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Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2013.год.,                                            страна 2/30 

 
К.По2 48/2010 

 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите. Каснимо мало, ја се извињавам. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су присутни: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
• Пуномоћници Радонићи и Чукановић, 
• Браниоци: Ђорђевић, Крстић, Брадић, Борковић, Шћепановић, 

Агатоновић, за Палибрка, Бобот, који се јавља и за адвоката 
Петронијевића.  

 
Шћепановић мења? 

 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Мењам Перовића данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Перовића. Огњена Радића? Да ли има неко да мења 
Огњена Радића? Ђорђевић. И то су ти. Ви сте? 
АДВ. СИНИША СТРУГАР: Ја сам Стругар Синиша, мењам адвоката 
Стругара Боривоја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 

• И ту су окривљени Николић, Поповић, Мишић, Богићевић, Момић, 
Булатовић, Миладиновић, Кастратовић, Корићанин, Брновић и Сокић. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сокић се јавио нешто пре почетка претреса. 
Изволите? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан. Ја не знам ово сад смо добили нешто 
од Одељења за ратне злочине, ово је ван сваке памети госпођо, ван сваке 
памети. Ја бих требао да идем код доктора, био је доктор, нису ме 
прегледали, добио сам таблету против болова, повредио сам ногу и треба 
поново да идем. Ово нема никакве везе. Опет ми се стављају нека убиства на 
терет. Ја бих Вас замолио ако може доказни поступак да се изврши, да видим 
ко је то мене видео да сам ја неког убио. То је само нагађање овога господина 
о вде, ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је евидентирано аудио техником. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се претрес одржи. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас смо позвали ове сведоке и дошли су Ламбулић 
Душан и Драган Поповић. А шта је с овим кога је позвао Булатовић, колега 
Брадићу, шта је с овима? Није дошао. Добро. Како се зове он? Кажите 
господине Крстићу. Позовите молим вас Ламбулић Душана да дође. Јавио се 
прво  Крстић. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Врло брзо судија. Замолио бих веће да ако до 1 не 
завршимо уз Вашу дозволу напустим претрес, мењаће ме колега Борковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Изволите. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Једна ствар. Друга ствар, извињавам се. Везано за 
ово што је  изнео мој брањеник господин Сокић, он стварно нема могућности 
да се лечи, а има проблема са ногом, па сам ја са доктором разговарао у том 
смислу да му се на неки начин омогући неки преглед бар док је овде да 
некако покушамо да му ту ногу санирамо јер он је дошао на претрес, 
одслушаће се претрес није никакав проблем, није тражио ни одлагање ни 
ништа, већ просто само могућност пошто није у здравственом систему да му 
се бар док је овде на неки начин  омогући адекватан лекарски преглед. То би 
значи било што би он хтео да каже претходно. А што се оптужбе тиче то 
ћемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније ћемо то после ових сведока. Изволите 
господине Бобот. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Захваљујем. Судија, ја имам једну молбу, а Ви ако 
можете да ми изађете у сустрет ја бих Вам био веома захвалан. Наиме, ми 
смо знали да колега Петронијевић неће моћи да дође данас, а такође смо 
знали да су у питању сведоци које је он предложио, а који су везани за 
Топлицу  Миладиновића и ја сам преузео да се то обави у мом присуству, 
није ништа спорно, ја сам спреман да мењам колегу Петронијевића и у 
погледу испитивања ова два сведока. Ја имам један временски проблем, 
значи ја имам заказано у 11 сати завршну реч у Палати правде код судије 
Трајковић, то ће трајати можда завршетак доказног поступка и завршне речи 
једно сат времена по мојој процени. Нисам могао раније да Вам се обратим, а 
чујем да је проблем и са видео-линком, не знам кад ће почети. Ако је икако 
мо гуће да ми о могућите да ја у 1 5  до  1 1 изађем и да се вр атим о ко  1 2  и 
нешто, али бих молио да онда не иду ти сведоци док ја нисам ту, ако је 
могуће, ако не ја ћу обезбедити онда замену тамо неку за завршну реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, видећемо сада да почнемо. Нека се јави Ваш 
сарадник тужиоче. Тужилац сада разговара са овим ЕУЛЕКС-ом у 
Приштини, али организујте то, мислим да има запослених у тужилаштву који 
можда могу да разговарају на одговарајући начин. Да ли је дошао сведок 
Ламбулић.  

 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Узећемо Ваше податке личне. Реците ми 
Ламбулић Душан, од оца? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Зарије. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте и где рођени? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 07.08.1961. године, Клина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Тренутно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Исидора Стојановића 94, Земун. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Економиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде судимо окривљенима Топлица Миладиновић, 
кога познајете. Да ли познајете још неког, окрените се, од окривљених? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Познајем неке, неке не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево јавља се Брновић.  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да, њега знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвани сте као сведок, као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело. Међутим, приликом 
одговарања на питања можете да ускратите одговор на питања која би Вас  
или Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети или кривичном гоњењу. Да ли то разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа се полаже заклетва па прочитајте 
ту текст наглас. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему 
што пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што 
ми је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
 
 Са подацима које даје, упозорен, опоменут, након што је положио 
заклетву и наводи да познаје окривљеног Топлицу  Миладиновића и 
окривљеног Брновића, да с њима није у сродству. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте у завади? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Није у завади, наводи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвала Вас је одбрана Топлице Миладиновића да 
бисте нам испричали где сте били у току бомбардовања, да ли знате Топлицу  
Миладиновића, шта сте радили и затим ће Вас испитати одбрана? Где сте 
били, да ли сте били војно ангажовани? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да, 24. сам ангажован и мобилисан одмах 
на почетку бомбардовања. Мобилизација је била Основна школа „Душан 
Мугоша“, ту је било окупљање наше јединице и ту смо били одређено време 
док се нисмо распоредили по тим командним местима која су била одређена 
у то време. Значи, био сам возач, курир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте возили, шта сте? 
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СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Топлицу. У почетку, значи негде око 26. 
сам био да Бање са Рашом, не знам он је био водник или заставник, пратили 
смо један камион војне опреме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је име том Раши? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па њега знам као Раша, а сад да се сетим 
баш имена не бих могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле сте возили тај камион? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Од школе „Душан Мугоша“ до Бање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да, јер тамо је била једна чета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то Бања, село? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Пећка Бања. Није село, мало већа варошица 
и ту смо оставили тај камион са наоружањем, вратили смо се назад да би 
онда са Топлицом отишао 31. где је он тамо предат мој рапорт да је чета 
формирана, постројена и тако даље, примио је тај рапорт од командира 
водова и ту смо остали до сутра ујутру док се завршило распоређивање, неке 
карте су гледали где ће да се распореди та чета у којем региону, остали ту 
негде до ручка и вратили се назад у команду где сам га оставио на командно 
место у Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који ауто сте возили? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Зелена „Застава 101“, она је мислим 
мобилисана из фирме „ПЕ транс Пећ“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имала војну ознаку? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, била је цивилна а после ставили су 
слово ВЈ и печат и војне поште која га користи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када сте отишли? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у ту Пећку Бању са Топлицом? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 31. априла, тад је било у ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Априла? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, да 31. марта, а остали смо до 01. априла 
тамо, преспавали смо где су баш тада и гађали стрелиште 31. Ми смо коначно 
раније требали да кренемо али је било бомбардовано стрелиште па су двоје 
старешина отишле да виде шта се десило, која је штета причињена и онда су 
они погинули где су се активирале касетне бомбе и тад смо сазнали за такву 
врсту наоружања, било смо негде око подне 11, 12 отишли у Бању, обавио 
поручник шта је, предао му рапорт, бројно стање, чуда, преспавали пошто 
увече нисмо могли да се враћамо, сутрадан извршен тај распоред људства 
одређених положајима, ручали негде око 2, 3, и отишли у Пећ.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где сте спавали? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У Бањи била је ту нека Месна заједница 
код поште, па смо неке канцеларије ту имали су неки дежурни који су радили 
ту у Месној заједници, била су два, три кревета и ја и Топлица смо ту остали 
да спавамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте још возили Топлицу и када током 
бомбардовања? Током бомбардовања где сте га још возили и када? 
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СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја свуда по положајима где је био 
распоређена наша јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми још датуме и места? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Сад конкретно који датум и која места, 
мени је свакодневно било да га возим у зависности где он каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Бобот. Значи, бранилац 
окривљеног Топлице Миладиновића. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Захваљујем. Хоћете да нам кажете за који догађај, то 
сте нам већ рекли, али да разјаснимо, за који догађај Ви везујете Ваш одлазак 
с Топлицом у Бању, па знате да је то био 31. март? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Везујем га за погибију ово двоје старешина 
који су погинули на стрелишту. Знам да је за мене то и био почетак рата у 
буквалном смислу јер је то тад прво бомбардовање, прво гађање било на том 
стрелишту изнад села Бело Поље и ми смо требали да кренемо раније можда 
око 8, 9, међутим то се прочуло и онда се одложило па смо отишли касније за 
Бању. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми, јесте ли Ви ишли сами са тим возилом 
„Застава“ или је још можда неко био кад сте ишли тада за Бању? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ми у „Застави“, испред нас је био да ли је 
поручник или капетан Ивичић, он је био шеф мобилизације, како су га звали, 
шта ја знам. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми да ли можда знате разлог што сте возили 
Топлицу тада у Бању? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да изврши сморту те јединице јер је 
постојало тамо неко препуцавање између командира и помоћника командира 
у том воду, нешто нису могли да се сложе па хоће да буде главни и онда смо 
дошли тамо. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: А реците ми кад сте путовали за Бању, колико је Бања 
удаљена од Пећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Једно петнаестак километара. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Петнаестак километара? На коју страну, је ли можете 
да нам кажете? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: То је из Пећи према Митровици. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Према Митровици? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Косовској, да.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Је ли то у односу на Љубенић, је ли то у истом смеру 
или није? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, Љубенић је према Дечанима горе. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми кад сте путовали за ту Бању, јесте ли ишли 
без заустављања или сте можда негде стајали или? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Стали смо једном после тог дешавања, неки 
ујак или теча је био поред пута па смо стали Топлица да се поздрави али 
ништа нисмо ни излазили само онако. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Је ли сте излазили из кола? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми, значи тај дан кажете мало сте касније 
кренули, да ли можете да се сетите отприлике кад стижете у Бању, колико је 
било сати? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па стижемо око 12. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Око 12? И реците ми тај први дан 31. кад стижете у 
Бању шта се догађа даље у Бањи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Прво се та војска појавила ту већ 
постројена, командир, мислим да је био, један је био Дашић њега знам, један 
буцко, мало буцмаст је био, један височији, сад тог височијег не знам, само 
знам да се презивао Дашић и овај други је предао рапорт. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Је ли Топлица с њима имао састанак? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да, да. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли сте Ви присуствовали том састанку? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, ја сам чекао испред аутоа, ми смо били 
у обавези да се ауто склони негде, да сакријемо буквално да не будемо на 
неком видном месту због НАТО бомбардовања. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро. Јесте ли Ви видели Топлицу кад је изашао са 
тог састанка? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Кад је изашао са њима носио је неку мапу 
испред гледали, показивао им је где, шта, како и онда су командири водова ту 
војску распоредили тамо по тим положајима ваљда са те карте где су они то 
означили. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли можете да определите колико је то трајало 
отприлике, читава тај састанак са тим командантима па гледање те карте, па 
распоређивање војске? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: И то, а онда и неки састанак испред поште 
где су појединци почели да се распитују шта, како је почела, моја породица је 
одавде 5, 6 километара, моја 10, ко ће њих да чува, шта ће да чува и онда је 
знам да је Топлица рекао „дај ми да се склонимо ови што су остали овде, 
значи који нису распоређени по положајима да се склонимо са видног места, 
па смо се склонили удесно, ту су били неки борови. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: А реците ми кад се то све завршава због чега се нисте 
истог тог дана вратили у Пећ? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Већ нас је мрак ухватио, а било је 
препоручено да се мраком не враћамо са положаја  где смо затечени. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Је ли то била некаква одлука, команда? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Таква је пракса била. Увече, значи где се 
затекну ту остају. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Значи, где се затекнете кад падне мрак ту се ноћи, је 
ли тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Из којих разлога? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Безбедносних. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Шта се дешава, значи рекли сте да сте преспавали ту 
негде кажете преко пута Месне заједнице. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Мислим преко пута поште да је тако нешто. 
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Шта се дешава сутрадан кад се пробудите, шта се даље 
одиграва у Бањи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Остали смо исто Топлица са командирима, 
састанак где је ко распоређен и како је распоређен, који положај држе, 
обележавао је на тим мапама где је која јединица, иста питања опет у вези 
шта ћу ја моју кућу не чувам, нек' он чува своју везано где је ко распоређен. 
Имали су, мислим кад им је Топлица рекао ако би свако своју кућу чувао 
онда би имали проблем. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Онда не треба војска. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. И тако су се онда склонили испод тих 
борова, причали смо богами до једно 1, 2, ручак је стигао, ручали и тако 
негде око 3 смо кренули за Пећ и у команди се јавили. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: У  команди сте се јавили? Јесте ли Ви довезли 
Топлицу до команде? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: И ту га сачекао док је завршио  и отишао на 
командно место. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: На командно место? Где се налазило командно место? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У том тренутку после школе „Душан 
Мугоша“ то је један објекат на раскрсници према Гораждевцу и ту је била 
једна кућа. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Јесте ту и ноћили на командном месту? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ту смо спавали. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ту сте спавали? Добро. Реците ми јесте ли Ви читаво 
време рата имали то задужење да будете возач и курир код Топлице 
Миладиновића, читаво време? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми да ли је могло да се деси да 31. и 01. да сте 
били у Бањи да Топлица напусти Бању и да се после врати у Бању а да Ви то 
не знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, не. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Није могло да се деси? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па немогуће зато што сам ја био ту. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми да ли сте познавали Небојшу Минића, 
званог „Мртви“? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: То ми је комшија. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Комшија? Да ли је он имао некакав чин у војсци, је ли 
имао некакву командну функцију? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро. Ја немам питања више за сада. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тужилац има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је почело бомбардовање да ли можете да се 
сетите где сте све возили Топлицу Миладиновића? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја сам рекао где год је било потребно и по 
наређењу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га возили на локацију која се зове „Пети 
километар“? 
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СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: То је нешто било у почетку кад се јединица 
распоређивала по положајима, можда тамо негде после 02, 03. априла. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Топлицу возили у Пашино Село? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га возили у Ћушку? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Захач? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Кроз Захач смо пролазили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте пролазили кроз Захач? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Наша  јединица је била постављена на 
Набрђе па је тај пут који води према Набрђу пролази кроз Захач. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па исто тих дана кад се поставила тај део 
јединице на пети, седми, тад се постављала јединица након Набрђа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А који је то дан? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: То је негде можда од 02, 03, 05. 'ајде да 
кажем априла па у даљем колико је било потребно времена да се јединица 
распореди. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете прецизно да кажете дан кад сте га 
возили? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не могу да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га још неки пут возили у Накло? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ишли смо често у Накло. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да кажете колико пута? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Рекао сам некад се дешавало и два, три 
пута дневно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Два, три пута дневно? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Због чега сте ишли у Накло? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Обилазили смо јединицу која је доле била 
стационирана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте ишли на Кошеве? Да ли сте ишли на 
Бандеру. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Где? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бандеру? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте некада ишли у Љубенић? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Гораждевац? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У Гораждевац сам возио једног поручника, 
код његовог пријатеља капетана неког, како се презивао Ђуровић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте га возили? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Била је нека слава њихова та сеоска, сад 
верујте ми не знам који је то датум.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате који је датум. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Слава је сеоска али сад то не могу да се 
сетим датума. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то било 1999. године? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па да 1999. године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Била је сеоска слава у Гораждевцу? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тад сте га возили? Да ли знате зону одговорности 
командата Топлице, шта је која је села око Пећи покривао? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Значи, покривали смо Накло, Набрђе, 
овамо Бању и тај „Пети километар“ и Јерињак смо горе имали, не знам сад 
колико се разумете у места, то је једно брдо изнад Пећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте и тамо ишли на то брдо изнад Пећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Јерињак? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Да ли знате кад сте ишли? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Обилазио сам сваки дан јединицу ја са 
Топлицом кад је он сматрао за потребно да се обиђе из одређених разлога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли некад ишли у Ћушку? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Током априла месеца? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, ми тамо нисмо ни имали војску па 
нисмо ни ишли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми шта се дешава 01. априла у Пећкој Бањи 
осим тога што кажете да сте имали састанак са командирима да ли се још 
нешто дешавало? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Тај неспоразум, та двоје старешина који 
нису могли да се договоре ко ће да буде први, а ко други. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је 01. априла Топлица имао састанак са тим 
командирима и где је имао састанак? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Имао је ту код  поште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Код поште? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ту су они  ушли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ушли су у зграду? Колико је трајао тај састанак? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па једно сат, два времена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао јо ш неке активности о сим то г 
састанка? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Кад смо изашли само везано за ово што сам 
рекао да је војска била постројена ту, па су онда они командири водова на 
основу те карте коју су тамо цртали која је била постављена на ауту, 
распоредили војску у неку зону где су они распоредили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли рађена нека смотра? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Смотра да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Смотра је вршена кад смо ми дошли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 31. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 31? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да кад му је предао рапорт овај како се зове 
други. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете Дашић Јовицу? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ако је то овај Дашић што је био командир, 
ако се зове Јовица да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Познајете га? Да ли сте Дашић Јовицу видели у 
Пећкој Бањи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте га видели? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Тог дана кад сам довео Топлицу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дашић Јовица каже да је Топлица, а и Ви завршили 
посао у Пећкој Бањи 01. априла у 8 сати после извршене смотре, да ли имате 
неки коментар на то што он каже, а Ви кажете да је смотра била 31? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 31. по нашем доласку ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја кажем Дашић Јовица каже да је смотра била 01. 
априла и то до 8 сати ујутру је завршена? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Та смотра је примопредаја рапорта. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја Вам кажем да то каже Дашић Јовица, да ли 
имате неки коментар на то што он каже, разликујете се? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Нема везе што... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Такође се разликујете и у погледу исказа 
Миладиновић Топлице који каже да је била смотра 01. и да је смотра 
завршена око 9 сати, имате ли ту неки коментар? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па исто је рађена смотра у смислу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви кажете 31, Топлица каже 01.04. у 9 сати? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 31. смо стигли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кажете била је смотра кад и рапорт? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Јесте, бројно стање војника и тако даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли смотра била 31. или 01? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Предаја рапорта, а сутрадан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Малопре сте рекли смотра 31. а сад кажите кад је 
била смотра? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 31. кад смо дошли предали смо рапорт, сад 
да ли је то смотра или није, како га Ви називате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не називам га ја, то је војнички израз. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Добро, па ја сам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Користе га и Топлица и овај Дашић. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Добро, они га  користе, вероватно су они 
војни, а ја нисам војник. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И Ви сте га користили кад сте рекли да је 31. марта 
била смотра. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Предат рапорт команданту Топлици. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а шта је било 01, је ли била смотра 01? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Предат рапорт и после по окупљању, 
пошто људи нису сви били дошли ту, сутрадан је комплетирано још и 01. 
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ујутру бројно стање људи и онда је ту у „П“ су стали овако и Топлица је ту 
причао шта се дешава. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли имате идеју због чега Топлица Миладиновић, 
због чега Дашић другачије исказују у односу на Вас? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је у питању смотра и један и други тврде да је 
то било један око 8, други око 9 сати 01.04, а Ви кажете 31? Да ли имате 
коментар? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја кажем 31. предаја рапорта гардијске 
чете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам, где сте ви спавали тада током 
бомбардовања? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У Бањи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у Бањи, него у Пећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: На командно место. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Топлица? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто спавао на командном месту? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Где он ту и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се Ви одвајали од њега? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Једном приликом само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ишао сам за Црну Гору, возио сам 
начелницу Дома војске Соњу, не знам како се презива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На колико дана? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: То је било 22. је то ми је тај датум остао у 
глави 22, ја мислим да је било бомбардовање Куле, а ја сам отишао петак пре 
тог понедељка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 22. априла, маја? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: 22. Кула кад је бомбардована, 22. маја, ако 
је 22, ако не грешим датум, то ми је остало у сећању јер сам возио ту 
начелницу, ишао сам у петак, вратио се у понедељак, а у понедељак је било 
бомбардовање и тад сам ја прошао после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али који месец? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је Топлица све време користиоп 
аутомобил тај „Застава“ зелене боје? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Није само тај, после смо имали неког џипа 
црвенога „Сузуки“ неки, да ли је марка „Сузуки“ или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте виђалчи некад ту да долази код Топлице 
неко са џипом који има намонтирано оружје неки пушкомитраљез? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада? Да ли сте такав џип виђали у Пећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Нисам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораћу онда да Вам покажем једну фотографију, 
само да видимо где је та фотографија, да видите да ли сте овакав џип виђали 
у Пећи уопште? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Џип не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? Је ли било неко такво оружје? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Било је преправљен ауто „Лада“ нека 
исечен кров и био је на њему тај где је нађен негде у неко село који су 
користили кажу ови из ОВК, али је то била „Лада“ чини ми се путничко 
возило коме је скинут кров, а било је доле монтирано на поду од те „Ладе“, 
али била је „Лада“, а џип не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ћемо да Вам покажемо слику. Реците ми 
да ли сте Небојшу Минића виђали у униформи или у цивилу током 
бомбардовања? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је носио на глави? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Гологлав је био, није носио ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Топлица шта је носио на глави? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Он је имао капу беретку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Беретку? Које боје? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Зелене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми да ли сте виђали да Небојша 
Минић долази код Топлице ту на то командно место? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада или га Ви нисте видели? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да разговарају? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци нам кажу о вде да је он одлазио код Топлице 
где је долазио ујутру код Топлице да је био ту? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци кажу такође да су са њим заједно да су 
довозили Небојшу Минића, да га је чекао тај сведок испред и да је он био код 
Топлице? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја за то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама то није познто? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, то не знам госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми како сте рекли да се зову ови 
официри који су погинули тада у бомбардовању 31? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не могу да се сетим нажалост, старешине 
ето то су први који су погинули барем у Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да се сетите још неких можда 
старешина који су погинули, макар датум када се то догодило? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не могу да се сетим, ако сам био прецизан 
за ову Кулу тог 22. јер ми је то остало у сећању само из тог разлога што сам 
ишао за Подгорицу возио начелницу Дома војске, е тад их је изгинуло 15, 16 
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наших доле суграђана, а ја сам се баш у понедељак и вратио, прошао после 
тога истим тим путем, мада су ме заустављали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Топлицу возили на нек састанке или на 
примање наредби код Антића Душка? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Душана Антића, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате када је Миличко Јанковић дошао у Пећ и 
када је дошла 125? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Миличко Јанковић дошао у Пећ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и када су они дошли ту на тај терен? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Мени се чини да је Миличко већ био у 
Пећи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је ту? А кад је дошло до претпочињавања? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Е не знам то тачно, знам да је после у 
Дечану била команда овог Живановића, команданта 125. и да сам Топлицу 
тамо водио на састанке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У Дечане.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Дечане, а када је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па исто маја месеца. Тамо смо ишли код 
једне куће је била команда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је пруга која водо од Пећи кроз село 
Ћушка ка Приштини?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Пруга? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пруга га. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Видите ја оно што знам Ћушка дође са 
десне стране гледајући из правца Пећи пут Приштина, а пруга је са леве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Јесте имали ту неке? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Сад ја не знам да ли пруга пролази кроз 
Ћушку, то ми није јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали ту некад распоред, или нека 
задужења? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Накло, Набрђе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Накло, Набрђе, па шта то значи?  Је ли то тај права? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ту нам је била наша јединица, не, Ћушка је 
са десне стране.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви сте били? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Магистрале, а ми са леве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били са леве, а ко је био са десне? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Е не знам. Ја мислим да није тамо било 
никога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није било никога? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да. Од наше јединице.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а нека друга јединица? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Е не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су свуда биле понека јединица или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су свуда биле понека јединица или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Са ове наше леве стране ми смо били, на 
десну нисам  никад ни чуо да је био неко, док смо ми били доле не, само лева 
страна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта то значи да нико то није држао или шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па можда и чудно, али леву, десну страну 
наша јединица тамо није била нити је покривала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Гораждевац? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ни Горажедевац, значи, ми смо значи били 
ова десна страна и само је река Бистрица нас раздвајала све лево што је ишло, 
а ово преко Бистрице ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па преко Бистрице је Гораждевац, а са ове друге 
стране Бистрице је Ћушка. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Али преко магистрале  за Приштину, и 
пр еко  ове пруге што по мињете ми смо ишли лево ,  значи Накло, Набрђе и 
тамо се избија према када би гледали територијално према Истоку, 
Ђураковцу, Бањи и тај део.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је држао Гораждевац? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па претпостављам да су они имали доле 
станицу полиције, може да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да се то делило са полицијом? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па претпостављам јер ми нашу једницу 
нисмо имали доле, то знам јер нисмо имали неке комуникације па онда се 
нешто морало пренети усмено командирима водова тако да ја никад нисам 
ишао десно гледајући из овог правца Пећ-Приштина, увек лево Накло, 
Набрђе или ово пети километар горе изнад Ругове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чекамо сада слику да видите ту фотографију 
тог џипа, реците ми да ли неко код Топлице долазио у униформи која је као 
комбинезон?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Сад тај детаљ не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко долазио код њега на састанке ујутру?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Било је реферисање командира водова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И да ли је тада међу тим командирима био 
Небошја Минић? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате да је он био командир једног 
одељења? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чете, односно неки кажу интервентног вода? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: При нашој јединици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Кажите ми шта је Топлица Миладиновић 
користио као средство везе?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па ми у почетку нисмо имали ништа као 
средство везе само неки РУП који је био у команди, и тако су нам и ове 
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јединице које су биле распоређиване, неке РУП-ове 12 како се већ зову, али 
баш је слаба та комуникација била нешто то није радило како треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мотороле? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Мотороле, то је негде већ крајем маја 
донешено и дато нам, крајем маја, мислим да су нам то браћа Карић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на ову славу. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на ову славу сеоску на коју сте возили 
Топлицу, када су стигле мотороле? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Оне су стигле негде крајем маја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли су стигле пре или после те славе? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја сад не знам који је датум била слава, пре 
сам рекао нисам тачно сигуран да ли је, који је датум те славе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не питам Вас кад је та слава, ја вас питам да 
ли су мотороле стигле пре или после славе, неважно који је датум била слава, 
разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Значи ту негде крајем маја, можда пет, 
шест дана пре завршетка маја месеца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли су мотороле стигле пре славе или после? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Али ја не знам тачно када је слава била, па 
да би вам могао одговорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али нас не интересује, ми знамо када је била слава.  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: А како кад ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми знамо када је била слава, разумете.  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Добро, разумем, али сад ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја Вас не питам уопште за датум, ја Вас само питам 
када су стигле мотороле, ако сте били непрекидно са Топлицом, возили га 
свуда, спавали ту где и он, да ли сте тада када сте видели први пут мотороле, 
датум ме уопште не занима?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Датум Вас не занима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Занима ме да ли је.... 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Крај маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била за славу моторола или није била? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: За славу мотороле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Тада не, када смо били код тог Ђуровића, 
тада не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли су биле можда у команди мотороле? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да смо имали у команди вероватно би их 
понели са нама да будемо у комуникацији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је после славе стигло? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Па тада их нисмо имали када смо били код 
тог Ђуровића, а мислим да је било разлог слава, сада нисам помешао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле знате Брновића? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Брновића знам из полицијске станице из 
Петрича, а знам га једном приликом је нама лично као породици помагао у 
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једном случају када је мој брат згазио једно дете, па је био тај који је 
посредовао између нас и те породице и ту нам је доста био помогао што се 
тога тиче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражим овде да ли може тужилац да ми помогне у 
ком је то фотоалбуму овај џип. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам нисам Вас чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Џип у ком је фотоалбуму? Овде није, не види се 
оружје. Види се само ....Сачекајте само мало да пробам да нађем ту слику. Не 
могу да нађем ту слику уопште, али ако сте Ви дефинитивно сигурни да то 
нисте видели, кажем ако сте дефинитивно сигурни да нисте видели тај џип са 
тим монтираним оружјем, нама сведоци Албанци кажу да је такав џип са 
војском у војним униформама улази у њихова села.  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не, нисам, рекао сам да је преправљено 
возило „Лада караван“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па које боје је била та „Лада“? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Беле. И био је тај неки митраљез на њему, 
али то је неко нашао негде па сам ја то видео у радионици где сам ја возио да 
сервиситам возила и видео тамо и питао шта је ово, каже ово су нашли и 
довзели, каже не знам одакле из Дечана, да ли из где већ, нашли су каже 
остављено возило.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви знате у којој је јединици је био Небојша 
Минић? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је припадао, је ли био у униформи? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не знам којој јединици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, има још неко нешто да пита? Изволите.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Поштована председавајућа нећу у вези овог 
случаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него у вези чега ћете? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Нешто друго да га питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам шта да га питате друго.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Да га питам у вези његовог оца Зарије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада да га питате на претресу у вези његовог 
оца молим Вас. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Знате због чега сам хтео само ово да вам 
кажем, ћерка кад ми је ножем покушана да се отме у један аутомобил, ми смо 
живели... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Брновићу, господине Брновић, господине 
Борковићу шта радите? Је ли Борковић? Није. Шћепановић. Не, ко брани, ко 
је Ваш бранилац?  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Поштовани суде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Договорите се  са окривљеним.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Па не могу да се договорим.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Одустајем, одустајем.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Како да се договорим, ја покушавам.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Одустајем. 
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АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Покушавам све време да се договорим али 
немам утицаја као Ви. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Одустајем.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Часни суде ви га преузмите слободно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Борковићу извините, ја сам Вас 
помешала са господином Шћепановићем.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Обратили мало повишеним, али нисам крив 
ништа ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Шћепановићу. Да ли још неко има 
нешто да пита овог сведока? Нема. Да ли Ви, Ви сте из Београда? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда се ја Вама захваљујем што сте дошли, можете 
да идете.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има само још једна ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још једно питање? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не једно питање, предочите одбрану Топлице 
Миладиновић ја сад не могу да знам који је датум, где каже да је априла 
месеца долазио у село Ћушка и да је рађен претрес терена, сам Топлица је то 
рекао, сведок каже никада није био у Ћушки? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је 17. априла да је рађен претрес терена.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте.  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: У Ћушку ми нисмо ушли заједно никада.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте ишли? Па је ли га возио неко други?  
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја кажем са мном није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли возио сам? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не верујем. Никад није возио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био још неки други возач? 
СВЕДОК ДУШАН ЛАМБУЛИЋ: Ја да се сећам не, јер у Ћушку никад нисам 
ушао, верујте ми и док сам живео тамо, а не за време рата, нисам ушао у то 
село.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћемо ли господине. Хвала Вам онда, 
можете да идете. Хоћете, хоћемо пробати да завршимо овог Вашег другог 
сведока јер је он из Крагујевца? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Знам судија али нема шансе мени у 11 сати тамо 
почиње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми свакако морамо. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Тужилац каже да је видео линк за 11, ја предлажем да 
сведока остаавите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми свакако морамо да сачекамо овога видео линк, 
због тога што је значи ја сам у петак у 3 обавештена да је заказан видео линк 
са Шпанијом, што је мање више небитно, али је битно да значи ја нисам 
знала заиста после свих ових година да је немогуће држати два видео линка у 
исто време и сада ми чекамо да се овај видео линк који је пре нас заказан са 
Шпанијом да се то заврши, па да ми онда касније почнемо да не бисмо 

ВР
З 1

03
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2013.год.,                                            страна 19/30 

 
К.По2 48/2010 

поново ову жену враћали која је опет доведена из села не могу да се стим ког, 
у Приштину, и која чека тамо од јутрос. То би заиста било невероватно да је 
два пута враћамо, у том смислу ја морам да Вас замолим да чекамо и сада 
ћемо се договорити за када, а са сведоком не знам како иде тај превоз за 
Крагујевац, вероватно има и касније, тако да у том. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми, како Ви одлучите, ја сам молио да ми 
дате... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу ајдемо ми сада да се договоримо па да 
почнемо у рецимо 12 када ће свакако да буде готов овај видео линк са 
Шпанијом и да тада позовемо овог сведока Поповића, и видео линк. Стим 
што ће Поповић морати да чека, ако се успостави видео линк. Ето то је то. У 
том смислу сам ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Доводимо сведока у незгодну ситуацију, чека видео 
линк од пола 10, требало је да јавимо да дође у 12.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У петак је требало да се јави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Требало је. Тако да ћемо у том смислу да сачекамо, ја 
се Вама извињавам, ове примедбе тужиоца које се односе на организацију 
наравно ја примам к знању без коментара за сад и онда ћемо кажите. 
 
 За овим суд одређује паузу како би видео линк  могао да се успостави, 
након што видео линк у другом предмету који је тренутно успостављен, 
заврши, па ће се претрес наставити у 12,00 сати.  
 
 Довршено у 10,54. 
 
 Седите молим Вас, добар дан.  
 
 Настављено у 12,00 сати након паузе ради одмора и сада већ морам да 
констатујем да су ту од бранилаца Ђорђевић, Брадић, Борковић, затим 
Стругар, Шћепановић и Агатоновић и ко мења сада кога?  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Зоран Брадић мења адвоката Крстића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крстића, Ђорђевић мења Радића, за кога је рекао 
Бобот да мења њега и Петронијевића? Шћепановић ће да  мења 
Петронијевића и Бобота.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да, и Перовића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Перовића. Добро.  
 
 Да констатујемо да је успостављена видеоконференцијска веза са 
просторијама ЕУЛЕХ-а у Приштини, да су овде присутни и преводиоци Еда 
Радоман Перковић и Гани Морина и да се у ЕУЛЕХ-у налази неко ко ће сада 
да нам се представи.  
 
 Добар дан, да ли можете да нам се представите и да ли нас чујете? 
Хоћете нам се представити, да ли имате неког ко говори албански?  
 

ВР
З 1

03
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2013.год.,                                            страна 20/30 

 
К.По2 48/2010 

 Да констатујемо да је у просторијама ЕУЛЕХ-а очигледно припадник 
ЕУЛЕХ-а који се суду обраћа на енглеском језику, и да га суд упућује да 
позове некога ко познаје албански језик јер за тај језик имамо превод или 
српски.  
АДВ. НИКОЛА ЧУКАНОВИЋ: Пуномоћник оштећених, ја би имао предлог 
ако је могуће наравно одлука је на вама да се искључи јавност пре сведочења 
Аријете Никчи из разлога што не знамо шта можемо да чујемо да нам се не 
деси ситуација као са Ганимете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Пуномоћник Никола Чукановић предлаже да се током испитивања 
сведокиња Аријете Никчи искључи јавност, а председник већа констатује да 
је у просторије ЕУЛЕХ-а ушла Аријете Никчи и да је ко још, ко је ту са Вама 
госпођо Аријете, да ли је неко ту са Вама говори српски или албански јер за 
то имамо превод?  
 
СВЕДОК АРИЈЕТЕ НИКЧИ: Да, изволте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дакле она каже да она говори албански, 
српски и албански, добро.  
СВЕДОК АРИЈЕТЕ НИКЧИ: Да, да, изволите, само изволите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имаћемо само претходно да одлучимо о 
једном предлогу, шта кажу тужилац, браниоци окривљених поводом овог за 
искључење јавности? Тужилац? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сагласан сам, мада јавност нисмо искључили када је 
најпотребније било, али добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац се придружује предлогу. Браниоци?  
АДВ. ЗОРАН АГАТОНОВИЋ: Овај предлог остављам суду на оцену, 
међутим ја морам да истакнем примедбу и да се противим данашњем 
саслушању јер сведок између осталог треба да се изјашњава и о новим 
радњама извршења које су Николић Милојку стављене на терет измењеном 
оптужницом у којима се претходно није он изјаснио, нити је имао времена за 
консултацију са браниоцем нити за припремање одбране, мислим да смо 
мало окренули редослед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је евидентирано, то ћу унети касније. 
Везано за овај предлог за искључење јавности? Добро. 
 
 Браниоци су сагласни. 
 
 Па  Зоран Агатоновић који данас мења адвоката Палибрка наводи да се 
сведок претходно испитује везано за радње које су тек данас стављене 
окривљеном на терет па предлаже... 
 
 Шта, шта предлажете?  
 
АДВ. ЗОРАН АГАТОНОВИЋ: Да се одложи испитивање сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 Да се ово испитивање одложи.  
 
 Шта каже тужилац?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема разлога да се одложи испитивање оптуженом 
се не ставља ново кривично дело, него једноставно облик радње извршења 
постојећег кривичног дела за које је оптужен још пре годину дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Тужилац се противи на начин.  
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако да се не ради о проширењу за ново кривично 
дело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На начин евидентиран аудио техником. Ми ћемо се 
само мало удаљити сада да одлучимо.  
 
 За овим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог браниоца да се данашње испитивање сведока 
одложи и то због тога што је Аријете Никчи као учесник догађаја у селу 
Пављан 14.05.1999. године наведена још у првој оптужници којом је 
кривично дело стављено на терет окривљеном Николић Милојку и претходно 
је она и пронађена и позвана на претрес.  
 
 Затим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 на основу члана 363 ЗКП-а искључује се јавност током испитивања 
сведокиње Аријете Никчи, ради заштите приватности учесника у поступку и 
то на основу члана 363 тачка 4 ЗКП-а.  
 
 Па се за овим узимају лични подаци. 
 
 Налаже се режији да прекине емитовање из ове суднице, судска стража 
удаљава присутну публику из суднице и у судници остају само окривљени, 
браниоци, пуномоћници и судска стража, као и преводиоци и узимају се 
лични подаци.  
 
 

ИЗОСТАВЉЕНИ ДЕО ТРАНСКРИПТА  
СА КОГА ЈЕ ЈАВНОСТ ИСКЉУЧЕНА 
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Суђење је у наставку јавно. 

 
 НАЛАЖЕ СЕ режији да врати на мониторе слику суднице. 
 
 
Захваљујем се преводиоцима који сада могу такође да напусте претрес и ми 
ћемо да позовемо сведока Драгана Поповића. 
СВЕДОК АРИЈЕТЕ НИКЧИ: Довиђења. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Хвала и Вама, довиђења. 
 

Сведок ДРАГАН ПОПОВИЋ 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је Поповић, сведок? Поповић Драган? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, станите овде. Извините што сте чекали, то 
је било на интервенцију Вашег браниоца, односно особе која Вас је позвала. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми име Вашег оца? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име Вашег оца? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Петар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте и када рођени? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: 17. новембра у Наклу, општина Пећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште сада је у Крагујевцу? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: У Крагујевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Просветни радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете Топлицу Миладиновића, претпостављам, 
он Вас је предложио? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете још некога од оптужених? Окрените 
се и погледајте, има неких који су тамо из тог краја и неки који нису.  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Познајем Корићанина, познајем Брновића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поповића, Булатовића? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Познајем, познајем, не могу да се сетим сада 
свих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду, окрените се овде да се евидентира на 
микрофон. Где сте радили, у гимназији или у школи основној? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте у гимназији радили? Да ли сте у гимназији 
радили у Пећи или? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не, него у основној школи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У основној школи? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Позвали смо Вас као сведока. Као сведок 
дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело. Морате да 
кажете све што знате, али можете да ускратите одговор на питања која би Вас 
и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети или кривичном гоњењу. И треба да положите заклетву, пре него што 
дате исказ, тако што ћете наглас да прочитате то што стоји испред Вас, тај 
текст – заклињем се. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што 
пред судом будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато, нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, само да унесемо ово. 
 
 Сведок Драган Поповић, са подацима које даје, упозорен, опоменут, 
након што је положио заклетву, изјављује да познаје Топлицу Миладиновића, 
Корићанин Вељка, Брновића, исказује: 
 
 Позвала Вас је одбрана оптуженог Топлице Миладиновића, која је 
данас онда била спречена да наставимо тамо у 11 сати, па сте зато чекали. И 
то све због догађаја из времена бомбардовања, из Пећи, па ћете ми рећи, да 
ли сте били војно ангажовани, тада, мобилисани, где, у коју јединицу и затим 
ће одбрана да Вам постави питања. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Мобилисан јесам био, али сам ограничено 
био ангажован, јер сам ја имао проблема са куковима и касније сам оба кука 
оперисао, а тада сам имао проблема са куковима и када сам био мобилисан, 
имао сам, добио сам био херпес ока, а због кукова сам био ангажован у 
јединици Топлице Миладиновића и онда ме је он распоредио, баш због те 
моје ограничености, тамо у мом селу да дежурам, да обезбеђујемо ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које село? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Накло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Накло, добро. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ту смо, неколико војника, мештана тога 
села, обезбеђивали, то је сва истина,  нити смо икога дирали, нити нас је неко 
дирао. То могу да изјавим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, господине Бобот. 
АДВ. КРСТО БОБОТ:  Захваљујем, адвокат Крсто Бобот. Да ли можете да 
нам кажете, јесте ли имали неки чин за време, када сте мобилисани? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Имао сам чин капетана. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли се то звало резервни капетан? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Завршио сам школу резервних официра, па 
сам после кроз ове војне вежбе тако унапређиван у резервни. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, реците ми, када сте мобилисани, да ли можете 
да нам кажете, када сте тачно мобилисани? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ:  Колико се ја сећам чини ми се 25. марта. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: 25. марта.  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ:  Када сам добио позив јавио сам се. 

ВР
З 1

03
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.12.2013.год.,                                            страна 24/30 

 
К.По2 48/2010 

АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, реците ми одмах након што сте мобилисани где 
сте били распоређени?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ:  Онда они мене због те, због мог 
здравственог стања мене нису могли дабоме да распореде по том чину нигде, 
могли су али због мог здравственог стања оно ја сам био само заменик 
командира ту, али ни тамо нисам могао ту функцију да обављам, па ме је 
Топлица одредио само у селу ту да будем, неке мештане да ангажујем и 
неколико војника ту са мном који су. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми од ког датума сте Ви ангажовани у селу 
онако на обезбеђењу села.  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ:  Па после једно, не сећам се тачно, али 
можда после једно 4-5 дана колико. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: И ту се налазите до краја рата је ли тако? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да, да. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми гледано од Пећи ка Приштини магистрални 
пут, село Накло је ли се налази са леве или са десне стране од пута? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Из Пећи Накло се налази са леве стране 
пута.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Са леве стране, реците ми је ли Накло српско или 
албанско село? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Па мешовито.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Мешовито. Реците ми поред Накла да ли Вам је 
познато да ли има у близини још неких места где су се налазили припадници 
јединице Топлице Миладиновића?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Топлица када је долазио, обилазио нас 
понекад да види само да ли у почетку су хтели да дотурају и храну, али ми 
пошто сам ја ту фактички код моје куће био, ја сам рекао да нема потребе за 
тиме, а и ови ту из села који су били ангажовани и ови углавном ту, значи 
није било потребе за тиме, и знам да је ишао према Набрђу тамо да обилази 
јер је тамо један део јединице био на почетку Набрђа бар како ми је рекао, 
где су они тамо у почетку Набрђа има исто исто негде 10-так кућа, а Набрђе и 
Накло су два суседна села.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Значи да ли онда је и Набрђе исто са леве стране 
магистралног пута? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Са леве стране. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли Вам је познато са десне стране тог магистралног 
пута, да ли су се налазиле неке јединице војно територијалног одреда Пећи? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Па ја не знам јер се нисам никуда кретао 
дакле из мог села, и не знам. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Колико сте војника имали под својом командом у селу 
Накло?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Пет, шест ту из села који су били, они чак 
неки једно време нису ни униформе имали него онако само били ангажовани. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли сте чули за лице Небоша Минић звани Мртви? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Нисте чули за њега? 
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СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Немам питања више, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужилац?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте одмах распоређени у село Накло? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Одмах, брзо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Која вам је чета била додељена из овог одреда? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Прва чета.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прва чета? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да. Није, није, ја сам као заменик ту при 
првој чети, заменик командира чете иначе нисам, није ми додељена чета 
мени уопште.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а које су јединице биле ту са вама? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Па само један део из прве чете, ни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Део припадника прве чете? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да, ни цео вод није ту био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се звао тај вод Миладиновића? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се звао тај вод? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Први вод. Први вод при чети. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А одред? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: 177.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За коју територију је био надлежан тај одред? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За коју територију је био надлежан?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: За Пећ.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Која још села набројте? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Па они су ту на обезбеђењу колико сам, 
колико ми је Топлица причао тада када сам ангажован да обезбеђују пекару 
тамо у Пећи и ово.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, значи неки објекти у граду, ван града, имамо 
Накло, поменули сте Набрђе, које још село? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Набрђе, друго ја не знам. Нисам упознат.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је Накло далеко од Набрђа?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Накло, почетак Набрђа, крај Накла они се 
фактички ту наслањају једно на друго, нема ни километар до. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико је Накло далеко од Захаћа? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Од Захаћа, па можда ваздушне линије два, 
три километра, ма нема ни толико.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А од Ћушке? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ћушке, па има можда 4 километра, нема. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Накло – Ћушка? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да. Претпостављам, не знам тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је Топлица обилазио? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вас је Топлица обилазио у Наклу док сте 
били? 
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СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ја, долазио је само да, јер ми нисмо 
никаквих проблема ту имали, само је долазио да нас контролише да нас неко 
није дирао, и да контролише ове који су ту били да неко изван оквира његове 
надлежности нешто знаш да се не понашају да пијанче или нешто, да нас 
контролише тако, иначе није имало потребе за ничим другим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте имали неки напад? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У току вашег боравка у селу Накло? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не, не, за сво време то нити нас је ко 
дирао нити смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте имали акцију претрес терена села Накло? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте имали акцију Накло, Набрђе претрес 
терена? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала.  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има питања за овог сведока? Имате Ви 
још нешто да кажете?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ја само могу да кажем да ту где сам то био 
ангажован да пред овим судом и пред целим светом, да нити нас је неко 
пуцао, нити смо на кога пуцали.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које су околности за овог сведока?  
АДВ. КРСТО БОБОТ: То су биле околности, на околност размештаја лица 
ВТО-а да она нису била размештена на десну страну пута, евентуално 
унутрашња организација одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте били, како сте рекли како је Ваша функција 
била, командир, командант, шта сте били? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не, заменик командира, командира чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заменик командира чете. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Пошто сам имао тај чин па онда су ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у ком, чекајте, чекајте, у ком, заменик командира 
чете сте били. 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командир?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Командир је био Премовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а која је то чета? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Прва чета.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прва чета? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овом Топлицином 177. ВТО? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је била друга чета, трећа чета, Бањску нећу ни 
да питам то се зна?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су оне, не знате где су биле. 
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СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Друге тачно где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је водова било? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је водова било код Вас? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: У чети има три вода и вод минобацача. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су били командири код вас? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Чини ми се да је, не сећам се тачно имена 
сам заборавио, чини ми се, али не код мене, не код мене, ја вам код мене 
кажем  колико је људи било, али по тамо разговору са Миладиновићем док 
смо тамо кад се јаве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, причао вам је зато питам? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато што Вам је причао Миладиновић, зато питам? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не, при мобилизацији је Ћирковић био, 
да је био Оташевић, и Ђекић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте чули за интервентну? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: А Малевић ваљда минобацаче, мада ја те 
минобацаче и нисам видео искрено да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да вас питам је ли био неки интервентни вод? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Небојша Минић? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим, не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А неко возило са намонтираним пушкомитраљезом? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не, сигурно не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био Топлицин возач?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Ја сам овамо у селу ту где сам био ту сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви практично ишли негде из села? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Нисам, нисам нигде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Током бомбардовања уопште нисте изашли из села? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте гледали пут главни? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте гледали главни пут? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Који? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Главни пут Пећ-Приштина, јесте били у прилици да 
видите? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште се не види из села? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не види се из села.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Практично Ви мислим где сте, где Вам је био 
положај, све време? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: У селу, ја код моје куће сам био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Моја је кућа ту.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су трошкови за Ваш данас долазак од 
Крагујевца до Беогарда, је ли тражите трошкове?  
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Тражим трошкове јер ја као просветни 
радник не радим нигде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте узели ону? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Узео сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Путарину? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Имам ту коме треба на увид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте аутобус или шта? 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Не, један пријатељ ме колима довезао, ја сам 
му сипао гориво, то има поред горива још нешто је узео, а његов не то не 
треба, то сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Сведок трошкове тражи за данашњи долазак аутомобилом од 
Крагујевца до Београда и натраг, и то за гориво и путаринуи, па му суд 
досуђује 3.000,00 динара што ће се сведоку исплатити на руке овде у 
просторијама за Службу за помоћ и подршку сведоцима.  
 
 Можете сада да идете. Хвала Вам што сте дошли, значи 3.000,00 овде 
ћете да добијете сада на руке.  
 
СВЕДОК ДРАГАН ПОПОВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господо. Господо добили сте ову оптужницу и осим 
што како каже тужилац овде има каже овако измену у односу на оптуженог 
Николић Милојка, а то је прошли пут и рекао, и ми смо то прошли пут сви и 
чули, шта ће да се догоди, можда има још нечега ја то нисам могла да 
прочитам, прочитајте видећемо се следећи пут, у сваком случају следћа фаза 
су нам завршне речи. Још неки предлози или остало шта треба да буде, ако 
неко има још нешто да каже, нека то припреми за следећи пут, припремајте 
се за завршну реч и припремајте се, кажите ми у овом смислу како ћете ви 
поступати са овом оптужницом? Да, да. Бранилац, да ли ћете одговарати, да 
ли ћете нешто.  
АДВ.ЗОРАН АГАТОНОВИЋ: Нисмо прочитали оптужницу, ја не намеравам 
да је читам на главном претресу оптужницу, има осам страна.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, господине Брадић. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Остаје ово нисте саслушали сведока кога смо 
предложили, уствари два сведока ону непокретну жену.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Булатовић Милку и овога данас који није дошао. 
Добро, одлучићемо о томе. Седите господине Брадићу. Још неко нешто има 
да каже? Господине Перовићу. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице у овој оптужници је дошло до 
измене у односу на оптужење и према, против Вељка Корићанина где 
тужилаштво наводи ново нешто, а то је да се тога дана што до сада уопште 
није било помена, у униформи Вељко Корићанин прикључио јединици 
Небојше Минића. Тако да знате да ћемо ми у односу на ову измењену 
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оптужницу доставити писани одговор везано за ово што кажете да се спреме 
завршне речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где вам је то? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: На самом почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На крају, на последњој оној страни? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не, у уводу, на почетку на првој страни, каже 
„и оптужени Корићанин Вељко који се у униформи прикључио овој јединици 
на дан 14. мај 1999“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је ту, у униформи. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па зато што прво мислим сада ја могу да кажем 
одбрани, ово до сада није стајало да се прикључио јединици, значи једно је 
присуствовати неком нападу, а друго је прикључити се јединици, то су две 
потпуно различите тврдње у односу на оптужницу како је стајало раније. 
Значи раније је у оптужници у односу на Вељка само се наводио да је био 
присутан приликом тих радњи, а сада у оптужници на првој страни стоји да 
се Вељко Корићанин прикључио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте објашњавати ако ђете то већ да 
пишете. Још неко нешто има да каже? Поповић. Изволите. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Имам само једну кратку примедбу, 
три и по године, скоро четири траје овај процес, у ове шест дана процеса 
задњих све сам доживео у животу и ово у ове шест дана што сам доживео 
што од медија штампе, што овде у тужилаштву, суду, па једноставно сам себе 
мрзим. Да ли је могуће да се тако нешто, класична намештаљка што се тиче 
мене и молим вас још један пут вас молим, погледајте албум Радмиле 
Отовић, супруге Небојше Минића, па ћете видети да је дотична Ганимете у 
оригиналу описала њега са тетоважом на телу, ја тетоваже немам што се 
може лако утврдити, друго висина између мене и Небојше је разлика скоро 5 
цантима, он је нижи од мене, ја сам што се тиче конструкције био тада 
мршавији од њега јер сам имао око 90 кила, а он је имао сигурно преко 100. 
Тако да он је тада и носио браду, ја нисам, што се може утврдити и преко 
слика и преко свега и сведоци појединци можда само чисто онако да изговоре 
што је наговорени од стране тужилаштва, па вас молим да погледате још 
један пут Небојшин албум да видите о чему причам ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите се. Господине Сокићу имајући у виду да Ваш 
бранилац није ту да је напустио претрес немојте се, бише ускоро суђење па 
ћете се онда обратити суду, доктор Вас је  прегледао и ја то знам и о Вашем 
здравственом стању нећемо да расправљамо. Кажите?  Бранилац Вам није ту 
и у вези оптужнице бранилац Вам није ту, ту је само замена, ја не знам ни ко 
мења Крстића данас? Брадић, јел сте разговарали са Сокићем о чему се ради? 
Консултоваћете се са браниоцем, имате времена, консултоваћете се са 
браниоцем када буде дошао јер је законом предвиђен рок за ово нешто што 
сад ми констатујемо такође да је измена оптужнице, како је и наглашено овде 
видимо се 18.12. у 14,00 часова и 20.12. у 14,00 часова у судници број 1, овога 
суда. Значи до тада, 18. и 20.   
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19. ништа јер нећемо моћи ми да се скупимо и до тада припремите 
дакле и евентуално нове предлоге, господине Сокићу значи једноставно 
морате да се консултујете са стручном одбраном сада пре него било шта 
кажете, а ја знам шта ћете рећи. 

 
Дакле довршено, данашњи претрес је завршен, а наредни ће се 

наставити 18.  и 20.12. у 14,00 часoва у судници број 1 овога суда.  
 
Довршено у 14,06. 
 

Записничар                                                                     Председник већа-судија 
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