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К.По2 48/2010 

 
 
 Присутан је: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
• Пуномоћник Никола Чукановић, 
• Браниоци Ђорђевић, Крстић, Плазинић, који мења Брадића, је ли тако, 

извините заборавила сам како се зовете? 
 
АДВ. МИЛОШ ЈОВКОВИЋ: За Палибрка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

• За Палибрка Јовковић, затим Борковић, Стругар, Шћепановић, Перовић, 
Петронијевић и колега за – приправник. Петронијевић се јавља и за 
Крсту Бобота, за Радића Перовић. 

• Оптужени Николић, Поповић, Сокић, Момић, Мишић, Богићевић, 
Миладиновић, Кастратовић, Корићанин, Булатовић и Брновић. 

 
Овде је пуномоћје за Плазинића и онда су овде неки предлози и остало 

шта се догодило у међувремену, а то су предлози и нашли смо ове сведоке о 
којима смо причали на прошлом претресу, о оштећеној Ганимети Никчи 
разговараћемо накнадно. За данас у позвани она и Вулевић Велимир и 
видећемо у односу на ове оптужене где је проширена оптужница да се они 
изјасне. За сутра смо позвали неке сведоке и неке од оних особа које су описане 
у изреци да су поступале заједно са овде оптуженима за које смо чули да се 
води, од господина Перовића да се води поступак други пред овим судом. Онда 
су ту позвани још неки сведоци које је предложио оптужени, бранилац  
оптуженог Булатовића и ове остале само још да нам после, кажем вам све 
касније, за Булатовић Милку да нам објасни Дејан Булатовић шта је то. 

 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се претрес ОДРЖИ. 
 
 Председник већа КОНСТАТУЈЕ да је присутан Вулевић Велимир, а да 
Ганимете Никчи није дошла, није се јавила Служби за помоћ и подршку 
оштећенима и сведоцима нити пуномоћнику, како ме је обавестио пуномоћник 
пре претреса.  
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 Претходно СЕ ПОЗИВАЈУ оптужени у односу на које оптужница  је 
проширена да се изјасне и то оптужени Миладиновић Топлица, Сокић Абдулах 
и Кастратовић Славиша. Изволите господине Миладиновићу. 
 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: И сами сте рекли проширена оптужница. Ми 
нисмо добили никакав одговор на проширену оптужницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли да не тражите писмени отправак, 
господине Ђорђевићу транскрипт ћу да Вам дам.  
 

ОПТУЖЕНИ ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ изјашњавајући се о 
наводима проширене оптужнице, а везано за Село Љубенић, видели сте како је 
тамо описано и везано за ову Ћушку, Пављан и Захач који су донекле другачије 
описане. 

 
Шта Ви кажете, да ли остајете при одбрани коју сте износили до сада у 

току поступка? 
 

ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате нешто да додате везано за Село Љубенић, 
пошто видели сте и сами како је то тамо описано, односно шта  Вам се ставља 
на терет могли сте да закључите из оног описа претпостављам? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Нисам издао никакво наређење, нити сам 
добио неко наређење за тако нешто, нисам издао значи неко наређење нити сам 
био тамо, значи ја са тим догађајем немам ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите и на 01. април и на 14. мај или само за 01. 
април? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Говорим за све, али конкретно сам се 
изјашњавао сад за ово што сте ме питали за Љубенић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Ћушку, Пављан и Захач да ли имате нешто да 
додате? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Немам шта да додам, ја сам рекао своје 
мишљење о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли бранилац има питања? Изволите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Господине Миладиновићу, овде стоји да сте 
01. априла да сте виђани у реону села Љубенић, да ли је то тачно? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, то није тачно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли можете да се сетите где сте били тих 
дана, шта сте радили по оној динамици Вашег посла, мобилизације коју сте 
објашњавали претходно? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, знам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли то суду да кажете? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Конкретно 01. априла, конкретно 01. 
априла био сам у Селу Бања где сам вршио неке радње и на крају се завршило 
све са смотром Треће чете бањске.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Које су то радње биле, шта се завршило? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па конкртно претходних дана ја сам 
отишао 31. марта и преспавао сам рецимо у Бањи, добили смо информацију да 
тамо не функционише ништа, значи пре свега командовање, поента сукоба јесте 
била између командира чете и заменика и онда сам добио налог од команде, од 
моје команде да одем да видим о чему се ради и по могућности ако будем могао 
да исправим ту несугласицу ако, кажем то је углавном била, односно о томе 
није се знало ко је командир тамо, јер командир чете је имао чин поручника, а 
помоћник то је заменик командира је био капетан прве класе и онда је ту 
некаква сујета била и једноставно није ту ништа функционисало.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли то био резервни састав? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, комплетно све је било. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми како је мобилизација ишла у реону 
Бање и Бањске чете? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Слабо, добили смо извештај да је слабо, а 
претходна можда два дана пре тога, дакле у односу на првих 2 дана јесте ишао 
је из позадине један овлашћено лице да изврши конкретно поделу интендантске 
и остало наоружање опреме итд., што је следило ту чету, јер ту је исто било... Ја 
морам да нагласим да сам ја у јединицу дошао можда пар дана пре тога тако да 
ме је све то задесило у страшно неком хаосу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То сам управо хтео да Вас питам, да ли сте 
формацијски било када раније макар у неким вежбовним активностима били 
командир вода територијалног одреда? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, нисам никад. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Посебно у Пећи наравно? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, нисам.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми, шта се то догађало у Бањи тамо 
кад сте дошли, прво кад сте дошли у Бању, како знате да сте тада дошли, кад 
сте се вратили из Бање, како знате да сте се тада вратили? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја кажем, прошло је од тога доста 
времена, ја сам морао да се доста тога присетим итд. Отишао сам 31. негде пред 
ноћ, значи пред ноћ, значи још је био дан, отишао сам са својим возачем и у 
ствари са 2 возила смо отишли. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како се зове Ваш возач, односно како се звао 
у то време? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Возач мој тад што ме је возио звао се 
Душко Ламболић. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Душан или Душко? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Душан. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Душан?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како презиме, нисам чула? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ламболић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ламболић? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ламбурић. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ламбурић. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете 31. поподне? Кад сте стигли тамо? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па стигли смо доста, с обзиром да сам 
свратио мало у Витолицу село код једног рођака, можда 5 минута рецимо, 
нисам чак ни улазио у кућу, тако рецимо можда 20 минута. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како се зове тај рођак? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Молим? Рођак? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Зове се Радуловић Милован. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како, Радуловић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Радуловић Милован, то је мени тетак у 
ствари. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад сте стигли у Бању отприлике? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па још је био дан. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Још је био дан? Да ли то значи да је био 
период пред ноћ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Пред ноћ. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Које сте активности то вече обављали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па да Вам кажем, прво ја сам упознао те 
људе, говорим на команду, да кажем команду састав те чете нас ту је био 
командир чете Дашић Јовица и заменик, он је био у чину поручника и заменик 
командира чете је био Петрушић Михајло и ту је био још један резервиста који 
је водио неки теренски тај део, пошто је он обезбедио спавање, зато кажем, он 
се презива Николић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како опет име, нисам чула? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Име не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула име, али то не можете да се сетите? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не могу да се сетим, а Николић се 
презива. И онда сам ту с њима поразговарао, видео сам да немају ауторитет, 
мислим речено, међу тим људима, јер знате како све су то људи који су 
комшије, који се знају из нормалног живота, нису они професионални војници, 
обични људи ратни и они најбоље знају кога цене, кога не цене, мислим ко је 
ауторитет код њих. Конкретно тај Петрушић је био професор не знам чега, само 
знам да је био професор, а овај је био нешто је радио, да ли у пољопривредној 
задрузи или тако нешто. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Говорите о Дашић Јовици? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. То не знам тачно. Значи, они су, ту 
видим да једноставно о томе нису причали са мном, није био тај однос никакав, 
чак мислим да нису били свесни да је земља у рату, тако сам ја имао тај некакав 
осећај. Онда они су се мало растрчали па смо ту причали, био је са мном још 
један човек из команде Војног одсека који је њих иначе знао, пошто ја сам 
рекао ја сам нов ту дошао, ја нисам те људе знао и онда је договорено да се 
скупи што може људства и ујутру, односно пре подне негде око 9 до 10 сати у 
том периоду извршили смо смотру људства. Мало сам се информисао како, 
пошто су они исто имали те задатке око обезбеђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то знате њихови задаци, немојте. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли формацијски формирана чета, Бањска 
чета? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте, формирано је оно што је дошло, 
оно што се одазвало, имао је он ту нормално списак са собом људства са значи 
свима онима који треба да се одазову и који су се одазвали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, списак и то. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми сад, кажете вршена је смотра, шта 
се даље догађало иза тог дана и који је то дан тачно пре? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је 01. април. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је 01. април? Дакле, говоримо о овом 
датуму који је у оптужници означен као датум када сте по наводима 
тужилаштва били у Љубенићу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте тог дана одлазили у Љубенић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад сте се вратили и да ли сте се вратили тог 
или наредног дана у Пећ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам се вратио негде после подне, значи 
то би било оријентационо око 2 до 3 сата назад, с обзиром да је дошло до 
погибије два моја, да кажемо, колеге активних официра, ја сам код овога 
једнога који се зове Макић Драган, код њега сам ишао кући и изјавио сам 
саучешће, у ствари ми смо ту ишли комплетно из команде Војног одсека и ја. 
Додуше неки су били можда раније, неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно. Где живи тај Макић, у Пећи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где живи Макић, мислим где је живела породица? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Он је погинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А породица, где живи породица, где сте изјављивали 
саучешће? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ту у стану, то је неких 100 метара од мог 
стана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пећи? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, улица ЈНА, не знам који је број, 
можда пар зграда преко, али у истој улици смо живели, али смо се иначе 
дружили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, били сте на саучешћу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта то значи по обичајним правилима у Пећи 
бити на саучешћу? Колико сте се дуго задржали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па нисам се ја дуго задржао, попије се 
кафа, изјави се саучешће, није то нека. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је то временски отприлике? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Искрено да Вам кажем, можда није ни, 
'ајде нека буде од 10 до 15 минута, јер пуно је људи било, нисмо хтели да, ја 
сам себе сматрао да сам тако, ми смо колеге пре свега радили смо у истој... и 
било ми је стражно жао и дан данас ми је жао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад је та погибија се догодила те двојице 
Ваших колега, ког датума? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: 31. марта. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: 31. марта? Где су погинули? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Они су погинули у реон село то се зове 
Бело Поље на стрелишту, има тамо једно војно стрелиште, они су ту погинули 
од касетних бомби, њих двојица Стошић и овај. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поменули сте још једно лице из команде, 
позадине која је одлазила у Бању, да ли сам Вас добро разумео да је он био са 
Вама или пре Вас? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Пре мене. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када је он био? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па можда дан или два. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи, у односу на који дан рачунате на 31? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: У односу на 31. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Кажете однео је наоружање, опрему? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Он је одвезао камион са неком 
одговарајућом опремом која је требала за Бањску чету, сад не могу у детаље јер 
стварно не знам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте се Ви тада налазили у том периоду до 
31? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је било складиште грађевинског 
материјала, то је било негде близу пута за скретнице пута за Гораждевац. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је то близу оне школе у којој се врши 
мобилизација о којој други говоре? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па релативно можда пар стотина метара. 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То вече је ли сте виђали неког од колега на 
саучешћу или овако већ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Били смо јер смо били у доста масе је 
било скупа, а после тога смо били у команду вратили се, један од основних 
разлога је било осим нормалних информисања и како функционише ред и 
остало, што сам ја поднео овај извештај овоме што сам урадио, ми смо се 
договарали ко ће да иде.  
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад кажете овоме што сам урадио на шта 
мислите? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Конкртно на Бању. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: На Ваше активности у вези формирања 
јединице? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте, о чему се ради и ето тако, јер сам 
причао са начелником штаба који је иначе те људе знао добро, ја нисам их знао 
па он се мало и насмејао, „па знам ја да је то тако било“. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је неко поменуо, реферисао или на било 
који начин Вас обавештавао или обавестио као команду да се нешто догодило у 
реону села Љубенић, а поготову да је евентуално учествовала део Ваше 
јединице тада? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, није, то сећам се добро тај дан једино 
о чему смо причали јесте осим ово што сам ја рекао и други су поднели 
извештај по другим обавезама, али било је говора о томе ко ће да иде на 
сахрану у Бању. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је Љубенић био у Вашој зони 
одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Никад. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Реците ми само још једну ствар како се звао, 
ко је официр тај ко је пре Вас ишао у Бању, кажете два дана пре Вас је ишао у 
Бању, о коме се ради? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ради се о Радосављевићу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А какве је активности имао Ивичић  Милан? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мобилизацијске, основне обавезе. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је он био упућен у све ово што се 
догађало у Бањи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, јесте. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: О терминима кад се догађало, Вашим 
одласцима, доласцима, извештајима? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ако се сећа требало би да је упућен у то. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је далеко географски кад посматрамо 
село Бања, односно где се налази близу ког места, које је најближе место веће? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па од Пећи једно рецимо дванаестак 
километара. 

ВР
З 1

02
7



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.11.2013.год.,                                             страна 9/67 
 

 
К.По2 48/2010 

АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је удаљено од Истока? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Од Истока има 9, око петнаестак 
километара. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи, негде на средини? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па да на средини пута Исток. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где се налази Љубенић у односу кад 
посматрате линију Пећ-Бања, односно Бања-Пећ, односно Исток-Пећ, на истој 
страни или на супротној? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не на истој, у правцу села, у правцу овога 
насеља Дечани. Љубенић се сасвим супротно налази, ако је ово рецимо, пошто 
ако је ово у правцу рецимо северозапад, а ово би требало да буде југоисток, 
можда чак, у сваком случају скроз на супротну страну апсолутно. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. На ту супротну страну је југоисток 
према Дечанима докле се простирала ваша зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ако судија дозволи, могу ја да кажем о  
мојој зони одговорности пошто сад је све то, мислим да није речено како треба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да кажете шта год хоћете пошто износите 
одбрану. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Моја зона одговорности десна обала реке 
Бистрице и преко се простирала на равних можда 200 до 300 метара у односу на 
реку Бистрицу. Значи, ако почнемо од Руговске клисуре десно, то није била 
моја зона одговорности, моја је била лево до брда Јариња и петог до седмог 
километра касније у унутар Руговске клисуре, а доле испод Пећи, значи 
скретница, односно скретање пута за Гораждевац, значи десно пут Приштина-
Пећ, значи апсолутно и села Ћушка и Захач нису моја зона одговорности. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тужилац има питања?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имао бих само пар питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да тужилац постави питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Топлица, рекли сте да сте добили наредбу 
од команде да одете у село Бања, можете ли да нам кажете од које команде и 
персонално од кога сте добили такву наредбу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: За Бању? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За Бању? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Конкретно рећи ћу Вам одмах. Казао сам 
конкретно рећи ћу одмах. Добио сам наредбу од начелника рецимо, не рецимо 
него од Гојковића и у неком, то не могу да кажем да је то наредбодавно, али је 
Ивичић који јеј исто постао и мени претпостављени, значи сасвим је нормално 
било да је он као начелник мобилизације и ја сам отишао то да решимо тај 
проблем. Да ли сам одговорио на питање? ВР
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, само ме интересује да ли је то команда, заједничка 
команда Вашег вода Територијалне одбране, да ли сам добро рекао или нека 
друга команда? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је команда Војног одсека. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Команда Војнод одсека? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте с тим у вези контактирали са Антић 
Душком? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: У том моменту није био ту, ја га нисам 
видео, бар не кад сам ја био позван.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад то лице које Вам је издало наредбу, нисам Вас 
разумео, коју позицију има у команди Војног одсека? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па он има позицију у миру је то, позиција 
помоћника команданта за, не могу сад да се изборим, али у сваком случају у 
рату је то начелник штаба.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако је Антић био командант онда значи да је, је ли то 
био Антићев помоћник? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете формирање Бањске чете, шта то практично 
значи? Шта сте Ви и које делатности предузели да би се формирала Бањска 
чета? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Нисам ја рекао да сам формирао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пише формирање Бањске чете. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Та јединица је формирана одавно у 
смислу формацијског устројства саме јединице, а ја сам тамо отишао да као 
новопостављени командант да неке, да кажем дисциплинске и остале проблеме 
решим заједно са новим начелником. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли ти проблеми били везани за мобилизацију? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Све је пре свега за мобилизацију и за 
командовање, значи не може да се одвоји једно од друго. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да нам кажете који су то проблеми 
везани за мобилизацију? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па самим тим чим не функционише 
командовање апсолутно не може ни мобилизација. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта то значи функционише, не функционише 
команда? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ако су два човека најбитнија тамо а не 
функционишу како треба онда је општи хаос. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако се ради о мобилизацији да ли је Бањска чета била 
наоружана и опремљена? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да Вам кажем нешто, она је исто као и 
све чете остале, она је наоружање добијала из главног складишта из Белога 
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Поља онда кад је почела мобилизација, значи у том моменту они су већ имали 
наоружање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је почела мобилизација? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па  чим је 24. почела мобилизација они су 
већ добили наоружање, значи они су имали наоружање, али сама та подела, 
дистрибуција и то није ишло како треба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас нисам разумео који су то проблеми онда били, 
Ви кажете не функционише нешто, шта то не функционише, ко се ту с ким ту 
не слаже? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је оно за командовање не 
функционише, да се не зна ко је командант, да није извршено устројство чете у 
смислу по мањим формацијским јединицама, једноставно све је застало. 
Пазите, то је јединица „Б“, ако не и „Ц“, ја не могу да се изразим, значи то је 
нешто што нема везе са неком активном обученом дисциплинованом војском. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви независно од команде имали неке 
информације да ту има проблема у Бањској чети? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па нисам ја могао то да другачије сазнам 
него од тога што је прво дошао тај заменик командира  чете и рекао како тамо 
нико никог не слуша, како ништа не функционише, значи та  информација је 
дошла од њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У реду, али мени и даље није јасно шта ту не 
финкционише и који су то проблеми? Ви кажете ништа не функционише, то је 
један општи појам, шта Вам је конкретно рекао тај помоћник командира  чете и 
шта Вам је конкретно рекао заменик команданта Антића због чега морате Ви 
реаговати кад је Бањска чета у питању? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не знам како да Вам одговорим, мени је 
нејасно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас тужилац шта то није функционисало па сте Ви 
отишли? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Што се тиче командовања ништа ту није 
функционисало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи, шта није функционисало? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не зна се, овај неће њега да, примера 
ради, да будем буквалан, неће да га призна за команданта, за командира чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко кога неће да призна? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Петрушић неће рецимо да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, Ви сте имали једну позицију, Ви сте официр, 
Ви сте командант једног одреда, кажите то војним речником шта то значи не 
функционисати? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Чета има своју. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То што причате то су неки аброви ако тако разумем, а 
реците војнички шта то значи? 
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нека дозволи тужилац да одговори, па нека 
после постави питање молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не објашњавам, пошто видим овде оптужени пита није 
ми јасно, па не разумем и тако, па мора да му објасни, знате. То тужилац 
објашњава. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Приговор. Приговорам на начин испитивања 
од стране заменика тужиоца за ратне злочине утолико што након постављања 
питања не сачека одговор. Конкретно последње питање у току испитивања 
више питања није сачекао одговор већ је постављао друго питање. Дакле, ми 
нисмо у квизу, нисмо у телевизијској емисији него на суђењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Евидентирано као објашњење о квизу и емисији. Да ли 
Вам је јасно господине Миладиновићу, да ли су Вама јасна ова питања или 
тужилац мора да Вам објасни нека питања? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мени није јасно, ја сам пробао да 
одговорим на питање, ја сматрам да функционисање чете нема, не постоји, е 
сад не знам друго шта да причам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Једино да Вас питамо шта то значи, знате Ви сте 
завршили војне школе, ми нисмо па нам зато кажите шта значи то? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја то војничким речником кажем да је 
тамо, значи недисциплина, хаос. Не знам шта друго да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али мислим. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И добили смо тај извештај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас да нам дочарате тај хаос, да нам дочарате 
хаос? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па једноставно визуелно рецимо, кад 
неко треба на своје место да буде војник, обвезник итд., он ту није и зато што 
овај нема ауторитет да му то каже и не зна се кога да слуша. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако хоћете да кажете ко је то овај, ко је то 
недисциплинован? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Како мислите појединачно да кажем? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Конкретно реците нешто. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја не знам никог тамо, ја нисам ни те 
људе знао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте у стању да кажете који су конкретно 
проблеми у формирању Бањске чете били? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Од командовања, за мене командовање 
као војника је нешто најбитније, чим нема командовања нема по правилу 
одзива људи, људи дођу, значи позвани су регуларно са позивом да се јаве у 
јединицу. Они дођу, виде да је хаос, врате се кући, кажу ја нећу да будем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На основу чега сте Ви закључили да нема 
командовања тамо? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па чим долази заменик командира чете и 
каже код нас ништа не функционише, а има везу са командиром чете који исто 
то каже, значи имам везу са њим, исти тај Дашић, рецимо на пример исто каже 
није у реду, дисциплина није на нивоу, не зна се ко командује ја или Петрушић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Је ли Ви значи можете или не можете да ми 
кажете који су то проблеми у вези са командовањем, који су то конкретни 
проблеми? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Па ја ћу да кажем, конкретни и најбитни 
проблем јесте командовање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То што кажете, ништа не функционише, то не значи 
ништа. Да ли можете конкретно да се изјасните на ту околност или не можете? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Па ја не знам шта да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Поменули сте команду војног одсека. Само да 
се вратимо на оно што сте се већ изјашњавали око тога. Мене сада интересује 
да ми кажете, колико је одреда било у тој команди војног одсека, осим Ваше? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Било је, био је источки одред. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се звао тај одред? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мислите бројчано? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, како је назив тог одреда? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па, источки одред. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Као што сте Ви били 177. вод, Ви сте пећки одред, а то 
је био како? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па источки. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Источки одред.  
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Он има исто неки број, али заборавио сам 
који. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли има још неки одред? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Има клински одред и овај ђаковачки. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ђаковачки? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, по чему су добили имена ти одреди, значи 
источки, клински и ђаковачки? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па по месту одакле, по месту одакле је тај 
састав мобилисан, значи територијално одговарају том месту, рецимо Источани 
и околна села Исток. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је село Бања удаљено од Истока? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па око петнаестсак километара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А од Пећи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па око 12 рецимо, плус, минус. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: О томе се изјашњавао, судија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, тужиоче. А шта сте Ви требали да радите тамо 
када не функционише команда, да их мирите или шта? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Управо та два човека која су битна, значи 
заједно са овим начелником мобилизације који је буквално одговоран за 
комплетну мобилизацију, за функцинисање и за саме те људе који су ту, који је 
знао какви су и ко су и шта су. Ја то нисам знао, значи, пре свега и да ме је 
упознао са њима, на неки начин да ме  представи, пошто се ми нисмо видели, 
значи на неки начин да ме представи њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ивичић пошао са Вама? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ивичић је пошао са Вама? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, да, Ивичић је пошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је ишао са Вама? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте, пошто је он знао те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Једноставно неко мора да нас упозна, пре 
свега, то је отприлике дужност и њега и команданта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта сте Ви требали да радите? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И онда ми смо ту поразговарали и 
отприлике упознао сам се о бројном стању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питам Вас, који је био Ваш задатак, коју наредбу 
сте Ви извршавали ту на терену? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јасно ми је. Мој задатак је био да значи 
заједно са овим човеком проценим да ли то може да функционише или не или 
ћемо ми да предузимамо неке, предложимо команданту неке друге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте поднели извештај? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Чим сам се вратио, мада је тај извештај, ја 
сам у детаље, знате како, ја сам ту буквално, малтене на неки начин, 
представљен јединици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви сте ишли да се представите јединици или 
неку наредбу да извршите? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па то је уједно испало и тако, јер ја сам 
први пут био испред тог строја, мислим то што је било ту људи, испред тих 
људи који су ту били. И ту смо по тим војничким стварима, значи, по 
церемонији предао је рапорт ујутру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Предао је мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је предао рапорт? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Предао ми је Петрушић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не, не, нисам ја Вас то питала, ја сам Вас питала, 
коме сте Ви предали, рапорт коме сте Ви поднели извештај да сте извршили 
наредбу? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, ја када сам дошао ја сам рекао моје 
мишљење, сећам се добро, овако отприлике да мислим да ће ту да дође до 
некаквог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, нисам Вас питала шта сте написали, него коме 
сте поднели извештај? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам усмени извештај, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ако ме питате за писмени, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Усмени сам поднео Гојковићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте добили писмени извештај да идете? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је евидентирано ово у неком ратном дневнику, 
осим у Вашој свесци коју сте користили као бележницу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То не знам, то не знам да ли је то оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су било где евидентирани проблеми у формирању 
бањске чете, у командовању у бањској чети? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Тај детаљ је код мене евидентиран 
отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вашој свесци, него мислим у овим другим 
документима? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Е  то не знам, не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Гојковић где беше? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где беше Гојковић сада? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гојковић где је? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Није он жив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је мртав, је ли тако беше, Антић је? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Он је жив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Гојковић је умро, добро.  
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И Ивичић  је жив исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте добили, где је евидентиран извештај о лошој 
мобилизацији? Да ли је то негде евидентирано или то само Ивичић овако зна? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Није евидентирано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из искуства. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Дошао је заменик командира, што зна и 
командир, значи заменик, јер они нису могли све да нађу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим Вас увек и имена да кажете, заменик 
командира, тај. ВР
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Заменик командира Петрушић, професор, 
он је дошао у команду и он је изнео своје становиште о томе, ако се не слаже са 
командиром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте те детаље, то понављате, знате. Е сада, 
знате шта ми још није јасно, са Вама иде овај возач Душан Ламбулић и ко још 
путује? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Са другим аутом иде Ивичић и не знам ко 
још. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада већ била завршена мобилизација? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па у смислу овога дела овамо у Пећи, 
јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако да је Ивичић био слободан или шта? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не може он да буде слободан, он је увек 
укључен доле, јер мобилизација никада у принципу није била завршена сто-
посто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ко је издао наредбу о овоме, само да видим 
како се зове, што је носио оружје, онај Радосављевић или како се већ зове онај 
што је носио два дана раније оружје. Ко је њему издао?: 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је била њему редовна обавеза. Ја сам 
знао за то, нисам му издао наређење, јер то је он морао да уради, значи по 
систему мобилизације, оно што је његова, тако му пише тамо, како треба да се 
понаша, уз знање начелника позадине и нормално, уз моје знање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажете да сте били у селу овом код Радуловић 
Милована, тог рођака Вашег. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је тетак мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да сте били пет минута? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Само смо, пошто је одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте се сетили тога? Због чега је то интересантно 
толико да се сетите да сте 31. марта 1999. године пет минута  били код своје 
фамилије? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја не кажем да је пет, можда сам био и 
мање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можда и мање. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Али знате како, пролазим поред, то је 
буквално, он има, имао је, како бих рекао, имао је значи ограду, кућу, на самој 
раскрсници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што Вам је то на путу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Одмах, буквално, ја сам га видео тамо и 
само сам се осврнуо да га поздравим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тога сте се сада сетили? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ето. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога сте се сада сетили. Да ли је било проблема у још 
некој од тих чета у мобилизацији, наоружању или у командовању или у 
сукобима између команданта и заменика? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И у другим четама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у другим? Где сте још ишли кога дана? Да ли сте увек 
добијали те задатке и од кога, те наредбе и да ли сте  било када поднели 
писмени извештај о томе да сте ишли и те размирице решавали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, усмене јесам, писмене нисам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте добили некада писмену наредбу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Писмену наредбу, мислите у току целог 
рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ту, када сте решавали значи само тај Ваш задатак 
када решавате те сукобе? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не, у вези овога конкретно што сада 
причам, самих односа и дисциплине и тако даље, говорим, ја ћу сада да Вам 
кажем, ја сам рецимо командир друге чете Влаховић је смењен у неком 
периоду, овај зато што није ништа радио, једноставно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам, када је смењен Влаховић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Сада ћу да Вам кажем, Влаховић је 
смењен негде други део априла месеца, значи негде око, од 20. априла па до 01. 
маја, ту негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када су биле још ове ситуације са тим 
сукобима? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да ли је још било сукоба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мислите у командовању? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Проблема? Да, мислим као овај сукоб у Бањској? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па није било то неких великих, било је 
мало с времена на време понегде да неко, рецимо ето конкретно у тој Бањи је 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам за друге, за Бању сте нам рекли. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не знам шта да Вам кажем, ту није 
било неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте ишли да се упознате са овим другим четама? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Њих сам ја упознао на мобилизацији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је онда могуће да онда ову бањску нисте 
упознали на мобилизацији? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па зато што они одвојено врше 
мобилизацију, територијално и географски на другом месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бањска? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И кажите ми још, шта значи то у Вашој одбрани, 
да Ви нисте имали искуство, нисте знали шта да радите, никада нисте раније 
били командир ВТО, а Ви сте завршили, господине Миладиновићу, Ви сте 
професионални војник? Шта значи та одбрана? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Госпођо судија, ја сам цео живот, од 14. 
године војник, завршио сам школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, зато  Вас и питам шта то значи, господине 
Миладиновићу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И све време сам радио са 
професионалном војском, значи нормалном, регуларном војском. Ово је први 
мени био случај да у таквим условима, то је у таквим условима, рецимо, када је 
почео рат, да будем одређен на такву дужност. Ја сам пре тога можда десет 
дана дошао из јединице где је била регуларна војска, где је сасвим другачији 
однос, у свему. Ја сам одједанпут дошао међу људе који су одатле, од којих 
нисам знао ни пет особа или укупно да набројим можда десет људи сам ја знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали ефективну контролу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Миладиновићу, јесте могли да контролишете 
онда целу ту своју јединицу, све те чете? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Искрено речено, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ми кажите. Кажите ми, да ли има још питања? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Али сам се трудио колико год могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А ово што каже овај сведок, онај који стоји у 
оној шуми, па каже да Вам приђе с леђа, па онако када опали, па приђе, па не 
знам шта каже, па онда Ви грешком нехотице пуцате, па га ја питам, како је то 
могуће професионални војник да се тако уплаши – да ли сте Ви били 
уплашени? Знате, у конктексту, у самом контексту ове Ваше одбране, у 
контексту ове Ваше одбране, да долазите. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је неистина, то што је тај рекао, то 
нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажете да то није истина, али да ли сте Ви били 
генерално уплашени и тако даље, у контексту ове одбране да кажете, ту сам 
први пут, немам појма и то? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам прошао рат и ЈНА где сам био 
припадник регуларне војске, био сам и у Хрватској и у Босни, значи прошао 
сам рат. Ја бих, било би илузорно, глупо да причам да се нисам пуно пута у 
животу плашио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је наравно, природно. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Е али тај догађај, што тај прича, нема 
везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тачно. 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ако се сећам добро, рекао је да сам 
опалио рафал из пушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, један метак ваљда, не знам. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Добро, није битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: У сваком случају, то је измишљена ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да сте стајали тако са том пушком доле и држали и 
пушили и разгледали то. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је апсолутно лаж. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели да Вам је овде стављено то да сте били на 
лицу места у селу Љубенић и издали наредбу, пратили догађај на лицу места, 
били у позицији да видите, ако сте горе на брду, све што се дешава и да 
зауставите када видите то паљење, да то зауставите. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То није тачно, ја нисам био у Љубенићу, 
нисам издао никакво наређење, нити сам примио наређење, нити сам издао 
било какво наређење, ни за Љубенић, ни за Ћушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још он каже да Вас је, да сте га питали, да ли све иде по 
плану. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, чуо сам  то. Мислим, нећу никога ни 
да потцењујем, ни себе, ја њега да питам, да ли иде по плану, шта, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко је био онда у селу Љубенић, нисам разумела, која 
чета? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мене питате која је била чета тамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ко је тамо, мислим? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је мимо моје зоне одговорности, број 
један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али која је то зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја буквално да Вам кажем, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то Клина, Исток, ко? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је, географски то припада можда 
Дечани можда Пећ, сада стварно не могу да одговорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме припада Дечани него Пећи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Општини Дечани или Пећ, пре ће бити да 
припада општини Пећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Село Љубенић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а у војном смислу, у ВТО, ко је покривао 
Љубенић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Није моја зона одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је покривао, ко је покривао Љубенић? Који ВТО је 
покривао Љубенић? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: У том моменту стварно не бих могао да се 
изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у било ком моменту, да ли сте Ви мењали та села 
која покривате, Ваш ВТО 177.? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Никада то није била моја зона 
одговорности, никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али да ли сте Ви мењали 177. ВТО Пећ, да ли је 
некада мењао, на почетку рата једну територију, на крају рата другу или нисте 
мењали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Само на територији села Бање је 
промењена територија у смислу можда неколико километара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А иначе нисте мењали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: А ово ништа, ни  случајно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас питам, ко је радио Љубенић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, то није било код Вас? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  То није била моја зона одговорности 
уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где то пише? Да ли то пише у оним 
документима војним, било шта од онога што смо добили? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сада у овој ситуацији немам могућност 
да приложим неки папир или нешто на основу чега ћу то материјално да 
докажем. Али ја веома добро знам да сам дошао тамо и видео сам шта је моја 
зона одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али има тих докумената овде, знате оно што смо ми 
узели од ВБА. Да ли сте разгледали то? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Гледао сам све, па нема тамо нигде, у 
војно-територијалној одбрани, нигде тамо није уписано, колико сам видео, чак 
и да је намештено, да је неко намерно то хтео додатак. Питајте којег год хоћете 
официра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да је намерно хтео да уради? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да стави то зону Љубенића, рецимо, село 
Љубенић да је то било под мојом зоном. То није била моја зона одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не знате чија је била зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не знам, ја не могу да се изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је далеко шири спектар, то је исто као 
да ме питате, не знам, нећу да, небитно да причам. Да ме питате за неки други 
крај, за Ђаковицу или било где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте Ви икада после ових догађаја били у 
прилици да чујете и за ово село Љубенић да важи оно што сте рекли за ово село 
Ћушка,  а за Пављан и Захаћ нам нисте рекли за оне лешеве у каналу и тако 
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даље, када сте Ви чули за све то? Да ли за Љубенић важи оно што сте рекли, да 
сте чули када сте ухапшнеи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, за ово што сам рекао за Ћушку, 
Пављан и Захаћ, апсолутно немам никаква сазнања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте чули када сте ухапшени? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  То сам сазнао када сам ухапшен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: А што се тиче Љубенића, то сам чуо од 
једнога инспектора, касније 2000. и неке године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не тамо на лицу места, током рата, него после? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: После. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Србији, је ли тако, после бомбардовања? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да, да, то сам чуо после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули то. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Али не у смислу овако како је у 
оптужници, него да се нешто дешавало, тамо нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После пензионисања или пре? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, ја сам био активни до 2005. године, 
тако нешто, 2004., 2005. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неко има још питања? Оптужени? 
Пуномоћник, изволите. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Ви сте рекли да је била зона Ваше 
одговорности само лева страна Бистрице. Да ли је ту спадало и Пашино Село па 
Требовић? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Нисте ме добро чули, ја нисам рекао, ја 
сам рекао лева страна Бистрице, значи до раскрснице пут, возилни мост који 
иде за Ђаковицу. А доле пут који иде према Приштини, он је буквално био 
граница моје зоне одговорности. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Значи пут је био граница Ваше? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: А чија је онда страна била та села 
Прстовик и шта ја знам тамо, Сига и оно, да ли је било неког коме је то 
припадало, којој зони? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја то не знам, можда је некоме и 
припадало, али ја то не знам. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Па по формацији, да ли сте Ви требали да 
знате то, јер сте Ви били ту у Пећи, у тој команди? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Како мислите да ли сам, нисам Вас 
разумео. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  Мислим, под командом Војног одсека 
Пећ. Да ли је то припадало у том Војном одсеку Пећ и ове зоне, ова села? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не знам, ја сам дошао ту, када сам  
дошао, ја нисам могао, ја се нисам буквално упознао са људима. Ја знам где је 
моја зона одговорности, јер када сам узео оне књиге и папире, ја сам знао где 
ми је зона одговорности, јер је то било на карти. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  А колико сте времена Ви пре рата дошли 
ту? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Где? 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  На ту функцију? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Пре рата, можда, ја сам наредбу за 
команданта добио негде мислим 17. априла да је била, али то је била наредба, 
али сам почео да радим можда пар дана пре мобилизације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког априла, 1998. године? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: 17. априла сам ја добио наредбу за 
команданта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 17. априла 1998. године? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: 1999. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како 1999. године? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам добио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили сте ону, али усмену, знате усмену ону што сте 
нам причали у својој одбрани? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Усмену сам добио неколико дана пре него 
што је почело бомбардовање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас пита пуномоћник, када? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Нисам га разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас пита. Ви сте износили у својој одбрани да сте 
добили наредбу, да су Вас поставили на  то место. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да сте ову, ту писану наредбу добили касније. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Вас пита, када сте добили? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Наредбу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ту усмену, о којој сте Ви причали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Усмену сам добио неколико дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још први пут. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Пре  бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  Дакле, 01. априла Ви нисте били 
командант те јединице, војно-територијалног одреда? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте, јесте. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја јесам био командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, пре бомбардовања је добио неколико дана 
усмено. 
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ПУН.ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  Е добро, хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сада, ја се извињавам, ако могу нешто само да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, неко допунско питање, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада ми није јасно ово што је Топлица оптужени 
рекао, да је граница била пут Пећ-Приштина. Да ли то значи, лева страна пута, 
десна страна пута, шта то значи, пут иде овако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До пола пута, она замишљена, она средишна линија или 
бела линија? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да Вам кажем, па лева страна пута за, 
ауто-пут овај што води за Приштину, значи лева страна пута је буквално била 
моја зона одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледано ка чему, гледано у ком правцу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Гледајући ка Приштини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ка Приштини, оно лево? Јесте држали пругу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је пруга била са леве или са десне стране пута? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Пруга је била са леве стране пута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је онда Ваша или није Ваша зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па онда да будемо, нека буде моја, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па онда железничка станица тамо? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Е то не знам, јер ја имам, сада ћу да Вам 
кажем какву ја имам везу са пругом. Крајем маја је један по наређењу, једам мој 
вод био у близини пруге измештен, са одређеним, одређеним, овај, задацима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сада, логично је питање, ко држи десну страну пута? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То ја не бих знао да Вам одговорим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Иза десне беле средишне линије, ко тамо држи? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па не знам, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И то тако функционише у војсци, лева линија, лево, 
десно? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Оно што сам ја, моја зона, то је оно што 
сам се ја трудио да урадим, а то десно, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има мапа у оним карта по тим зонама 
одговорности, сада ово што смо добили од ВБА, јесте гледали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам ту гледао карту, али мени је то за 
војника веома, веома недоречена карта, нека општа карта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што је послала ВБА, то је недоречено? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Апсолутно, мислим, што се тиче моје 
јединице, ја не могу да причам за друге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли је ту тачно уцртана та зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ништа то није уцртано како треба. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тачна зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Можете сада да донесете карту, ја ћу Вам 
показати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо да је донесемо, наравно. Него зона 
одговорности није тачна, која је уцртана на карти коју смо добили од ВБА? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па ако се ја сећам, то је зона 
одговорности неке веће јединице, него што је мој одред, ако се добро сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, али Ви сте били у саставу веће 
јединице, Ви кажете, ја сам увек имао изнад себе команданта, је ли? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па јесте, ја се ограничавам, ја кажем шта 
је моја зона одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А изнад Вас је ко, Војни одсек, је ли тако, Пећ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Команда Војног одсека, у почетку, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте могли да се снађете, можда нисте могли да 
се снађете на тој карти, хајде да видимо после, донећемо је. Чекајте да видимо 
да ли има још нешто оптужени да каже, па да видимо те предлоге и тако даље. 
Да ли имате још нешто да кажете, да ли има још неко питање, тужилац опет 
нешто? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само око ове поделе границе, пут иде кроз село 
Ћушка, лева страна пута, имате село Ћушка, десна страна село Ћушка. Да ли то 
значи да сте Ви делили са неком непознатом јединицом и село Ћушку, а то 
произилази из Ваше одбране? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не Ћушка, ја не знам да ли је била у саставу ВТО Пећ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Неспорно је, и са леве и са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Ћушка била у 177. ВТО Пећ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам географски се веома прецизно 
одредио која је зона моје одговорности. Значи, за мене је пут битнији него 
назив Ћушка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бела испрекидана линија, на главном путу је граница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево пита Вас тужилац, па да ли сте делили село на два 
дела, јесте делили село на два дела? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мислите да ли је само село дељено? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само село, да ли сте делили? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па вероватно да дели, сада не могу са 
сигурношћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како вероватно да дели. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Питате ме нешто што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питам Вас господине Миладиновићу, ако се сећате 
да сте ишли код тече, онда Вас питамо и за село Ћушка, разумете, због тога Вас 
питамо. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Први пут сам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али овде се водио рат, нас то интересује, а теча мање-
више, разумете. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја не могу да се изразим другачије, моја 
зона одговорности је била до пута. Да ли је то пролазило део Ћушке, неког 
другог насеља и тако даље, овај, вероватно да јесте, али ја не памтим сада да се 
изјасним ко је са друге стране пута, то не могу да се изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, сада ћемо да видимо. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја немам шта да питам код оваквог одговора. Да ли 
то значи да сте, да поново питам, да ли сте  Ви једно село делили на два дела? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Нисам ја ништа делио, него свуда смо 
имали зону одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је то рекао, за ту зону одговорности, ко Вам је 
то одредио ту зону одговорности? Ко је Вама одредио зону одговорности и 
рекао, пут и пругу и остале те ствари? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Судија, када сам задуживао, испред је 
карта Војнога одсека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ко Вам је показао ту карту? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Било је ту доста људи, сада не могу ни у 
кога да уперим прсте. Али када сам ја дошао, била је зона, знате како, код 
команданта када примам дужност, ево рецимо да почнемо од тога, на зиду код 
Антића, постоји карта, да се изразим овако, државе војног одсека и ту су 
нацртане зоне војног одсека Пећ, где су обухваћене значи све те општине, од 
Истока до Ђаковице и до Клине овамо доле и свуда је нацртано, примера, 177. 
одред и пише зона одговорности и то је означено црвеним, црвеним, оловком 
црвеном, благо и то је означавало наше зоне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 177.? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: 177., других одреда, онда приштапских 
јединица, значи све јединице које су биле у саставу овога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, просто ми је, знате шта невероватно, ја можда да 
наставим, ако хоћете да се одморите мало, неку паузу, због тих управо 
приштапских јединица, па бањске чете, па све силни они детаљи које сте 
износили у одбрани, који се односе на мобилизацију и устројство јединице, 
значи да  сада не можете да се сетите како сте добили зону одговорности, како 
је она ишла и где сте Ви били уопште, где сте ратовали, у којој тој, значи на 
којој територији? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Судија, значи ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас пита. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Када сам примио дужност, значи прво сам 
хтео да Вам прикажем ту, како то изгледа, из онога што сам погледао код 
команданта, затим ја добијем канцеларију 177. одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите канцеларију, ко Вам је рекао зону 
одговорности? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Само да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нас интересује. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Није то канцеларија у смислу, то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, молим Вас, канцеларију, молим Вас, па Ви сте 
се селили, штаб се селио, па рат је био, господине Миладиновићу, Ви сте 
професионални војник. Значи питам Вас само ко Вам је дао територију? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Само секунду, када помињем ту 
канцеларију, то је једна кутија метална, у којој је комплетна документација 177. 
одреда, значи о томе се ради, када ја помињем канцеларију, не неки објекат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али нисте добили наредбу, где Вам пише, где Вам 
пише која је Ваша територија? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Сада ћу да Вам кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде кажите. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Значи у тој канцеларији, унутра имам 
моје функционалне дужности, које су, значи написмено, наређења, која су 
одавно направљена, формацијске структуре унутар тога и између тога, јесте 
карта заједно са тим, отприлике то је као нека фасцикла и на крају је карта која 
може да се и на њој пише фино, овде је 177. одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Миладиновићу, молим Вас, одговарајте на 
питање, ко Вам је одредио зону одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је одавно одређено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте нам причати, молим Вас о томе како се отвара 
лимена кутија. Молим Вас, реците ми, ко је то, када је то одређено? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Приговор, госпођо председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете само, знате на који начин да приговарате на 
питања која ја постављам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Ја само тражим приговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим Вас да ми кажете, ко Вам је то дао и која 
је та Ваша зона одговорности? То Вас питамо, питамо Вам за ово село, да ли се 
село дели на два дела и то је то. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ево рећи ћу Вам, ја се трудим да будем 
стварно да кажем све што знам. Значи командант је потписао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате ништа да кажете, пазите, Ви не морате ништа 
да кажете, о томе се ради. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Командант је потписао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Приговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Командант је потписао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Приговор, судија. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: И зону и остале све функционалне 
дужности. Он је  потписао та наређења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Душко Антић? 
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ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је Антић, јер то се ажурира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам. Антић Вам је дао? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ова коју ми имамо овде у предмету, коју смо нашли, 
коју смо читали уз сагласност странака, то није тачна карта? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па што се тиче конкретно одговорности, 
не, за мене, а ја мислим ни за комплетан одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто то нисте приговорили, зашто је нисмо гледали 
овде и позвали некога из војске, из ВБА из, немам појма, како се зову још те 
више јединице и да нам они кажу. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја нисам сматрао  да је то толико овај 
битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, да ли сте 17. априла када сте добили ту писану 
наредбу, у писменом облику, да ли је ту написана Ваша зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Не, у наредби само се помиње ова 
дужност коју обављам, платна група, чин и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И осим усмено, Душко Антић Вам ништа није рекао и 
то што је било у тој кутији, та мапа и остала документа која се односе на 177. 
одред? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је од тих докумената овде стигло, а што је било у 
тој кутији, што Ви кажете, канцеларији? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Овде конкретно ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? Да ли Ви сматрате да то треба да се нађе, да ли 
то Вама нешто иде  прилог? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Апсолутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто то тек сада кажете, а нисте рекли на почетку 
када сте изнели одбрану? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Па ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, ми сада први пут чујемо за ту Вашу канцеларију 
у лименој кутији.  
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Помињао сам ја канцеларију и раније, 
него можда ме нисте, ја не знам, али помињао сам канцеларију. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Приговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нисам завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта нисте завршили? Чекајте  прво да чујемо 
господина Петронијевића, дуже је стајао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Госпођо председнице, имам приговор на 
начин испитивања окривљеног, сада са Ваше стране. Овде се ради о смрти 
много људи, па морамо сви бити озбиљни, то је прва ствар. Можда дозу 
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неозбиљности уноси тужилац, али не бисмо требали да употпунимо ту 
атмосферу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никако. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисте дозволили окривљеном на равно 
четири питања да одговори, а која сте поставили.  
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поновите их, молим Вас, господине Петронијевићу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Унакрсно испитивање, по закону у кривичном 
поступку не подразумева постављање питања, а затим онемогућавање особе 
коју испитујете, у овом случају, да понови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петронијевићу, поновите питања, поновите 
питања на која сматрате да треба да одговори. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Питали сте ко Вам је дао. Окривљени је 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је рекао Душко Антић. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Мапа има, не занима ме мапа, пустите га да 
одговори, па можда ћете и Ви схватити из његовог одговора да је исцрпљено 
Ваше питање. У том смислу је приговор, наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Која су још та три питања? Још три питања је 
остало да ме подсетите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питали сте га, ко му је дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је прво. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Ко му је дао наредбу. Он је рекао, не знам ко 
ми је тачно дао, не могу да уперим прст. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него која су то питања, питања? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  А онда сте Ви опет поново питали, али ко 
Вам је дао наредбу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи једно питање четири пута? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Четири пута сте поставили једно питање, 
четири пута дао један те исти одговор и покушао да Вам објасни да има мапа, а 
Ви му нисте дозволили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само једно питање. У односу на тај пут Пећ-
Приштина ако гледате према Приштини, где се налази село Гораждевац, са које 
стране пута? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Са десне стране од реке Бистрице, значи 
десно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас питам у односу на пут? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Па десно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Десно. Је ли то била ваша зона одговорности? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:   Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Јесте ли имали некад страже? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:   Где, у Гораждевцу? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   У Гораждевцу? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:   Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, али ја морам онда у  вези с тим да Вас 
подсетим да сте Ви рекли да можда вас је питао Славиша Кастратовић, је ли то 
Славиша Кастратовић ишао у своје село које није у вашој зони одговорности, је 
ли тако? Како је онда Славиша мобилисан ту у ВТО Пећ ако то није ваша зона 
одговорности, а мобилишу се ти резервисти? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Ја сам изнео своје, значи, кажем 
мишљење да је могуће да је питао да иде у Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а је ли могуће да се мобилише неког из тог села у 
тај ВТО Пећ који није, а то село није у зони  одговорности ВТО Пећ? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То није могуће? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Да ли је могуће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Могуће, што да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, могуће је да Славиша Кастратовић из тог села 
које није у вашој зони одговорности буде мобилисан код вас? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Може, то је могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је могуће? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: То је могуће, рецимо ево, бањска чета – 
било је људи из источке општине 90%, значи не из пећке него из источке, из 
мог села рецимо конкретно из Осојана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сматрате да треба после да погледамо у 
паузи да припремимо те карте или шта? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Мени је то јасно веома, ако Ви сматрате ја 
ћу да се потрудим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, шта Ви кажете да није, како Вам је јасно, шта Ви 
кажете да ту није тачно? Шта Ви кажете да ту фали? 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ: Онда то морам на лицу места да видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али како да видите на лицу места, па то је огромна 
документација. 
ОПТ. ТОПЛИЦА МИЛАДИНОВИЋ:  Мислим карту. Па онда ништа, мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Онда имате то сутра да погледате, Ви сте гледали ту 
војну документацију, ми смо све то овде изводили као доказ и морате да нам 
кажете од тога шта није тачно. Добро. Који су предлози господине 
Петронијевићу? Да ли може оптужени да се врати? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Да, да, може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, вратите се господине Миладиновићу. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Захваљујем. Судија, ово је један од предлога 
био да управо сутран он погледа то и да му се омогући можда једна умањена 
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фотокопирана или штампана скенирана карта на било који начин технички да 
он уцрта зону одговорности и да то буде саставни део његове изјаве, то је један 
предлог, мислим да ћемо лакше на овај начин него да сад причамо где је бела 
линија, а где испрекидана, а где пуна. То је један предлог. Други предлог је 
судија, да се позову и саслушају у својству сведока на околности одбране, 
данас изнете одбране, по питању овог другог кривичног дела које му је 
проширеном оптужницом стављено на терет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Радње, радње. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  То су Ламбулић Душан, возач, ја имам и 
телефоне овде неке, неке имам адресе, неке немамо, можемо да издиктирамо 
одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ајде, читајте нам. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Телефон је 064/254-6150. Затим Дашић 
Јовица, командир бањске чете, Треће чете формацијски 177. одреда који живи у 
Пожаревцу на адреси Улица Илије Гојковића број 13. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај први сведок? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Нажалост не знамо где живи али смо успели 
да прибавимо телефон, тако да бих молио суд да искористи своје могућности и 
право позивања на овај начин или ако Ви сматрате да ми треба да га позовемо, 
ми ћемо то учинити. Ивичић Милан, он је овде саслушаван као сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, он је саслушаван. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Он живи у Лесковцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Знамо то, Ивичић је био овде. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, о њему подаци постоје унутра, 
мислим и мобилни телефон и све остало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А он сада на које околности? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он на околности одласка у Бању, проблема са 
бањском четом, датума када је то било, да ли је био са овде оптуженим, шта се 
то тамо догађало, значајне околности овога што је он данас овде испричао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Затим на те исте околности позвати и 
саслушати Булатовић Дејана, такође био сведок овде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А он је био? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Он је био начелник безбедности, војне 
безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И за сада онога, ја сам судија имао идеју да 
формацијски све, читав командни кадар 177. одреда доведемо овде и 
саслушамо на те околности јер овде имамо једну потпуну замену теза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хоћете да прочитате онда све? ВР
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Ја их немам нажалост, не може ни он да се 
сети човек напамет јер нема спискове, али ево један од људи за којег се сетио 
то је Поповић Драган, командир Прве чете или вода Прве чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Имамо ми прву ону одбрану. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо ону прву одбрану, па имамо све чете, па 
водове, па тамо има разних имена, скоро да има свих. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Доста од тих људи нису живи, неке не 
можемо да идентификујемо да нађемо али што се тиче нашег предлога ми би 
били сагласни да се доведу и саслушају сви. Ми предлажемо ових пет за сада. 
Значи, Поповић Драган из Крагујевца, имамо број телефона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, али само да Вас питам, како тај Булатовић 
има то сазнање о тим проблемима, а оптужени то није рекао у својој одбрани? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па судија први пут га питате на ове 
околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које околности? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он се данас први пут изјашњава на 
околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, данас није рекао. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, дозволите ми да завршим, молим Вас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајте. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја гледам „Утисак недеље“ али немам добар 
утисак о тој емисији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који сад утисак? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он је данас први пут износио одбрану на ново 
кривично дело које му је стављено на терет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када смо ми то могли да урадимо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па данас. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када сте могли Булатовића да питате о томе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, данас оптужени није рекао да и безбедносна та 
група има сазнања о томе. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, ми предлажемо, ми тврдимо да има и 
предлажемо да се на те околности саслуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пошто сте потенцирали о течи, није теча 
предлог за саслушање. Човек се случајно сетио тог детаља, дакле, нисмо ми 
везали течу као стражу на путу да теча посведочи да је он ту прошао, мислим 
да имамо квалитетније доказе, то су ових пет предлога за сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још неко има неки предлог? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. И још једна молба, судија, ја бих 
морао да се удаљим сад. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да напустите, а Крсто Бобот ће Вас мењати? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, а сутра ћемо онда наставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само изволите. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми ћемо сада, пошто ми неки од оптужених 
сигнализирају, да направимо паузу неких десетак, петнаест минута и да 
наставимо после тога, значи Кастратовић и Сокић и да ли ће то бити, господо, 
колико ће то трајати? Неће пуно имати или хоће? Значи Кастратовић и Сокић, 
везано  за ове нове радње које су им стављене, само да сведока овог 
информишемо. Неће бити пуно? Не. Добро. 
 
 За овим суд одређује паузу ради одмора у трајању од 15 минута. 
Наставићемо у 11:15. 
 
 Седите молим вас. Настављено након паузе ради одмора. 
 
 Констатовали смо мало пре да је у међувремену приступио Мустафа 
Радоничи, Радић и Бобот који мења Петронијевића. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се претрес настави након паузе ради одмора у 11:28. 
 
 Миладиновић нема ништа да дода, претпостављам? Није Вам ту ни 
бранилац, за сутра ћемо узети ову карту.  
 
 Да ли може да дође сада оптужени Сокић Абдулах. Изволите. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ја могу сад нешто да кажем или после? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац нешто виче, нити има микрофон, ни ништа. 
Изволите оптужени Сокићу. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте да Вам је овом новом оптужницом стављено 
на терет да сте у том складишту за пољопривредне машине, испред тог 
складишта лишили живота два Албанца. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Да ли могу знати који је то датум био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причамо о овом 14. мају и о овом селу Ћушка, сад ћу да 
вам прочиштам, односно Чушка. 
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ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Да ли могу да знам само од кога је то потекло, то да 
сам лишио два. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то пише у овој оптужници, овој проширеној. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Па у оптужници пише, то знам да пише у 
оптужници, од кога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако, тачка 16. „Оптужени Сокић Абдулах пуцњем 
из свог наоружања код улаза у кућу балкона Ети Гашија до којег се налази 
објекат без врата за оставу пољопривредних машина лишио живота Гаши Суља 
званог „Мухарем“ и Гаши Скендера, а Лекић Ненад подметањем пожара 
запалио кућу и објекат заједно са телима убијених“, и сад то јесте додато, јесте 
оптужница проширена и ја Вас питам шта Ви имате за то да кажете? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Што се тиче тога немам ништа да кажем, ја сам 
Вама реко и у првој оптужници што ми се стављало на терет да сам најпре убио 
тројицу Албанаца, па после да сам убио двије НН особе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На путу оном, сећате се? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: По налогу, пазите, могу да Вам кажем то је све било 
по налогу јавног тужиоца. За ову прву, за прву тројицу то се изјаснио ваљда 
онај, тај један сведок овај заштићени Рашковић Зоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рашковић, изволите. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: А исто за ове двије за НН особе то се исто изјаснио 
и опет К1 и овај други заштићени свједок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А-1? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: А-1, шта ја знам, како се зове, Рашковић Зоран, не, 
Обрадовић Зоран. То су све чисте лажи, то није доказано, а исто за ову двојицу 
Шиптара да сам убио, то ја мислим могу да Вам се закунем, не знам у шта али 
није истина, то је само у договору са јавним тужиоцем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоцем за ратне злочине или неким другим 
тужиоцем? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Па са господином Станковићем, ништа друго није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се тужилац договорио са сведоком за то? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Па договорили се сигурно, ако имате било које 
сведоке дајте ми нек изађе неки сведок ће да каже е ти си, шта ја знам, Вампир, 
убио тога и тога ево пристајем на све, ово је чиста манипулација, пазите, ја не 
знам шта да кажем, да само двојица људи који су заштићени свједоци то да ме 
само они терете. То за мене, не знам, ако Ви то схватате озбиљно онда нек буде 
тако али то је за мене тако ниско, низак ударац ми удара јавни тужиоц да би ме 
на било који начин осудио. Никакав, никакав овај господин нема доказ против 
мене, у томе је ствар, нема доказ никакав. Да има ико икакав доказ било који 
Албанац који долази ту да свједочи нико на мене није прстом показао, значи 
само показује Рашковић Зоран и Обрадовић Зоран, али то су свједоци 
тужилаштва, ништа друго. Ја немам шта да кажем, знам да нисам, 14. маја 
поготово никог нисам убио, нити сам кога ја пљачко тамо, никоји ђаво и пошто 
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у првој изјави сам вам фино кад сам даво изјаву, фино сам реко да је већина 
становништва била окупљена у школи, у дворишту школе. Нисмо ми ишли по 
кућама, ја не знам зашто то хоће јавни тужилац баш мене да хоће да ме оптужи. 
Ја знам да нисам, желио бих доказни поступак ко ме је видио да сам убио ту 
двојицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли бранилац има питања? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Не знам зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате. Добро. Да ли тужилац има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате. Неко други да ли има нешто да пита? Изволите.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Добар дан. Ја имам само примедбу, да допуним 
господина на. Око 12 сати тог дана 14. ја сам њега видио у колима на путу за 
Пећ, е сад колико је тачно временски, али око 12 је било, кад сам ја био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На оном путу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: У Захаћу на утрини, на ливади, поред 
магистралног пута Пећ-Приштина, дотичног господина сам видео у возилу. Ко 
је био с њим још, нисам обраћао пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он вози? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ко је био, да ли је био, не знам, углавном око 12 је 
био он на путу Пећ. Да ли је он отишо за Пећ или није, то не улазим, али да је 
отишо према Пећи то стоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Толико. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Добар дан. Тога дана 14. маја ја кад сам се 
вратио у Штаб ја сам затекао Сокића, то је било негде од 12 до 1, он је већ 
стигао у Штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стигао пре Вас, а Ви сте стигли кад отприлике? 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ту у том времену од 12 до 1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 12 до 1, а он је већ био тамо? 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Јесте, само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко још нешто има да каже? Знате ли ко је Лекић 
Ненад? Бата? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Лекић Ненад? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Да ли знате да заиста Албанци који су били 
окупљени говоре о томе да су двојица мушкараца да их је неко одвео и да су 
они убијени код ове оставе за пољопривредне машине? 
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ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: То су они из проширене оптужнице,  уопште нисам 
имао везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да Албанци то кажу? Да ли знате да Албанци да 
двојицу су одвели тамо и убили код те, стрељали код те оставе за 
пољопривредне машине? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Не знам уопште, нисам добио никакве изјаве 
свједока и не знам ништа, али сигурно нисам то направио и немам шта да 
кажем што се тиче тога, изволите, можете слободно поставити питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако нико нема више ништа да пита или да каже, 
има, изволите. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Бранилац оптуженог Сокића. Само бих предлог један 
доказни, немам питања, значи, просто, мада су ме господа Поповић и Николић 
предухитрили, остао бих само код доказног предлога да се саслуша поново 
сведок А-1 управо на околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је онај предлог писмени Ваш? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Тако је, тако је. Ништа више осим тога судија. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако нема нико ништа, ако немате више шта да 
кажете вратите се молим вас на место. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Немам шта да кажем, нисам то починио и то, нисам 
сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада оптужени Кастратовић, молим Вас. Ви се 
вратите. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Добарн дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Ја тражим овде да Вам прочитам, ако треба 
тачно то је значи негде 10 и 11, ове тачке, видели сте проширену, у смислу да 
Ви долазите да сте у селу Ћушка, значи свакако, али да онда долазите из групе 
цивила и изведете Љуши Рамиза, отимате му дете које носи у рукама, предајете 
га Љуши Фатими па онда заједно са Поповићем, затим Богићевићем, Сокић 
Абдулахом и А-1, Ви идете, стојите, кажете, у непосредној близини иза оних 
мушкараца, пазите да неко не побегне, а Синиша Мишић, Момић Ранко и опет 
сад овде Лекић Ненад, тако стоји Лекић Ненад овде, вршили пљачкање 
имовине издвојених мушкараца, значи додато Вам је ово дете, та једна 
ситуација с дететом и на тај начин су ове Ваше радње описане у селу за које Ви 
кажете да нисте били, да ли и даље тврдите исто, јел остајете при одбрани? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Остајем при одбрани. Нисам био, 100% 
нисам био у Чушку уопште, а хтео бих пре овог да одговорим на тужиочево 
питање мало пре Миладиновићу што је поставио у вези страже. Није 
Миладиновић поставио стражу у Гораждевцу, то су сеоске страже, свако село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, причајте Ви ово, па ћете после. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Добро, али да не остане недоречено, а што 
се тиче Чушке не знам, ја нисам био уопште у селу Чушка. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово са овим дететом? Уопште нисте дошли у село 
Чушка? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ма не, не, никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  остајете при томе. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Никако, то 100%. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а само да видимо. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: И за Захаћ исто ми је додато да сам 
пљачко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада то тражим, та села. Сећате се ове Иљфете 
Хаџијај која Вас познаје из аутобуса, из школе и тако даље, па каже „да се 
према групи цивила испалио рафал из АП, значи свог аутомата изнад њихових 
глава, наредио да стану па је Иљфети Хаџијај која је била у групи рекао да 
напусти село, да сви морају да беже и да сад имају наређење да пљачкају, 
спаљују и убијају све што виде“, па је ова група напустила село, то и што 
кажете у селу Захаћ, је ли тако? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да нађем, да видим да нема још у овом Пављану 
још нешто. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Нема, нема ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема у Пављану више ништа, да видимо Захаћ. Шта Ви 
кажете на то, тражим вас овде. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па ја сам навео у својој првој одбрани да, 
нисам знао име како се зове, а из њене изјаве се види да нисам ништа урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него да сте помогли, је ли? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Баш тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор, а ово да је оптужени пљачкали имовину, пошто 
им је оптужени Кастратовић претходно претио оружјем, наредио да предају 
све, и тако даље, знате то је Захаћ? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Знам ја, у Захаћу сам само био на центру 
код игралишта, ја у селу нисам улазио нигде, а што се тиче њега, види се из 
његове изјаве да прича, на крају је рекао да му је реко Каплан да сам био у 
Захаћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, ко? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па овај, како се зове, Абдуљај или како 
већ, а то је чиста лаж што се наводи у оптужници за мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питања бранилац? Изволите. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Можете ли нам само рећи, спомињете Захаћ, у 
вези њега. У ком делу сте били у Захаћу, где сте били, тачно опишите место? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: На игралишту где је било окупљено 
албанско становништво. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Да ли сте том приликом видели Каплана 
Кастратија? 
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ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Да. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Спомињете га, да? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Да. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Реците ми где сте га видели? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па ту код игралишта. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Где је игралиште? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Да. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Добро. Да ли познајете Марјановић Милисава и 
Веска Вуловића? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Имена ми не значе ништа, можда их 
познајем, знам доста људи из Захаћа, ако је Власто Вуловић у питању њега 
знам, а овог не знам. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Добро. Да ли сте том приликом видели, ако 
дозвољавате, видели и једног и другог Веска? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Не. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где је у односу на то? Ми овде имамо ту кућу 
Азема Мехметија, имамо гробље, то игралиште где је сад у односу на то? Је ли 
то исто то место или није? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ма није, игралиште је стотињак метара од 
главног пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и гробље је неко код пута исто. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: То је, па ту је близу гробља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То игралиште је близу гробља? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па тако, то је све у близини ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко се налази на игралишту? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па ту срео Каплана Кастрати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је Кастрати? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па ту сам само и био ја, нисам ишао 
уопште у село дубље. Ту сам стиго, сам сам стиго до Захаћа сам сам дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче, да ли Ви имате питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неко још има неко питање или нешто да каже? 
Имате ли Ви још нешто да кажете? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Па, не знам шта бих реко. Ја сам као што 
знате и раније најмањи доказ, било шта да сам неком узео било шта, 
максималну казну ми осудите слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 Након што су оптужени изнели одбране у односу на проширену 
оптужницу, односно допунили, наставак доказног поступка, па суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у наставку доказног поступка испита сведок. 
 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Извините, нису сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Па јел проширена оптужница и за Мишића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је још остао? Мишић, да, у селу Љубенић, добро. 
Шта је био Мишић у селу Љубенић, је ли то? Кажите нам које радње су 
проширене за Мишића? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Сад ћу вам рећи, Љубенић је, ја сам то по 
овим бројевима, 2,7. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ево сад ћу овако, Љубенић тачка 3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дођите оптужени. Добро, да је стрељао у Љубенићу, је 
ли то? Јесте. Даље. Само нам кажите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ћушка, II 7. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па то да је био у насељу Чеку, то је било, то је било и 
раније. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Добро, другачије мало. Онда 10, 11, 9 пре 
тога, 10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 9. је ово неко кретање, је ли тако, неко настављање, 
ходање? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да, да, тако је описано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 10. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: 10, 11, 12. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, 10, 11, 12, то је све било и раније. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па није баш све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, то је све било. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Гледајте, 12 је потпуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 12, да је узео ових 80.000 марака. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Што је признао у оптужници А1, то је било 
његово дело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 12 није. За овај „Тојота“ и за паре, то је ново и 
шта сте још рекли? Иначе ово да је у насељу Чеку па да онда иде, креће се и 
дође до насеља Хасанбећ то је било. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па и 13, везано за ову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ових још 1.500 од Чауш Љушија и овај новац, је ли? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Тако је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви мислите да се то односи на Мишић Синишу и 
Лекић Ненада? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па тако је наведено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па наведено је да, сад ће то тужилац, добро сте се 
сетили да питате. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Тако је наведено, наведено је за све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то за све или само за њих? Чекајте да нам то 
тужилац објасни, на пример. Да ли има још нешто? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам тако разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За све, па и за Мишић Синишу? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па да, тако је у капи стављено за све па за све 
радње које су наведене, бар ја тако разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, је ли ово за све, објасните нам, ова 13 за све 
или само за Мишић Синишу и Лекић Ненада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, бранилац је добро разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је разумео? Ја не разумем? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи за све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта за све? На пример, за које све? Реците нам, за све 
оптужене? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За све оптужене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И за ова лица против којих тужилаштво води други 
поступак и за ово лице које није у земљи а против кога не знамо шта је, за ово 
лице које је у бекству?. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све што пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не разумем, ја стварно не разумем. Објасните нам, 
прихватили смо проширење али објасните ми да знам како да питам човека. 
Добро. 
 
 За овим председник већа констатује да након што је питала тужиоца да 
јој објасни шта и коме је стављено на терет под тачком 13. тужилац прво каже 
„па за све“, а затим не жели то да објасни. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још нека тачка, нема? Кажите нам везано за ово 
што је питао бранилац, а што сте и Ви сами видели у овој проширеној 
оптужници, има неких радњи које су Вама стављене на терет сада, а раније 
нису биле. Да ли хоћете да се изјасните на то? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да, наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на ова села о којима сте раније говорили 
Чушка, Пављани, Захаћ, остајете при одбрани коју сте износили? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А шта у односу на то? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Ово је чиста измишљотина сада овде. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте шта је ново у односу на ону претходну 
оптужницу. 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да, управо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Чауш Љуши 80.000 марака и „Тојота супер“? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Па „Тојота“ је, „Тојоту“ је сам Обрадовић А1 рекао 
тужиоцу овде у лице да је он узео „Тојоту“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је он узео „Тојоту“? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да. И то има у транскриптима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Па и за тај новац неки исто смо, значи, ја бих 
молио, замолио бих Вас да ми само неко каже да ли постоји и један сведок, сем 
заштићеног Обрадовића и овога другог Зорана Рашковића, да нису чули да је 
Мишић или убио некога у кафићу или да су видели, да ме је неко видео на лицу 
места. Моја се оптужница своди, чуо сам кад смо се вратили у кафићу да је 
Мишић убио овога, чуо сам да је Мишић узео овоме ово, па има ли игде да ме  
неко види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а за ово село, чекајте сад да га нађем, село 
Љубенић, значи, па онда каже сада Минић, пок. Минић, најпре пуцањем лишио 
Харадинај Бушати Уку који су стајали, а оптужени Булатовић Дејан, Момић 
Ранко, Николић Милојко и Мишић Синиша вршили убиства издвојених цивила. 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: То су чисте измишљотине. Измишљотина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, да ли бранилац има питања? Не. Да ли 
тужилац има питања?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја сам на овај начин питала оно што ме занима. 
Сећате се онога, да Вас само подсетим, овога сведока А-1 који каже „ту су 
неки, ту су постројени мушкарци уз зид Албанци, жене су већ отишле са децом 
и старцима, они су већ изашли, они не могу да виде то када се пуца, ја видим да 
Минић скупи момке да се стрељају“ и тако даље, онда се они ту постављају и 
ту је онда Минић ставља пиштољ некоме тамо, 'ајде да пуцаш, и тако, е онда 
сведок А-1 са још некима излази и иде даље путем али види да ту, ко је ту 
постављен. Ви нисте ту постављени, Ви сте мало даље у овој групи са 
Николићем и са Момићем, мало даље, је ли тако, да ли се сећате тога? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Сећам се тога. Ја Вам опет сад говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта Вас питам, да ли је отприлике тај положај и 
Николић и Момић да ли је то тачно да сте Ви били ту итд., па нисте пуцали, па 
да сте можда видели, а можда и нисте ко је пуцао или да нисте чак ни стајали 
тако док је било стрељање. Разумете. Да ли сте Ви уопште видели то стрељање, 
тамо да су убијени ти људи?  
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Ја Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били у том селу? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Јесам био у селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли сте сазнали макар касније? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада нисте чули да су убијени ти Албанци  у селу 
Љубенић? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Никад, исто као што сам годину и по дана речено 
да се сакривам, ја живим на једној адреси, радим у СУП Батајница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како радите у СУП? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Па радио, радио све годину и по дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али за ово Вас питам за ово село, били сте тамо 
али нисте нити видели, нити чули? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли могуће овако тај да сте видели окупљене 
мушкарце како стоје уза зид? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Нисам видео ни ко је пуцао ни ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте видели да стоје мушкарци окупљени уза  зид? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте после питали шта је с тим мушкарцима, шта је 
с тим људима? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не, није ме интересовало да то питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад сте Ви отишли из села, у којој ситуацији су били 
цивили кад сте Ви престали да их гледате? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не знам колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли су гореле куће? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Јесу, кућа је била запаљена, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да се пуца? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било ОВК? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не знам да ли је било ОВК али знам да је пуцано на 
нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На вас? А је ли сте видели да ваши пуцају? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да нормално. Сви смо пуцали у том тренутку 
госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте пуцали? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Где се пуцало према нама, из супротног правца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите као да су узвратили ватру? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте пуцали овако увис, у земљу? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не? А да ли сте то видели да се пуца у односу на 
цивиле, мислим да је такво једно понашање, то Вас питам? 
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ОПТ. СИНИША МИШИЋ: То сад испаде да се више пуцало у људе и у ваздух 
него у не знам шта, па није то баш тако ишло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то нисте видели? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни чули? Добро. Да ли сте били са Николићем и 
Момићем? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не могу да се сетим, стварно не могу да се сетим, 
не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте те мушкарце када сте видели уза зид, да ли 
сте видели да су жене и деца отишли? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мушкарци да стоје? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да, мушкарце јесам видео, ја мислим да сам се ја 
упутио доле, да сам кренуо према, стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где према? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Према Пећи да сам отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А шта је остало ту, шта сте оставили кад сте 
отишли? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не знам, ја сам Вам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било доста мушкараца, опишите нам само ако 
хоћете, ако нећете ништа? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је то. Да ли има неко нешто да пита, да ли 
имате још нешто да кажете? Изволите. Стругар, не? Да ли имате још нешто да 
кажете? 
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите  онда вратите се на место. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТАВАЊЕ СВЕДОКА ВУЛЕВИЋ ВЕЛИМИРА 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да позовемо сада Вулевић Велимира. Сада ћемо 
сведока па ћемо касније да разговарамо. За Вулевића? Касније ћемо господине 
Перовићу. Не можете сада, касније ћемо. Господине Перовићу, то сада није 
важно због Вулевића, то није важно у односу на Вулевића, дајте да позовемо 
сведока и онда ћемо да расправимо о разним стварима као што је Ганимете 
Никчи и остали овде сви људи који ту постоје итд. Сачекајте мало.   
 Добар дан. Хоћете да седите? Ако хоћете да седите. 
 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Морам да седнем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Важи. 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вулевићу, узећемо претходно Ваше личне 
податке. Ви сте дошли из Грделица Варош, улица Боре Пешића, Лесковац, је ли 
тако? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми име Вашег оца? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Стево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Годину када сте рођени? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: 1940, 07. јула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У Селу Лављане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Моје занимање пензионер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ваше? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: И иначе железнички радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ово је Ваше пребивалиште сада ту код Лесковаца? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Сад сам у Лесковцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми овде судимо неким људима, ја ћу Вам рећи, неки су 
пореклом отприлике ту са подручја одакле и Ви, па ћете ми рећи да ли неког 
познајете? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ја се извињавам, ако може мало јаче, слабо 
чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, судимо неким људима који потичу тамо са тог 
подручја као и Ви, да ли Ви познајете неког, да ли сте у сродству или у завади: 
Поповић Срећко, Кастратовић Славиша, Брновић Радослав, Корићанин Вељко 
и остали су Булатовић Дејан, Богићевић Бобан. Да ли неког од њих познајете? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Познајем Корићанин Вељка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељка? Добро. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Мало сам познавао Брновића, био је 
командир одељења у Клинчини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли познајете Мишић Синишу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Кога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мишић Синиша, Николић Милојко,  Миладиновић 
Топлица, Момић Ранко, Сокић Абдулах? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте с неким од ових људи за које сам Вас питала у 
сродству или у завади? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ми смо Вас позвали као сведока. Као сведок дужни сте 
да говорите истину. Можете у одговору да ускратите одговор на питања којима 
би себе или блиске сроднике изложили тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети  или кривичном гоњењу. Да ли разумете? 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Слабо Вас разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажем Вам да можете нека, да морате да кажете истину, 
али можете да ускратите одговор, не морате да кажете одговор на свако питање 
ако је то за  Вас или Вама блиске сродника може да Вас изложи неком тешкој 
срамоти или гоњењу или одговорности за неку штету. Значи, можете да кажете 
ја нећу да одговарам на ово питање. Да ли сада разумете? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли хоћете да положите заклетву? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Хоћу, што да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Заклињем се. Ви морате сада да кажете за мном. 
Заклињем се. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Што пред судом будем питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити истину. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Говорити истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: И да ништа од онога што ми није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што ми је познато. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нећу предузети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми молим Вас сада где сте били 1999. 
године 14. маја? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: 14. маја 1992. године био сам, или 14. или 15. 
био сам код ћерке у Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А што знате то да сте били 14. или 15, да ли има 
нешто да је тад? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, него не знам да ли је 14. или 15. да сам 
био тај дан у Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има нешто тада у Гораждевцу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У Гораждевцу има тамо имам ћерку и 
унучиће и све и идем тамо често. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто баш мислите да сте 14. или 15. маја? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Зато што је празник био Јеремијин дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам, је ли то славе сви у селу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је близу Вашег села Ћушка, Пављан или Захач? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је близу Ваше куће Ћушка, Пављан или Захач? 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ближе је Пављане него Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Захач? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Захач ја сам суседно село Лабљане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то скоро да је спојено? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Спојено, само доле има пруга да дели, али с 
једне и с друге стране има Захач тако исто и Лабљане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а у односу на гробље у селу Лабљане, на гробљу 
у селу Захач где је Ваша кућа? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Моја кућа је испод пруге код железничке 
станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И можете да видите гробље у Захачу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: На гробље идем често, ту ми је сахрањен 
отац и сва породица и често идем код другара једног, у ствари пријатеља 
Марјановић Милисава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Марјановић Милисав живи у ком селу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Марјановић Милисав он мислим да је у 
Београду, радио је у Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је живео тада у Захачу или у Пављану? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Тада је био у Захачу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али знате где је гробље у селу Захач? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па ту ми је гробље, ту ми је очево и све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То причате о српском гробљу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: О српском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је албанско гробље? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Албанско гробље код асфалта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испод асфалта? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Испод асфалта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли знате онда да се нешто догодило 14. 
маја у том селу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У Лабљану? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у Лабљану, у Захачу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У Захачу десило се горе мало више још у 
Пављану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пављану? Шта се десило у Пављану? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Знам да је било погибије неке, али колико и 
шта је и како не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Лабљане је српско село, а Захач? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нема Лабљане, само има три куће Гашић и 
три  куће Вулевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су Срби? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Срби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Захач Албанци? 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Захач има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мора да има и Срба ако има српско гробље. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Има две куће Марјановић, три куће 
Марјановић, једна заборавио сам, Мијатовић, овамо има Ћоровић и друга да не 
лажем, богами заборавио сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете да нам кажете шта, да ли сте Ви ишли у 
Пављан да видите шта се десило? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ја сам ишао за Гораждевац, јер тада нисам 
могао колима да прођем преко Бистрице него сам ишао преко Пећи за 
Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта се десило у Пављану то Вас питам? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Само сам чуо да је било погибије, то сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да су неки младићи, мушкарци убијени 
у каналу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Где су мушкакрци убијени су два дечака који 
су дрвосече били, редовно су код мене секли дрва, за њих знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где у? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Они су из Захача, за ове друге одакле су и ко 
су и шта су, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су убијени? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Тамо у Пављане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пављане? А где је ауто-канал, је ли знате где је 
аутосервис „Куч“? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Аутосервис „Куч“ знам где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у ком селу је то? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па не бих знао да ли припада Захачу ни 
Пављану, то не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да су ту у том аутосервису у каналу  
неки људи убијени? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ту Ваши младићи који су секли дрва или на 
неком другом месту? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па да ли су баш ту били ја не знам за њих да 
су ту били, али да су погинули тог дана знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Па шта, да ли сте чули уопште ко је њих убио 
тога дана? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Појма немам. Чак у мом позиву овде видим 
човек се помиње Топлица у околини. У околини моје средине Топлицу не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али за овај догађај знате? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: За ово знам, за ове момке знам за ова два 
момка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они били Срби или Албанци? 

ВР
З 1

02
7



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.11.2013.год.,                                             страна 47/67 
 

 
К.По2 48/2010 

СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Они су били дошли из Дренице Албанци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Албанци? Да ли сте чули да су тада настрадали Срби 
или Албанци? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Како мислите Срби, тог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нисам чуо да је Србин настрадао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Раније јесте било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не за тај дан Вас питам? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, тај дан не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је настрадао, Албанци? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па кажем за ти Албанци да су настрадали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да су ти Албанци сахрањени ту негде? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам, немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћемо да видимо ко је Вас предложио да дођете овде 
данас да Вас испита? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Волео бих да чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, предложио Вас је Стругар адвокат бранилац и 
окривљени Кастратовић Славиша. Изволите. Ја мислим да сте Ви? 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Да, ја сам писменим поднеском предложио овога 
сведока и сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милисава. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Јесте Милисава и мислим да сам доставио адресе 
оба та сведока, данас једно итд. Везано за тачку 30 ове проширене измењене 
оптужнице догађај у селу Захач, ја сам предложио сведока, с обзиром да је 
измењена оптужница конципирана на исказу сведока Абулах Хусеина који је 
тада изјавио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте Ви сада онда, изволите. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Па и тада је споменуо да су ту били присутни тим 
догађајима били присутни Ви, Вулевић и Милисав, па хоћете ми рећи само 
значи дана 14. маја да ли сте Ви били у селу Захач? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Јесте. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Јесте ли видели тада и Милисава, је ли био са 
Вама? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Заједно смо били у његовој кући. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: У његовој кући? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Да, и после тога шта је? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: После тога знам да је дошла војска, покупила 
је, дошла из Захача и да је тражила воду. Ја сам лично дао, сад ми долази у 
главу. Ја сам лично дао кофу воде на пут сам оставио и тог момента сам ја 
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отишао преко поља право код моје куће и зато доле више ништа не знам, 
отишао, спремио се и отишао за Гораждевац. То је то.  
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Да ли сте том приликом видели Славишу 
Кастратовића? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Видите, ја Вам кажем то је млађа генерација, 
ја чак и не знам људе, Кастратовића знам да има, али не знам да ли има у 
Љешане Кастратовић, има у Гораждевац Кастратовића. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Па добро питам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате овога, како се зове  овај, како сте рекли? 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Питао сам, да ли знате, познајете овог Абдуљах 
Хисеина? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Абдулах Хусеина? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Абдуљах Хисеини. Има три четири Абдуљах, 
презимена њихова не могу да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хисени је презиме. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па то кажем Абдуљах знам пуно, има у 
Лабљане, има у Захач али не знам презиме његово. Хисени он се презивају на 
име очево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. БОРИВОЈЕ СТРУГАР: Немам питања, то што сам имао питао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате Ви нешто да помогнете Кастратовићу? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Добар дан.  
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Добар дан. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ја сам Кастратовић, питаћу Вас конкретно 
да ли сте Ви мене видели да сам пљачкао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли знате овог човека? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Сад га знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле га знате? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Зато што видим га сад, знам му и оца, знам 
му целу породицу из Гораждевца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле су они? Па је ли сте га видели тог дана у 
Захачу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Тог дана га нисам видео, нисам. Видео 
познатога, сад да ми узмете главу овде пред свима вама знам човека да је 
сестрић Бојовића а његово презиме и име не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте Бојовићевог сестрића? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Сестрића, тога, њега сам видео и друго се не 
сећам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле је Бојовићев сестрић, мислим из ког села? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Он је дошљак ту у Пећи, а Бојовићи су ту у 
Ћушкој имали кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  

ВР
З 1

02
7



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.11.2013.год.,                                             страна 49/67 
 

 
К.По2 48/2010 

СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Дошао је код бабе и код деде ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У Ћушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте га видели у Захачу 14. маја? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте га видели у Захачу 14. маја? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Њега сам видео из даљине овако, по висни 
сам знао да је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У униформи? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојовићев сестрић? Добро, изволите. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Како се он зове не знам, знам да му је то 
ујчевина, ови Бојовићи, деда му је добар човек, баба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада су и Бојовићи у Захачу? Да ли сте малопре рекли 
кад сте набрајали име Бојовић, не могу да се сетим, кад сте рекли Милисав, 
Марјановић и ти да живе у Захачу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Милисав живи у Захачу Марјановић и има 
други Марјановић овамо Слобо покојне, његова мајка и сестре су оне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су још Срби у Захачу, Ћоровићи сте рекли 
малопре, Марјановић и ко још? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Мијатовић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мијатовић? А овај ко је сестрић је Бојовић, малопре 
нам нисте рекли да има сад та кућа Бојовић? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Бојовићи у Ћушку су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су у Ћушкој? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Они су у Ћушку, не у Захачу, него су у 
Ћушку, а овај је њихов сестрић, а одакле је он дошао ту ја немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате још неко питање? 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Не знам, пошто зна породицу можете да 
кажете нешто о мојој породици? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Немам шта да кажем о твојој породици баш 
ништа, поготово о твом оцу покојном и стрицу што ти је данас жив, а тебе 
најмање знам. 
ОПТ. СЛАВИША КАСТРАТОВИЋ: Ја Вас не знам, знам Вулевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се онда на место. Да ли тужилац има 
питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имао бих пар питања. Господине Вулевићу, јесте ли 
тог дана како сте били обучени? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па ко ће се сетити брате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте носили униформу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нисам носио униформу од 1961. године. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете неког Албанца, неке Албанце из 
Захача и Пављана? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Из Захача познајем 70%. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли можете да се сетите неког имена? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Имена? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Зем Рустемија, Шабана, од овога што ми је 
секао дрва Рашид. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете Рамуш Раму? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Рамуш Раму? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, не могу да му се сетим, можда, али не 
сећам се ако ми верујете 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бајрам Рами. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ : Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате ли Хајрулахи Хисени 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Хајрулахи Хисенија знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како знате Хисенија? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Знам га што је комшија са Милисавом 
Марјановићем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате Рама Никчија. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Рама 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Никчија. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Рама знам али има ту два, три Рама, али 
презимена њихова не могу да знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Никчи, Никчи. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам њега, не знам, Рама Никчија не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово кажем зато што вас они помињу да су вас видели 
у Захачу, због тога. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па видели су ме ја сам ту и живео 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али су вас видели 14.маја 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Могуће, ја сам 14 био ујутру у 9 сати на 
гробљу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који је разлог да одете код Марјановића у кућу. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Разлог, па био сам да узмем ту кофу воде и 
био сам код њега и пре воде када сам одмах са гробља се вратио код 
Марјановића сам ушао и идем редовно код њега сам ишао редовно и он је 
долазио код мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео само за шта вам је била потребна вода. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Вода, па тражио је један војник да ли можемо 
да добијемо воду, јер он је дошао у авлију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли вам значи нешто име Вељко Корићанин 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Вељка Корићанина знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели тог дана. 
АДВ. ПЕРОВИЋ: Приговор, већ се изјаснио да је видео Бојовића.... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас господине Перовићу, седите. 
Кажите,  
 

За овим, председник већа констатује да бранилац просто сугеришући 
одговор скаче када тужилац поставља питање.  

 
Значи још једном ово господине Перовићу знате које су законске мере следеће, 
ово је апсолутно скандалозно понашање. 
Изволите господине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дакле, да ли сте тог дана, да ли Вам нешто значи 
Вељко Корићанин, рекли сте да га познајете. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Кога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вељка Корићанина. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па познајем Вељка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели тог дана. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нисам га видео и сигуран сам да нигде није 
некоме погледао некога наопако а камо ли да је нешто урадио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете Милорада Армуша? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Њега не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Полицајца. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Брновића. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Брновића, знам га као командира, рекао сам и 
пре и сад, командир је био у јединици полиције у  Клинчини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели тога дана. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нисам га видео и да га не видим никад није 
ми жао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па ето тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли у лошим односима са њим. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Молим 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то сам вас питала на почетку, јесте ли ви у неким 
лошим односима са неким. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, не нисам у лошим односима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Онако сам рекао само, нисам у лошим 
односима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Марјановић имао униформу. 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Марјановић имао шта. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Униформу 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није. Био је у цивилу када 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У цивилу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате и да ли сте видели да су неке куће тога 
дана спаљене. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ја сам тога дана био у Гораждевцу до 10 сати 
увече. Одмах сам отишао одавде, обукао се узео жену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у 9 ујутру, да у 9 ујутру сте били на гробљу 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У 9 ујутру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте били код Милисава Марјановића. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: У 9 ујутру, у 10 сати рекао сам да тада је била 
та војска и дао им воду и отишао преко поља право код моје куће преко пруге. 
Спремила се жена око 10, пола 11, ја сам отишао за Гораждевац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте се вратили из Гораждевца. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Вратио сам се увече неђе око 10 сати, пола 
10. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте прошли кроз Захач. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Прошао сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели запаљене куће 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли сте прошли кроз Пављан. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ја јесам, али мене Пављан остаје десно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било ту неких паљевина. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ  Нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули да је било неких убистава. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ : Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где у ком селу. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Е, то је било, ја кажем не знам  да ли је било 
у Захаћу или Пављану. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имамо Захаћ и Пављан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на ком месту то. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Где је била та радња што рекосте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ауто сервис. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ауто сервис. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Е то је кући била његова радња, то знам да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кога сте то чули, шта сте тачно чули за тај ауто 
сервис. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па сутридан се то одмах чуло да су ту 
настрадала та деца баш тога Абдулаха што сте ви поменули и ова два дечака. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Његова деца. 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Његова деца 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: И два ова су мене 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рашић Ђока, јел то 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Молим 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рашић Ђока, његова деца. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, Хабсулахси Хисемија 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и Рашидова деца, Рашид Ђока, јел тако 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам им презиме 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рашид Ђока 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ја кажем да њихово презиме не могу да знам 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко вам је то рекао. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па причали међу собом смо били Шиптари, 
Шиптари су ми рекли јер ја сам имао у мојој кући преко 80 Шиптара, мислим 
са женама и са децом и са људима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате да је Марјановић узимао неки новац од 
Албанаца 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ви  
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Пљунуо бих га чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, јел сте ви га, јел сте на неки начин, како би сте 
обезбеђивали ту помоћ Албанцима. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ми, они су преживели имали су своје 
трошкове, своје куће, код мене су спавали кад оно увече дођу на штале, поред 
штале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим Срби када су помагали Албанцима јел то 
нешто било у договору у Србији 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не него су избегли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха из ког села. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Избегли су код нас то су први комшије који 
су моји из Лабљана све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Лабљана, а иначе Срби ту јел су помагали 
Албанцима. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, Срби су ту били моји рођаци су ту били и 
код њих је имало исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то вас је тужилац питао, да ли сте на неки начин се 
финансирала та помоћ. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Са наше стране не, нити су они нама што 
дали нити је требало да ми да јер ја сам имао тада доста, а сада немам ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ови Албанци који су вам причали о младићима 
који су убијени да ли су се жалили да не могу да узму тела и да не могу да 
сахране 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Нисам имао више прилике да састанем, само 
кад смо са неким иначе нисам више имао прилике да се чујем са овим, са тим 
Ајрулаом и са 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па да ли су , да ли знате да ли су сахранили своје 
синове 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Немам појма, немам појма, јер ја сам имао 
склопљени уговор са пољопривредним добром тамо сам ишао косио да би 
издржавали стоку у Витомирици, да би они мене пожњели 5 хектара пшенице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сад, ја разумем да је вама, да ли сте ви видели 
окупљене људе код ког гробља тужиоче ово Албанског или Српског, извините 
у Захачу. 
Код ког гробља су окупљени људи, кажете код куће, код Српског гробља. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Код Српског гробља, пише 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви видели, пазите ви сте ишли на гробље у 9 
ујутру пошто је Јеремијин дан и сада 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Наше гробље је у сред шиптарског гробља 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро Српско гробље, где сте видели 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Са леве и десне стране и западне и јужне то 
ти је све било шиптари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: А гробље је било у средину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и јел сте видели 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: И ја сам ако сам могао сваке недеље, ако 
нисам могао сваке пете или шесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте ли видели тога дана 14.маја окупљене људе 
ту. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Убијене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окупљене. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Окупљене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окупљене Албанце, Албанце. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: То је то, то је то што смо рекли да сам дао 
воду кофу воде им дао на путу, од Милисавог бунара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте јесу ли то били војници или цивили или људи 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Војници. 
ПРЕДСЕНИК ВЕЋА: Војници, где су били војници ту код Српског гробља? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ту код Српског гробља. Ту су били окупили 
Шиптари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту су били Шиптари? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да окупљени код гробља. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су били жене и деца или мушкарци. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, а имало је жена Шиптарки, мислим имало 
је жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесу имали тракторе ту са собом. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Шта су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били са тракторима или тако пешке. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не, без трактора су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ти који кажете војници који су тражили воду какве 
униформе су имали? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Ову, ову униформу данашњу што је ова 
шарена, за маскирна униформа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На зелено или на плаво? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: На зелено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било неко војно возило? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Није возило било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када смо већ код возила, да Вас питам, у селу 
Захач. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пратили сте ситуацију, да ли је у селу Захач било много 
добрих аутомобила, да ли су Албанци имали много добрих аутомобила? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да ти најпоштеније и најискреније кажем ја 
сам и радио тада врло сам мало скретао јер сам ја радио на железници, ишао 
сам на возове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.Не мислим да ли се чуло то да су та ту нека 
много добра возила и да их има много, то вас питам. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ  Е ја које имао не знам, ја знам да сам имао 
моја кола Ладу то сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да вас питам јел ви знате можда, знате шта је 
BMW, BMW, ауто BMW. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: BMW, ја не бих знао да кажем ко је имао 
BMW ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел имао неко у Захачу BMW или није. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Па зато вам кажем не знам да га је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате добро, не знате да је неко има. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел имао неко Ауди 100? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Имало је аута али али не сад не могу да се 
сетим чији је и шта је и ко је и какав је и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел ви пролазите поред тог ауто сервиса када 
идете код ћерке. 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Пролазим, али ја идем, он је од ауто пута 
можда једно дваестину метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако већ морате да идете у Пећ онда идете, јел тако Ви 
из вашег села идете у Пећ па онда идете код ћерке. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте видели дуж пута када сте ишли путем, јел то 
било нормално. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Када сам ишао према Гораждевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ: Заборавио сам, да не слажем дал сам срео 
пет, шестину, нисам, нисам срео, групицу једну јесам видео, али нити је било 
војника нити сам видео да су они шиптари, потпуно су били непознати људи за 
мене. Нису били униформисани, у цивилу су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иду пешке или на трактору? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Пешке, у том моменту кад сам ја прошо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  И сад се не бих сетио баш тачно где сам их 
видео, али знам да је било пет, шест њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ја Вас питам за цео тај дуж пута од Вашег села 
до Пећи, читав тај пут јел било цивила, јел било колоне? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Ја њих сам срео баш у селу, баш где је село 
Пављане? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел било колоне можда цивила, трактора? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не, колону нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војника дуж пута? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не, колона је била касније како причају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? Не, а Ви да ли сте видели? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не знам тачно кад је била колона, само сам 
чуо, јер ја сам тада већ био у Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ког сте чули? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Па чује се то брате, од шиптара сам чуо, од 
шиптара сам чуо који су остали, који су се вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Вас у село? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли Ви знате ко је то Садри Рама? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Сали Рама прва кућа до гробља, знам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Садри Рама? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ту можда Аљи Раму, Исуф Раму, Ваљдет 
Раму, Фатона Раму, Бајрам Раму, јесу ли они сви ту из те куће? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Па јест ту родбина, него не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате кога само, Садрија? 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  То је једна је родбина, а сад, Рам Салија, 
Сали Рама Ви га зовете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја га зовем Садри Рама. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Салија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Садри Рама и Маљи Рама? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Јој, кад су они сви помешани, Ви га зовете 
Сали Рама а ја га знам као Рам Салија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли знате да ли се нешто с њима десило? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дал се нешто с њима десило? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Знам да је имао три, четири сина, један му је 
ваљда био скочио у бунару, шта ли је било не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, овога дана, овога дана? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Овога дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А знате Шабана Незирија? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Шабан Незири? То ме презиме гуши, то не 
могу да знам, Шабана има њих пуно. Баш из Захаћа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тако нама бар стоји овде. Да ли знате Санија Уку, 
Сани Ук? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Санију Ук, знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли знате, да ли се нешто догодило са њим? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате где му је кућа? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Ја њега виђам кад год идем у Гораждевац, 
видим га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, био је овде. Добро. То је то. А у чему је 
проблем, кога знате Вељка, Видоја, Миленка Корићанина? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Вељка, Видоја, за Маринка не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Миленко? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Миленка да. Видоје, они су браћа, Видоја 
знам га овако, мање него Вељка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био Вељко? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Вељко је био кући, знајући да ни један није 
мрднуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел мобилисан био? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел није био мобилисан? Да ли је био мобилисан? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не би знао да Вам кажем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да није био, ишао је на посао. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам га видео у униформу никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није носио униформу? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам га видео да Вам кажем, дал је био или 
није био не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питања? Изволите. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Господине да ли можете да нам кажете кад 
сте се Ви иселили са Косова? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  12.јуна. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Које године? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  1999. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  1999? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Јел одлазите сада на Косово? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Молим? 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Јел одлазите сада на Косово? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Одлазим. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Рекли сте то гробље које је у центру села где 
су сахрањени Ваши, јер то све у реду, јер није срушено, нешто поломљено? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Све је срушено, чак је натрпано, земља и 
туш и све, шут. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Реците ми пошто сте живели у то време тамо, 
да ли сте Ви видели или чули да има из УЧК да ноћу имају дејства, пуцају а да 
се преко дана пресвлаче и да обављају редовне пољопривредне послове, да ли 
сте чули то? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Нисте чули. Тог дана да ли сте чули неку 
пуцњаву горе у Пављану или у Захачу пре него што сте дошли на гробље, када 
сте видели ту војску? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Ујутру. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Пошто сте близу тамо? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Није пуно близу, где су они, где сам ја чуо 
пушку то је можда и више Пављана било? 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Јел било у Пављанима пуцање? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да, да у Пављане. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  У које доба сте то чули? Пре него што сте 
дошли на гробље или? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Па кад сам излазио од куће сам чуо. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  А од куће? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Пре него што сам дошо на гробље. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Пре него што сте дошли на гробље? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Пре. 
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АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Добро. Још нешто да ли је, рекли сте да сте 
видели војску у Захаћу, колико је то, јел то било доста војске или? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Није, пет, шесторицу сам мого да видим. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Пет, шесторицу. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Што сам ја мого да видим, то је зеленило 
било али није овога Милисава, он је остао у живу ограду такорећи. 
АДВ.МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Да, да, добро, хвала Вам лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Браниоци, чини ми се да се још неко јавио? 
Није. Пуномоћник изволите. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Ви сте рекли да су ова два 
младића који су секли дрва код Вас јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Да ли се сећате њихова 
имена и чији су то синови били? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не, само њиховог оца се сећам, Рашит. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Рашит Ђока? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Рашит Ђокај или Ђок, да, да Рашит Ђокај, 
возили су, онај циркулар су имали свуд су радили, беда и сиротиња. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Рекли сте да сте дали воду 
неком војнику? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Колико је сати било то, да ли 
можете да се сетите у које доба дана? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Сад не би мого да Вам кажем тачно време, то 
је било јутро, па највише да је било око 9, пола десет. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: И после тога сте ишли за 
Гораждевац? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  После тога сам отишо, отишо кући негде око 
11 или колико је био за Гораждевац. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:Успут кад сте ишли јесте ли 
видели нешто успут? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам видео нешто успут, зато што је било 
чисто, ниђе ништа није било, ја сам, они су остали овамо на брдо, а ја сам 
отишо колима за Гораждевац. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: У селу Пављан или у Ћушку? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам мого да видим ништа пошто они су 
били већ овамо, већ су били овамо на стари пут што је био. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Нисте видели да је запаљена 
нека кућа? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам видео, тада кад сам ишо нисам видео. ВР
З 1

02
7



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.11.2013.год.,                                             страна 60/67 
 

 
К.По2 48/2010 

ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: За то време, Ви сте за време 
рата док је трајала та НАТО акција тамо, да ли је било неких акција ОВК у ова 
села Захаћ, Пављане и Ћушка, да ли Ви знате? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Откуд ја могу да знам пријатељу да ли је 
били или није било, ноћ и дан, дане ноћи, чуло се убили онога УЧК, убили 
онога УЧК, ко је убио, што је убио ја немам појма. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:Али акција, неких већих 
акција овако није било не? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  У моје село није било. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Само ми реците још да ли се видели 
оружје које су имали ти војници? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нису имали оружје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти војници? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су тражили воду? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не, овима сам ја што су воду тражили нису 
имали оружје, где су ли га оставили, куд су ли га оставили не знам, али код њих 
није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су имали нешто на глави? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Једноме сам видео да је имао неку фантомку, 
чарапу, али је био спустио доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није спустио или јесте спустио? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Да ли је неко имао везану мараму око главе или 
неку? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Нисам, јер ја дао сам воду и отишо сестро 
моја одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли још нешто да додате? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Ништа немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко нешто да ли има да пита? Да разјаснимо за 
Ваше трошкове. Ваш превоз је рекли сте 1.968 јел то повратна карта? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  То је у једном правцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У једном правцу. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Ево имам и у џепу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро за хотел? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  За хотел имам рачун. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте дали потврду јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тражили сте такси јел тако да се вратите? 
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СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да би се вратио до станице железничке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а како сте дошли овде данас? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Данас сам дошо, платио ми је пријатељ 
такси да ме доведе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и колико је такси? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Не знам ни сам колико, он је дао паре, не 
треба то да гледате ништа, он је дао паре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите ми кад се враћате, када имате превоз? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Па мени је превоз већ истекло ми је време за 
превоз али није битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад имате? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Па имаћу неђе тамо око 21 и нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису ми рекли да имате неко ограничено време за 
превоз. Добро кажите ми колико тражите за трошкове исхране? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  За трошкове? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исхране? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Колико Ви дате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад сте допутовали? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Допутовао сам синоћ око 19.20, тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Значи ово 1.968 то је у једном правцу, јел тако? 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ја овде нешто не могу, значи. 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  980 је у једном правцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи 1.968, добро, 
 

Сведок трошкове тражи за превоз 1.968,00 динара односно 2.000,00 
динара, за смештај у хотелу ноћење са доручком 3.500,00 и за такси превоз 
одавде и до станице па му суд досуђује овај износ и још, то је све укупно 
6.700,00 динара и трошкове исхране за данашњи дан јер је сведок због чекања 
да дође на ред за испитивање закаснио на превоз, још 1.500,00 динара што је 
све укупно 8.200,00 динара, што се сведоку има исплатити на руке у Служби за 
помоћ и подршку сведоцима, а сведоку се налаже да остави овде карту за 
превоз и извештај о смештају у хотелу. 
 

Господине Вулевићу да ли сте ме чули сада, све ово Вам је плаћено, 
досудила сам Вам и трошкове за исхрану и добићете све то на руке, овде све 
рачуне морате да оставите у Служби за помоћ и подршку. Сада можете да 
идете. 

 
СВЕДОК ВЕЛИМИР ВУЛЕВИЋ:  Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења.  Е овако прво ћемо да решимо за сутра. 
Позвали смо за сутра Милисава Марјановића који живи овде у Београду, и ја 
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очекујем да он дође, и такође ове особе Павловић Лазар, Ивановић Милан и 
Крстовић Владана који су овде наведени као неки људи овако, а тужилац ће 
нам рећи шта је са Ганимете Никчи тужиоче, пошто Ви мени јављате а 
пуномоћник се обавезао да позове оштећену и имао је комуникацију са њом, а 
раније суд. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ганимете Никчи тражи да дође овде у организацији 
ЕУЛЕКС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин сте Ви остварили комуникацију са 
Ганимете Никчи? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мене је звао шеф Јединице за ратне злочине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је остварио комуникацију са шефом Јединице за 
ратне злочине? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ганимете лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ганимете лично из села поред Пећи? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, из села поред Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Приштином? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Звала је Приштину и замолила шефа Јединице да 
организује њен превоз до овде, пошто једино тако из тих неких разлога 
безбедности има поверење у ЕУЛЕКС јединицу да је доведе овде у суд. Онда 
ме звао, дакле данас ме звао шеф јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причамо о сведокињи која је овде хтела да дође сама и 
којој је суд платио карту, само није имала документа? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ПОчела је сада да се плаши. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Она се у задњем моменту предомислила, вероватно да, 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, шта је сада Ваше, немојте више те 
информације да нас замарате, ја ћу ставити мејлове које је мени тужилац 
прослеђивао,па ћете то онда моћи сви да разгледате у списима предмета, 
превешћу их. Кажите ми сада који је предлог Ваш? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да би шеф јединице реаговао треба да му се пошаље 
позив званичан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошаљите му тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он тражи од Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд је позвао сведокињу. Шта тражи шеф јединице за 
ратне злочине од суда? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се Јединици за ратне злочине пошаље допис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то преко тужилаштва? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не. Њима на меил и да се замоли да обаве тај превоз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите овако, верујем Вам, немам разлога да Вам не 
верујем, међутим шеф Јединице за ратне злочине у својој земљи одакле потиче 
нити било где на овом свету и земаљској кугли па ни са нама на овај начин не 
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може да комуницира. Ви као странка у поступку имате право да обавестите и 
позовете сведока, односно оштећену која Вам је овде посебна тачка у 
оптужници, коју ми никада нисмо видели. Ви имате право да то урадите и ја 
Вам то овлашћење по ЗКП, то Вам пазите сам закон Вам даје овлашћења ми се 
не противимо. Ми то можемо и да Вас замолимо ако Ви имате те могућности. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја имам те могућности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нама ако се ЕУЛЕКС буде обратио ми ћемо онда са 
њима да искомуницирамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето тако, то јето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је то, али ја нисам знао за ту информацију до данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се она предомислила и да хоће да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче Ви сте ми проследили меил у петак поподне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У петак тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У петак поподне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, шта је сад спорно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа није спорно, ја само кажем Ви као странка у 
поступку имате право да позовете сведока, ми смо од једном изгубили 
комуникацију са сведоком, претходно смо доста изгубили када смо платили 
авионску карту, од једном изгубили комуникацију, значи ми немамо ништа 
против, Ви као странка у поступку можете да позовете ту сведокињу и да 
искомуницирате са ЕУЛЕКС-ом, обратите се суду, ми ћемо да направимо видео 
линк и остало, ако је видео линк, да резервишемо хотел, али ми  смо већ имали 
резервисан хотел, пазите господине Станковићу ми смо за данас имали 
резервисан хотел, преводилац је чекао сведокињу у хотелу да је допрати овде 
до суда.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па нисам ја одговоран за такво поступање сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, ја вас обавештавам,мислим тамо кад 
будете причали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците ми само за кад хоћете да је доведете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо суђење ове недеље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи у току ове недеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али морате унапред да нам јавите због превода. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па морате ми рећи датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево изволите, може и за сутра може и за прекосутра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када ћете, хоћете за сутра? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За сутра немогуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде онда за прекосутра? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прекосутра па за четвртак.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдемо онда за прекосутра 27. тужиоче, може за 27. 
новембар? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У колико сати? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто ћемо сада ћемо се договорити за време кад 
будете чули који су други сведоци овде у питању, договорићемо се за време, 
али 27. датум сигурна сам да ћете да упамтите. Господо, даље предложили сте 
и говорили о сведоку „А-1“, односно бранилац оптуженог Сокића и ја мислим 
бранилац оптуженог Мишића, при том за Мишића нисам сигурна, али сигурна 
сам да је бранилац оптуженог Сокића говорио о сведоку „А-1“, Ви остајете при 
том предлогу, ми смо упутили допис Јединици за заштиту за среду и онда у том 
смислу колико ће вама времена требати, чекајте Поповићу, колико ће Вама 
времена требати? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Петнаестак, двадесет минута судија, не више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 15, 20 минута? Да ли ће још неко, пошто планирамо ову 
сведокињу, да ли ће неко имати  још потребе за „А-1“ да испитује? 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ: Не могу сад да Вам кажем, мислим да ћу га питати 
неколико питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи, онда можемо ову оштећену Ганимету 
Никче да позовемо за 11:00 сати па ће можда мало да сачека. Да ли може 
тужиоче? Да ли сте забележили 27. новембар у 11:00  часова? Добро. И сада 
имамо овако предлог Булатовић Милка два пута послао је овај оптужени 
Булатовић Дејан, Булатовић Милка из Доброг Бачког Поља, а пре тога је послао 
и бранилац ја мислим из Доброг Бачког Поља Булатовић Милка и још каже да 
се ради о тешко покретној особи. Хоћете молим Вас да нам објасните о чему се 
ради? 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ: Ја нисам предложио Милку, погледајте поднесак 
Булатовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то Вама мајка или ко? Је ли то Вама неки род 
Булатовић Милка? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Племенићи, стварно нисмо, нисмо неки род, али 
кажем Вам нисмо, ми смо племенићи и поштујемо се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Она уопште не може да дође у суд? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Не, она је баш болесна, везана је за кревет, баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али имајући у виду да сте предложили овог 
Алексић Милојицу, Остругвај, Вај, Срђана и Кобатовић Зорана, шта на које 
околности зна Милка, а на које околности ови? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Сад ћу да Вам кажем, разумете, то је превише. 
Остругвај и ови момци, ови људи тројица они су за 14. ово што сам био 
болестан, што сам имао ловангету, они су по том поводу, значи за 14. да 
посведоче да сам носио ловангету и да сам био на лечењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли све у реду господине Булатовићу? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Јел' све у реду, ваљда ће бити. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се добро осећате? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Шта ћу кад морам да трпим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Они су за 14, а Милка? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Иако сам предложио, чули смо се у вези 01. 
априла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она је у вези 01? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? Господине Булатовићу, ја ћу сада морати да 
позовем лекара ако Ви не можете да причате? 
ОПТ. ДЕЈАН БУЛАТОВИЋ: Ја Вам кажем није ми добро већ дуже време а не 
сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово смо евидентирали овако, вратите се онда на 
место, ми смо позвали неке, вратите се на место господине Булатовићу да Вас 
сада не бих позвала лекара. Остругвај Срђан ми смо контактирали са њим и 
њега смо позвали за четвртак, а Алексић Милојицу и Коматовић Зорана које је 
предложио бранилац ја Вас овлашћујем господине Брадићу ако можете да их 
позовете за четвртак позовите их 28. ако не можете обавестите нас тачно шта 
требају. Сви требају да сведоче о истом, је ли? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Судија, ја бих Вас молио да ако је могуће да они 
сведоче 29. ја ћу их позвати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За 29? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто за 29? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Па зато што бих ја волео а не моја замена да буде 
присутна на њиховом испитивању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тешко да можемо, хоћете 27. пред крај радног времена? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда 27. нека дођу пред крај после, свакако после овог. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да дођу негде око пола 2 у ствари 1, пола 2. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у пола 2, нека дођу  негде  око 12, пола 1 и ту ћемо 
завршити. Ви хоћете све ове, само нам објасните због чега сви сведоци на исту 
околност? 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ:Овде су други сведоци саслушавани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па овде су и други. Реците нам шта знају од ових 
сведока посебно? 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ: Па они су као резервисти радили у болници у Пећи и 
они знају да је у том критичном периоду Булатовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви? 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ: Сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда немојте тако, ми смо позвали за  28. једног 
сведока и то овога Остругваја, само да видим где ми је тај извештај, 28. и онда 
за. 
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АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Судија, Ја бих Вас молио 28. први да буде као сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 28. може да он буде први као сведок. И још једног онда 
можете 28. одаберите. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Може ли 27? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не може, господине Брадићу не може, значи ако 
немате, то Вам је овако три сведока, за Булатовић Милку ћемо одлучити, затим 
ко је још имао предлоге? Имао је данас адвокат Петронијевић предлоге. У вези 
тих предлога ми смо одлучили да овога сведока који је безбедњак, ја мислим да 
је он Булатовић Дејан, је ли тако, да њега позовемо, да позовемо онога сведока 
који је возач који се зове, сада ћу вам рећи, што је био возач Ламбулић Душка и 
овога сведока Дашића и све њих за такође 28. ујутру у 09:30 часова. У том 
смислу налажем и браниоцу који сада мења адвоката Петронијевића да ове 
сведоке позове, бранилац Петронијевић је и рекао да има телефонски број и 
тако даље,  контакти, да он сам може и да контактира за 28. ујутру и да за тада 
позове и господин Перовић сада. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Хвала председнице. Пре свега бих се извинуо за 
оно пре, није била никаква намера да будем непристојан, већ једноставно 
спонтана реакција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу, спонтане реакције када сведок 
мора да одговори на питање које се тиче одбране Вашег клијента не долази у 
обзир. Изволите. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Извињавам се, али само из разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу, не расправљајте се, нема жалбе на 
одлуку. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Једно што бих хтео, што је сад остало нејасно 
мени као браниоцу оптуженог Вељка Корићанина на управо пре што се 
тужилаштво изјаснило у вези ове оптужнице да се односи на све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Везано за тачку 13 управо из разлога што се за 
село Ћушка виде Вељко Корићанин не спомиње, а сада пре тога смо чули 
тужиоца. Зато сам хтео оно пре него што је дошао сведок Вулевић, значи сад је 
мало збуњени смо управо из разлога што тужилац каже односи се на све ово 13. 
неодређена тачка оптужнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: На страни 6. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу, пазите, имате капе и подкапе и 
под тим подкапама су вам наведени људи из одређена села па ћете онда да се 
руковођени тиме да видите шта се односи на Вашег клијента. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то. На овај начин ћемо за данас да завршимо, а 
сутра ћемо, рекла сам вам сутра имамо овог сведока. Ја сам заборавила, 
изволите, овог сведока и Милисава Марјановића и за сутра имамо ове људе 
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који су наведени овде у оптужници Павловић Лазара, Ивановић Милана и 
Крстовић Владана који су ту наведени овако пише  у овој оптужници, па ћемо 
видети. Изволите. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Добар дан. Волео бих да ми неко објасни да 
дотична господа нису могли оволико времена да доведу овде Ганимету Никчи, 
па изналазе разлоге па бих молио да сазнам да ли та дотична особа треба да 
дође или не треба да дође. Ја волио бих да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мора да дође. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Лично ја бих волео да дође, али немогуће и није ми 
јасно да толико времена треба неко да дође, људи одоше на месец, одоше на 
марс, а не могу да нађу Ганимету Никчи. Хвала најлепше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, вратите се на место. Господине Перовићу? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Извињавам се, заборавио сам, битније је сад ово 
што сам хтео да кажем. Хтео сам да упознам само Вас као председника и 
чланове већа да је против лица који су од стране одбране оптуженог Синише 
Мишића предложени као сведоци да је у петак против њих предата оптужница, 
односно подигнута оптужница од стране тужилаштва, па у том погледу ја као 
бранилац једног од оптужених још једном молим вас као веће да узмете у обзир 
да у овом периоду сада након доставе или ако дође до потврђивања оптужнице 
треба да се пише одговор, а сутра евентуално у судском поступку да се изнесе 
одбрана од стране оптуженог, па њиховим сведочењем сутра на било коју 
околност отежава им се одбрана и стављају се у неравноправан положај у 
односу на све друге окривљене и молим Вас још једном, Ви сте им упутили 
позив и они су примили позив, али ја Вас молим само још једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ја ли Ви причате за све а браните само једног? 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па добро, причам само у односу на мог клијента. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Знате, шта он треба, а шта не треба да сведочи, 
тако да шта ми можемо да радимо, за сутра су позвани људи, тако да ћемо ми 
сутра да наставимо у 09:30 часова у судници број 2. 
 
 Значи, главни претрес је довршен, наставиће се сутра 26.11.2013. године 
у 09:30 часова, у судници број 2. 
 
 Довршено у 12:48 часова. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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