, ово улази 
у транскрипт. И молим Вас да ово или поновите да би имали тачне 
транскрипте, јер човек је говорио о ономе што је проживео, а тужилац је 
инсистирао на ономе што инсистира читаво време. Пазите, тај Исо Гаши, 
Реџ Кељменди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да удаљимо онда сведока? Можете само додатна 
питања, не можете ту да задржавамо сведока, враћа се. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Није мени тешко ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нећете да стојите Ви ту. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: За истину и за правду тешко ми није 
ништа. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Господине Бешовићу, да ли су Исо 
Гаши, Реџ Кељменди, Хазир Бериша спомињали било кога од овде 
оптужених?  
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Осим Поповића никог. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, тражим да се поново 
саслушавају они због давања лажног исказа, а тужиоцу, инсистирам код 
тужиоца да покрене поступак против њих, јер су давали исказе пред 
Хагом, пред Међународним судом у Пећи и овде који су различити. Према 
томе, то је очигледно да је код. Судија, ево ово је вређање судија,  молим 
Вас опомените, ако не можете у односу на господина Бешовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је рекао? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Насмејао се на мој предлог да покрене 
поступак против ових сведока. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зато што нисам надлежан. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Како нисте надлежни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте викати тужиоче. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како није надлежан, он их је 
предложио овде, он их је довео овде, нисам ја. Због тога инсистирам да 
скренете пажњу, измалтретирао је сведока, то ћете утврдити ако нисте 
утврдили у току поступка утврдићете на основу транскрипата. И друга 
ствар, сматрам да други учесници у поступку имају право на основу члана 
36 и неки чини ми се, право на испитивање овога сведока, јер овај сведок 
сведочи о једном од учесника о овоме догађају и није само моје и његово 
право да испитујемо. Хвала председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Господине Петронијевићу, Ви сте 
хтели неко додатно питање? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, судија, обзиром да ми је ускраћена 
могућност да постављам питања уз Ваше тумачење нових одредаба новог 
ЗКП да реч бранилац не значи браниоци, претпостављам да је то Ваше 
тумачење и основ Ваше одлуке. Ја тражим да о томе одлучи веће и тражим 
да ми дате право да поставим сведоку питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, пустићемо Вас, али морате да  ми кажите 
шта хоћете, шта хоћете?  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хоћу да поставим сведоку питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, хоћете на ове околности да испитате 
сведока или нешто везано за Вашег оптуженог? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Између осталог и за мог оптуженог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако кажите. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нормална ствар чим су они сви 
саоптужени судија. Значи, не ради се о једном окривљеном и једном 
браниоцу, ми имамо овде онолико окривљених колико и бранилаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте викати, да унесем у записник. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не вичем, ја само предочавам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 
 Бранилац оптуженог Топлице Миладиновића – адвокат Горан 
Петронијевић наводи да има додатна питања за овог сведока све везано за 
одбрану његовог клијента. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Господине Бешовићу, бранилац прво-
окривљеног Топлице Миладиновића. Познајете ли Ви Топлицу 
Миладиновића? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли знате било шта о њему шта је 
радио посредно, дакле не непосредно? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ништа, никад га чини ми се нисам ни 
видео, не знам ништа. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли Ви били у некој формацији? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не можете то питати, значи не зна оптуженог 
Топлицу Миладиновића? Не зна. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија дозволите да поставим питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 За овим председник већа, обзиром да је сведок рекао да не познаје 
Топлицу Миладиновића НАЛАЖЕ адвокату Петронијевићу да престане са 
испитивањем, јер овај сведок не може да сведочи ништа у корист одбране 
оптуженог Топлице Миладиновића, а предложен је да се саслуша као 
сведок одбране оптуженог Кастратовић Славише. 
 
 Бранилац Петронијевић тражи да о томе одлучи веће. 
 
 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, имам питања која се тичу 
кредибилитета доказа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 За овим суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да ће веће о томе одлучити у току паузе. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бешовићу, ја Вас молим да сачекате у 
Служби за помоћ и подршку сведоцима да се одморите док ми не 
одлучимо да ли ћемо омогућити оваква питања овом браниоцу. Ви можете. 
Изволите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, могу ли ја да завршим своје 
предлоге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не док не завршимо. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Не дате ми више да говорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја имам примедбу на Ваше понашање 
госпођо судија као председница већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим Вас. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имам још неке предлоге.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите за сада. Господине Поповићу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не за сада, они су везани процесно за 
овај тренутак судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па?  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па дајте ми могућност да то кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу. Рекла сам Вам седите господине 
Петронијевићу док о Вашем предлогу не одлучимо у паузи. Господине 
Борковићу, изволите. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Сведок Бешовић је предложен да се 
саслуша као сведок и од стране оптуженог Срећка Поповића. Значи, ја као 
његов бранилац и Срећко имамо право да испитамо сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате право? Изволите.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли сведок познаје Срећка Поповића? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ви сте поменули малопре да је Срећко 
помињан у истрази против Вас као учесник догађаја у Ћушци. О чему се 
ради, како је помињан и у ком контексту? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Господо судије и остали присутни овде, 
нисте ми дозволили да кажем што сам мислио да кажем. Често су пута 
помињали Срећка Поповића и мене мешали. Постоји мој предмет који је 
доступан сигурно вама и свима, могу да вам кажем број предмета и све, 
кажу да сам ја био намазан, бркове, доле горе и кажу да сам ја био 
командант, један сведок каже ја командант, други сведок каже да је Срећко 
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командант. То су изјаве сведока који су често помињани тамо. То хоћу да 
кажем Срећка познајем, радио човек у пивници као добар човек, честит 
грађанин Пећи док сам га ја познавао. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: То сам хтео да Вас питам мало и о Срећку, 
шта Ви знате о Срећку какав је као човек, као личност, какав је био пре тог 
догађаја? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја га знам прије рата стварно као доброг 
човека, доброг радника, вредног у пивари, фабрици пива у Пећи где сам ја 
често долазио пословно и службено и приватно, знам га као човека 
искреног, доброг, честитог човека. Не знам ништа лоше никад нисам чуо за 
њега.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли Срећко има нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите оптужени. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Поштовано судство, адвокати и остали. 
Господине Бешовићу, у предмету Вашем доле у Пећи помињан сам ја са 
Вама да сам био раме уз раме, да смо хаос радили по том селу од силовања 
па навише, Ви сте правноснажно ослобођени, је ли тако? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хоћете да ми кажете молим Вас овде да ли је 
могуће да смо ја и Ви били заједно? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја у Ћушку нисам био никад у животу 
мом. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам био. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Ја нисам био никад. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја не кријем то, ја искрено говорим оно што је 
било. Не знам шта се тачно дешавало, оно што сам ја дешавао, али хоћу да 
га питам само, Муја Гаши и Хаџи Кељменди и остали су тврдили да сте Ви 
командант? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, један каже командант је Бешовић, 
други каже командант је Поповић, маскирани, обојено лице. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Шта хоћу да кажем с тиме. Прво, нисам 
командовао, командовао је Небојша  Минић. Ја истетовиран нисам. Скоро 
сваки други сведок описује Минића истетовираног. Хоћете да нам кажете 
овде у том Вашем предмету кад су помињали да сте Ви командант и ја, а 
Небојшу је су ли помињали ти? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нико га није помињао. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хоће ли неко овде правно да ми каже како је 
могуће да га сведоци овде који су долазили описују у оригиналу и њега и 
заштићеног сведока. Мене нормална ствар да познају, јер ја сам радио у 
пивари, то је 800 метара од села. Читава ова прича је овде кад сам ја у 
питању, не браним се ја, нисам ја цвећка, за Србију ћу ја да дам и оба сина, 
али поштено и часно. Једно вам хвала, немам стварно шта да те питам, јер 
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ниси био тамо и не можеш да ми помогнеш ни одмогнеш. То исто важи и 
за Мићу Мартиновића који лежи у Шведској, човек који никад није био у 
Ћушки. Ето толико је правно јака ова међународна заједница, јер 
правосуђе међународно њих не интересује ништа друго само да оправдају 
отцепљење Косова и Метохије и да се оптужи српски народ за све и 
свашта, а ми колатерална штета да будемо те овце које треба платити. 
Ништа више од овога нема. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сада да унесемо. Вратите се. Господине 
Петронијевићу, Ви сте имали питање овом сведоку везано за кредибилитет 
сведока. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не него сведока о којима он говори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, наравно сведока о којима говори, који су 
саслушани у Пећи, који су саслушани овде. Господине Ђорђевићу, шта сте 
Ви имали? Чекајте само извините, морате да изађете? Само да унесемо 
господина Ђорђевића примедбу. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Бранилац оптуженог Мишић Синише. Ја 
сам хтео да питам сведока везано за кредибилитет сведока који су у овом 
поступку, да се сведок само о томе изјашњавао. И само једно питање имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 

 Иста таква питања има дакле бранилац оптуженог Топлице  
Миладиновића Петронијевић везано за кредибилитет сведока и бранилац 
оптуженог Мишића адвокат Ђорђевић.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте само мораћемо да видимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих молио само да кажем које сведоке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 ОПОМИЊЕ СЕ тужилац да не виче без микрофона. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, није прецизно ово што каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд разуме, можда Ви не разумете, суд разуме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не разумем шта хоће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чућете  онда кад будемо. Седите молим Вас 
господине Ђорђевићу. Господине Перовићу Ви? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја имам додатно питање за сведока везано на 
једну околност за празник у селу који је био и везано за сведочење Зорана 
Рашковића на ту околност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте постављати питања. 
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се додатно испитивање обави након паузе у трајању од 15 
минута. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изведите оптуженог Сокића он мора да изађе. 
Значи, видимо се за 15 минута. 
 
 Настављено у 11:07 часова после паузе ради одмора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим Вас сведока Бешовића. Изволите 
станите ту. Дакле, додатна питања имају браниоци Петронијевић и 
Ђорђевић. Само једно питање, је ли тако? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само једно питање, пошто сам 
информацију која ме интересовала за време паузе сазнао да је колега 
Радивојевић већ предложио да се прибави предмет из Пећи, број предмета.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте, део имамо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мене је само то интересовало везано за 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И део списа имамо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо цели. Одустајете? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мислим да је цео спис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо цео спис. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ево да ћемо се придружити предлогу да 
се цео спис прибави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то тражимо већ, тражимо већ тај спис. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, одустајем од питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И бранилац Петронијевић? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте одлучили по овом питању које 
сам ја поставио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да Вам допустимо додатно испитивање везано 
за кредибилитет. Да то смо одлучили пре паузе. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, ако можете. Да ли сте одлучили о 
питању које сам поставио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које питање? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте ми одбили једно питање и рекли 
сте да ћете одлучити у паузи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то Вам је додатно питање везано за 
кредибилитет, је ли тако, сведока? 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је намера да испитујем сведока у вези 
провере кредибилитета сведока који су пред овим судом сведочили. То је 
оно била, а ја сам питао да ли је био у неким формацијама и тако даље, он 
је рекао да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је рекао да није, он је то већ рекао тужиоцу 
да је имао радну обавезу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Али Ви сте ми забранили то питање, 
одговор на то питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питам сад да ли је то допуштено или 
није? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисмо одлучили, то ћемо одлучити. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, онда да пређемо на ово друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо одлучити. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Господине Бешовићу, сведоци које сте 
помињали који су против, односно на захтев тужилаштва суда у Пећи, је 
ли тако, да ли је то био међународни суд или? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Међународни суд. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Међународни суд? Јесу ли они сведочили 
под неком заклетвом? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи, тамо су на претресу излагали пред 
заклетвом? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да ће говорити истину. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нешто слично као што сте Ви овде. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, управо тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је. Кажите ми јесу ли оштећени 
имали пуномоћнике тамо? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Био је један из Фонда Наташе Кандић, ја 
мислим Горанац можда Ви боље знате. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Није био из Фонда. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Јесте, један је био, стално је пратио 
суђење, одлично знам. Сигурно, сетићу се имена, моментално немам овде 
али  знаћу сигурно који је.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи из Фонда за хуманитарно право је 
био? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, да, заступао је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми да ли су Вама предочаване 
неке фотографије приликом испитивања у било којој фази поступка? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Јесу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Које фотографије су Вам предочаване? 
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СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Фотографије које су прво на којима сам 
био ја. Јел сте схватали каже ко сте Ви овде? То су показивали и мојим 
сведоцима и мени али тако су перфидно да преводилац покаже њему 
албански каже „сирета катар“. Ја сам био број четири, ја на жалост разумем 
албански и странци међународни суд не разумије, шта је каже ево тај. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И он показује на Вашу фотографију. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Значи Вас су препознавали на 
основу фотографије? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесу ли Вас лично препознавали у суду? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. Ови из Ћушке не, нико апсолутно. А 
било је и других 42 сведока је сведочило против мене.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А сви су Вас на основу фотографије 
препознали? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Све на основу фотографије, било је и 
комшија који су ме познавали, који су само измишљали неке ствари а да се 
нико није жалио на одлуку суда, нико није уложио жалбу. Имали су жалбу, 
рок жалбе 8 дана, нико се жалио није. Према томе, види се сведок какав је 
био.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Каква је Ваша била првостепена пресуда? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па осуђен сам био 12 година. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Конкретно сте осуђени због чега? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: За ратни злочин. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: За убиство ових људи у Ћушки 14. маја? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да, да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте живели цео живот у Гораждевцу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је то далеко од Ћушке? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па можда два-три километра, четири, 
нисам сигуран тачно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Географски има ли нека одредница која 
дели Ћушку и? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нема ништа, има пут који иде Пећ-
Приштина, то је у том делу налази се село Ћушка а иначе нас раздваја река 
Бистрица. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То сам хтео да Вас питам, добро. Значи, 
између вас је река Бистрица? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: До кад сте живели у Гораждевцу? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Живео сам, ту сам рођен. Имао сам кућу 
у Пећи и у Гораждевцу. Имао сам имање. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: До када? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: До рата. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: До рата. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Док ме нису ухапсили. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Док нисте ухапшени. А кад сте ухапшени 
тачно? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: 6. октобра 2000.године у селу су ме 
ухапсили, ја нисам ишао нигде. Нисам имао потребе да идем. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Кажите ми познајете ли Бобана 
Богићевића? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Познајем. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како га познајете? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Познајем његовог оца, познајем 
Богићевиће малтене све. Од њега као дечка, млађи је човек знам му оца, 
покојну мајку сам знао, знам их, Богићевиће. Ту смо близу, ми смо били са 
њима раздаљина нека можда око километар,  где сам ја живео и тако, тако 
да их знам они живе у Пећи а њихови су из села Добро дол. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел ико од ових сведока које сте 
помињали њега помињао у поступку код Вас? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја за сада немам питања судија али имам 
предлоге и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За овог сведока? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И примедбе да. Не предлоге, не за овог 
сведока него предлоге за извођење доказа који проистичу из овога па бих 
молио да ми дате прилику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за питање браниоца, а предлоге ћемо онда 
касније. 
 

 Везано за питање браниоца Петронијевића да ли је сведок био у 
некој формацији а што је председник већа забранила, веће се повлачи 
удаљавајући се од стола. 

 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, повлачим то питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Односно, бранилац повлачи то питање.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко питање? Да ли сте добили новац за 
трошкове? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нисам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Јесте? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2012.год.,                                                            страна 30/39 
 
 

 
К.По2 48/2010 

СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада ћете да добијете горе. Хвала Вам што сте 
дошли. Можете да идете. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Могу ли да кажем још нешто ако 
дозволите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам јел имате Ви те пресуде? Ми смо 
добили један део списа из Пећи. Да ли бисте могли, да ли бисте били 
љубазни да нам дате оно што имате. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: И оптужницу и пресуду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо један део списа, адвокат Радивојевић је 
нашао, комуникацију са судом у Пећи немамо а преко Еулекса за сада 
нисмо добили. Да ли Ви можете нешто да нам дате од тога што имате? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Сигурно. Могу сигурно да Вам дам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли бисте могли сами да пошаљете или преко 
адвоката Радивојевића пресуду и тако? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Па снаћи ћемо се некако да то 
доставимо. Али хтео сам да кажем још нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Нећете ми замерити председавајућа ја 
сам мало изненађен поступком овде у судници ја сам одговарао пред 
међународним судом али верујте ми у мом излагању никад ме нико није 
прекидао а кад сте ме звали у својству сведока, имам примедбу и на Ваше 
и на тужиочево шта сте урадили од мене, јер су мене прво треба да знате 
после 4-5 година сам ослобођен, мене је уништено здравље, моја умна 
способност а тужилац нон-стоп не дозвољава ми да кажем него само 
поставља из питања у питање, пребацује ме не дозвољава да кажем које 
поставља питање да одговорим, него само то ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте то доживљавати лично, нови је ЗКП. 
Немојте, нови је ЗКП па то унакрсно испитивање је свакако нова ствар за 
нас а за међународни суд није. Господине Перовићу имали сте неко 
питање, не? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јесте ли одобрили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање неко? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, додатно питање јел за везано за? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Па изјаснио сам се пре везано, предочили 
сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кредибилитет сведока јел? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не. Него само на изјаву па може и тако да се 
суочи, везано за једну тврдњу у изјави сведока Зорана Рашковића, везано 
на околност 14. мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За прославу овог, славе? 
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АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јел могу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли је 14. маја, те ратне године када се 
славила, празновала односно сеоска слава да ли је гостовао неко од певача? 
Конкретно, да ли је гостовала „Рибља чорба“ јел имала концерт те ратне 
године у селу Гораждевац? 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Била је нека музика, стварно ја, не знам 
ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете питати на тај начин него. 
СВЕДОК ВЕСЕЛИН БЕШОВИЋ: Не знам ко је био али била је, не знам 
стварно ко је био. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: А да ли се сећате конкретно, да ли могу 
предочити изјаву део изјаве, не конкретно, нећу цитирати реченице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде предочите му. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео шта жели да предочи.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па желим да питам зато што сведок Зоран 
Рашковић тврди. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта да предочи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да вичете, ако нисте разумели сачекајте да 
пита па ћете чути. Изволите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Сведок Зоран Рашковић тврди да је 
1999.године, у селу Гораждевац гостовао и певао на дан славе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То није тачно. Зато реагујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте, прочитајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 98. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте господине Станковићу викати унапред. Да 
чујемо шта ће да каже Перовић. Изволите. Прочитајте нам то. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Немам овде изјаву Рашковића. Везано је само 
шта сам хтео овим питањем. Овим питањем сам хтео везано за то колико 
се Рашковић сећа свих догађаја али сад немам изјаву код себе тако да 
повлачим питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Можете да идете. Ја бих Вас замолила да 
пошаљете те пресуде ако можете. Ето, хвала Вам. Узећете овде новац за 
путне трошкове. Е сада, позовите сведока Бјелановић Снежану. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имајући у виду нове одредбе ЗКП-а а 
имајући у виду ствар која је већ доказана да тужилаштво има добре односе 
и контакте са Еулексом, пошто суд нема контакте и могућности 
прибављања доказа од суда сада у Пећи, предлажем да наложите 
тужилаштву да преко својих контаката које очигледно има, јер видите како 
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прибављају доказе које све овде, да се прибави читав спис. Мислим да ће 
то бити најкраће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, ово сам већ пре једно 
годину дана предлагао. Онај пут када нам је господин Станковић доносио 
слике из Ћушке када је он био у Ћушкој. То сам већ предлагао и 
придружујем се колеги Петронијевићу. Због онога што Ви рачунате 
унакрсним испитивањем а предлажем да затражите од службе да одмах 
уради транскрипт данашњег испитивања господина Бешовића од стране 
тужиоца због тога што ћемо видети и да нам да аудио-снимак јер ћемо ту 
утврдити да  господин Бешовић ни на једно питање није могао да 
одговори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А друга ствар, у вези кредибилитета ја 
ћу вероватно писмено предложити поновно саслушавање свих оних 
сведока које је споменуо господин Бешовић. Ако то не усвојите тражићу 
изузеће тих записника,  јер када упоредимо записнике које су давали пред 
Хашким трибуналом, овде и у Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте већ малопре рекли. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А оно што сте Ви рекли да немате 
надлежност њима за процесуирање, то има тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тужилац је рекао господине Радивојевићу седите 
молим Вас. Бјелановић Снежана. 
 
 
   СВЕДОК БЈЕЛАНОВИЋ СНЕЖАНА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Узећемо прво Ваше личне податке. Име 
Вашег оца? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Вуко. Бјелановић Снежана, Вуко 
име оца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Година Вашег рођења и место? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: 63. у Ђаковици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште Чачак. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Чачак, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваше занимање? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Ништа сад не радим, кући сам. Али 
сам економски техничар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Незапослена, економски техничар јел тако? 
Да ли сте Ви у сродству са онима којима овде судимо? То су тамо можда 
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из тог краја кога знате Поповић, Кастратовић или можда Момић, Николић, 
Мишић? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Цветковић Звонимира? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познаје од оптужених Цветковић Звонимира. Да ли 
сте с њим у сродству? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. У завади? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Добро. Ви сте као сведок дужни да говорите 
истину, да ништа не прећутите, при том давање лажног исказа је кривично 
дело ја Вас молим да положите заклетву, ту је текст испред Вас. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Заклињем се својом чашћу да ћу о 
свему што будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато нећу прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Предложила је одбрана Цветковић 
Звонимира да Вас овде данас испитамо шта се дешавало током 
бомбардовања? Да ли сте тада видели Цветковић Звонимира? Шта је он 
радио, да ли је био војно ангажован? И да ли знате нешто о догађају 14. 
маја у селу Ћушка? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Датуми ми ништа не значе. Знам да 
смо имали радну обавезу и радили смо сваки дан значи. То је то, радили 
смо. Заједно смо одлазили на посао и враћали се с посла.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то? Изволите господине Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Моје прво питање би било колико дуго сведок 
познаје Цветковић Звонимира? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па овај, радим од 1993.године, 
значи од 1993.године познајем Цветковић Звонимира у тој радној 
организацији сам. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Радите од 93. године у којој фирми само због 
суда. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: „Пе транс“  Пећ, Д.Д. „Пе транс“ 
Пећ. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми у овом периоду бомбардовања на 
којим сте пословима радили? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Ја сам при порту благајни на 
техничком прегледу радила.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: А Цветковић Звонимир јел Вам познато на 
којим је пословима он радио? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, он је био шеф техничког 
прегледа. 
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АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми сада рекли сте да сте имали радну 
обавезу. Да ли то мислите на период бомбардовања и ко Вам је издао тај 
налог односно радну обавезу? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, на период бомбардовања и по 
налогу директора наравно, радили смо пуно радно време.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми осим Вас ко је још имао у „ПЕ 
ТРАНСУ“ радну обавезу? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Радевић Нено Небојша, Звонко, ја и 
портир, један од портира.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли можете да се сетите када сте почињали 
а када завршавали са радом односно које Вам је радно време било у току 
бомбардовања? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Од пола осам па до два, до 14 
часова. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми колико је Ваша кућа удаљена у 
Пећи од „ПЕ транса“ или стана већ где сте живели. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Негде можда 200-300 метара, не 
знам да ли и толико. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли можете да кажете како сте одлазили Ви 
на посао у периоду бомбардовања? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Звонко кад би пошао на посао, 
прошао би поред куће онда би заједно ишли на посао.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Моје следеће питање би било а везано је за 
период бомбардовања значи, март, април, мај, јун месец 1999.године, ви 
који сте имали радну обавезу шта сте радили? Јел сте имали посла? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, имали смо посла. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Па шта сте радили? Јел можете суду да 
објасните? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па наравно технички преглед, 
вршио се технички преглед возила. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте ли имали сваког дана? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, сваког дана. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Јел се дешавало да неки дан не радите? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Не, осим недељом наравно. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми да ли је вођена нека евиденција и 
ко је водио евиденцију о извршеним техничким прегледима код вас? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па ја сам имала дневни извештај у 
који је уписивано колико аутомобила дневно овај прође кроз технички 
преглед. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли сте водили дневник благајне? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу. 
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АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:Мерим температуру. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Реците ми сад ево, још једно само питање бих 
имао и са тим бих завршио. Да ли се дешавало, значи моје питање ево сад 
врло конкретно, да Цветковић Звонимир неког дана не дође на посао значи 
говорим о периоду бомбардовања. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Не, није се никад дешавало.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ево само још једно питање и с тиме ћу 
завршити. Да ли уколико можете да се сетите када сте престали са послом? 
Не морате тачан датум али месец или. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па онај задњи дан бомбардовања 
кад је завршен, то је био петак, ја мислим да је био петак. Тад смо 
завршили и више нисмо, онда смо пребегли нисмо радили.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја немам више питања. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада тужилац има неко питање? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тужилац нема питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема. Да констатујемо онда. 
 
 Бјелановић Снежана упозорена, опоменута, након што је положила 
заклетву основно испитивање обавља бранилац оптуженог Цветковић 
Звонимира адвокат Мршовић Милош а тужилац не жели унакрсно да 
испитује сведока. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Додатна питања да ли неко има? Кажите ми колико 
износе трошкови за долазак данас у суд Ваши? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: 1.500,00 динара, карта само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повратна карта 1.500,00 динара? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, повратна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат. А за исхрану? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Ништа, ништа. Само што сам 
купила карту ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само трошкове пута? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се за трошкове превоза и доласка на претрес од Чачка до 
Београда и натраг, сведоку исплати 1.500,00 динара. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то ћемо да проверимо да ли можете да добијете 
на руке или на рачун овде у Служби за помоћ и подршку сведоцима. Ето то 
је то, можете да идете. Још нешто сте хтели? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Адвокат Мршовић. Само, обзиром да је 
одбрана Цветковића предала доказе ево ја овде имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да предочите? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: И оригинал овог дневника благајне, па ако 
може сведоку да се покаже и да само каже да ли је њен потпис овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, може дакле, да погледате ово што је предао 
адвокат. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: То је оригинал, ако треба суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотокопија код нас. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте, фотокопија да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ако дозволите ево ја ћу сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ево погледајте само то је дневник благајне 
који имате у фотокопији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Добро да констатујемо  
 
 Адвокат Мршовић Милош предаје сведоку дневник благајне из 
1999.године,  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код нас је први датум 06.04. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: 06. април јесте, ево ја имам оригинал ако 
треба суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 У оригиналу па сведок изјављује да је то њен потпис, бранилац 
показује суду у оригиналу дневник благајне јер се у списима налази у 
копији. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте само да видимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ту постоји датум 14.мај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Суд констатује да док разгледа оригинал дневника благајне и 
констатује да се ради о оригиналу и да је фотокопија у списима тужилац 
потпуно неочекивано устаје са столице и нешто виче. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите молим вас овај дневник благајне браниоцу. 
Да ли имате још неко питање господине Мршовићу? Не. Заправо каже 
члан већа очекивано понашање, нешто сте хтели да питате, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако се предочава дневник благајне, да ли, моје 
питање према сведоку је било да ли ту постоји уцртан датум 14.мај, да ли 
ту под тим датумом постоји неки потпис и чији је то потпис, да ли сведок 
може да препозна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 
 
 Заменик тужиоца тражи да се предочи 14.мај, и део дневника са тим 
датумом, па бранилац предаје. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте прво мени, па тужиоцу, па ћете онда сведоку. 
 

Предаје суду дневник благајне са тим датумом. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Додајте само тужиоцу да погледа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да констатујем да на овој страни пише од 
14.05 до 17.05. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До 17.05. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не пише 14.мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 14.05. до 17.05. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И овде се не види датум из ове поједине ставке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ево предочавамо Вам то, дајте Гоцо молим 
Вас, ево ту је и судска стража ће Вам додати. Шта је ту унето реците нам? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: То је за три дана, значи од 14. до 17. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кад се уносило за три дана? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Ако смо имали два или три 
техничка онда смо да не би закључивали извештај ту су за три дана 
технички прегледи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи када је било мање возила онда сте 
радили више дана на једном том? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, више дана на једном извештају, 
да не би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још негде то? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има тамо 30.04., и 03.05., али тад су били нерадни 
дани. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Од 18. до 19., имате више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите нам шта се ту уносило у тај 
дневник благајне? 
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СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па технички преглед аута, која су, 
има под бројем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ту Ваш потпис? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, мој потпис.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. Хоћете да обавите унакрсно 
испитивање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, само додатно питање тражим. Која се ставка 
из овог извештаја односи на датум 14.05? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Па не знам то тачно сад да Вам 
кажем које ауто је регистровано 14.05., то је значи на ових колико има, 12, 
14 аута то је датумски од тог броја од 1 до 14 значи за тај датум, а сад да ли 
је прва два или три, не знам колико је тог дана било, не знам. То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неко још има питања. Вратите молим Вас то 
браниоцу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Судија да ли може само једно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто додатно? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само ради појашњења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Значи ово што се односи од 14. до 17. 
сведокиња је рекла да не може тачно да се изјасни, а да ли ово значи пошто 
је она овде потписивала да је у том периоду значи и 14. па до 17. су ова 
возила прошла технички преглед? Мислим то је врло конкретно питање. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, да, то јесте. Та аута су прошла, 
значи имате и број под којим се води да је. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Значи то се односи и на 14., ево да 
преформулишем, да 14.маја нисте имали возила на техничком прегледу Ви 
не би ни уписивали је ли тако у дневник благајне? 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Да, не би уписивали, значи не би 
уписивала, почела бих од 15., па онда16. и тако, него је било 14., па смо 
наставили 15. и 16. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако нема више питања можете да идете. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. 
СВЕДОК СНЕЖАНА БЈЕЛАНОВИЋ: Довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, на овај начин смо завршили за данас, ове 
сведоке ћемо позвати са Косова када буду могли да дођу, сутра ћемо 
завршити са видео линком.  
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У међувремену да констатујем  да је подељено пре претреса исказ 
Исе Баље, исказ Рашковић Зорана који је дат тужиоцу из Шведске видео 
линком и по замолници пред истражним судијом 28.07.2011.године,  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свима осим неким браниоцима којима смо то 
послали раније. И то је било то за данас,  
 

Главни претрес је завршен а наставиће се сутра: 
 

-у 09.30 у истој овој судници 
 
Довршено у 11.35. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, нисам Вас видела, изволите. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија само једна молба молим Вас. У вези 
предлога за издавање личних докумената Абдулаха Сокића мени, већ смо 
имали раније ту, па нисмо то решили, ја бих само молио пошто сада већ 
њему истиче важност тих докумената и онда треба да га продужи пред 
органима Босне и Херцеговине, молим само док смо овде у заседању ове 
недеље суд да налог депозиту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде сада ћемо то одмах да видимо. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја Вас молим значи просто да то решимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћемо то одмах да видимо, ево данас, сачекајте 
ту негде па ћемо. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала лепо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам и ја нешто. Ја овај докуменат последњи није 
ми достављен уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Грешите тужиоче, достављен је 14.11.2011.године. 
Да. 
 

Довршено у 11.36 часова. 
 
 
 
Записничар                                                                   Председник већа-судија 
 
 
 ВР
З 0

83
0




