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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите.  
 

Да констатујем да су присутни: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,  
 

• пуномоћници Радоњићи и Чукановић, 
 

• браниоци Ђођевић, Крстић, Брадић, Палибрк, Борковић, Стругар, 
Шћепановић и? 

 
АДВ. АНДРЕА ВУКОМАНОВИЋ: Адвокат Андреа Вукомановић за адвоката 
Небојшу Перовића по заменичком пуномоћју.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Перовића, добро. Ко се јавља Крстић за? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Адвокат Крстић, мене је замолио колега Бобот да мењам 
њега и Петронијевића док он не буде дошао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а Радића? Ђорђевић мења Радића и ко је још од 
бранилаца? Сви су ту, остали.  
 

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

 
Ја се вама наравно извињавам мада нема, није разлог што би рекли на страни 
суда, једноставно технички услови су били такви да ми до овог тренутка нисмо 
успели да успоставимо видеоконференцијску везу са судом, односно са 
просторијама ЕУЕЛХ-а у Приштини, иако је тамо ова сведокиња Ајете Никчи, 
иако је тамо комплетна та стража из ЕУЛЕХ-а која је њу довела из места где 
живи, преводилац и тако даље, једноставно то целога дана данашњег нисмо 
успели да обавимо. Тако да смо чекали и ми и ви и то је то. Значи од тога данас 
нема ништа. И ето прошло је, дакле већ је пола 1 и више и нема сврхе да чекамо, 
па ће сада тужилац да нам каже је ли има комуникацију, хоће ли та  и да ли 
пристаје уопште та сведокиња да дође следећи пут или не? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја имам комуникацију са ЕУЛЕХ полицијом и 
тужиоцем и они су ме известили да је сведокиња спремна да сведочи и да хоће 
да сведочи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли могућности да она дође овде? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја о томе у том смислу нисам разговарао, али мислим 
99% да уколико је тачно како они кажу да је спремна да сведочи и тако даље, да 
би могла и да дође овде у судницу па ћу ја видети то у току дана и току следеће 
недеље да то организујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, онда да нам јавите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Иначе постоји пословно идем доле па ћу и да видим 
баш и непосредно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јер ово заиста ми је жао што сте значи и адвокати 
изгубили време и оптужени, можда били и напољу по овој хладноћи, али то је 
тако. Онда да се договоримо да тужиоцу да наложимо да ако може Ајете Никчи 
за следећи термин када будемо одредили да дође овде и непосредно да исказ, ако 
не да то буде путем видеоконференцијске везе и да једноставно не знам колико 
времена треба да се проба, можда ја како схватам нашу режију то уопште није до 
нас проблем него до Приштине.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Оно што је интересантно они су пробали везу у 9 сати и 
она је функционисала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, веза је у 9 функционисала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А онда је са наше стране нешто пукло и са наше стране 
не може да се према њима успостави комуникација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са наше. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу вас у сваком случају у току следеће недеље 
писмено известити да ли је сведок спрман да дође у судницу или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, или мора видеоконференцијска веза. У сваком 
случају наш следећи термин је 09. децембар пре подне и то тај један дан, па вас 
молим да за тада Поповић Драган и Ламбулић Душан о којима је говорио овај, 
бранилац оптуженог Топлице Миладиновића, да контактирате Ви јер Ви нама 
оптужени је сам контактирао са Ламбулићем, а са Петровићем сте рекли да 
имате само телефон, број телефона, да пробате да обезбедите те сведоке за 09. 
ујутру, значи 09,30 а да онда ову сведокињу да оставимо то неко време од ујутру 
док ми будемо ове сведоке имали, да ову Ајете Никчи да пробамо 
видеоконференцијску везу и остало и да њу онда почнемо тамо можда мало 
касније, не одмах ујутру или ако дође овде то је већ онда друга прича. И остао је 
Коматовић Зоран, ми њега нисмо саслушавали или јесмо? Коматовић Зорана 
нисмо, шта је са Коматовић Зораном? Шта је са њим, шта он треба да сведочи? 
Чекајте да нам каже адвокат, да ли је то нешто ново или све ова иста прича? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Не, на околност да Булатовић 14.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је све иста ова прича.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да, исто је човек радио у болници је ли тако 
Булатовићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда немојте све који су радили у болници, ако је нешто 
ново.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Не, не, само то да је у болници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда да не саслушавамо њега, не морате да ту сада цео 
тај болнички, болничко особље да зовемо.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Па ми остајемо при том предлогу пошто има термин за 
саслушање, мислимо да има довољно времена да се и он саслуша.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлично, онда обезбедите његово присуство, присуство 
за 09. децембар у 09,30 судница 2 овога суда. Да ли овако, у међувремену стићи 
ће овај заједнички налаз докторке Никшић и Ане Најман, односно заједнички 
закључак и налаз и добићете наравно транскрипт онога налаза који је дала Ана 
Најман, да ли има потребе да се за тада позивају њих две? Односно сама 
докторка Никшић? Добро, молим вас да се онда од тренутка када примите а 
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свакако благовремено закључно са 06. децембром да се изјасните да ли хоћете 
или нећете и да ли има предлога да се позове докторка Никшић или пак да се 
њих две позову заједно, психолог Ана Најман и психијатар ја мислим Светлана 
Никшић.  
 
 Ради тога што није успостављена видеоконференцијска веза за 
испитивање сведока, данашњи претрес се одлаже, наредни ће се одржати: 
 
 09.12.2013. године у 09,30 у судници број 2 овога суда,  
 
 па се за тада налаже оптуженом Топлици Миладиновићу и браниоцу да 
обезбеде присуство сведока Ламбулића и Петровића, а оптуженом Булатовићу и 
његовом браниоцу да обезбеде сведока Коматовић  Зорана и свим браниоцима и 
оптуженима да се изјасне писмено најкасније до, променићемо, 05. децембра, о 
томе да ли желе да се на претрес позове психијатар Светлана Никшић или да се 
позову психолог и психијатар чији ће се налаз у међувремену доставити.  
 
 Господине Борковићу изволите. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Поштована председнице јуче након завршетка 
главне расправе, претреса, на изласку из суда на степеништу пришла ми је 
преводилац која је преводила исказ сведокиње Ганимете Никчи и саопштила ми 
да је Ганимете Никчи јуче рекла цитирам „препала сам се“ она је њу питала да 
ли овде на ходнику мислим „од чега“, рекла је  Ганимете Никчи „од гласа“, пита 
преводилац „чијег гласа“, она је рекла „од њега“ цитирам дакле преводиоца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Јуче када сте Ви доносили решење да се 
поступак прекине саслушање сведока, Ви сте чини ми се на примедбу нечијег 
добацивања у судници констатовали, а то сам видео у транскрипту, да се 
прекида поред осталог због тога што сведок Ганимете Никчи је препознала глас 
оптуженог Поповића, преводилац тврди да сведок није употребила ни овде ни у 
ходнику израз „препала сам се“, „ препознала сам“ него „препала сам се његовог 
гласа“.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја стога молим да се то исправи на начин да се 
преводилац саслуша и изјасни тачно шта је рекла сведокиња и њој на ходнику 
или овде у судници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је овако господине.... 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: То је важно, извињавам се судија, то је важно 
јер такав исказ, израз, препознала или препала, а Поповић је јуче говорио на 
начин да је малтене викао то је њему нажалост такав начин причања овде у 
судници, то можда има у контексту препознавања од 27. од 28, 27.11. може 
имати негативне последице по одбрану мог брањеника. Дакле, тај израз 
препознала или препала ми је врло важан, извињавам се. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. На овај начин је све то и унето и евидентирано. 
Ево о чему се ради, Ви сте и сами видели да оштећена ништа није рекла, него да 
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је једноставно напустила судницу, такође сте чули да сам ја пренела оно што ми 
је сарадница рекла, као што и Ви сада преносите оно што Вам је преводилац 
рекао, а ради се о причама које су овде из ходника а не из суднице. Сарадница је 
истина ушла овде у судницу па је рекла, Ви сте разговарали са преводиоцем, то 
је небитно, она овде у судници ништа није рекла, она овде у судници није рекла 
ни реч, само је плакала и онда су је извели, тако да је на овај начин то 
исправљено, може да буде и препала се што се мене тиче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите ја не видим да је то нешто у колизији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то је потпуно, шта сте Ви причали и шта је сарадница 
рекла, могла сам да не кажем шта ми  сарадница шапуће, могла сам и да не 
кажем шта ми сарадница шапуће, могла је она да не шапне, знате потпуно је 
небитно, господине Поповићу, може да остане и препала сам се, немам ништа 
против.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан, господо. Од првих дана мог процеса сам 
тврдио да доведете једну жену било коју да сам ја нешто ружно урадио уопште 
женској, а камоли детету од 13 година. Према томе оно што се данас у јавности 
изнело, у штампи верујте ми да моја деца, супруга другачије ће да ме гледају, 
једноставно кунем вам се за све можете да ме оптужите, не стидим се ничега шта 
сам урадио на територији Косова и Метохије, како сам знао и умео бранио сам 
државу, свој завичај, али да ме неко оптужи да сам ја командовао и да сам ја 
такорећи био присутан да се дете од 13 година силује, кунем вам се крстом и 
данашњим Петком, другим даном поста, да би га убио, ни трепнуо не бих да ми 
је рођено дете, а камоли да силујем неку женску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу вратите се, Ви сте исувише 
узнемирени.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па морам госпођо јер тако нешто ни у сну не би.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећете транскрипт.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: ....Онима који су то ових четири, пет дана, ово је 
класична намештаљка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. Дакле договорили смо се, Ви 
сте на овај начин исправили оно што све преводилац преводи, у ходнику, у 
судници, на разним другим местима, чује, прича, преноси, износи и тако даље, 
тако да смо сада све то забележили, а ми ћемо се видети онда 09.12. молим вас да 
се у том смислу за тада иако је то само један дан, припремате за завршну реч, 
односно макар за почетак завршних речи и да ме сада обавестите у овој 
варијанти колико ће бити потребно за завршну реч за изношење коме колико 
времена, мада смо генерално до сада причали. Да ли је то довољно неких 3, 4 
дана или не? Шта кажу браниоци? Три, четири дана кажу браниоци? Тужилац? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу се трудити да 4-5 сати, не треба ми више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Четири, пет сати ће тужилц да излаже. Оптужени?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можда и краће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Поповићу, цео дан, тужиоцу цео дан, браниоцима 
свима осталима је довољно три, може за тужиоца и браниоца, за тужиоца и за 
Поповића то је два дана, за одбрану је довољно, остале браниоце колико је дана 
довољно? Је ли довољно 2-3 дана? Два дана ја мислим. И остали оптужени по 

ВР
З 1

02
7



Транскрипт аудио записа 
са главног претресаод 29.11.2013.год.,                                                            страна 6/9 
 
 

 
К.По2 48/2010 

пола сата. Значи, једна недеља нам треба, је ли тако? У том смислу смо се 
договорили за то, хвала Вам. Значи, видимо се 09. Изволите. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја се извињавам, видим да нема других реакција, ако је то 
неко изговорио пре него што сам ја ушао, одмах ћу прекинути. Ја сам само хтео 
да замолим судско веће, знам да судско веће нема ингеренције у том смислу, али 
да једну начелну молбу упутим свим учесницима у овом поступку да приликом 
саопштавања података средствима јавног информисања из овог кривичног 
поступка испоље једну неопходну дозу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво упознајте судско веће о томе шта се дешава? 
Немојте скакати господине Борковићу, господин Бобот излаже нешто. Кажите 
нам само шта је? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Јуче је објављено у „Блицу“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У штампаном или у електронском? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ограничићу се само на оно што је било на јучерашњем 
трећем дневнику који сам лично гледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком каналу? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: На РТС. Пренето је да је обављено препознавање у овом 
суду и да је оштећена препознала именом и презименом Срећка Поповића и 
Николић Милојка као извршиоце силовања. При том је тај текст који је читан 
праћен са фотографијом из албума фотографија који се налази у списима 
предмета. Ја знам да је овај поступак јаван, да постоји слобода извештавања, ја 
имам неко своје мишљење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште нисмо показивали слике овде, 'ајте молим Вас. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја то управо и говорим. Значи, није спорно да је поступак 
јаван. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, да није то случајно изашло из овог неког? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не знам одакле је то изашло јер ја што се мене лично 
тиче са новинама немам никакве везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа немојте да се правдате, само питам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја могу да проверим да ли је до тужилаштва или није, ја 
не знам заиста. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: При том она сазнања која ја имам нису таква да их је са 
сигурношћу препознала, то ће  можда боље рећи браниоци тих лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Небитно, али то је чак и материјално нетачан податак који 
се износи, а при том објављују се на РТС фотографије из албума фотографија 
сачињених 1998, 1999. године што јасно указује чини ми се на једну, да кажемо, 
једну. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ми овде знамо чињенично стање, нико Срећка не 
оптужује да је урадио тако нешто. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Али то објављује званичан, јавни сервис РТС на трећем 
дневнику. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја нисам, ја не знам. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Знам, ја не кажем да сте то Ви тужиоче, ја Вас изузетно 
ценим и поштујем и професионално и лично и ја ништа лично не износим. Мени 
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се само тај начин извештавања учинио као непрофесионалан и новинари су од 
некога ту информацију добили, ја само апелујем да Ви апелујете на учеснике у 
овом поступку да у обраћању новинарима испоље једну неопходну дозу 
коректности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бобот, само могу то да пренесем Служби за 
информисање овога суда. Иначе, ја лично, пошто не могу да реагујем, већ 
Служба за информисање морала сам да огуглам. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Нека  они прегледају снимак синоћњег трећег дневника и 
ако осете потребе нека дају некакво саопштење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако осете потребу онда, иначе. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Тако наравно, то је ингеренција суда, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иначе овако што се мене лично тиче то не би тако 
требало да буде, али иначе шта да радимо. Кажите. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала што сте ми дали реч. Ја намерно нисам хтео да 
се јавим зато што ја лично нисам гледао тај дневник и непосредно пред улазак, 
нити сам читао тај „Курир“ у коме пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада „Курир“ или  „Блиц“? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: И „Курир“ и  „Блиц“ и  трећи дневник РТС. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А „Правда“ је ли узвратила или није, само питам?  Није, 
мислите вечерас. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Видите, уважена колегинице и чланови већа, то је 
оно што ја стварно апелујем дуго времена већ уназад да управо ширење тих 
наравно, што је лепо рекао и колега Крство Бобот, Ви немате благе везе са тим, 
ја то знам, значи то апсолутно није од Вас, али то је једна опасност. Небитно је 
да ли је ту у питању Николић Милојко или било који други, значи такво и 
препознавање, таква доступност фотографијама па тек након тога извођење 
радњи препознавања то је такав мач са две оштрице и то тако може да се 
злоупотреби и нажалост се злоупотребљава максимално да једноставно то данас, 
сутра може и сигуран сам да долази и до тих сведока. Сутра ће и та на пример 
Аријете да сведочи, ко нама гарантује да она није погледала тај дневник, ко нама 
гарантује да није на неки начин дошла до било путем електронским путем, било 
непосредним читањем и сутра ће она да препозна и онда не можемо ми да 
кажемо да је то препознавање извршено у складу са одредбама Законика о 
кривичном поступку. Значи, једноставно превише се експлоатишу те 
фотографије у оне сврхе како то не би смело да се чини и ово је само један низ 
нажалост на који не могу ни ја као бранилац ни ви као суд, не може ни уважени 
колега да утиче јер приде што су те информације које су изнете ако су таквог, а 
ја верујем Крсти Боботу од речи до речи, значи тако како су изнете нису тачне 
ни мало, а ми знамо овде да нису тачне ни мало, нити је она кога именовала нити 
је кога препознала са сто процентном сигурношћу, али нажалост то се 
експлоатише, то се злоупотребљава и ту се нажалост доводимо и ми да кршимо 
закон због таквог начина извештавања. Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк, шта да Вам кажем, то смо имали у 
неким другим предметима, имали смо ситуације да такође реагују и окривљени и 
браниоци, али сада шта да радимо то је то за сада. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте рекли да се упозоре учесници у поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу, ово је овако ушло у транскрипт 
видећемо шта је то. Ја схватам да људи негодују не људски него оправдано је то, 
али таква вам је сада ситуација у земљи транзиционе правде, тако да ћемо ми да 
се видимо 09.12.2013. године у 09:30 часова. Господине Ђорђевићу, да ли сте 
још нешто хтели или да завршавамо? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Једно практично питање само. Најавили сте 
завршну реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И време смо определили. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли постоји неко време које можете да нам 
резервишете за то јер завршна реч морамо да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почните да припремате, јер пазите ово је сада крај. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не ради се о томе, ради се о неком термину 
који би евентуално могао да буде да бисмо ми друге обавезе могли да 
исканалишемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу вам рећи, значи то је сада, немам сад овде код себе 
те термине, али то је сада крај децембра када би то заменили са неким другим 
суђењима, средина децембра и то је, да средина децембра негде и тамо она 
последња недеља и само да видим када је то, онда већ  после улазимо, ја се 
надам да бисмо тад завршили, не знам да ли ће бити нешто после ових 
интервенција неких у оптужници или не, то већ сада не знам и после имамо тек 
20. јануара, али ту већ не знам уопште ни распоред већа, отприлике неку назнаку 
у распореду судница. Ми смо се поделили нешто на нека два, три већа, тако да 
значи ту рачунајте ако би могли у децембру некако да то завршимо и да се. 
Верујем да је проблем, али видећемо. Кажите, да ли сте хтели нешто, да ли ће 
бити неких интервенција или не? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја у овом тренутку могу да кажем да с обзиром на 
чињенично стање и то како је сведокиња овде сведочила наравно да ће следити 
интервенција у оптужници, ми морамо да схватимо да је ово једна жива ствар, да 
се ствари мењају, да овде имамо доказна средства који су сведоци, дакле, ја 
морам прилагодити чињенично стање које се догодило и које је утврђено, по 
мојој оцени, на прошлом главном претресу, односно када је сведочила 
сведокиња Ганимете Никчи. У том смислу ја ћу проширити за неке радње у 
односу према оптуженом Николић Милојку, а тиче се онога садржине овог 
исказа Ганимете Никчи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у том смислу ће бити? Онда се припремите 
господине Палибрк евентуално ако буде неко изношење и тако у том смислу, 
чули сте ако тужилац то и каже и ако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја кажем отворено додаће се облик извршења 
конкретног кривичног дела које се зове силовање. Значи, то морам да урадим на 
основу изјаве сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја морам да признам да ми је за 20 година ево пуне 
каријере адвокатске мало необично да ми тужилац унапред говори шта ће да, ја 
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бих волео то да видим, а онда да се о томе. Мислим стварно овако да он мени 
наговештава шта ће да ради и како ће да ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он не наговештава Вама него одговара на моје питање. 
Он одговара на моје питање. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја смао кажем да када буде он ја ћу тек тада о томе 
размишљати, дотле нећу да размишљам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо то онда моћи пре овог 09. да се уради да се 
пошаље? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Наравно, није то проблем, то ће моћи да се пошаље у 
току следеће недеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ћемо да видимо са следећим налазом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, ја само одговарам на питања, а следеће питање је 
када ће бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он врши квалификацију. Изволите. Ко ремети 
сателитски?  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Слушајући дотичну Ганимете Никчи и 
њено излагање, ја вам тврдим да је она у оригиналу описала две особе. 
Погледајте фотографије које су одузете од Радмиле Отовић где ћете видети 
тачно тетоважу комплетну господин Минић је моје конфигурације, нижи од 
мене 3-4 цм, али је ту можда шири у раменима и тако, комплетно смо приближне 
физиономије и описала је у оригиналу Зорана Рашковића 1,90, плав, висок. Тада 
је он био мршав и он је носио мараме, он је, према томе тражите длаку у јајету, 
бацате кривицу на нас, а ја вам одговорно тврдим и часно вам кажем да је у 
оригиналу она описала ову двојицу и што је најгоре никад у животу с Циганима 
нисам стао ни на улицу а камоли да је био поред мене неки Циганин, а ја у 
животу командовао нисам. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда смо завршили за данас и главни претрес смо 
заказали за 09.12.2013. године. 
 
 Довршено у 12:43 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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