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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите молим вас. 
  
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су присутни: 
 
заменик Tужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић; 
заменик Тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић; 
пуномоћници оштећених Мустафа Радоњићи и Никола Чукановић; 
браниоци: Палибрк, Крстић, Радивојевић, Радић, Мршовић, Борковић, 
Шћепановић, Перовић, Ђорђевић, Крсто Бобот, који се јавља и за Горана 
Петронијевића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко од бранилаца? Да видим да ли сам прочитала 
све. Милим да је то то од бранилаца. 
 
Затим, оптужени Поповић, Николић, Обрадовић, Момић, Мишић, Сокић, 
Брновић, Миладиновић, Вељко Корићанин, Видоје Корићанин, Кастратовић, 
Богићевић, Цветковић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, сви су ту. 
 
 Суд доноси 
 
                                                           Р Е Ш Е Њ Е 
 
                                                     Да се претрес ОДРЖИ 
 

Главни претрес ЈЕ ЈАВАН 
 

Врши се аудио снимање овога претреса 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас смо позвали сведоке Југослав Стевановић-
Дулић и Здравковић Миливоје. Њих двојица су дошли. То су сведоци одбране 
оптуженог Кастратовића. Покушали смо да позовемо Дејана Булатовића из 
Крагујевца. Међутим, за њега нам се позив враћа неуручен и такође смо 
обавештени да се у саставу Регионалног центра Министарства одбране 
Крагујевац не налази лице на које се позив односи, а обзиром да у Вашем акту не 
постоје ближи подаци на основу којих би се евентуално могло утврдити на које 
се лице позив односи, нисмо у могућности да уручимо достављени позив. Тако 
нешто смо добили из Министарства одбране - Регионални центар Министарства 
одбране Крагујевац. Никакве друге податке од одбране оптуженог Поповић 
Срећка нисмо добили, иако смо тражили. Тако да тај сведок за данас није позван. 
Позовите молим вас Стевановић-Дулић Југослава. Господине Борковићу, док 
чекамо сведока нешто сте хтели да питате? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја сам доставио адресу опет исту. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исту. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Кнеза Милоша 14, Крагујевац, мајор Дејан 
Булатовић и плус преко Министарства, две адресе, са чином мајор Дејан 
Булатовић. 
ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА: Да видите шта сам вам прочитала. Господине Перовићу, 
пре него што почнемо. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Вероватно ће се пре завршити пошто су два 
сведока, али у случају да се буде продужило, око пола 12 морам да пређем преко 
пута ако дозвољавате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Исто и за мене, у пола 12 морам да изађем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да ћемо завршити, претпостављам да ћемо 
завршити до тог доба.  
 
                              Сведок ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте данас позвани као сведок, као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете све 
што знате, не смете ништа да прећутите, лажно сведочење је кривично дело, 
можете да ускратите одговор на питања која би Вас и  Вама блиска лица 
изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 
Пре давања исказа  полаже се заклетва, па ако имате ту текст испред Вас 
прочитајте. Ако немате ја ћу Вам прочитати па понављајте за мном.  
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Прочитајте пошто нисам 
наочаре понео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Заклињем се својом чашћу 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: да ћу о свему што пред судом будем питан 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: да ћу у свему што будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: говорити само истину. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: и да ништа од онога што ми је познато 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците нам Ваше личне податке? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Стевановић Тодора Југослав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодор, је ли тако? Година Вашег рођења? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: 1948, 1.04.1948. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
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СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Радник Општине Пећ, односно 
сад истурено у Гораждевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете неке од оних или све можда против којих 
се овде води поступак. Кастратовић Славиша? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Ја само познајем Кастратовић 
Славишу, односно Ђура, ми га знамо као Ђура више него као Славишу, њега 
само знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству с њим? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У завади? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Југослав Стевановић-Дулић упозорен, опоменут, наводи да познаје само 
оптуженог Кастратовић Славишу, па исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо Вас овде због догађаја из времена 
бомбардовања, од 14. маја и укратко ћете нам рећи све што знате о томе, да ли 
сте нешто чули да се догодило у селу Ћушка, а иза тога ће Вас испитати одбрана, 
иза тога ће Вас унакрсно испитати тужилац, значи такав је сада редослед по 
Закону. Сачекаћете сада да чујем шта хоће господин Радивојевић, бранилац 
оптуженог Кастратовића. Господине Радивојевићу, слушајте ме, само нешто што 
има смисла сада у овој фази поступка. Укључите сада микрофон и немојте више 
никада викати господине Радивојевићу, ни без ни са микрофоном. Господине 
Радивојевићу, укључите микрофон и реците. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, ја се извињавам већу, Вама не, 
већу се извињавам сада, зато што сте рекли да се ово снима све. Рекли сте 
одређене реченице, ако сте снимали те реченице ја немам против. Међутим, на 
крају тога што сте рекли рекли сте да није снимљено него сте рекли друге 
реченице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите господине Радивојевићу, имате овако минут, 
значи минут да завршите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Могу ли добити 60 секунди? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Минут господине Радивојевићу да завршите и да седнете 
и да обавимо претрес како треба господине Радивојевићу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Сад је и 09:51. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, значи имате минут да ово што 
имате кажете и да седнете да завршимо претрес данас како треба господине 
Радивојевићу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, рекли сте нешто што није 
ушло у записник на данашњем претресу и ја то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, седите. Изволите, реците нам 
да ли знате шта се догодило и да ли сте чули да се нешто догодило у селу Ћушка 
током бомбардовања? Укључите само микрофон. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Што се десило нисам у току 
био, није ми ни интересантно било ништа, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате да се ништа догодило? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Само сам чуо да је било нешто 
страшно, а даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је био оптужени  Кастратовић током 
бомбардовања? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Видите, Кастратовић Славиша, 
односно Ђуро тог 14. у Гораждевцу је слава, сеоска слава, мени је кућа поред 
цркве и наш је обичај грађана, односно не само Гораждевца него ту има и било је 
некад и 22 села, сви су се окупљали за тај сабор ту. Ја сам изашао као обично 
сваке године, јер се то дешава, да испратим крст из цркве кроз село која пролази 
преко поља. У улазу, кад смо улазили у цркву између 8 и 9 сати ту наишао сам у 
тој ливади, ледина ми зовемо, видео сам Ђура Кастратовића и: „здраво, здраво“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ђура, то је Славиша? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Славиша, да, ми га тако као 
Ђура зовемо, Славиша се зове, ми га Ђура зовемо. И прошао је у униформи, 
маскирној, шареној то сам видео и отишао је према цркви да види да крст 
испрати, да иде с крстом вероватно. Крста су кренула око пола 10 из цркве и они 
обилазе цело село кроз поља, тако тамо и ја сам крст испратио поново се вратио 
према кући да сачекам кад се врате крста, то је негде око пола 12, 12 сати. У то 
време су се вратила крста и ја сам још једном видео да је Славиша био ту у 
униформи и друго ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је то после други пут? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То је око негде 12, пола 1 ту се 
крст враћао, да обиђу сва поља, то је доста дуг пут, кроз село пролазе, тако да 
сви домаћини износе јела, пиће, почашћавају и тако. То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, овако редослед је такав да Вас испитује одбрана 
оптуженог Кастратовића, они су предложили да Ви будете саслушани, а затим 
тужилац. Господине Радивојевићу, испитајте сведока. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Поштовано веће, поштовано тужилаштво. 
Прво, желео бих да се унесе оно што је унесено од стране председника већа у 
записник. Ја у погледу испитивања овога сведока ћу дати питања ако ми 
дозволите поштована председнице да унесете у записник оно што је речено 
прије његовог испитивања. Молим Вас, али молим Вас због тога што је то због 
објективног одлучивања некога другога веома битно. Ово је ушло, хвала Богу у 
записник. Оно што сте Ви рекли није ушло. Председнице, не можете ако прије 
испитивања унесете нешто што утиче на исказ сведока, а мени не дозволите да 
реагујем на то, буде део записника, па према томе тражим део који је записник, 
како се зове то, снимљен, избрише. После тога имам само једно питање, када је. 
Судија, судија, Ви сте заборавили шта сте причали сведоку којег сам ја  
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предложио. Шта сте причали сведоку којег сам ја предложио прије но што је дао 
исказ, а што је требало да буде снимљено избрисали и што није снимљено, јер је 
то веома битна ствар због тога што на такав начин сте у неким другим 
предметима, барем овај суд и барем ово тужилаштво поступили другачије и због 
тога ја имам само два питања. Извините господине, могу ли нешто да Вас питам. 
Ви сте непосредни комшија господина Ђура Кастратовића, Славише 
Кастратовића, звани „Ђура“? Одговорите, окрените се тамо. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Да, да, комшије, село исто 
порастао ту с нама, знамо се. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: 14. мај? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Мај? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Шта је у селу Гораждевац? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То је сеоска слава која се сваке 
године слави и надам се да ћемо је вечито славити.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли се славила прошле године? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: И сваке године и ове године се 
припремамо да славимо и то би ја, ево и суд, ако не верује мени може да се увери 
ове године, близу је 14. мај, нека дође на лице места нека види процедуру, што 
сам ја говорио. Та је процедура цела.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: 14. маја 1999. године? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: 1999. године то је било већи 
скуп него што се сада скупљају. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите да завршим ја питање? Да ли сте 
Ви видели Славишу, званог „Ђуро“ Кастратовића? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Рекао сам да сам видео Ђуру 
кад је дошао да испрати и после крста кад се вратила крста. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Објасните шта значи шетање крста? 
Објасните одакле крећу и где пролазе? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Крста крећу од цркве „Свете 
Богородице“ која је у Гораждевцу, долазе до старе цркве која већ има 800 
година, обилази се, та црква стара се налази у гробљу и из тог гробља се враћа 
поново иде кроз села, кроз зване брегове. Од тих звани брегови иду до села 
Ораша. Од Ораша се спустају низ Горашка поља према Вишњици, долазе до 
зване „Доње махале“ где и живи Ђуро. Одатле почиње та забава, односно које 
газде износе своја јела и пића и крстоноше почашћавају. Кад долазе до 
Здравковића млина у селу ту се крстоноша купа у тој води. Ту је једна река која 
тече, ту се сваке године очисти, среди се лепо вода да буде чисто и тако се 
крстоноша ту. Онда поново се враћа према цркви и стиже у цркву и тог дана 
после цркве с крста слави се у конаку у цркви, а сутрадан је Масло светење, то је 
већ 15. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала Вам господине. Само још једно 
питање. Тога дана где сте видели? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: На ливади, ми то зовемо ледина, 
испред цркве има 4-5 хектара црквене, а испред цркве потпуно чиста трава. 
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Молим Вас господине сачекајте. Где сте 
видели Славишу, званог „Ђуро“? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Званог „Ђуро“ Славишу сам 
видео кад је улазио на капију од тих ледина која је ограђена ујутру у 9 сати, од 
пола 9 до 9 ту је био, не знам сада тачно колико тачно, минуте и видео сам га кад 
су се вратила крста од 12 до пола 1 се крста враћају ту. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Извините, да ли могу да Вас питам како је 
био обучен? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Ваљда униформу шарену имао 
је, униформу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Је ли то маскирна униформа? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Маскирна, да маскирна, тачно. 
Извините. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала Вам господине. Председнице, могу ли 
сад да поновим своју примедбу на Ваше понашање? Остајем код те примедбе јер 
сте рекли да се снима све. Ја остајем код те примедбе, да не бих понављао све ја 
остајем код те примедбе, а Ви можете мене искључити са овога претреса кад год 
хоћете, јер нисте.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ. Радивојевићу, Радивојевићу седи. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ало ти, ти служиш по службеној дужности, 
ја браним човјека по својој савјести, јер знам шта је радио човек, није урадио то 
и то је то. И немој Борковићу да се мјешаш у то. Укључи се па причај. Извините 
председнице, али ја сам морао реаговати пошто Ви нисте реаговали на 
незаконито. Хвала. Човече, да ли си ти нормалан, овде ти браниш човјека који је 
признао, немој мајке ти, ајде немој мајке ти.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите Поповићу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја бих Вас молио само једну секунду, секунду само 
једну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите Поповићу.  
 
 НАЛАЖЕ СЕ дактилобироу да путем цетралног микрофона, оно што је 
евидентирано, а што говори адвокат Радивојевић, без микрофона и што је 
упућено адвокату Борковићу, као и псовка која је упућена док је излазио 
оптужени Поповић скине и унесе у транскрипт. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите оптужени Поповићу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Господине Радивојевићу, где сам ја то 
признао и шта сам ја то признао? Ви сте рекли господину Борковићу да он брани 
човека који је признао, шта сам ја то признао и где сам ја то признао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се, то је лепо речено. Господине 
Стевановићу, сада Вас унакрсно испитује тужилац. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, морам одговорити на ово 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите господине Радивојевићу, сад је тренутак. 
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 ОПОМИЊЕ СЕ адвокат Радивојевић због тога што је нарушавао ред у 
судници, због тога што је без микрофона викао и упућивао речи адвокату 
Борковићу и због тога што је упутио псовку за коју је наложено да се скине и 
унесе у транскрипт. 
 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Такође се ОПОМИЊЕ да се држи одбране свога клијента, да поступа у 
складу са професијом којој припада и у складу са адвокатском етиком. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, господине Ставановићу, да завршимо господине 
са Вама. Унакрсно Вас испитује тужилац сада. Изволите тужиоче да ли имате 
питања за господина Стевановића? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, имам пар питања само. Господине Стевановићу, ја 
бих Вас нешто уопште питао. Село Гораждевац ако можете да нам опишете где 
се налази, колико је далеко од града Пећи? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Село Гораждевац се налази 
поред реке Бистрице, за коју сте чули вероватно убиство деце, то је цео свет чуо 
и ви сте сигурно чули.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесам. Колико је удаљено? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Од Пећи имамо 7 километара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули за село Ћушка? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је село Ћушка удаљено од Гораждевца? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Ћушка, ако идемо преко поља, 
има 4-5 километара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико вама треба, да ли сте некад Ви ишли у Ћушку 
из Гораждевца? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Нисам ишао у Ћушку, нисам 
ишао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Према Вашој процени колико Вама треба да одете 
пешке из Ћушке до Гораждевца преко поља временски? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па ту су доста лоши, сат 
времена, то је лоше, Бистрица треба да се прође, у то време Бистрица је велика и 
немогуће да се пређе у Ћушку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико је то километарски, ако можете да нам 
кажете? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па не знам ја, 5 километара ако 
има. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се из села Ћушка може до Гораждевца стићи 
аутом? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Преко Пећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Преко Пећи? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Преко Пећи само. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико вам онда треба да стигнете? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па с аутом 40, 50 минута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад бисте кренули из Ћушке до села Гораждевца аутом 
треба колико? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: 40 минута, 50, зависи од вожње 
како ко вози, неко може да стигне за 20 минута, шта ја знам, све зависи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да нам опишете у селу Гораждевац где се 
налази црква? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Црква се налази на ливади од 5 
хектара површине црквене, а моја кућа од цркве је 250-300 метара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У односу на село да ли је то у центру села, на крај села 
или где? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: На крај села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где се налази Ваша кућа у односу на цркву? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Наспрам цркве са стране поред 
гробља. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то далеко? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Има 300 метара можда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се онда налази Ђурина кућа? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Ђурина кућа се налази у центру 
села у Доњој махали, као што сам малопре рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је далеко то од Доње махале? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Од Доње мале црква? Од наше 
куће? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од Ваше куће цркве и Доње мале? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па има 500 метара, не знам 
тачно али то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када Ви онда видите Ђуру? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Кад је ушао да дође да 
испратимо крста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је он то ушао? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: На ливаду у цркве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико је то било сати? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То је било између пола 9 до 9. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нешто ми само није јасно ако бисте могли да ми 
објасните. Шта се то дешава тога дана у селу Гораждевац? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Ја сам објаснио. Тог дана? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Тог дана се крст. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где почиње и када почиње слава? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Крстоноша има и један домаћин 
који узима славу тог дана да све трошкове сноси и слави славу, тај газда, 
домаћин те славе, његов син или ко има мушке деце, носи крст, а за тим крстом 
креће поворка велика. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кад то почиње у колико сати? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То почиње од 9 до пола 10 
креће, ту се ту тачно, пар минута ту можда да закасни можда, углавном у том 
моменту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, 9 пола 10 излази из цркве? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: И креће та крста, око цркве 
прво, па онда долазе до старе цркве брвнаре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Ђура улазио у цркву? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То нисам гледао, то у цркву 
нисам улазио ни ја, то је вани, то се вани крст. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте га онда Ви видели у којој ситуацији, шта је 
радио? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Кад је дошао, ја сам лепо 
образложио, кад је дошо у цркву видео сам Ђура и после је гужва велика, ја 
више нисам пратио ко је где ко, ту има доста народа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да се тај крст из цркве износи у 9, пола 
10? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: У 10 ту се креће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли народ долази пре тога? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Пре тога долази, ја сам рекао да 
је пре тога сам видео Ђуру кад је дошао у цркву. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. И сад, крст где иде? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Иде преко целог поља 
Горашког, сад да не могу Вама да објашњавам то не можете да видите, да 
изађете на лицу места, тако да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико траје то? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Зависи све од ходања, можда 
траје 2 до 3 сата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, ако је 9 пола 10, кад одлазе? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Око 12, 1, пола 1, ту, не могу 
тачно сад да Вам кажем тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, завршавају када у? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: До цркве долазе а завршава се 
тек у 5-6 сати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, то кретање? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То кретање ту тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 12, пола 1? Када сте онда други пут видели Ђуру? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То је било негде, ја сам рекао 
око пола 1, 1 ту је та крста кад су дошла, он је био на ливади. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да сте га видели у пола 12? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не, нисам рекао у пола 12. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево записао сам овде. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Записали сте погрешно. Рекао 
сам од пола 1 до 1 крста су дошла, колико ја се сећам, ја нисам рекао то. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли имате том приликом неке госте који долазе са 
стране, а да нису из Гораждевца? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Има. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате ко је тада долазио на ту славу, да ли је 
био неко познат? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па сада то је већ 12 година 
господине, ја не могу да памтим ко је био. Ја знам да сам ја имао из Београда 
госте, лично у мојој кући и тог дана долазе из свих, ту има двадесет и неколико 
села около Гораждевца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли има увече да ли се дешава нешто увече? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Увече не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли има неко славље у селу, музика, игра? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Увече у кафани, у кафани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У кафани? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био некад Бора „Чорба“? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Бора „Чорба“ је био прије 4-5 
година пре тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То сам крст носио, моја је кућа 
носила крст, а ја мислим 1995. године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад кажете пре 4-5 година то мислите пре 4-5 година у 
односу на 1999. годину? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Да, да. Није само Бора „Чорба“, 
био је и Шеки, био је и овај певач из Бање, како се зове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тог 14. маја била нека музика увече? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Некад је била велика музика. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, 14. маја 1999. године? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: 1999. године била је музика. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било авиона горе кад је била та поворка? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Кад је поворка била, ја не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули да су летели неки авиони? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Био, летели, не знам који да ли 
су авиони, хеликоптери, шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било тог дана, да ли сте чули то? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ:  Нисам чуо то ништа, нисам ни 
видео то ни авиони ни то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било увече авиона? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Увече 1999. године не сећам се 
ја нешто, то је 12, стварно се не сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има ли тај Ђура фамилију? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Има. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога има? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Имао је оца, браћу, жену, децу. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте тада видели његову браћу? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Његову браћу овај млађи није ту 
био, али старији где су му били они тамо спремају, нису били код цркве, само 
њега сам видео.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А оца? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не, отац није био, био је код 
куће, у селу је био, он није био ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ђуру видели можда тога дана увече? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Нисам. Ја сам рекао да сам 
видео после тога око 1 сат ја више не знам ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте ви нешто разговарали тада са њим када сте га 
видели други пут? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не, само „здраво, здраво“ и 
ништа нисам реко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Ђура тад био наоружан? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: И то ја нисам видео, о тим 
прописима о наоружању у цркву не иде колико ја знам, нисам видео наоружање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажете био је у униформи? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Униформу да, нисам оружје 
видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао пиштољ за појасам. 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па нисам ја могао да знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио пушку? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не, нисам видео то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао нешто на глави? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао нешто око врата неку мараму? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Нисам приметио, нити знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио црвену мараму? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Нисам ни видео то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао браду? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Мало необријану да, а не да је  
браду имао, ко каже да је имао браду. Ја нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта, нисам разумео? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Необријану мало, а не браду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико то значи дана  необријану? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: То је можда дан до два. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То кад је он необријан какве му је боје брада? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ-ДУЛИЋ: Па не знам части ми сад каква је 
то била боја тад, то је било пре 12 година, био млад, био стар, можда је била 
седа, можда је бела, откуд ја знам, то је било одавно сад, шта знам ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала. 
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СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Не знам, шта знам ја 12 година 
да памтим ко какве длаке има, а богами, не питате ме како смо дошли из 
Гораждевца, то је проблем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Али је обавеза према држави и 
дошао сам, како смо знали дошли смо, цео дан смо путовали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Веселина Бешовића? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Познајем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он из Вашег села? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он из Вашег села? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Да он је мало подаље у село, 
њему су кућу спалили и све али сад је тренутно исто направио кућу у селу 
Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био он тада тог 14. маја? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте били сведок можда? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Обавезно он.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били сведок у Пећи у поступку који се водио 
против њега? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Не. Мислим да не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још да Вас питам како сте дошли, јесте дошли 
са Здравковићем или сами? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Дошли смо колима једним до 
Митровице, госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заједно са Здравковићем? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Са Здравковићем да заједно, па 
од Митровице друга кола да би ушли са косовским таблицама треба да платимо 
у Србији 100 евра и више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико Вам то кошта? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: 120 евра кошта обојицу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 120 евра, повратна? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: По 60 евра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а трошкови исхране колики су Ваши? 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Па нека буде ситно, 2 хиљаде, 3, 
није проблем, да имам да платим овог шофера, а за храну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
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Сведок наводи да је дошао са Здравковић Миливојем аутомобилом и да су 

заједно долазак платили 120 евра, односно свако по 60 евра, па ове трошкове 
тражи у динарској противвредности, као и трошкове исхране у износу од.  
 
СВЕДОК ЈУГОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ ДУЛИЋ: Ми смо платили синоћ вечеру 
ништа друго, још нисмо ни ручали.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 2 хиљаде динара, па му суд досуђује на име трошкова 60 евра у динарској 
противвредности, по средњем курсу НБС на данашњи дан, као и 2 хиљаде 
динара на име трошкова исхране и налаже се Служби за помоћ и подршку да ове 
трошкове сведоку исплати на руке.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Останите молим Вас да чујем још неку примедбу. 
Изволите.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице почетак његовог саслушања 
према ономе како сте Ви рекли није снимљен, није снимљен и сада тражим од 
већа да ми објасни да ли је тај почетак његовог саслушања снимљен или није 
снимљен јер је то веома битно због неких других ствари, због ових који држе 
овако образ знате, због тога је веома битно председнице да то будемо, да 
разјаснимо. Господин је на почетку рекао свој исказ који сте Ви рекли да се 
избрише, а ја захтевам да буде реконструисан пошто није, тренутно је избрисан, 
да буде сачуван због Апелационог суда, односно вишег суда од вас, да би могао 
тај суд да цени тај део исказа јер веће није одлучивало о ономе што сам ја 
приговарао, него сте Ви одлучивали и Ви сте рекли да се избрише. Морате се 
позвати на основу које одредбе закона, овог нашег који важи, сте одредили да се 
то не запише. То вас молим и молим ако постоји начин да то накнадно урадите, 
поготово што имамо преко пута нас људе сасвим друкчијег мишљења, које нисте 
питали, због чега сте то урадили. Судија, молим вас схватите ме, унели сте у 
записник да се избрише почетак његовог исказа, почетак моје примедбе. Због 
чега на основу које одредбе и на основу свега? Молим Вас, то Вас молим да 
донесете, то се доноси, судија, судија, према ЗКП-у, то се доноси, каже се на 
основу члана 375, 368. или 352. или нешто тако, лупам, 223, како хоћете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите- Господине Кастратовићу. Седите, довољно је 
било, разумели смо господине Радивојевићу, седите. У 10,19 дођите молим Вас 
оптужени Кастратовићу и реците ми имате ли Ви питања за овог сведока? 
Изађите. Оптужени Кастратовићу изађите.  
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кастратовићу имате ли  питања за овога 
сведока?  
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Немам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите следећи сведок је такође Ваш сведок, Здравковић 
Миливоје, хоћете ли се договорити са Вашим браниоцем да данашњи претрес 
окончамо, да тог сведока испитамо, или ћемо одложити на Ваш терет јер Ваш 
бранилац не може да се држи онога о чему се овде ради. Значи господине 
Кастратовићу Ви сте изабрали браниоца, Ви ћете интервенисати јер уколико ја 
интервенишем мораћу да одложим. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ако може пет минута пауза.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде пет минута.  
 

За овим суд одређује паузу у трајању од 5 минута.  
 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не, ја сам у праву, нећу, идем ја, идем кући, 
кући идем, пусти будалу.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 Наставља се у 10,34 након паузе ради одмора.  
 
           Позовите сведока Здравковић Миливоја.  
 
                                   Сведок ЗДРАВКОВИЋ МИЛИВОЈЕ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо Вас као сведока, као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, требате да нам кажете све 
што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на питања 
која би Вас или Вама блиска лица изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли то разумете? Пре давања 
исказа полаже се заклетва и текст је ту испред Вас ако можете прочитајте наглас.  
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: 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: И још да узмемо Ваше личне податке, име Вашег оца? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Милић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: 1954. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место рођења? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Гораждевац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пребивалиште? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Гораждевац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Дипломирани инжењер технологије.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте са неким у сродству или у завади, да ли 
познајете некога осим Кастратовић Славише? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не, нисам у сродству. Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте у сродству? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Нисам у сродству.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли у завади? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете још неког, Поповић Срећка?  
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Корићанин Видоја, Вељка? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цветковић Звонимира? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Овако из, ближе не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.   
 
 Здравковић Миливоје са личним подацима које даје, упозорен, опоменут, 
познаје Кастратовић Славишу, али остале можда тек онако, лично не, исказује:  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците нам да ли знате нешто о догађајима од 14. маја 
1999. године у селу Ћушка и да ли можда знате где је био током бомбардовања 
Кастратовић Славиша? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: 14. маја не знам у Ћушку шта је било, 14. 
маја знам био сам у Гораждевцу. 14.мај је наша сеоска слава значи ту читаво 
село слави и не само село него долази родбина из свих делова Србије, чак и из 
иностранства, тако да је то некад јако било организовано, али те године није на 
пример како што је ранијих година било, јер ту би се и шатори и игранке би се 
организовале код цркве која се исто зове „Свети Јеремија“ као и тога дана, као 
поменутог дана 14. маја. Значи 14. маја ја сам, моја кућа је у ствари близу 
Славишине куће, Кастратовића, тако да сам изашао, па по нашем том обичају 
јесте да испред своје куће, где пролазе крстоноше, износимо пиће и јело као и 
слаткише за децу, бомбоне и тако нешто, и крстоноше који носи крст пролази 
поред тих наших кућа и ти се обреди ту раде, онда има баш ту поред моје 
воденице, ту се највише задржавају ту снима и телевизија, ту се дешава и купање 
и ја сам поменутог дана изашао око 9 часова да погледам да ли је ту чисто то где 
треба да изнесем сто и видео сам Славишу Кастратовића где је кренуо према 
центру села. Нисам са њим разговарао, само се поздравио здраво-здраво, где 
ћеш, одо до цркве где се, где крећу крста, ја сам остао код моје куће заједно са 
породицом, то припремио и изнео. То ти било то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било то, добро. Одбрана оптуженог Кастратовића. 
Оптужени Кастратовић изволите.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Извините, прије рата, шта сте Ви били у 
Општини Пећ? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ја сам радио у Фонду за грађевинско 
земљиште и путеве у Општини Пећ.  
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То Вам је и задња дужност? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А пре тога? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Пре тога био сам у Фабрици батерија 
радио 16 година, био професор две, три године као апсолвент када сам 
дипломирао, тако.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте имали оптужени, изволите.  
ОПТ.СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ништа, ја немам питања само хтео би да се 
извинем суду, већу, судија и Вама лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да завршимо са сведоцима. 
ОПТ.СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Завршићемо. Е хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, сада је законом предвиђен такав редослед да 
Вас унакрсно испитује тужилац.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте да се црква зове „Свети Јеремија“, је ли 
се тако зове и слава? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И слави се тог 14. маја? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не тог, него 14. маја, пардон, реците ми овако где се 
налази кућа Стевановић Југослава који је овде био пре Вас? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Близу цркве.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико је та његова кућа у односу на Вашу кућу 
удаљена? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Километар, 800 метара, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте Ви тада угледали Славишу? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ја, рекао сам пре, око 9 сати када је 
прошао поред моје куће.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте се Ви тада налазили? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ја на улици, испред моје куће, кренуо 
сам према мојој воденици где се износе ти столови и туда пролази пут који иде 
према центру села и ту је прошао Славиша. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико је то сати било још једном Вас питам? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Око 9 часова.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Око 9 сати? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико вама треба да одете до куће овог сведока 
Стевановић Југослава када бисте ишли код њега да га посетите, из Ваше куће до 
његове куће колико треба временски? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Зависи како идете, којом брзином идете, 
значи неких 15 минута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то је оно као што каже пођи па да видим колико ти 
треба.  
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: 15 минута.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 15 минута пешке. Добро. Шта је Славиша радио када 
сте га видели? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Шта је Славиша? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је радио, у којој прилици сте га видели? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Видео сам га када је пролазио, сам је 
пролазио према центру села.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Потпуно сам или у тој некој колони како сам разумео. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Сам, тада је, још нису крста, то је ујутру 
било, ја вам кажем ујутру јер крста иду од цркве крећу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте га поздравили тад када сте се видели? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Видео сам се: „здраво где си кренуо, 
кренуо сам код цркве да носимо крста“.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли се сећате како је био обучен? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: У униформи некој, она шарена униформа 
нека. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте иначе знали да ли је он припадао некој војсци или 
полицији у то време 1999. године и тада када сте га видели на дан славе 1999. 
године, је ли био припадник неке војне формације? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Највероватније, он то зна, ја не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли можете да разликујете униформе полицијске и 
војне униформе? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: То је маскирна униформа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је маскирна? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да, тако је мени изгледала, она шарена 
униформа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су ту униформу, да ли сте такве униформе виђали 
код војске или код полиције? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: И код једних и код других. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То су биле исте? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Сугестивно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Славиша имао нешто од оружја на себи када 
сте га тада видели? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ја нисам видео ништа, није имао неко 
значи оружје да је могло да се примети, а шта је имао, да ли је имао унутра то не 
знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли имао опасач онај војни? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не, не, само униформу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте уочили, да ли сте видели пиштољ? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не, не, нисам, нисам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели да ли је Славиша тога дана носио 
пушку? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не, нисам видео.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Славишу видели после тога у току прославе? 
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СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: У току прославе после нисам га ја више 
видео ја сам ту остао код моје, нисам ишао даље по крстоношама оно где су 
ишли, него сам ту ја остао код моје куће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се завршава то обележје те славе и та прослава? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па то креће из цркве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У колико сати отприлике? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па зависи како које године када се 
припреме сад ти обичаји и ово, око пола 10, 9 и 15 до 10, ту би негде требало да 
крене, око 10 часова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Је ли има нешто да се догађа увече? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Увече има славље, оно има шатори тамо, 
има по кафанама, има гости по кућама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте Ви тада те године, 1999.године имали неке госте? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ја нисам, нисам те године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тога дана, те 1999.године, да ли је било неких 
познатих гостију са стране? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Певача, не знам музике и? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Певача није.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је некада раније неко долазио познат? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Јесте, како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате ко је долазио? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Долазио Мирослав Илић, долазила 
певачица нека. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био Бора Чорба? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Јесте једне године био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате када је то било? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Пете, шесте, четврте.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тога дана, да ли сте чули да надлећу авиони. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Тога дана?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не сећам се.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада ми само објасните овако, Ваше село Гораждевац 
колико је далеко од Пећи? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Седам километара.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико то треба да се колима стигне до Гораждевца? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Одозго, па зависи како возите. Седам 
километара.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где се налази, јесте чули за село Ћушка, где се оно 
налази? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: То је преко Бистрице, преко пута.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако бисте Ви из Гораждевца кренули у Ћушку, колико 
би Вам требало пешке да дођете до Ћушке? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Асфалтом мислите? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим пешке преко пољана? Овако најближи пут? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Сат времена.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте Ви некад ишли тако пешке до Ћушке? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па нисам ишао, нисам имао потребе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд знате да вам треба сат времена? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па отприлике овако према, то је лош 
терен, Бистрица и шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако би се ишло колима из Гораждевца до Ћушке и 
обрнуто, колико треба у једном правцу? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Пола сата, четрдесет минута.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли мора да се прође Пећ па да се иде у Ћушку или 
може и неким другим путем да се иде? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Мора колима Пећ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се прође кроз Пећ па да се иде у Ћушку? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема неки пречи пут? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Кад је скроз мала Бистрица може да се 
онако прође, на оним сеоским локалним путевима, али овако само кроз Пећ.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само кроз Пећ? 
СВЕДОК ЗДРАВКОВИЋ МИЛИВОЈЕ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Јесте ли чули за село Павлан и Захаћ? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Пав? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Павлан, Захаћ, је ли Вам значе та нешто? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па Захаћ је исто близу, преко пута 
Гораждевца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Захаћ ближи од Ћушке у односу од Гораждевца, 
да ли се брже стигне? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Ближи мало.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ближи. Је ли има неки директни пут Гораждевац – 
Захаћ? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Локални. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Локални. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да. Онај калдрма обична.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте некад Ви ишли тим путем? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па ишли тамо на пијацу, у Захаћу је 
била.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико ту треба да се дође до Захаћа од Гораждевца? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па добро, треба.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ремети ме колега Кастратовић. Радивојевић, 
Кастратовићев бранилац. Друга ствар дошао је на суђење под дејством алкохола, 
ако Ви нисте приметили ја јесам и сви овде који седимо. На тај начин нарушава 
углед суда, на тај начин ремети ред у судници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд је приметио тужиоче разне ствари више пута до 
сада, и настоји на сваки начин да поштује то што су ови људи дошли. Тако 
завршавамо због тога ове сведоке данас.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Реците ми још једно само, да ли знате где 
станује Кастратовић у Гораждевцу, где је његова кућа? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Поред моје куће.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одмах поред твоје куће? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Није одмах, на 20-так метара тако, преко 
улице само. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога има он од фамилије? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Сада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па и сада и онда? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Онда, па помрли му, отац му умро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли има браће? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Браћу има.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И нисте ми само ово рекли. 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте ми само ово рекли, тога дана када сте га видели, 
тог 14. маја 1999.године, како пролази поред Ваше куће, да ли је био обријан или 
је имао браду? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Није имао браду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није имао браду? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Није.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и реците ми још да ли је било и других 
становника Вашег села који су били негде војно ангажовани или можда у 
полицији ангажовани, а који су дошли на ту сеоску славу? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па било је ангажованих и били су на 
славу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И дошли су? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Која је јединица и шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него питам који су то људи, да ли се сећате још 
некога осим Кастратовића? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па били су, не знам из које једнице, били 
су, дошли су скоро сви који су из Гораждевца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питам Вас да ли су и други људи из Вашег села 
који су  негде били војно ангажовани, такође дошли на ту славу? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се још сећате на пример? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Скоро сви су били ту.  Сад  из које 
јединице је ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли се сећате још некога од људи, а не јединица? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Били су пуно сада ја им имена не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не могу да се сетим сада ко је био у 
униформи, ко је пре 13 година.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли познајете Веселина Бешовића? 
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СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били сведок можда у поступку који се водио 
против њега? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте у пријатељским односима са породицом 
Кастратовић, ја то нисам разумела.  
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Нисам, онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У комшијским? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Комшијским.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Комшијским, добро. Господине Радивојевићу.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала вам председнице немам питања за 
господина Здравковића. Да ли могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда да завршимо, да отпустимо сведока.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Могу ли само примедбе после да изнесем 
ако дозволите?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, ако имамо времена данас. Господине 
Здравковићу како сте дошли данас? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па таксијем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су Ваши трошкови, трошкови пута? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па таксијем заједно са овим Југославом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заједно са Стевановићем? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Јесте, целу ноћ смо путовали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, колико је то пара? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Па по 60 евра нам је узео, и да нас врати 
доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И трошкове исхране? Он је тражио 2 хиљаде, да ли Ви 
тражите? 
СВЕДОК МИЛИВОЈЕ ЗДРАВКОВИЋ: Како сте њему одредили, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Сведок наводи да је платио 60 евра у динарској противвредности за превоз 
до Београда и натраг и тражи за трошкове исхране 2 хиљаде динара, па му суд 
досуђује 60 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС и 2 
хиљаде динара на име исхране, што све исплатити сведоку на руке.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам што сте дошли, можете да идете. У 
међувремену господо да вас обавестим стигао је предмет „Веселин Бешовић“ из 
суда у Пећи у електронском облику, па ко буде хтео да то преузме. Значи то је 
стигло у четвртак или у петак, тако да није било времена да вас писмено 
обавештавамо. То је овде код мене. То је то, за сутра смо позвали сведоке 
Дабовић Милену, Стевановић Владана и један и други сведок долазе из Црне 
Горе, из Бара, из Подгорице и Јовић Светозара који такође није из Београда, он 
долази из Ваљева. У том смислу свако ради онако како мисли да треба, суд 
настоји да ово време максимално искористи које нам је дато за суђење и да се по  
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сваку цену претреси не одлажу. Уважавајући оптужене који су у притвору, 
уважавајући сведоке који долазе из далека. У том смислу ћемо претрес да 
наставимо сутра, а господин Радивојевић ће сада да изнесе примедбе па ћу онда 
унети у записник, господине Радовојевићу, оно што је рекао тужилац. Хајдете. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице сматрам да немате право да 
гасите снимање претреса, онда када Вама не одговара. Ради се о следећем, 
приликом првог саслушања сведока Југослава Стевановића сте спречили 
снимање. Ако снимамо, онда снимамо све као што је снимано код господина 
Фатмира Љимаја. Пазите, молим Вас упоредите понашање тужилаштва и њихове 
примедбе у том предмету и у овом предмету. Ови људи, ови људи нису ништа 
урадили ружно, нема никаквих доказа да су то они урадили и ко је урадио, а 
тамо имамо доказе, а овај суд и ово тужилаштво је пустило Фатмира Љимаја. 
Овде као апсурд због чега ја инсистирам на овим примедбама је да имамо 
Хазира Беришу који је седам пута давао различите исказе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, сада није тренутак за такве 
примедбе, не можете користити тако време. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете користити тако време које је одређено за 
извођење других доказа.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија. Судија, враћам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу не можете се враћати нигде, 
значи морате да завршите.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па завршавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде завршите одмах. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија јутрос Ви сте, Ви сте приликом 
саслушања господина Југослава изгасили електронско снимање, то морате да 
образложите да донесете решење у складу са законом. Хвала. Немам више 
ништа.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Констатује се да је заменик тужиоца за ратне злочине током испитивања 
сведока  
 

Здравковић Миливоја, а када је адвокат Радивојевић Миленко добацивао, 
навео да га адвокат Радивојевић омета у испитивању, да је он видно пијан, да је у 
алкохолисаном стању, већ више пута на претресу, па ако суд то не примећује 
онда тужилац то примећује, на тај начин адвокат Радивојевић вређа суд.  
 
 Констатује се да је председник већа тада тужиоцу рекла да је и за њу 
очигледно у каквом је стању адвокат Радивојевић, али да настоји да заврши 
претрес са сведоцима који су дошли са Косова.  
 
 Налаже се адвокату Радивојевићу да се удаљи са претреса.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изведите молим вас господина Радивојевића, испратите 
га одмах из суднице.  
 
 Налаже се шефу обезбеђења судске страже да сваки пут када на улазу 
приликом легитимисања примети да је адвокат Радивојевић у стању у коме неће 
моћи да прати претрес, о томе обавести председника већа како претрес не би ни 
отпочињао.  
 
 Копију овог дела записника доставити шефу обезбеђења.  
 
  
 

Наставићемо сутра господине Поповићу, моћи ћете сутра да то кажете.  
 
 Довршено у 10,58 часова.  
 
 
 
Записничар                                                                        Председник већа-судија 
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