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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите. 
 
 Да констатујемо да су присутни: 
 
заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
пуномоћници Матовић и Радонићи,  
браниоци Ђорђевић, Крстић, Брадић, Борковић, Стругар, Шћепановић, Перовић 
и Петронијевић. 
 
Ви се? 
 
АДВ. МИЛОШ ЈОВКОВИЋ: По заменичком пуномоћју адв. Драгана Палибрка, 
постоји у списима предмета за окривљеног Николића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Петронијевић мења Крсту Бобота, је ли тако?  
 
 Од оптужених ту су Топлица Миладиновић, Поповић је ту, Николић, 
Момић, Булатовић, Мишић, Богићевић Бобан, Видоје и Вељко Корићанин, 
Сокић Абдулах, Кастратовић и Брновић. 
 
 Рекла сам Момић. Ваш адвокат шта је с њим?  
 
Адвокат Огњен Радић, односно Боривоје Боровић, за кога се јавља Ђорђевић 
адвокат. Да ли сте сагласни? 
 
 Момић је сагласан.  
 
 Пре почетка претреса да вас обавестим да је суд добио, само да видим 
кога дана, прошле недеље, дакле у петак и због тога није било времена да вас 
раније обавестим. Информацију ЕУЛЕКС-а о томе који сведоци са списка који 
смо послали могу да дођу. Дакле, добили сте електронску преписку, добили сте 
једну табелу са списком сведока и са разлозима доласка или недоласка и 
добили сте један извештај. Све то је на енглеском језику. Због тога сам ја 
позвала за данас Невену Ђорђевић, која је запослена у Тужилаштву за  ратне 
злочине као преводилац да нам ово преведе и да, ја верујем да разумете о чему 
се ради. Међутим, да имамо на такав начин један званични превод ја 
једноставно због краткоће времена нисам могла да обезбедим преводиоца. 
Невена Ђорђевић је овде у судници. Изволите. Да ли хоћете да седите? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Свеједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да узмемо Ваше податке. 
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 Пред судом је Невена Ђорђевић, запослена у Тужилаштву за ратне 
злочине као преводилац и председник већа пре почетка претреса обавештава 
странке и браниоце да је преписка ЕУЛЕКС-а и извештај ЕУЛЕКС-а о томе 
који ће сведоци позвани за ову недељу доћи, подељен да је он на енглеском 
језику и да је због тога позвала Невену Ђорђевић која је запослена овде у истој 
згради.  
 
 Изволите. 
 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала Вам на овом напору да учините да се 
све ово уведе у законит ток, тачније да писмена која добијамо буду на српском 
језику. То је обавеза свих нас без обзира да ли неко зна или не зна енглески 
језик. Није никакав проблем да преводилац ово преведе и саопшти нам, али 
мислим да би поднесак морао бити на српском језику и код нас у списима и код 
Вас у списима, то је оно што је мој предлог да учините, ја не знам сад колико је 
потребно уопште да се преводи, имамо имена ко долази данас, за сутра може да 
нам преведе и да нам подели ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Превешћемо сада овако и поделићемо вам сутра. Дакле, 
то је била моја идеја да ово преведемо овако на транскрипт, да чујемо овде и да 
онда сутра добијете извод из транскрипта у фотокопији наравно сви и 
окривљени и браниоци  и тужилац. 
 
 Па за овим председник већа узима личне податке. 
 
 Невена Ђорђевић, од оца? 
 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Николе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте које године и где? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: 21.11.1956. године у Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште у Београду? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Цара Николаја другог 47. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дипломирани филолог? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Завршили сте енглески језик када? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: 1979. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Са подацима које даје суду, дипломирани филолог, па пре него што 
приступа превођењу у смислу члана 87 председник већа констатује да 
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преводилац није раније заклет и за овим позива присутног преводиоца да 
положи заклетву да ће верно пренети питања која се окривљеном упућују и 
изјаве које он буде давао. 
 
 И за овим преводилац наводи: 
 
 Верно ћу пренети питања која се окривљеном упућују. 
 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Верно ћу пренети питања која се 
окривљеном упућују. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И изјаве које он буде давао. 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: И изјаве које он буде давао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Ја сам Вама дала пре суђења овај допис 
ЕУЛЕКС-а па онда молим Вас да Ви преведете, почните овако од оне прве 
стране, затим списак. Кажите нам шта преводите. 
 
 Па за овим преводилац приступа превођењу и наводи: 
 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Дакле, ја ћу превести попис сведока 
који су позвани на ово суђење и у том списку се наводи који су од позваних 
сведока доступни а који нису. Дакле, овај извештај је сачинио овлашћени 
службеник ЕУЛЕКС-а, конкретно Јединица за истраживање ратних злочина. 
Име официра, односно службеног лица који је сачинио овај извештај је Ајдар 
Осман. Да ли има потребе број његове исправе службене? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, само читајте све по реду. Ајдар Осман, Еулекс 029. 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: 02928, датум подношења извештаја је 
24.05.2013. године, време подношења изјаве је 13 часова. Поред овог службеног 
лица присутна су и следећа службена лица: Грациани Марко,  број 
ЕУЛЕКСОВ-е легитимације 02764 и Грахорник Данило број легитимитације 
03826. Такође, присутан је и преводилац Дардан Ђевори и преводилац Јехона 
Јепаја и преводилац Шукун Бин Шалаку, Шкунби Шалаку. Бројеви њихових 
исправа су овим редоследом 543Л, 583Л и 360Л. Предмет овог извештаја је 
позив на сведочење по захтеву Вишег суда Републике Србије, у предметима 
„Захаћ“, „Пављан“, „Ћушка“. Ово је текст извештаја: „Дана 20. и 21. маја 2013. 
године горе наведена службена лица добила су задатак да позову 18 лица и 
резултати упућених позива поменутим лицима налазе се у наставку извештаја. 
Лица која су предвиђена за сведочење дана 03.06.2013. године су следећа:  
1) Исуф Абдуљахај, из села Љубенића, позвали смо га телефоном јер није био 
код своје куће у Љубенићу, него у болници у Пећи са супругом. Абдуљахај је 
изјавио да се неће одазвати позиву и да је већ дао изјаву где је објаснио свој 
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став у вези са својим сведочењем на суду. Телефон овог лица Исуфа 
Абдуљахаја је 044327436, закључак не жели да приступи.  
2) Мађун Аљиметај, из села Љубенића, Аљиметај је потписао позив и казао, 
чиме је потврдио да је примио позив за главни претрес, али је изјавио да неће 
присуствовати претресу пред српским судом како у Србији тако ни у 
Приштини путем видео линка. Као разлог навео је да нема поверења у српског 
тужиоца и у српски суд, спреман је да сведочи уколико суђење буде одржано у 
Приштини или у Хагу. Телефон Мађуна Аљиметаја је 044294162, закључак не 
жели да приступи. 
3) Потенцијални сведок 3 – Хазир Бериша рођен 17.12.1960. године, место 
рођења Ћушка. Са њим смо се састали у селу Захаћу и информисали смо га у 
вези са овим суђењем. Он је изразио жељу да размисли да ли ће се одазвати 
позиву или не и обећао је да ће дати дефинитивни одговор у четвртак. У 
четвртак је изјавио да би желео да приступи суђењу дана 06. јуна 2013. године 
уместо 03. јуна 2013. године. Бројеви телефона сведока Хазира Берише су 
044125141 и 049441090, закључак доступан је за сведочење путем видео линка 
06.06.2013. године. 
 
Даље, сведоци заказани за 04.06.2013.године: 
 
1) Аљи, од оца Саљија Никчи, рођен 20.12.1944. године у месту Реџ Елагес, 
Алагина река из села Захаћа, нађен је код своје куће и обавештен о суђењу. 
Изјавио је да ће приступити путем видео линка. Он има извесних здравствених 
проблема, с обзиром на три уграђена пејсмејкера. Телефон Аљи Никчића је 
044493267, закључак доступан за сведочење путем видео линка. 
2) Незир Кастрати, рођен 12.03.1939. године у Захаћу, обавештен је о суђењу 
код своје куће, изјавио је да ће приступити суђењу путем видео линка. Телефон 
Незира Кастратија је 044438852, закључак доступан за сведочење путем видео 
линка. 
3) Шабан Кастрати, рођен 19.04.1949. године у месту Захаћу, обавештен је у 
свом стану о суђењу, изјавио је да ће приступити суђењу путем видео линка, 
има здравствених проблема с обзиром на два уграђена пејсмејкера тако да је 
потребно да са собом понесе одговарајуће лекове. Број телефона Шабана 
Кастратија је 044328690, закључак доступан за сведочење путем видео линка. 
4) Азем Мехмети, рођен 13.01.1941. године у месту Захаћу, обавештен је у 
својој кући о суђењу, изјавио је да има здравствених проблема и да због тих 
здравствених проблема неће моћи да се одазове позиву. Број телефона његов је 
044701460, закључак није доступан. 
 
Следи списак сведока предвиђених за 05.06.2013. године: 
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1) Рамуш Рама из села Захаћа. Према информацијама добијених од његове 
снахе, дакле супруге његовог сина Фахрије Рама, рођене 20.05.1959. године у 
месту Ложан, односно Ложане, Рамуш Рама је преминуо 17. јануара 2013. 
године, закључак преминуо. 
2) Тан Никчи, рођен 12.02.1974. године у месту Пепић, односно Пепићи, сада са 
пребивалиштем у селу Захаћ. Пронађен је код своје куће и обавештен је о 
суђењу, изјавио је да ће се одазвати позиву путем видео линка. Телефон Тана 
Никчића је 049200728, закључак доступан путем видео линка.  
 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: То је Тане Никчи, јер је она 
женско. 
 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Тане Никчи? Зато што овде свуда кажу 
„he“, дакле „он“, па сам се ја руководила тиме. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седите. 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Могу да седнем? Добро, хвала. 
 
 3) Исмет Авдију, из села Јошанице, општина Клина. Авдију је 
контактиран телефоном и по претходном договору позив је потписао његов син 
Смаил Авдијај, који живи на истој адреси. Број телефона је 044409435, 
закључак Исмет Авдију је доступан за сведочење путем видео линка. 
 
 Следи списак сведока предвиђених за 06.06.2013. године: 
 
 1) Фазлије Хисени, рођена 21.03.1944. године у месту Јаснанице, са 
пребивалиштем. Овде пише тако Јошаница, дакле, са пребивалиштем у Захаћу.  
Она је обавештена код своје куће о предстојећем суђењу. Изјавила је да ће се 
одазвати за сведочење путем видео линка, међутим, пошто има висок крвни 
притисак њена снаха, односно супруга њеног сина Самире биће у њеној 
пратњи. Телефон Фазлије Хисени је 04413872, телефон њене снахе Самире је 
044711487, закључак Фазлије Хисени је доступна за сведочење путем видео 
линка. 
 2) Авдуљ Хисени из села Захаћа, није био код своје куће и због тога смо 
га контактирали телефоном. Број телефона је 044507519 и том приликом смо га 
обавестили о предстојећем суђењу. Изјавио је да ће се одазвати и приступити 
суђењу путем видео линка. Позив је уручен његовој супрузи Ремзије Хисени, 
рођеној 28.01.1972. године у месту Рамуну, број телефона 04450719, закључак 
доступан за сведочење путем видео линка. ВР
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 3) Хајрије Демаку, из села Захаћ, обавештена је о суђењу, спремна је да 
сведочи путем видео линка, позив јој је уручен лично, њени подаци су иначе 
следеће: датум рођења 08.03.1947, место рођења Јања, број телефона 
049151554.  
 4) Фатон Демаку из села Захаћа, обавештен је о суђењу и вољан је да 
приступи суђењу, односно да сведочи путем видео линка, уручен му је позив 
лично, његови подаци су датум и место рођења 17.11.1987. у Пећи, број 
телефона 049252249, закључак доступан за сведочење путем видео линка.  
 
 И коначно списак сведока предвиђених за 07.06.2013. године. 
 
 1) Сервете Сељманај, из села Пављана, обавештена је о суђењу, спремна 
је да приступи сведочењу путем видео линка, позив јој је уручен лично, датум у 
место рођења за Сервете Сељманај су 08.04.1958, Дечан, број телефона 
044239345, закључак доступна за сведочење путем видео линка. 
 2) Фидан Сељманај из села Пављана, нисмо га пронашли код куће, према 
информацијама добијених од његове мајке, односно горе поменуте сведокиње 
Сервете Сељманај, Фидан Сељманај живи у једној европској земљи, али она не 
жели да каже где тачно, нити жели да да телефонски број на ком бисмо могли 
да добијемо њеног сина, тако да је позив за сведочење Фидана Сељманаја 
уручен његовој мајци Сервете Сељманај, али она сматра да њен син неће да се 
одазове као сведок на  овом суђењу. Дакле, закључак овај сведок није доступан. 
 3) Саљи Никчи, из села Пављана, није био код куће, контактирали смо га 
телефоном на број 044757353 и обавестили га о суђењу, заказали смо састанак 
са њим и срели смо се на путу према Приштини. Том приликом му је уручен 
позив. Његови подаци датум рођења 10.06.1978, место рођења Захаћ, изјавио је 
да је вољан да сведочи путем видео линка. Закључак доступан за сведочење 
путем видео линка.  
 4) Шерије Баља из села Пављана, нисмо је пронашли код куће, према 
информацијама добијеним од њеног мужа Жећа Баље, његова супруга Шерија 
Баља је напустила кућу пре 2 месеца и тренутно борави код свог брата Бајрама 
Адемија у неком месту у Војводини, Република Србија. Он нам је такође дао 
број телефона Бајрама Адемија а то је +38123524689. Овај број смо покушали 
да позовемо три пута дана 22. маја 2013. телефон је звонио али нико није 
одговорио. Дакле, закључак Шерије Баља, живи у Србији. То је све. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Само да констатујемо да је на овој претходној 
страни код Хајрије Демаку да је ту било, да ће сведочити путем видео линка, је 
ли тако ово последње под бројем 3 за 06.06. то нисте превели. ВР
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ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Хајрије Демаку да, дакле, закључак за 
Хајрије Демаку доступна за сведочење путем видео линка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете онда само молим Вас да нам преведете и ову 
табелу?  
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Дакле, сведоци предвиђени за 
03.06.2013. године: 
Исуф Абдуљахај, село Љубенић, број телефона 044327436 и резултат не жели 
да сведочи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само нам, извините реците ово са леве стране прво иде 
број као рубрика у колони, затим име. 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Тако је. Дакле, прва рубрика је број, 
друга рубрика је име и презиме, трећа рубрика село, четврта рубрика број 
телефона, пета рубрика резултат, односно закључак. 
Мађун Аљиметај, из села Љубенића, број телефона 044294162, резултат не 
жели да се одазове. 
Хазир Бериша из села Ћушка, број телефона 044125141 резултат биће  доступан 
је за сведочење путем видео линка 06.06.2013. године. 
 
Даље, сведоци предвиђени за 04.06.2013.године, дакле опет имамо прву 
рубрику број, име и презиме у другој рубрици, трећа рубрика село, четврта број 
телефона, пета резултат.  
1) Аљи (Саљи) Никчи, село Захаћа, број телефона 044493267, резултат 
доступан за сведочење путем видео линка. 
2) Незир Кастрати, село Захаћ, број телефона 044438852, резултат  доступан за 
сведочење путем видео линка. 
3) Шабан Кастрати, село Захаћ, телефон 044328690, резултат доступан за 
сведочење путем видео линка. 
4) Азем Мехмети, село Захаћ, телефон 044701460, резултат није доступан. 
 
Сведоци предвиђени за 05.06.2013. године: 
1) Рамуш Рама, село Захаћ, број телефона недоступан, резултат преминуо.   
2) Тане Никчи, село Захаћ,  телефон 049200728, резултат доступна за сведочење 
путем видео линка.  
 3) Исмет Авдију, из села Јошанице, телефон 044409435, резултат  
доступан за сведочење путем видео линка. 
 
 Списак сведока предвиђених за 06.06.2013. године: 
 1) Фазлије Хисени, село Захаћ, телефон 04413872, резултат доступна за 
сведочење путем видео линка. 
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 2) Авдуљ Хисени, село Захаћ, телефон 044507519, закључак доступан за 
сведочење путем видео линка. 
 3) Хајрије Демаку, село Захаћ, телефон 049151554, закључак доступна за 
сведочење путем видео линка.  
 4) Фатон Демаку, село Захаћ, телефон 049252249, закључак доступан за 
сведочење путем видео линка.  
 
 И списак сведока предвиђених за 07.06.2013. године. 
 1) Сервете Сељманај, село Пављан, телефон 044239345, резултат 
доступна за сведочење путем видео линка. 
 2) Фидан Сељманај, село Пављан, телефон није доступан, резултат није 
доступан за сведочење. 
 3) Саљи Никчи, село Пављане, телефон 044757353, закључак доступан за 
сведочење путем видео линка.  
 4) Шерије Баља, село Пављане, телефон +38123524689, закључак живи у 
Србији. 
 
 Испод табеле следе подаци о лицу, о службеном лицу које је сачинило 
овај извештај, а то је Осмар Ајдар, број исправе ЕУЛЕКС-а 02928. Затим следи 
потпис овог службеног лица и датум подношења извештаја а то је 24.05.2013. 
године. Службено лице које је одобрило овај извештај је Питер Хенри, број 
његове исправе ЕУЛЕКС-а је 03512. У наставку следи потпис лица које је 
одобрило овај извештај и датум када је извештај одобрен, а то је 24.05.2013. 
године. И то је крај овог папира који ја имам испред себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам да сте се уморили. Међутим, ми имамо овде још 
електронску преписку па онда имамо овде прво преписку „Добар дан“ која је на 
српском коју шаље Фајез и затим ову „Драги Фајез“, почните од 27. маја, значи 
ко шаље коме и датум и текст. 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Добро. Дакле, овом извештају који сте 
сада чули претходила је електронска преписка. Између Фајеза Ришега из 
ЕУЛЕКС-а, Косово, Алберта Пасквера и Џијана Акилиза. Дакле, „Добар дан, 
попис сведока за Ваш наставак, нажалост нису сви доступни, молим Вас јавите 
нам уколико је потребно још нешто, уколико Вам буде потребан оригинал овог 
дописа, ако не пуно среће са наставком суђења. Поздрав Фајез.  
 
 Дакле овај имеил је упућен 29. маја ове године у 09,41 томе је претходио 
имеил који је послао Алберто Паскеро и то 27. маја 2013. године у 18,21 где 
пише „Драги Фајез молим те види приложени списак, да ли ти је потребан 
оригинал, потпис, Алберто“. Овом имеилу је претходио имеил од 27.маја 18,20 
који је послао Ђијан Акилдис Алберту Паскеру и где стоји „поштовани 
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Алберто, у наставку следи одговор и приложен извештај службеног лица, као и 
предвиђени распоред сведочења за лица која се налазе на списку и која су 
примила позиве за сведочење, ради се укупно о 18 лица, односно 18 таквих 
позива, резултат уручених позива је следећи: 4 сведока нису доступна за 
сведочење, 1 је преминуо, 1 живи у Србији, 1 ће бити доступан за сведочење 
путем видео линка 06. уместо 03. јуна, док преосталих 11 сведока јесте 
доступно за сведочење путем видео линка, и молим те да о овоме обавестиш 
суд у Србији, у потпису, Ђијан“.  
 
 Дакле, претходно упућено писмо Ђијану од стране Питера Херија, 
истражитеља у Јединици за истраживање ратних злочина ЕУЛЕКС-а, са 
следећом садржином: „поштовани Ђијан у прилогу ти шаљем скенирану копију 
извештаја службеног лица са резултатима који се односе на сведоке који ће 
сведочити идуће недеље, неће бити сведочења 03. јуна с обзиром на то да два 
од три, не, с обзиром на то да два сведока, контактирана лица не желе да 
сведоче, док ће један бити доступан 06. јуна уместо 03. господин Хазир Бериша 
би желео да сведочи 06. јуна уколико суд може да му то обезбеди, односно да 
га уклопи у свој распоред за датум 06. јуни. Истражитељи и даље покушавају 
да лоцирају потенцијалну сведокињу Шерије Баља која је предвиђена за 07. 
јуни, али према расположивим, информацијама закључило би се да је њено 
тренутно пребивалиште у Србији и због тога је могуће да би српски тужилац 
могао да ступи са њом у контакт и евентуално обезбеди потребно сведочење и 
редовно ћу те обавештавати уколико буде нових информација у вези са овом 
темом. У потпису Питер Хери, истражитељ Јединице за истраживање ратних 
злочина ЕУЛЕКС-а“. Овоме  је претходио имеил од Алберта Паскера упућен 
Ђијану Акилдизу, а у тексту стоји „Ђијане можеш ли да погледаш ово када 
будеш имао времена, хвала“. Претходни меил од Дурима Синанија послат 
Алберту Паскреу, Маруцијуса Лустру и прослеђен такође и Лајли Вајводе 
„поштовани Алберто и Маурицио у прилогу вам шаљем тражене преводе које 
је сачинио наш преводилац на српски, Зоран Лазаревић, у потпису Дурим“.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то? 
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: И то је крај ове преписке.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам, на овај начин смо превели службени 
извештај, табелу и електронску преписку,  
 
па се налаже писарници да за сутра фотокопира део транскрипта и са овим 
преводом и уручи га окривљенима, браниоцима и заменику тужиоца. 
 
 Ви сте завршили на овај начин и реците ми колики су Ваши трошкови за ово 
превођење да ли знате или хоћете по одмери суда?  
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ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Не, што се мене тиче, ово је моје радно 
време нормално у тужилаштву, тако да се ја одричем евентуалног таквог права. 
Дакле, ово схватам као своје регуларне радне обавезе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Без обзира на заклетву, сведок је положио 
заклетву.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, преводилац.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Односно вештак, односно преводилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, не тражи ... 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И њему припада награда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тражи, о томе ће суд одлучити или... 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Иначе ћемо да сумњамо у непристрасност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седните, немојте говорити, о томе ће суд одлучити 
уколико не доставите до петка, то ћемо урадити по одмери суда.  
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Добро, хвала вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Можете да идете. Хвала, довиђења.  
ПРЕВОДИЛАЦ НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ: Довиђења.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја би хтео да искористим своје право 
предвиђено Законом о кривичном поступку, када се чита неко писмено или 
било шта, ако неко нешто има да примети, а ја имам овде нешто да приметим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Пре свега ми овде имамо на неким местима 
врло увредљиве садржаје који се тичу ове државе и овога суда: Ја сам и раније 
указивао да понашање ЕУЛЕКС-а у обезбеђивању сведока није примерено, 
тражили смо да се сведоци, да ЕУЛЕКС обезбеди да ти сведоци присуствују 
непосредно на главном претресу, то је њихова обавеза, овде имамо један 
извештај који је знате ја сам учествовао у предметима где су били сведоци из 
Босне и из Хрватске, које су независне државе, и где сведоци заиста имају 
право да се не одазову позиву суда и ако желе желе, да сведоче путем видео 
линка. Међутим, Косово није независна држава, није призната као чланица 
Уједињених нација, коначно и ови бројеви телефона сведока то казују, они 
немају свој позивни број као држава, него су ово бројеви телефона, свеједно и 
да су мобилни. У сваком случају ви имате извештај који се тиче сведока ја то не 
знам да ли ћу моћи да овако погодим, Макса Алиматај, то је овај који је био 
предвиђен за данас под 2. да, он лепо човек каже ја нећу да сведочим немам 
поверење у српски суд. Знате како када би то неки сведок кога позивамо одавде 
рекао, ја мислим да би био прво кажњен, а после тога како предвиђа Закон о 
кривичном поступку био и затворен док се не предомисли. Ја не видим разлог 
зашто би ови људи били у другачијој ситуацији. Са друге стране из овог 
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извештаја, у реду је када се каже да неки од сведока због здравствених 
проблема не могу да дођу и да су то разлози који су заиста оправдани да се 
искористи ова техника која постоји и ту немам никаквих примедби. Можда 
евентуално би било коректно од стране ЕУЛЕКС-а да узме и те лекарске 
извештаје и да достави нама да једноставно, не да не верујемо, него једноставно 
такав је поступак и такав је ред. Али у већини случајева, ево ја сам то све 
забележио, уопште се не наводи разлог, каже сведочиће путем видео линка, 
значи не разматра се уопште друга могућност и то је извештај ЕУЛЕКС-а, није 
изјава тог сведока, можда је он и желео да дође овде, а поучени информацијом 
коју смо добили од поштованог колеге Радоњићија, да он има непосредна 
сазнања да су код њега сведоци долазили и кажу ЕУЛЕКС каже немојте ићи у 
Београд, него ћете сведочити путем видео линка, ја се позивам на оно што ми је 
господин Радоњићи рекао у ходнику и сматрам да је то истина. Залажем се да 
се на начин који је предвиђен законом изврши заиста енергичан протест против 
оваквог понашања сведока у овом предмету, мислим да је то непримерено, 
непоштовање и овог, ауторитета овога суда и на крају крајева ове државе. 
Хвала вам лепо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.  
 
 За овим бранилац Мирослав Ђорђевић износи примедбе које су 
евидентиране аудио техником у суду.  
 
 Изволите господине Петронијевићу.  
 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Бранилац оптужених Топлице и данас у 
замени и за Бобана Богићевића. Уважено судско веће апсолутно подржавам све 
ово што је уважени колега рекао, обавеза суда је пре свега у смислу члана 98 
Законика о кривичном поступку да обезбеди непосредно саслушање сведока, 
постоје изузеци и разлози и овлашћење суда предвиђено у члану 357 ставу 1 и 2 
када је могуће и у којим ситуацијама суд може донети одлуку да се такав 
сведок саслушава сада технолошки могућим путем, а то је видео линком. 
Дакле, видео линк по Законику о кривичном поступку није никакво редовно 
средство и начин да се сведоци саслушавају, већ један изузетак који омогућава 
у ситуацијама када то није могуће, а то су као што рече уважени колега болест 
и каже други важни разлози. Молим вас, изјава сведока да не жели да сведочи 
јер не верује српском суду не може да буде други важан разлог, то је његов 
субјективни осећај да ли ће суд на то реаговати или не, ја то остављам суду на 
оцену наравно, а што се тиче самог рада ЕУЛЕКС-а они су очигледно учинили 
велики напор, али у погрешном правцу. Ови су сведоци у првом реду морали 
бити позвани да дођу овде, па онда доставити суду извештај о томе који су то у 
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стању, а који нису, а за оне који нису, који су то разлози уз доставу 
документације. Ја ћу вам само навести пример како и у којим ситуацијама 
обзиром да се и овај суд по мом скромном мишљењу доста угледа на рад 
Хашког трибунала и да су прописи о доласку сведока, саслушању сведока 
изузев тога обавезујућег налога који је очигледно у овом тренутку немогуће 
испунити овде и није предвиђен нашим законом, потпуно исти. Да би сведок 
сведочио видео линком, предвиђени су јако ригорозни разлози, о томе одлучује 
прво судско веће на предлог рецимо одбране или тужиоца, доставља се 
документација, тражи се допунска документација, одлаже се саслушање тог 
сведока, а све из разлога да би се обезбедило његово непосредно присуство у 
судници. Ми смо бојим се овде изашли потпуно из законских оквира, у првом 
реду за то окривљујем тужилаштво јер су очигледно навикли да предложене 
сведоке на овај начин саслушавају пред судским већима и да им то судска већа 
толеришу. Уколико се у овој конкретној ситуацији ради о посебно осетљивим 
сведоцима како то члан 103 и 104 предвиђају Законика о кривичном поступку, 
суд о томе мора да одлучи наравно на предлог стране која је предложила те 
сведоке и уз ваљане разлоге и доказе које веће мора да размотри. Ја овде не 
видим да се ради ни о једној од тих ситуација, изузев неколико информација за 
неколико сведока да се ради о болести, што је наравно оправдано, али опет уз 
обавезу да се достави адекватна медицинска документација и да се види да ли 
је то у питању пролазна температура, грип или не дај боже нешто теже што 
стварно спречава човека да дође да сведочи. Стога вас молим и противим се до 
даљег саслушању било ког сведока видео линком, из ових разлога јер смо ми 
стварно изашли из оквира Закона о кривичном поступку. Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Бранилац Петронијевић који данас брани опт. Топлицу Миладиновића и 
Бобана Богићевића, придружује се речи адвоката Ђорђевића и предлаже да се 
сведоци не саслушавају путем видео линка, већ да се претходно прибави 
документација о здравственом стању за оне сведоке који су навели да су 
болесни, а да се за ове друге уложи додатан напор како би непосредно 
сведочили на претресу у судници.  
 
 У вези овога предлога још неко да ли има нешто? Да ли још неко сматра 
да за сутра треба отказати видео линк?  
 
Сви браниоци, затим сматрају да треба отказати видео линк који је заказан за 
сутра. 
 
Па уколико сведоци не би желели да дођу овде господо шта онда предлажете?  
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Опростите, могу ли да се изјасним?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петронијевићу наравно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја се извињавам, јесте мене питали, не?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја питам све браниоце, али ја волим да чујем све то од 
Вас. Изволите.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пошто сам ја изнео ово правно процесно 
мишљење сматрам се прозваним на Ваше питање, бранилац оптужених 
Богићевића и Топлице, судија ми предлажемо следеће, да се од ЕУЛЕКС-а 
затражи извештај који од сведока који су изразили жељу да сведоче видео 
линком, дакле прихватили су да сведоче, што је опет једна посебна 
деформација о којој нећемо сада да говоримо, уважени колега је о томе 
говорио, из којих разлога не могу да дођу, ако су то оправдани разлози који су 
предвиђени Закоником, чланом 357 онда је на вама у томе да одлучите,  ми 
ћемо ставити своје евентуално примедбе и предлоге. Уколико не постоје 
оправдани разлози да се ти сведоци, да се њихово присуство обезбеди овде у 
судници јер је то основно начело непосредности саслушања сведока.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ако постоји проблем код неког од тих 
људи, што је опет разумљиво, да се појави у судници овде, да се суочи рецимо 
са оптуженима или из било којих разлога због читаве атмосфере која влада, 
постоје мере којима се то у судници може учинити, али видео линк смо увели 
као правило, и то не смемо никако да чинимо, то није тако нигде у свету.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да се предузму мере када показујете тако, на шта 
мислите?  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па постоје мере да се из посебне просторије 
сведочи и тако даље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да се евентуално значи ти сведоци... 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, али опет непосредно овде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позову и саслушају овде из посебног дела суднице.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, непосредно овде мора да буде, тако 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, уз мере заштите, добро. Шта кажтете? Добро. 
Шта каже тужилац? Изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите, из овог извештаја који смо данас превели лепо 
и децидно стоји да је већина сведока болесна и да је разлог због чега не могу да 
приступе непосредно суду, њихова болест, да ли је то крвни притисак, да ли је 
то њихов боравак у болници или не, то је егзактно наведено у овом извештају. 
Са друге стране, ако погледамо датум рођења, односно годиште сведока који су 
позвани да сведоче, можемо утврдити да су већина њих стари људи, па је 
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између осталог и старост може бити разлог да њихов долазак овде пред судом 
буде отежан, то пре свега мислим примера ради дајем Незир Кастрати који је 
рођен 1939. годиште. Даље, када је у питању сведок Мађун Алиметај, одбрана 
ту даје једну конотацију да његов разлог недоласка има одређену политичку 
конотацију, односно да је то неки политички разлог и њихов став и однос према 
српском правосуђу. Међутим, ако погледамо тај извештај који је данас 
преведен, разлог његовог недоласка овде и разлог да одбије изјаву је његов 
стрес, односно стресно стање, опет неко болесно стање које му даје такво стање 
с обзиром да је оштећени у поступку, даје му за право да одлучи да ли ће 
сведочити или неће, тако да се у том смислу ја противим предлозима адвоката, 
односно одбране.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У вези овога, мислим ако ћете се придружити 
овом предлогу, непотребно, већ је то објаснио господин Петронијевић да не 
губимо време. Изволите, ајдете кратко.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мислим није уреду да се паушално каже, 
године, неће да сведочи човек који је 1974. годиште, мислим није он стар, то је, 
друго у већини се не наводи ни година рођења у овом извештају, знате, нису 
узети сви подаци свим сведоцима, мислим неозбиљан је извештај ЕУЛЕКС-а, 
то је моја примедба и примедба је примећивање, није примедба, је нешто што 
мислим претворићемо се у телефонско суђење, знате. То је оно, не ради се о 
томе, нисмо ми за одлагање суђења, напротив, па зашто, окривљенима одговара 
да се суди, а не да се одлаже, него ово је нешто што се већ понавља и сада је то 
кулминирало.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу ја разумем да треба као... 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Један пут... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће евентуално да упутимо примедбу на рад ЕУЛЕКС-
а. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Јесте, једанпут то треба.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да званично преко канцеларије... 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Апсолутно званично, наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тај предлог је такође евидентиран, господине 
Радоњићи још нешто? Господине Перовићу сачекаћете.  
МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Пуномоћник Радоњићи, ја сам покушао да ступим у 
контакт са овим сведоцима, са већином од њих сам разговарао и они су, један 
велики број њих су за иста болесни и нису у могућности да они подносе 
дугачак пут и то, то је чињеница, јер ја сам лично са њима рекао, разговарао, са 
овим Јусуф Авдулахај ја уопште нисам могао успоставити контакт са њим јер је 
он заиста веома, веома фрустриран, њему су побијени тамо не знам колико 
људи и он нема могућности са њим човек ни да успостави неки контакт, тако да 
он не би био приступачан и као сведок не би могао да нам пружи неку 
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информацију ваљану за овај случај и исти случај би се могао говорити и овом 
Исуф Авдулахај, Мађун Алимехај и Исуф Авдулахај су они можда и  средина је 
утицала на њих да они буду такви. Овај Хисени Авдуљ Хисени, он има тешко 
болесну жену и сам је срчани болесник, сви су скоро ови који су старији људи, 
сви су болесни, сви нису у могућности да подносе пут, што се тиче ове Хајрије 
Баљај, она је негде у Зрењанину и ја сам покушао да вас обавестим и преко 
Фонда и то, она је посвађала се са мужом, ја мислим да она може да буде и 
доведена ту да сведочи, међутим заиста ови разлози њихови ја сматрам да су 
веома оправдани и нису у могућности да. Ови са Аљи Никчи, Аљи Никчи 
можда би могли они да дођу ту, стим што би то требало и ЕУЛЕКС да спроводи 
и да их доведе ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам. И шта је господин Перовић хтео да 
каже? Господине Петронијевићу били сте врло концизни и речити, мислим да 
сте завршили. Господине Перовићу? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице већа, чланови већа, ја желим само 
да кажем ово придружујући се наравно наводима колеге Петронијевића и 
колеге Ђорђевића, јасно је да је до сада у току барем ово судско разјашњење 
ове кривично правне ствари, сведоци током истраге су се сви одазвали на 
позиве и били су саслушани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто ново господине Перовићу.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: У овој згради, па хоћу да вам кажем везано за 
ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто ново што није речено. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, и у току трајања поступка сведоци су 
саслушани и путем видео  линка и непосредно пред судом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки предлог нови? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не предлог нови, желим само да дам прилог 
овоме размишљање одбране, судија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте кроз једну реченицу молим вас. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јако је битно и потребно јер се ради о кривичном 
делу да сведоци, јер имамо из претходног периода да сведоци дају изјаву 
различиту доле у Пећи или у Приштини пред  ЕУЛЕКС-ом, а да онда износе 
друге податке овде пред  овим судом, сматрам да је крајње потребно да се 
саслушају овде пред вама и да ми постављамо овде питања лично  и још једну 
ствар би рекао, да је јако потребно ради даљих поступака да се не уводи пракса 
да се омогућују саслушање путем видео линка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Евидентирано то Ваше придруживање речи колега. 
Реците ми молим вас господине Перовићу да ли сада адвокати који немају пет 
година стажа могу да заступају у овим предметима? Могу. Од ког датума? 
Видим да климате главом, реците ми од ког датума? 
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АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Од априла када је била измена, 22. или 28. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од априла, добро. Господине Петронијевићу... 
 
 За овим на питање председника већа адвокат Небојша Перовић наводи да 
од 22. априла ове године... 
 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Нисам сигуран када су усвојене измене и допуне 
ЗКП-а у  Скупштини, али било је у априлу месецу сада који тачно датум не 
знам. 22, 26, 28.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Свакако у априлу месецу, адвокати који... 
 
 Мислила сам на одлуку Уставног суда зато Вас питам. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не, не, није одлука Уставног суда него је у 
Народној скупштини Републике Србије од стране Скупштине усвојен измене и 
допуне ЗКП-а.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Адвокати који немају пет година стажа могу да бране у овим 
предметима, па за овим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 РАЗРЕШАВА СЕ  адвокат Вучић Шћепановић дужности службеног 
браниоца који помаже адвокату Небојши Перовићу у одбрани окривљених 
Корићанин Видоја и Вељка.  
 
 Господине Петронијевићу још нешто? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Захваљујем госпођо председнице, адвокат 
Горан Петронијевић. Осврнуо би се само једном реченицом на наводе 
тужилаштва.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да се осврћете.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сведок који је болестан судија он је болестан 
да дође и у суд у Приштини и свугде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Разумем ово што је уважени колега Радоњићи 
рекао да неко не може да поднесе тако дуг пут, то је једна ствар, али опет о 
томе ми немамо никакав доказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. То је евидентирано. 
ВР
З1

01
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 03.06.2013.год.,                                              страна 18/42 
 
 

 
 

К.По2 48/10 

АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И још једно судија, Вама је у рукама законско 
овлашћење да донесете одлуку да се начин испитивања ових сведока прилагоди 
могућностима, као што је рецимо саслушање на терену, саслушање у суду у 
Северној Митровици, саслушање у суду у Куршумлији што је тужилаштво, што 
би елиминисало и ову могућност да поједини сведоци због дужине пута не могу 
да поднесу тај пут до Београда и назад и тако даље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви чак предлажете да се саслушавају сведоци на 
терену? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Наравно, све да се подреди томе, тако је, све 
да се подреди основном начелу, а то је начело непосредности саслушања ових 
сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Адвокат Петронијевић додаје још и да суд може сведоке да саслуша на 
терену.  
 
 Добро, суд ће о овим предлозима бранилаца да се откаже ово испитивање 
сведока путем видео линка одлучити, обавестићемо вас о томе у паузи, а што се 
тиче ове сведокиње за коју су нас обавестили да се налази у Војводини, ја сам 
већ то обавештење добила раније претходно телефоном, суд је тражио од 
Службе за откривање ратних злочина да на терену провери да ли се она заиста 
налази на тој адреси коју је суд добио и да јој тамо уручи позив и евентуално 
обезбеди њено присуство.  
 
 За овим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 да се настави доказни поступак, па се позива Него Томовић.  
 
 

Сведок НЕГО ТОМОВИЋ 
 
 
 Дакле за данас су позвани Него Томовић и Славко Рудинац који су 
дошли. Осим ових сведока који су позвани са Косова и дошли су, њих је 
предложио окривљени Булатовић и његов бранилац, а са тим је сагласан био и 
заменик тужиоца.  
 Добар дан. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Добар дан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него Томовић? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми име Вашег оца? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Миодраг. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Миодраг, које сте године рођени? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 21.03.1963.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сада, неко ми галами. 21.03.1963. рођени сте 
где? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Општина Лучане, село Губеревац, Губеревци у 
ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сада је Ваше пребивалиште у? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Рибница, Краљево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Краљеву, је ли тако? Рибница, то је село, је ли ова 
адреса? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па приградско насеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми смо Вас позвали као сведока, кажите ми 
Ваше занимање  још нисам то питала? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па млекарски техничар.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Металски техничар? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Млекарски, млекарски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Млекарски. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: То сам завршио али не бавим се тиме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми је ли познајете Дејана Булатовића? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неког од овде оптужених, Топлица Миладиновић, 
Поповић Срећко, Кастратовић Славиша, Богићевић Бобан, Видоје и Вељко 
Корићанин? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Момић Ранко, Николић Милојко, Сокић Абдулах?  
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не никога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога не познајете. 
 
 Наводи да познаје Булатовић Дејана.  
 
Јесте у сродству, у завади, неки пријатељи? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У пријатељским односима.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У пријатељским односима са њим. Позвали смо Вас као 
сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је 
кривично дело, можете да ускратите одговор на питања која би Вас и Вама 
блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
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кривичном гоњењу, иначе све друго морате да нам кажете. Пре давања исказа 
се полаже заклетва и текст је ту испред Вас, морате све да прочитете наглас.  
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 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, хвала. 
 
 Упозорен, опоменут, након што је положио заклетву исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците нам где сте били '99. године када је било 
бомбардовање? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Био сам мобилисан са осталом јединицом између 
Клине, од Клине, уствари, према Ораховцу, ту смо били у неком селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У полицији или у војсци? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, не, резервна војска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војсци? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како вам се звала јединица? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се звала јединица? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: То је била инжињеријска, батаљон, инжињеријски 
батаљон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оквиру које веће јединице? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: То је била бригада из Јарчака, тенковска бригада 
из Јарчака па смо ми као инжињерија припадали њима, сад верујте ми не сећам 
се уопште да ли је то 140. и нека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је цело бомбардовање сте ту били? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте виђали током бомбардовања 
Булатовић Дејана? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па само у једном наврату кад сам имао рањенике 
па смо отишли до Пећи тамо, у болници био сам тамо, после тога сам отишао за 
Приштину. Ја сам, тај који је био теже рањен, ја сам био постављен за неког 
командира одељења после за командира вода иако нисам имао никакав чин и 
приликом једног пута дошло је до пуцњаве и ту нам је рањено тројица њих, па 
сам ја с тим који је био најтеже рањен ишао до Пећи и касније су стигли, 
довезли све ове остале и ту сам ноћио код Булатовић Дејана у стану и нашао ВР
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сам га у болници када сам стигао. Мислим било је још ту Краљевчана које сам 
познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био, јел знате кад је то било? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 15. маја је то било, пуцњава та. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То када је тај ваш војник рањен? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да, то знам сигурно 15. мај јер тад су рањени 
били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви сте онда када дошли у Пећ? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 15. маја, тад се десио тај случај и тад сам стигао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, е пошто је вас предложио бранилац и 
окривљени, они ће да вас испитају. Изволите. Микрофон, микрофон нисте. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Господине Томовићу, ја сам Зоран Брадић адвокат 
бранилац окривљеног Булатовић Дејан. Рекли сте да познајете Дејана 
Булатовића, ако сам добро разумео? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Реците ми кад сте га упознали и где, сећате ли се? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па он је живео у Краљеву пре неких, шта знам, ја 
сам тад можда имао 16 година и они су, породица њихова се доселила ту близу 
мене и ту смо се упознали први пут. Касније је он отишао да живи у Пећ са 
родитељима и нисмо се виђали баш дужи период, тако да је мој следећи сусрет 
био с њим у Пећи. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Ако сам вас добро разумео ви сте рекли да сте у вашој 
јединици имали тројицу рањених и да сте ви били у пратњи тих рањеника и да 
су они одвежени 15. маја у пећку болницу, је ли тачно? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па, тај који је био најтеже рањен ја сам отишо с 
њим, ови су касније двојица одвежени. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Добро. Како знате да је то баш био 15. мај? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па стицајем околности пошто Дејан тренутно 
живи у Краљеву и дружимо се, иначе што нема разлога да кријем, он је у току 
сам случаја, и донео оптужницу код мене у канцеларију где сам ја прочито да је 
он оптужен и све остало, и онда ми је то било и мало чудно јер познајем га 
добро, и заинтересовало ме да ли је то уопште истина, тако да сам одмах 
окренуо другара који је исто био рањен и питао га за датум када је то било, 
нисам се ја сетио одмах, и он ми је рекао да је то било 15. маја. Ја сам онда 
Дејана подсетио, ја, да сам ја код њега и ноћио 15.маја чак нисам сигуран 
можда и 16. и да сам био код њега у стану да сам спаво, и из тих разлога сам 
данас овде, ето да то потврдим. Сад да ли то њему нешто значи, не значи, то је 
чињеница, то је истина. Чак сам и знао где му је стан ето и то да не прећутим, 
дан кад је његов отац умро, не сећам се које године, ја и још један другар смо 
били на сахрани његовом оцу.  
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АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Рекли сте да сте Булатовића видели 15. маја у болници. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ја сам, кажем, не знам тачно време када се то 
десило, да ли је то било пре 12 или после 12, стварно, можда бих могао неког 
да, покушавао сам да се сетим али нисам успео, кад сам стиго у болницу затеко 
сам доста људи из Краљева које знам који су ту били и радили у болници или 
око болнице и тако. У самој болници сам затеко Дејана да је био већ у болници 
ту, кад ме је видео баш био је изненађен и он, био сам крвав на кошуљи па је 
мислио да сам рањен, а уствари то је била крв од овог другара што сам га 
носио, тако да смо се ту срели. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: То кад сте се срели 15. маја, како кажете у пећкој 
болници, је ли Булатовић био да ли знате неком у посети или је он лежао у 
болници или је дошао на неко превијање, прегледе? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, не, ми смо после тога причали, он је био у 
болници већ и био је ту на неком превијању, вена му је, кад сам после с њим у 
стану причао, њему је пукла вена и долазио је ту на превијање тај дан и 
сутрадан. Касније кад сам ја отишо више се нисмо виђали до краја док се нисмо 
вратили овамо. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да ли сте кад сте га видели, рекли се да је дошао тај 
дан на превијање да вам је тако рекао, да ли сте видели да је имао неке завоје, 
лонгету или нешто на рукама, ногама, било где? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, била му је ногавица заврнута, да. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Била му је, нисам разумео? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ногавица, ногавица је била заврнута, сад не сећам 
се да му је био гипс на нози или је то било нешто друго али знам да је било 
бело, сад нисам стварно обраћо пажњу. Мислим да је било превијање, да је то 
био завој, не верујем да је био гипс, нисам сигуран сад, мада је то деловало 
мало веће, не знам. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Рекли сте да сте, ако сам добро разумео, да сте 
преноћили код њега у Пећи? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да ли сте га после током бомбардовања, НАТО 
бомбардовања Србије виђали за време бомбардовања? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па не, још сутрадан, кажем био сам, нисам 
сигуран да сам ноћио и другу ноћ јер је овај што је био теже рањен отишо за 
Приштину па сам моро с њим. Значи ту смо били тај дан и сутрадан. Он је исто 
ишо сутрадан на превијање и тај дан сам га ја упозно са тим момцима који су 
били рањени. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Окривљени, имате ли ви питања? Булатовићу? 
Немате? После ћете примедбе да ставите. Да ли имате питања? Не. Тужиоче? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам само. Господине Томовићу, да ли сте 
Булатовића видели пре 15. маја или после 15. маја? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ја мислим за време рата да тек смо се 15. маја 
видели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то било у време бомбардовања? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да, тад је баш, знам, и доста било рањених. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте видели Булатовића реците нам како је био 
обучен?  
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У болници тад кад сам га затекао или? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Тај дан је имао мислим, не могу баш да се сетим, 
верујте, давно је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не могу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Мислим, сећам се да је ногавица била заврнута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао униформу или је имао цивилно одело? 
Да ли је био наоружан? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Тај дан није, у болници кад смо се видели није 
имао оружје код себе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао униформу? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Можда панталоне, нисам сигуран. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је далеко његова кућа од болнице? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па можда десетак минута или, пешке, није 
далеко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то изражено у метрима или километрима? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не могу сад да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте ви отишли до те куће? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Пешке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пешке? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заједно са Булатовићем? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, он је остао, ја сам отишо, мајка његова је 
дошла ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је остао Булатовић? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У болници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте га видели тога дана поново? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па кад је дошо кући после. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је дошао кући? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па негде поподне, тако четири-пет сати. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли већ био пао мрак или је? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, не, преко дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Преко дана дошао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, јер не би успео по мраку ни да нађем кућу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је дошао до куће? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па верујте не знам. Ја сам био у стану, он је 
дошао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели да хода тога дана, да иде пешке? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, чеко сам га у стану. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је ушао у стан да ли је ушао нормално или је 
храмао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, он је имо оне штаке са стране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Штаке? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта вам је рекао кад је дошао, од када носи штаке? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ја мислим, колико се ја сећам, да је он као пет-
шест пута био на том превијању и да има проблем с том веном. Није ме, верујте 
ми, занимало у том моменту много то, нисам сматрао значајним. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте га видели у кући како је био обучен? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па пресвуко се, шта знам, али био је, та два дана 
је био, мислим да су панталоне биле војничке, немојте ми веровати опет, давно 
је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: О чему сте разговарали? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: О чему сте разговарали? Да ли вам је причао да је 
негде ангажован? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ту у тој територијалној одбрани њиховој био, 
тако ми је рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао оружје са собом тада? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У стану је имао аутоматску пушку коју сам имо и 
ја исто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли је ви видели? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је имао горе осим тих војничких панталона, како 
је био обучен? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па мислим да је тај дан био у некој мајици. 
Касније се пресвуко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате које боје је мајица? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па верујте сад, да ли је то тегет, да ли је, мислим 
не могу стварно то да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте ви радили кад је он дошао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте ви радили код њега у кући кад је дошао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он кад је дошо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па био сам ту сво време, после смо отишли 
заједно до болнице да обиђемо поново јел су стигли ови двојица рањених 
других. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми како се зову та двојица рањених које сте 
довели у болницу? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Један је Саво, ми смо га звали Саво, у ствари 
њему је право име Саво Рудинац и овај други је, верујте, Зоран али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када су они рањени? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 15. маја је то било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којом приликом? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којом приликом су рањени? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Како мислите којом приликом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којој акцији? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У којој акцији? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па није била акција, ми смо пошли да испратимо 
неке да иду ка, да ли ка Пећи, већ где да иду, не знам ни ја и онда су нас са 
стране гађали ту је било, тако да неке борбе није било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су вас то гађали, које је то место и ко вас је то 
гађао и чиме вас је гађао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па, слушајте, ја сам био у кабини камиона. 
Мислим да су то били ручни бацачи, две мине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опомиње се Николић Милојко да не добацује. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Једна је пала испред камиона, друга иза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте господине. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Опомиње се Николић Милојко да не добацује, не коментарише и да води 
рачуна да се налази у судници јер је када је на питање тужиоца „Чиме су вас 
гађали“ добацио из посебног дела „праћком“. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Николићу, оптужени Николићу, у судници 
сте. Изволите. ВР
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СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Тако да ја сам био у кабини камиона, ово људство 
је било на камиону и испред нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте ви тада кренули камионом? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па кажем, мислим да је неко ишао кући да ли од 
официра, старешина, и да смо ми пошли да их испратимо само, то је пре Кијева 
узбрдица једна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Камионом? Какав је то камион? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Војни камион. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што сте пратили неког камионом? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је дошло до тога да камионом пратите неког да 
иде кући? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па због тога што је ту на том путу било много 
рањаваних стално, па смо ми ишли као обезбеђење. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су се налазила ова лица која су била рањена у 
камиону или на неком другом месту? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Овај што је био испред нас у колима Биочанин он 
је покојни, нисам га помињао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овај што је рањен? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Овај што је рањен био на камиону у каросерији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И како је дошло до тога да он буде рањен? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па зато што је мина једна пала испред камиона, а 
друга иза. Ова друга што је пала иза ранила је њих тројицу на камиону. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте га одвезли до болнице, одвели? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па са тим аутом у којем је био овај мали рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који сад ауто? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па тај ауто што је био испред камиона. То је био 
„Форд“ црвени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је ту још био? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Био је поручник. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се зове? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Слагаћу вас, име презиме некога из Владе, сетићу 
се. Он је из Чачка иначе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И где се то десило? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Пре села Кијева то знам само да је било, на једној 
узбрдици кад смо пришли... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то пут неки или? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Асфалтни пут. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Асфалтни пут, где води тај пут? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Води ка Клини. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ка Клини? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да, то знам сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако кажете води ка Клини, то води у правцу од Пећи 
према Приштини? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ми смо прво одвезли овога што је био теже рањен 
у Клину, значи с колима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто овог прво нисте одвезли у Клину него у Пећ? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Шта смо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто сте овог једног одвезли у Клину а другог у Пећ? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Значи он је одвежен у Клину, то је превијен и 
одмах упућен за Пећ, а верујте због чега и зашто ја не знам, значи али сигурно 
је тако било, то се сећам одлично. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се тај зове реците? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Биочанин Иван. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се он налази сада? Ви сте контактирали с њим? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, он је покојни, он је подлего после 5-6 дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога сте звали да питате шта је било 15. маја и да ли је 
Булатовић ту учествовао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Кога сам звао да? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да проверите за датум? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Овог једног што је био рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се он зове? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Славко Јевремовић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се он налази? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он се налази у Пробелици, место поред Краљева. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је њему указана лекарска помоћ? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он је био лакше рањен, није долазио у Пећ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није долазио у Пећ? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Није, није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд он зна да сте ви били у Пећи? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ми кад смо се вратили рекли смо где смо били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је то рекао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је рекао да сте били у Пећи? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Мени ко је рекао да сам био у Пећи? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да вам је он рекао да сте били у Пећи. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, ми смо њему рекли да смо били у Пећи, јер 
сам се ја вратио тек после пет дана тамо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он га је подсетио после. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта га је подсетио, да је био у Пећи? Шта вас је он 
подсетио? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, он ме је подсетио само на датум, ја сам то 
рекао на почетку излагања, тако да оно што знам ја сам сигуран да смо у Клини  
прво свратили и да су га ту превили, међутим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко га је превио у Клини? Има ли ту болница? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: То је било нешто, не знам ни ја сам да вам кажем, 
а у Пећи сам знао доста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта се десило, одете ви у Пећ, ко прима овога 
рањеника? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па тамо су били, позно сам доктора Маринковића 
из Краљева, Милојевића који је мислим из Рибнице и они су га примили, 
међутим одмах су ми рекли да ће он тешко преживети јер има тешку рану на... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте ви тог рањеника возили лично до болнице? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, ја сам га држао позади само. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Позади? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одатле сте били крвави. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Због тога сте имали крв. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, ставио сам га на мене па зато сам и ја био 
крвав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кад ви видите Булатовића у болници? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па чим смо стигли, одмах, значи још га нисам 
малтене ни сместио ми смо се видели ту на кратко али сам ја отишо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се то дешава, унутар болнице? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Унутар болнице, унутар болнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте Ви у том моменту радили, шта је радио 
Булатовић? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ја сам помагао овима да њега сместе, да га 
изнесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је Булатовић радио? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он је био у ходнику ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како, јел стајао у ходнику или је седео? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па верујте сад, ми смо јурили да њега што пре 
сместимо тамо, тако да  сам ја тек после се вратио па се с њим поздравио и 
тако. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте Ви видели код њега штаке, у кући или у 
болници? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па не сећам се да их је имао у болници ту, јер је 
био у ходнику, стварно нисам обраћао пажњу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то јел? Е кад сте рекли оно да сте се следећи пут 
срели у Пећи са Булатовићем, када је то било, мислите на тај сусрет у болници 
или после тога? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Тај, тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Записала сам још у којој су акцији ти војници рањени, 
па нам онда макар кажите ко то одлази где, ја уопште не разумем шта је то. Ко 
где иде а кога Ви пратите, ја не знам како је то могуће? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Сад ћу Вам објаснити. Викендима су ишли, 
мислим ми смо као ратовали а у ствари ишли људи кућама, па су по сменама 
ишли људи организовано кућама, на том путу се дешавало стално да има 
рањених, да заседе праве и тако даље, и тај дан не би било ништа само да су 
људи ушли тамо у шуму и обишли то, што је и моја група урадила с леве 
стране, ми би прошли, међутим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је група одлазила и колико војника је одлазило на 
викенд? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ту су били све резервисти у том селу, да Вам 
право кажем како се зове село, то је после Кијева, значи ка Ораховцу кад се 
иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, која је група, колика је група? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: То су биле групе од по 10, 12 људи, значи моја 
група је бројала 8 ја сам био девети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осам, а Ви сте били у пратњи, та група 8 прати војнике 
или? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, не, ми смо тад пратили тог поручника из 
Чачка који је требао да иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осам војника прати поручника из Чачка? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Јасно, да иде дечко да сачека ове остале војнике 
па да иду заједно кући аутобусом и тако даље. Мислим то само ми можемо да 
радимо и нико више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И сада ми није јасно да ли је Булатовић лежао 
или није лежао у болници, јел он само долазио? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он је био у ходнику кад сам ја прошо, опет 
понављам шта... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он пре тога, јел он лежао у болници или је он 
одлазио кући? 
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СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, не, ја кад сам дошо 15-ог ја сам њега затекао у 
болници, у ходнику, после кад сам сместио овог рањеника ја сам се поздравио с 
њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Истога дана, јел дошао кући или сутрадан? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, истог дана је он дошао у стан, ту смо баш 
причали дуго, била је његова мајка ту, после предвече смо отишли код неких 
његових рођака које ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је ишао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је ишао човек кад је болестан? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Аутом, аутом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аутом? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Аутом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел има он неки надимак? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ја га знам као Дејана Булатовића, чујем  да има 
надимак Була, али ја га никад тако нисам звао нити смо га ми у Краљеву звали 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте га звали? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Дејан, Деки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дејан? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да нам опишете како је изгледао тада? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У Пећи како је изгледао или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1999, осим те ноге. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па шта знам, увек је био овако и кад смо се 
упознали као момци, увек је био без косе, напред са тим залисцима, значи није 
се много разликовао мени тад, сад да кажем мени је исти и тад и сад. Ништа 
нешто посебно значи, није чак ни променио много по мени изглед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел има он брата? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Има два брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли живи? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Јесу, јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И један и други? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел Вам он реко у којој је јединици мобилисан? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Кад сам га питао он ми је рекао да је 
територијална одбрана ту у Пећи, што је мени било логично јер живи ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вам рекао на који начин је дошло до тог са ногом, 
јел то има везе са неким учешћем? ВР
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СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Он ми је рекао да му је вена, мислим и дан данас 
има проблема са венама, сад да кажем, оно што ја видим и знам то је то.  Нисам 
питао ни докторе ни било кога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада, тада? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, тада ми је рекао да има проблем са венама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта Вам је рекао, јел на боловању или на чему? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да иде сваки дан на превијање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, него мислим везано за јединицу, да ли има и 
обавезе у јединици или не? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Верујте то га нисам питао стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико дана сте били ту? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Код њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај петнаести и? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: 15. и 16., е сад да ли сам ноћио 16., или сам отишо 
за Приштину са овим војником, да ли је то било 17., изјутра или 16., поподне, 
то стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешавало 16? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ту сам био с њим нон стоп, више смо 
обилазили ове рањене које су исто довезли и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, који ми? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ја и Дејан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ишао је и Дејан са Вама? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Ишао је на превијање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 16., није имао обавезе уопште у јединици? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Није, био је сво време самном, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имао овде један фотоалбум па Вас молим да 
погледате ове фотографије и да ми кажете да ли препознајете неког на тим 
фотографијама. Само да прочитам како се зове. 
 

За овим се сведоку показује фотоалбум униформисаних лица на 
фотографијама снимљених '99.године на Косову и Метохији. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате наочаре? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не, кажем Дејан  у наочарима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам која је то фотографија, има број? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Број 1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На број један, који је ту Дејан Булатовић? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У наочарима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Особа са наочарима, каквим за вид или за сунце? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да, да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Дејан Булатовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а какве су наочаре? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: За сунце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сунце, добро. Да ли је тако изгледао '99.године? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ја мислим да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало гласније молим Вас? Хоћете да прелистате даље. 
 

За овим сведок на фотографији број 1 означава да препознаје оптуженог 
Булатовић Дејана, као особу која има наочаре за сунце и да мисли да је он тако 
изгледао у то време. 
 
Даље. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Број два исто наочаре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На фотографији. 
 
 И на фотографији број 2 исто оптужени Дејан Булатовић је особа која 
има наочаре. 
 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. Вратите ми тај албум. Хоћемо ли да гледамо 
преко документ камере? Нема потребе. 
 

Пошто је албум раније прегледан више пута окривљени и браниоци 
наводе да наме потребе. 
 

Дакле то је она групна фотографија на возилу, ова прва и следећа то су 
оне издвојени са те фотографије ликови. 
 
И реците ми кад Вам је причао Дејан Булатовић тада шта је он Вама рекао о тој 
својој болести, шта се ту десило? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: У вези ноге? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Само у вези вена да је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и шта се то десило, шта Вам је рекао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да му је пукла вена и да иде на превијање сваки 
дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта се догодило то када је пукла вена, јел Вам то 
рекао? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате колико дана је он већ, или је то можда 
био први дан тај 15? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па кажем он је реко да је долазио, мислим ја да 
Вам кажем искрено не могу да знам шта је било пре 15., а радо бих помого 
њему а не неком другом, значи али не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, остали браниоци? Немају питања. Окривљени? 
Немају питања. Пуномоћници? Немају питања. Јел имате Ви још нешто да 
кажете? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији је ауто, Ви сте дошли заједно са овим другим 
сведоком. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његов или Ваш? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Није наш, позајмили смо га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него мислим ко је возио, коме ћемо да досудимо 
трошкове? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте возили. 
 

Сведок тражи трошкове за долазак и наводи да су једним аутомобилом из 
Краљева дошли он и сведок Славко Рудинац који је следећи сведок. Да 
трошкови за гориво и путарину износе 
 
Колико? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Око 2.500 динара, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И путарина? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Све, нисмо ишли ауто путем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ишли ауто путем. Добро, износе око, ја имам 
овде 2.800. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Па то је, 2.500. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Око 2.500,00 до 2.800,00 динара колико су навели у Служби за помоћ и 
подршку сведоцима. 
 
И кажите ми још да ли тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За себе? 
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СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Па суд досуђује 2.800,00 динара на име доласка аутомобилом од Краљева 
до Београда и натраг и то сведоцима Томовић Негу и Рудинац Славку, с тим 
што ће се целокупни износ исплатити сведоку Томовићу на руке у Служби за 
помоћ и подршку сведоцима. 
 

Ви ћете добити новац за гориво овде у Служби за помоћ и подршку и 
можете да идете. 
СВЕДОК НЕГО ТОМОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека дође Славко Рудинац. 
 

Сведок СЛАВКО РУДИНАЦ 
 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ако ми дозволите да напустим претрес а колега 
Шћепановић ће ме мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су сагласни Ваши клијенти. Јесте ли сагласни? Они 
су сагласни, добро. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Адвокат Перовић напушта претрес а мења га у наставку Вучић 
Шћепановић са чиме су сагласни окривљени Видоје и Вељко Корићанин. 
 
Славко Рудинац. Добар дан. 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците прво име Вашег оца? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Богисав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Богисав. Које сте године рођени и где? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: 08.01.1968.године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: У Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште је у Краљеву? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Конарево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваше занимање? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете од окривљених Дејана Булатовића? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Познајем га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете још неког? 
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СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. И њега сам упознао у Пећи у болници кад 
сам био, тад први пут сам га упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Познаје од окривљених Дејана Булатовића. 
 
Нисте с њим у сродству, нисте у завади? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Није у сродству, није у завади, упозорен, опоменут, након што је 
положио заклетву исказује: 
 
Ми смо Вас позвали као сведока, као сведок дужни сте да говорите истину јер 
је лажно сведочење кривично дело. О ономе што Вас питамо морате да кажете 
све с тим што можете да ускратите одговор на питања која би Вас и Вама 
блиска лица изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Да ли то разумете? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва. Прочитајте текст 
наглас, ту испред Вас. 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што 
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је непознато 
нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што ми је познато. 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. Добро, кажите нам шта сте радили 
'99.године и како, током бомбардовања наравно и како сте се Ви то обрели у 
Пећи, упознали Дејана Булатовића како кажете? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па био сам мобилисан,отишо сам на Косово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је мобилисао, војска, полиција, како се зове 
јединица? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Војска, јединица, не знам која је јединица била. 
То сам заборавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате у војној књижици? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: И био сам рањен на Косову и у Пећи у 
болници сам лежао од 15. маја до 19. и ту сам упознао Дејана, долазио је са 
мном са овим Негом Томовићем у посету. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Вас? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да у болницу, тад сам га први пут видео, ту 
сам га упознао и долазио је цело време док сам био од 15. до 19. је био код мене 
у посети у болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте лежали 4 дана? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Четири дана сам лежао тамо у Пећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте после ишли кући или сте се вратили у 
јединицу? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Вратио сам се у јединицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је била природа Вашег рањавања, шта Вам се 
догодило? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Рањен сам био у раме, гелер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли то одстрањено, да ли су вадили те делове? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Нису, остало је у рамену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остало је? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Само је санирана рана и тако је то остало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико Вас је дана обилазио овај Него Томовић? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Обилазио нас је са Негом два дана и долазио са 
њим, после два дана је долазио сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Него Томовић колико је дана он долазио? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Он је долазио два дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: 15. и16. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте кад примљени? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Ја сам примљен 15. маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, преподне, увече? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Мислим да је било пре подне, не могу да се 
сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А како Вас је овај Него Томовић упознао са 
Булатовићем? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па дошли су код мене у посету, тако сам га 
упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су они пријатељи, шта? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не знам шта су они, пријатељи, другари, немам 
појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био Булатовић у униформи? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Неки дан је долазио у униформи а неки дан у 
цивилу, зависи како кад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у које доба су долазили у посету? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Обично пре подне. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са оружјем или без, Дејан Булатовић без оружја? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Без оружја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао он тад? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Знам да је био на штакама, на штакама је баш 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је долазио у посету на штакама? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: На штакама је долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На штакама је долазио у посету? Да ли сте могли да 
устајете? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не, устајао сам ја, могао сам да устајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могли сте да ходате нормално? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И шта каже од чега су му те штаке? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не знам, немам појма, нисам га ја питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га питали да ли је он рањен? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не зато што га нисам ни познавао, ја сам га тад 
први пут упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како је изгледао, висок, низак, црн, плав, 
разумете? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Откуд знам, не могу да се сетим, то је давно 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Памтите штаке? Добро, изволите Брадић и Булатовић 
они су Вас предложили. Изволите. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Бранилац окривљеног Дејана Булатовића. Ви сте рекли 
да Вас је он обилазио од 15. до 19., два дана са Томовићем, два дана сам, 
углавном у преподневним сатима, је ли тачно? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Такође сте рекли да је Дејан долазио у штакама, са 
штакама код Вас у посети? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Хтео сам да Вас питам сем тих штака што је носио да 
ли је евентуално имао на нози или руци неку повреду, да ли је имао неки завој, 
лонгету, гипс, нешто да ли сте приметили? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Нисам приметио. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Значи, само сте приметили сећате се? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Сећам се добро само на штакама да је био. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: А је ли Вам рекао како је дошло до те повреде и кад? 
Да ли Вам је рекао кад отприлике? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. ВР
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АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Је ли Вам рекао да је он долазио у болницу, 
претпостављам чим је на штакама? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Ништа Вам није рекао? Ви се нисте познавали пре 
тога? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не, не, ту сам га први пут упознао кад је 
долазио у посету. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: После 19. је л' сте га виђали? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не, никад. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Хвала, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Бултовић, имате питања? Немате. Тужилац? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кад познајете Томовића? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Томовића познајем, исто смо се упознали на 
ратиште кад смо отишли на Косово.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Где? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Клину, кад смо стигли први пут смо се ту 
упознали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не могу да се сетим датума тачно кад смо 
мобилисани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је радио Томовић кад сте се упознали? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не разумем питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је радио, да ли је био мобилисан или није био 
мобилисан? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Био је мобилисан исто као и ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ:  Па био је мобилисан исто као и ја што сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којом сте приликом Ви рањени? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је дошло до тога да Ви будете рањени? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па пошли смо камионом негде где смо пошли 
за Клину ја мислим и ту су нас гађали на камиону ручним бацачем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је још ту био рањен, да ли је неко још рањен осим 
Вас? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Био је још један лик, само не сећам се имена, 
не знам како се зове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вас је од доктора примио у болницу? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: И то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли имате лекарски извештај о томе о повреди? ВР
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СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Имам отпусну листу, није код мене али кући 
ми је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да доставите отпусну листу? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Могу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате кад је почело бомбардовање? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: И тога се не сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате кад је завршено бомбардовање? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: И то не знам тачан датум, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте сигурни да је Томовић долазио два дана код 
Вас у болницу? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: То сам сигуран. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте сигурни да је тада с њим био Булатовић? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су они били 15. маја? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Код мене? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су били 16. маја? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: 15. и 16. били су заједно, после два дана 
долазио је Булатовић сам код мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било са Томовићем, где је отишао? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: То не знам, немам појма. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' сте питали Ви Булатовића шта ће му штаке? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није Вам било чудно да иде тако у штакама? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па није чудно, ратно стање је, није никакво 
чудо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је био обучен? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је био обучен Булатовић? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па кажем Вам, обучен је био, некад у 
униформи, некад у цивилу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какве је боје униформа? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па маскирне боје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Маскирне боје?  
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Војна или полицијска? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Војна, мислим да је војна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' носио нешто на глави? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не могу да се сетим. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' имао наочаре? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Исто не могу да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' сте га видели после '99? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' знате где станује, где живи? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели после рата? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте га видели после рата? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Кад сам требао да дођем овамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко Вас је контактирао? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Контактирао ме је Него Томовић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта Вам је рекао? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Питао ме је л' хоћу да сведочим то да су они 
били тад код мене и то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' Вас питао за овај датум 15. кад сте Ви рањени? Да 
ли Вас је питао кад сте рањени? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Питао, па он зна кад сам рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' питао или није питао? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је питао? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Кад сам рањен, 15. мај кад је било да ли се 
сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питао Вас је да ли се сећате кад сте рањени? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сте Ви рекли? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Рекао сам да се сећам и да имам извештај из 
болнице, отпусну листу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сте погледали у отпусну листу и шта? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Па нисам, ја имам у глави то, знам кад сам 
отпуштен из болнице и кад сам рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања. Само покажите слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има питања? Браниоци, окривљени? Да 
ли се неко јавио? Не. Пуномоћници? Не. Показаћу Вам фотоалбум који имамо 
овде у списима који се зове „Фотоалбум униформисаних лица на 
фотографијама снимљеним '99. године на Косову и Метохији“, па ми реците на 
овој фотографији, на следећој наравно и на овим осталим да ли некога 
препознајете и кога? Изволите. 
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 Сведоку се предаје фотоалбум да би се изјаснио да ли некога препознаје, 
не препознаје и да наведе по чему препознаје или да је, како каже ЕУЛЕКС 
подједнако добар одговор да никог не препознаје. 
 
Шта сте рекли? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На првој фотографији? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? На другој? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. Не. 
Не. Не. Не. Не познајем никог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Па сведок изјављује да никог на фотографијама не препознаје.  
 
 Ту на тим фотографијама налази се Булатовић Дејан из тог доба, он нам 
је сам показао ко је он на тој слици и на првој и на оној следећој страни. Ето то 
само да знате он нам је сам показао. Реците, да ли имате још нешто да кажете?  
 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има још нешто да пита? Трошкове смо 
досудили Томовић Него је тражио за долазак за гориво пошто сте дошли 
заједно, то смо ми њему досудили. Да ли Ви тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: 2.500 динара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2.500 динара за трошкове исхране? Ми смо гориво 
њему досудили. 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: За гориво само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, њему смо досудили гориво, значи то добијате 
свакако. Питам Вас за трошкове исхране? Сведок трошкове тражи за долазак па 
га суд обавештава да је сведоку Негу Томовићу који је рекао да су заједно 
дошли већ тај износ досуђен. Да ли тражите за исхрану?  
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Нисмо се разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте разумели? А за исхрану? 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Ма не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Док сведок трошкове исхране не тражи. 
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 Хвала Вам што сте дошли, можете да идете. 
 
СВЕДОК СЛАВКО РУДИНАЦ: Довиђења, хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. Е сада, пошто за данас других сведока нема 
ми ћемо се удаљити на рецимо 5 минута да не правимо паузу да одлучимо о 
овом предлогу да се откаже испитивање сведока за сутра и наредне дане ове 
недеље који треба да сведоче путем видео линка. 
 
 За овим се суд повлачи ради одлучивања. 
 
 За овим, суд доноси 
 
                                                        Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог бранилаца Петронијевића, Ђорђевића, Перовића и 
осталих да се откаже испитивање сведока заказано за дане 04,05, 06. и 07. јун 
путем видео линка. Суд уважава разлоге наведене у службеном извештају који 
се односи на здравствено стање сведока и на њихово емоционални доживљај, 
приче о ономе што су доживели, односно на ситуацију да се они осећају 
узнемирено, како је наведено. Међутим, суд ће тражити податке о здравственом 
стању сведока и тражиће податке о смрти сведока, само да видим како се зове, 
Рамуш Рама и суд осим тога налази да су неки од ових сведока, на пример 
Хазир Бериша, затим сви ови сведоци су заиста претходно саслушавани од 
стране ЕУЛЕКС-а, саслушавани од стране тужиоца, тако да суд налази да је 
њихова аргументација да им је тешко да причају неколико пута о истом 
догађају или пак да дођу, да је то додатни аргумент да се прихвати то 
испитивање путем видео линка, тако да ћемо ми сутра да наставимо у 09:30 
часова у истој овој судници. 
 

Суд доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Данашњи претрес се прекида, наставиће се сутра у 09:30 часова,  
у судници број 2, што је присутнима саопштено уместо позива. 

 
 Видимо се сутра 04. јуна. Довршено у 11:28 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА ВР
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