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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, добар дан.  
 
Да констатујемо да је присутан: 
 
заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,  
 
Пуномоћници Матовић и Радоњићи, 
 
браниоци Ђорђевић, Крстић, Палибрк, Брадић, Борковић, Стругар, Шћепановић, 
Перовић, Бобот. 
 
И недостаје ко?  
 
Ко се јавља за колегу Радића?  
 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Адв. Драган Палибрк, ја ћу мењати колегу Радића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако је са тим сагласан Момић? Сагласан је.  
 
 И за Петронијевића се јавља Бобот.  
 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Јављам се ја судија, адвокат Петронијевић је на претресу у 
Апелацији, чули смо се он ће закаснити мало али ће приступити, ја ћу га мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сагласан је Миладиновић? Јесте.  
 
 И оптужени су ту Николић, Поповић, Момић, Сокић, Булатовић, Мишић, 
Миладиновић, Богићефић, Корићанин Видоје и Вељко, Кастратовић и Брновић.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

да се претрес одржи. 
 
Наставак доказног поступка. Позвали смо за данас сведока Рашковић Зорана и за данас 
и сутра сведока Вуковић Марка и Рашковић Зорана и за прекосутра и за остале дане па 
ћемо видети колико нам дана треба за све то.  
 
Да ли можете да позовете сведока Рашковића, он је дошао у суд.  
 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице је ли дозвољавате само да за пола сата на 
пет минута изађем из суднице и да се вратим да би обавио разговор са једним лицем 
које је приведен као грађанин, па да видим да није случајно задржан јер неће моћи да 
ме добије, па ћу изаћи на пет минута и вратићу се а евентуално ако је задржан... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И мењаће Вас ко?  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па мењаће ме мој бивши старалац Шћепановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Старалац Вучић, добро.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам само уважене колеге је ли могу пре него 
што почне главни претрес, мој клијент је, није могао више имао финансијских 
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могућности овде где је до сада био на адреси и он је нашао нову, ја имам оверено исто, 
овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада опет нову?  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК:  О промени адресе, али онда ће бити дефинитивно значи ту 
се већ и процедура да се пријави у СУП Звездара, само финансијски зато што није 
могао да плаћа ово.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо после да унесемо, данас или сутра унећемо 
данас или сутра. Добро, добар дан господине Рашковићу.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Поштовани суде госпођо председавајућа, судско веће, 
добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас смо предвидели данас, сутра, прекосутра колико дана већ 
буде требало да испитамо Вас, имамо у међувремену проширење оптужнице, нека нова 
лица, неки нови догађаји, Ви сте о томе заиста раније говорили. 
 

Па онда да констатујемо да је пред судом Рашковић Зоран, са подацима као 
у списима предмета.  

 
Све је исто је ли тако? 
 

СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па променило се доста околности од задњег пута када 
сам сведочио, баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у погледу Ваших личних података се није променило 
ништа? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па немам личне податке госпођо судија, стварно их 
немам, озбиљно немам. Али добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате оца и он се зове исто, рођени сте исто, то је то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То јесте, то јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И као сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је 
кривично дело, тако ја Вас поново опомињем да сте дужни да кажете све што  знате, да 
не смете ништа да прећутите, да можете да ускратите одговор на питања која би Вас и 
Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу и да ја Вас потсећам да сте раније у овом поступку положили 
заклетву па Вас потсећам на то.  
 
 Упозорен, опоменут, суд га подсећа на заклетву коју је раније положио, па 
исказује: 
 
 Ви видим већ знате да треба да, да смо проширили оптужницу, заправо не ми 
него тужилац на Љубенић, 01. април 1999. године, она села о којима сте Ви говорили 
раније Пављан и Захаћ, дакле исто 14. маја и да овде у поступку је сада још једно лице 
оптужено, то је Булатовић Дејан. Ви ћете нам рећи шта знате о томе, и пошто је 
тужилац предложио Ваше саслушање, онда ће он касније да Вас испитује први. Хоћете 
ли Ви прво да нам испричате шта било тог 01. априла? 
 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли могу да добијем столицу да седнем или како год 
или да стојим, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете мени не смета да седите.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Хвала, знам прошли пут сте ме понудили па због тога 
питам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не смета ми, наравно.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај ради се о Љубенићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Наравно. Наравно да се сећам и баш се одлично сећам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Неких детаља, дакле ово је моје сведочење, а што се 
тиче Љубенића хтео бих да Вам испричам нешто о Љубенићу на један мој начин, нећу 
бити дугачак али, то је био 02. април чини ми се пре 14 година, оно што се ја сећам да 
је било нешто рано ујутро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сведок сведочи јавно, ја то нисам рекла на почетку. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јавно, наравно јавно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суђење је јавно. Изволите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јавно под пуним именом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 01. или 02. април, ми имамо у оптужници 01? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Онда је 01. нисам читао оптужницу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви се сећате 02.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ето извињавам се 01. април.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Ви се сећате 02. април или? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам у оптужници чини ми се навео одмах 2009. да еј 
почетак априла, нисам знао датум, сада оптужницу нисам прочитао. Да вам испричам 
то нашто из мог угла. Дакле, април и дан је сунчан, исто ко данас овако, нема облака на 
небу, то памтим и ветрић неки пирка и долази нас једно 30, 40 не 30, 40 дошло је нас 15 
„Шакала“ мислим да нас није било тада више од броја 15, али је било ту људи из ТО 
добровољаца, претпостављам плус 20 на нас, значи било нас је доста ту. И ушли смо у 
село са четири стране, опколили смо село и кренули смо онако како је било класика, 
није класика, то је први масакр богуми то је нешто први пут што ја видим у животу, то 
је нешто са чим сам се сусрео први пут али класика би била у односу на оно пре по 
Пећи, Брежаник конкретно или тако неко место, да се ушло и тако терају се ти сељаци 
из кућа, жене, деца у гуњевима неки тек и устали шта ја знам сељаци, прост сељак баш 
оно прост сељак и тако пали се нека кућа и то све и они се сливају, то је код џамије, ја 
памтим минарет тај одличан, по том минарету памтим дан јер сам гледао уз њега, па се 
сећам да је небо овако чисто. И углавном окупило се ту њих Шиптара жене, децу и 
старце нисмо дирали тај дан што је добро, богу хвала да је тако, међутим оно што је 
било процењено да је за, уствари не знам ни шта је било за процењено није постојала 
наредба, није било на крај памети мени барем, а и већини ту што су били са мном да 
може доћи до масакра. Е сада, оно што се одлично сећам, то је тај круцијалан догађај 
окупило се ту њих не знам ни број, ја бих рекао 60 до 100 тих сељака, и онако 
уплашени тискају се ко овце пред клање, имам слику где је ваљда један сина онако 
крије иза себе и ту излази један Шиптар, дакле ту су, има нас и 15 ту сигурно и 20 нас 
војника, међутим Мртви је ту испред њих изашао је тај Шиптар и овако је рекао „шта 
сте дошли овде ко разбојници, никад нисмо имали проблем“, он је изашао испред целог 
тог строја, те скупине што је била ту и Мртви је дигао калаш како му је био ту и ту га је 
сасекао и рекао је „овако ће да прође свако ко буде рекао нешто лоше за српску 
полицију“ и тада је из само њему знаних разлога наставио да пуца. У том тренутку оно 
што ја видим, што могу да се закунем три цеви су пуцале, има једна четврта што се 
придодала, али то што траје то траје. Има један израз психолошки фреон се зове, фреон 
је иначе име за гасове који се користе у расхладним медијима, немам појма, углавном 
мени госпођо судија и дан данас та слика ко да је неко притиснуо паузу, ја се сећам тог 
ледила јер сада идем на њих испред мене, то је гомила јер они су били стиснути ту уза 
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зид неки, то је гомила апсурдно разбацаних лутака, одбијам у глави да их доживљавам 
ко људе, 10 година то одбијам него су ми онако лутке. И тако то хркља, чује се ту 
самртни ропац, то, тако је стрељано и та слика где овај хоће да заштити то дете, можда 
му је отац не знам, како може да га заштити ако се пуца. Нису бежали него тако су 
падали један преко другог подвлачили се и то хоћу да вам кажем то ледило, тај фреон. 
Сада иде, ја не знам колико то траје, мени је вечност у глави, иде један војник од наших 
по мени па нећу да кажем најбољи, али бољи српски ратних, не знам да ли сам видио 
храбријег борца од тог момка, искрено, у том ледилу он устаје ево овако. Извини. 
Улази у то брдо људи али ми смо сви залеђени ту, дакле улази и туп главу, па креће 
горе, сада су то удови, нога му посрће, али он јури видљиву главу, туп, имена виче 
Идриз, Ибро, туп, туп, туп и тад се дешава следеће, сви ми који смо били замрзнути ту, 
ја, а и многи други, посрали смо се од страха, то је 01. април како рекосте, рат је почео 
пре 7 дана, било је нормално и да одете на пијацу до пре осам дана, дакле ту су људи из 
Пећи, е то што нешто не могу да објасним ја сам причао и са психолозима, тог тренутка 
то ледило што је било нестаје, дакле зашто кажем храбар потез тог војника, зато што је 
он један ужас мени лично, то сада знам да објасним, тада не би имао појма то да 
објасним, био сам ту јер треба да будем јер сам Србин. Међутим, тог тренутка смо се 
сви одледили били, знаш некако је дошло олакшање, бајо ајде заврши се то, то тамо 
мало и песма и мало смо се раскравили и кренусмо низ пут назад одакле смо дошли, 
касније пиво, лешеви осташе горе, свашта би са њима, после шта ја знам, ето то је тај 
Љубенић. И то је истина. Има још нешто, и то морам да вам кажем, јер мене то онако 
лично, ја сам био тада уз команданта мог Мртвог, не тај дан него и тај дан наравно, 
него после он је причао са генералом Балтићем, то је један изузетно частан генерал и са 
њим смо имали акцију код Бандера, Душановац горе што спомињу, стварно је била 
борба. Дакле, у кафани су њих двоје причали да је то, на један такав начин најбоља 
акција српских снага, јер ми смо Срби, ми јесмо „Шакали“ али смо били сви Срби који 
су ушли унутра.  Зашто најбоља, зато што оно што је претекло од стараца, жена и деце 
је морало пешке ка Дечанима, па је тако уз свако село, јер било је ту кад се то стрељало, 
хтеле су, гледале су те жене викале су, хтеле су да приђу, небитно. Онда су оне пренеле 
ту причу од ува до ува и чињеница је да од Пећи до Ђаковице са десне стране према 
Албанији од тада ниједно шиптарско село, сви су иселили, самим тим нису имали 
јатаке и то је та Харадинајева зона у то доба. Међутим, ја са мојом памећу данас 
сматрам да је то било нечасно и да је то класичан масакр који смо урадили то јутро над 
сељацима, шта ја знам мени је сељак сељак и у Шумадији и на Косову. Ето то вам је 
Љубенић, све остало су детаљи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е детаље прво тужилац.  
 

А ја ћу да констатујем да је у 14,51 у току излагања сведок Рашковић који је 
седео док је давао исказ је устао, окренуо се ка делу где се налазе оптужени  и гледао ка 
њима.  

 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Гледајући оптуженог Николић Милојка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 У део где седи оптужени Николић Милојко, који је подигао руку махнуо му и 
рекао „где си јаране“, а он је, затим је сведок Рашковић рекао „извини“.  
 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Немој ми што замерити уз наклон.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 И понавља „немој ми што замерит“, наклонио се ка њему, па се окренуо и 
наставио да даје исказ.  
 
Е сада тужилац Вам прво поставља питања, већ знате, затим одбрана па ми. Изволите 
тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан господине Рашковићу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Поштовање господине тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајмо испочетка ако можете да опишете како сте кренули из 
ваше базе из Пећи и ко вам је рекао да кренете и где да кренете тога дана почетком 
априла 1999. године? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Часни српски суде, поштовани господине тужиоче, ја 
морам да вам кажем још нешто, ја данас нећу да говорим о именима ни ко је кренуо 
нити ћу да укажем прстом ни на једну од ових пушака из следећег разлога најискреније, 
ја сам већ напољу на слободи, као слободан грађанин Републике Србије преко око 
годину дана. Има годину и по дана како тражим, молим и како је ургениције и тужиоче 
Станковићу, чујем и господин Вукчевић пишу да ми се изда лична карта, да имам 
документ да могу да се представим, ја не желим да будем овде као што сте видели 
одбио сам заштиту суда, хоћу да будем Зоран Рашковић под пуним именом и 
презименом да могу да сведочим, да се представим овде да имам право као и сви ви у 
судници на лични документ. У том смислу стварно сам обишао многе званичнике 
земље и омбудсмана господина Јанковића, један сјајан човек, ишао сам и у страна  
представништва ОЕБС, причао са Јовановићем и тако даље, сви су ми рекли и 
подржавају ме да је то моје уставно право, чак сам и причао са судијама овде у 
Устаничкој, неког сам и упознао или тужиоцем, тражио савете, некако осећам подршку, 
из разлога што ја годину дана ја не могу да одем ни у пошту, не могу ништа не могу без 
личне карте, не могу бицикло на Ади да изнајмим а да неко не зове тужиоца ко ће дати 
личну карту, што и не би био, мислим то је мој основни проблем, а због чега ми је то 
проблем, то ми је проблем из разлога што имам јако лошу комуникацију што је већ 
стандардно и дуго траје са Јединицом за заштиту сведока, пролазе и по три месеца ја не 
могу да видим ниједног од њих, а задњи пут када сам причао нешто смо и поправили 
однос уз медијацију тужилаштва. Дакле, говорим сада чињенице, чињеница је да су 
оптужени махом сви колико сам упућен, или готово сви, на слободи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И нека су на слободи, то је одлука суда Србије, онда 
значи да треба да буду, ја не улазим у то. Али сматрам пошто сам својим очима видео 
да Јединица за заштиту тражи да ми се укине и обезбеђење и да се не кажем да сам 
златан, вероватно имају  и они приблема са мном, кажем сам себи ако би се сутра 
нашао на улици  без документа, тада сам ја кварљива роба, могу лако да ме неко и 
деградира, знате на моју прошлост врло је лако да се дискредитујем на тако неки начин 
имам одређене бојазни, те из тог разлога ја не бих именовао ниједно лице од 
окривљених са клупе, барем док немам то уставом загарантовано право на лични 
документ јер у случају да се нешто поремети, а видите да се прилике мењају и у земљи 
и како год, политички ја бих волео ипак да имам неку заштиту а то је лични документ 
ако пожелим да се склоним негде или да шта год. Да ли ме разумете, најискреније сам 
вам се обратио вама као суду српском.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да Вас разумем, него овако дајем Вам сада један папир на 
коме пише име једног сведока коме, односно име једне особе која сада овде у поступку 
више се не користи именом него има псеудоним, значи уколико случајно будете 
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говорили о тој особи споменућете псеудоним тај који ту пише. То је прва ствар. Друга 
ствар за мене је несхватљиво то што причате, али један од оптужених или двојица или 
више не памтим уопште чак ни ко је то био, за време док је боравио у притвору није 
имао личну карту, истекла му је и уз наредбу суда он је за то време док је био у 
притвору добио личну карту. Заиста не памтим ни ко је то био, нити, ја сам такође 
сматрала да је то наравно нормално уставно право и ја сам то тражила. Значи у сваком 
смислу после овога упутићемо и ми оно што можемо, без обзира што сам и ја, сада 
ћемо овако као веће да тражимо да нас обавесте шта је проблем да се вама издају лична 
документа. То је то што можемо да нас обавесте шта је проблем.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Има једна новина у томе што нисам ни ја знао, наиме 
они мени кажу да нисам Србин, да нема држављанство Србије, ја не могу да улазим да 
ли сам Србин или нисам, то ми је смешно причати о томе, знам да су ми отац, мајка и 
брат Срби са документима, а знам да сам служио војску и знам да сам позиван на 
гласања редовно и да сам гласао, сада како нема.  
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ниси Србин брате, ниси Србин уопште ниси Србин.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Опомиње се Николић Милојко да из дела где се налазе оптужени не довикује 
сведоку „ниси Србин“. 

 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Лаже, видиш да лаже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи слушајте ме Николићу, значи сада упадамо у други 
проблем, проблем што нас ометате, што ометате сведока, нарушавате достојанство суда 
и присиљавате да донесем неке мере за које сада уопште нисам расположена. Ајдете 
наставите молим Вас. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ето то сам рекао, рекао сам да не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате доказ о држављанству, је ли Вам кажу да немате доказ о 
држављанству? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, немам доказ, а са друге стране то ми је мало 
необично то што сам служио војску ипак по закону не може да се служи што су ме 
водили на гласања, што ми и родитељи и брат и цела фамилија уназад много година  и 
векова имају све могуће папире Србије.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са чим сте гласали када сте гласали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ту у затвор дође, ја сам био у пенолошком систему, 
па тако нас, рекао сам док су ме водили на гласање, дођу и поведу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ћемо сада да наставимо са испитивањем, па ћемо добити 
ту информацију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Председнице већа код овакве ситуације моје питање би се 
односило на конкретне радње појединих лица именом и презименом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте да видимо шта ћемо да добијемо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дакле, сведок је рекао да не жели да даје одговоре на та 
питања,  па са тим у вези ја не бих имао никаква питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате питања више. Добро. Да ли одбрана има питања?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Могу само да Вас известим да је заиста овде присутни 
Рашковић за ког ја могу да гарантујем за његов идентитет, да су његови родитељи 
држављани Србије, да је његов рођени брат држављанин Србије, да је поднео захтев за 
држављанство 15.12.2011. године, 05.12.2011. године, да тај захтев није ни узет у 
разматрање, мислим да немам шта друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужилац нема питања.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли одбрана има питања? Не. Добро, онда суд има 
питања. Овај знате сећате се прошли пут када сте причали о Љубенићу, ми имамо Ваш 
исказ? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: О Љубенићу можда у реченици, две али нисам причао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било те реченице „зар и ти Алија“ и тако даље? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро, ја имена сада конкретно не памтим која су 
употребљавана, тако да коришћена су та локална имена шиптарска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу ја предочавам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Приликом тог тренутка док се оверава, док се гасе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу Вам предочавам да некако слично али опет 
другачије од тога један сведок који је преживео то све, каже да је заправо да је та особа 
која је то радила или више, он не зна наравно колико, је псовала албанску мајку и тако 
даље? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, објаснио сам тај, то ледило које је настало, та 
тишина, а ово о чему ја причам видело је сигурно 20-так Срба нас који смо били ту, 
дакле и стварно и када сам опет под знацима навода немојте да ми замерите, када се 
замрзло, како да се изразим, заледили смо се ми, уплашили смо, ја сам се уплашио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели можда ситуацију пре него што се пуцало у 
те Албанце, да је Мртви прислонио једноме војнику пиштољ и запретио му уколико не 
пуца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То се десило у току пуцања као што сам вам објаснио, 
када је Мртви убио тог који је изашао метар од свих осталих, да ли им је он неки главни 
или одборник села био тај старији Албанац, Шиптар, како год, а онда је Мртви 
наставио да пуца из калашњикова и када је истрошио оквир пошто су се само две 
пушке придружиле од толико пушака ту, он је видео тог малог, то је истина, извадио је 
ТТ-јац одавде му је био у прслуку „пуцај мајку ти јебем пуцај, пуцај“ и тај дечко иначе 
тада негде он је моје годиште, исто је био млађи, он је истина затворио очи и пуцао је 
према маси, то је стварно истина. Међутим што се тиче тог човека да ли сам задржао 
неко право не знам гспођо судија ја немам ниједан уговор нијдан подговор са 
тужилаштвом, немам ни судску заштиту немам, то сам одбио, а колико знам нити сам 
сарадник нити сам окривљени сведок, али одбио сам да кажем идентитет тог дечка, 
уствари они су га можда и сами нашли, ја га нисам споменуо ниједном до сад, а ту се 
позивам на имате оно када се куне да постоји тај морално, морално би се понизио ако 
би рекао његово име стим више што  храни и своју децу и сирочад од свог брата, а ја по 
мом мишљењу и по души мојој и по мојој свести и моралу, како хоћете стварно тај 
дечко није крив. Да се мени десило да ми уперио Мртви пиштољ у главу том приликом 
и ја би пуцао знате.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отприлике такву исту причу смо и чули, али смо чули и име да 
је Мићко Ивановић био присиљен да пуца. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја име нисам изговорио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу вам рећи име, да је Мићко Ивановић био присиљен да 
пуца тада том приликом и чули смо такође једну другу причу од сведока, од 
окривљеног који је закључио уговор о сведочењу, да није пуцало само три, да се није 
пуцало из три пушке, већ да се пуцало из више, дакле да су нека тројица војника били 
постављени испред тих Албанаца и да су неки били онако мало удаљени као заломљени 
од неке кривине, тако он мисли, није баш све то видео непосредно, али испада да је то 
било више.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знате шта.... 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет смо чули и још неку другу причу од Албанаца, па Вас 
питам само шта сте Ви видели, где сте тачно Ви били у односу на те Албанце, да нам то 
објасните пре свега? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро, одакле да почнем, од почетка пошто сам 
испратио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почните како год хоћете. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекли сте сведока прво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви видели људи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако имам право то на суду, које се тиче, да не бих себе 
угрозио или да не бих ја нанео себи срамоту, уколико је икако могуће, ја бих се 
уздржао од коментарисања, то ћу се трудити максимално, не желим никакву повезаност 
са овим сведоком овде, ако је могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са „А-1“? Ја Вас то и не питам, ја Вам предочавам, питам Вас 
где сте стајали у односу на те Албанце? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам управо рекао, да није и не постоји шанса, 
толико ми је „замрзнуто“ сећање, да скоро имам фотографију у глави, те слике, да су 
пуцале три цеви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шансе? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Три цеви су пуцале, плус та једна, али то је било 
периодично, док није „Мртви“ поново заменио оквир, репетирао и наставио, јер нема 
оквира колико има људи, у оквиру има само двадесет комада, па треба да се мења. Ту је 
била гомила тих људи, како сам их већ описао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нам онда кажете „Мртви“ и још двојица. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овај  у ког је уперио пиштољ? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је, то је оно што ћу ја прстом да уперим и иза 
чега стојим, иза чега стојим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте видели то одакле? Јесте Ви стајали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ли, имате ли неку карту? Гледао сам на „Гугл“, 
постоји карта Љубенића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо слике неке, фотографије. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако имате скицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Љубенића и из овог доба, али нам објасните овако. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могао бих да Вам објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви стојите са стране. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледате те људе. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, не, овде Вам је џамија, по минарету се 
оријентишем, по том селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да нам кажете тако да се сними и да то буде снимљено, 
стоје људи, постављени, разумете, уз нешто или тек онако по средини пута. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам се налазио, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лице по лице или тако нешто. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Има џамија изнад и они су се ту доле и терали у тај 
центар села, то би био центар села, исто нешто као у Ћушкој, како год да је село, има 
тај неки центар и пут иде одоздо, одозго наниже и ја сам био на овом путу, изнад места 
где се десио масакр.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико је далеко? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не далеко, ту на неких, не више од десет, петнаест, 
двадесет метара, слаб сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а колико су ови који пуцају, Албанци удаљени од њих? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Колико су они од Албанаца? Па највише као ја од Вас 
овако, са цевима упереним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико то дође, два, три метра. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Само што Албанаца има гомила, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико то дође, два, три метра, пола метра? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Између мене и Вас сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па једно три метра. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Три и по, четири метра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три и по, четири? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја бих тако рекао, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо  тако и да забележимо, да је толико отприлике 
било између њих. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте повише њих, је ли тако? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је, на десет, петнаест метара, исто сам близу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли ту неке кривине, да онако мало завија пут и где је то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па то је тај главни сеоски пут, није прашина, није 
макадам, али није ни чврст асвалт, какав би био, рецимо, овде, него тако неки. А 
кривуда пут, он се спушта, пазите, ту има и раштркано је село, али то гро где пролази 
пут, јесте кривуда, да, кривуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када се спуштате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али тај правац где су се они окупили, ту има нека 
проширења, проширење, мислим да је ту била и нека лименка, трафика, нешто, тако 
нека ограда, нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када смо овде саслушавали људе који су преживели тај догађај, 
они сведоче о два појединачна убиства, која су претходила овоме. Дакле, не једно 
убиство него два убиства. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па то испред масе те? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, један испред масе, а један са стране, видећете после 
отприлике на слици, где је то, како изгледа то место сада. Ви то нисте видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја се сећам да је „Мртви“ убио овог једног, ту је била 
пауза када је рекао, овако ће сваки да прође који буде, који буде вређао или лоше 
говорио о српској полицији.  И онда је наставио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је ту било и неког питања, у вези оружја, да ли они 
имају оружје да предају, Албанци и  то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, било је нешто то, али ја тада нисам стигао, ја 
наилазим одозго, са двојицом, тројицом у групи у којој сам ја био. Јер то траје, ја сам 
одмах отишао сада на гроб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли тај Ваш морални став и убеђења поводом саопштавања 
имена подразумевају и да нам не саопштите имена оних који су тада били или можете 
да нам кажете, ко је било тих петнаест људи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо, госпођо судија, ја сам рекао и прошли пут, 
поштујући српски суд, а није овде, нисам, како ја доживљавам ствар, можда грешим, 
шта знам, није то питање хоћу ли ја сведочити, ја сам небитан, као сведок овде, можда 
и јесам битан. Ја хоћу свакако да сведочим, не доводи се моје сведочење у питање, већ 
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се доводи у питање да ли Србија жели да ја сведочим. Ја немам документ, годину, две 
године, а тражим га, стварно сам куцао на сва могућа врата и код институција, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сада је питање било, да ли. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам сведок који „игра“ по диктату баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли та имена сада, те групе од петнаест војника, да ли ћете то 
да нам кажете, која је кренула? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рећи ћу Вам све комплет колико се сећам и шта знам, 
од тог јутра како смо се и окупили, где смо се окупили, кога смо затекли тамо када смо 
пришли селу, ко је на коју страну пошао, а да се ја сећам, ко је био са ким у групи и 
колико. Ја памтим можда неко спорадично убиство, пре главног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко је кренуо? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Директна имена починиоца у строју за стрељање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам, ко је кренуо? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па кренули смо ми из штаба, нисмо имали штаб још 
тада, штаб нисмо имали, из кафане смо кренули, из кафане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте кренули аутом или пешице? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Возилима смо кренули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико возила? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па тада смо можда тек почели и да се пунимо 
возилима, то су нека та стандардна, тада је „Мртви“ имао ону своју „Аскону“, то се 
сећам, био је „Голф-2“, „Лада Караван“, па једно пет, шест возила, нас сигурно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вас петнаест кажете и ови други који су били? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Око петнаест тада, то је кажем, седми дан, тада нас 
није ни било више од петнаест „Шакала“, то је она постава из Старог Моста, што се 
окупила, па идемо сада ово је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо да се подсетимо која је била та постава, Ви, „Мртви“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја, „Мртви“, Маџо, Ранко „Босанац“, „Шумадија“ је 
био ту. За Срећка Поповића сам се оградио задњи пут, да ли је био у Старом Мосту, он 
каже да није, ја остављам простора да није, али је био ту од првог дана, са нама. Затим, 
био је неки момак Маџо Вуковић, Зоран Обрадовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Лаза Марковић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па тај Лаза Марковић, ако је то момак из Белог Поља, 
не бих знао, или је Лаза Павловић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Лаза Павловић, а ово је Мићко Ивановић, Лаза Павловић, 
Мићко, ја сам помешала. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видите, тај Лаза  Павловић он није никада припадао 
нашој јединици, а Мићко Ивановић, кога спомињете, он је придодат када смо дошли 
горе, било је двадесет, по томе и памтим овај страх и тај, то ледило, замрзнуће, јер овде 
код нас у јединици је рачунајући и мене, мада не у толикој мери, било је ратника 
прекаљених, који су ратовали већ годинама по свим овим српским ратиштима, где је 
требало да се брани земља. А ови момци или људи, њих двадесет, што је ваљда из ТО 
доведено, то је неки други одред, па су били ту на испомоћи или шта ја знам што су 
били ту, углавном ишли су са нама цело време. Али пошто сам некада радио у кафани, 
две, три године пре тога, познавао сам те неке људе, Пећанце, обичне, грађане Пећи. 
Дакле, и они су били ту и видели су и видели су ово о чему говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а Владан Крстовић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Владан Крстовић, њему је ваљда надимак „Џуџа“, а 
прилично сам сигуран преко 95%, да је био тог дана у Љубенићу, мада га не видим 
конкретно у неким, немам, како да Вам објасним, немам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате шта је радио, али, мислите да је пошао. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја нисам видео никакав гадалок  што се њега тиче, да 
јесам, ја бих то сигурно до сада изнео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели тада, да ли је са Вама кренуо Бата Лекић или 
Бато Лекић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ:  Па Бата Лекић и Мићко Ивановић, они су били онако 
врло блиски другари тада, дружили су се, могуће да је био и Бата Лекић.  Ја кажем, 
познавао сам тада сигурно тридесет људи, који су били ту, али ту су из Пећи. Међутим, 
данас ваљда је прошло и четрнаест година, а мени у памћењу су остали шутери. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нама је сада у овом поступку проширење осим за нова села и 
тај нови датум и за новог оптуженог Дејана Булатовића. Да ли је био он? Да ли је он 
био уопште припадник Ваше јединице? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дејан Булатовић, ко је Дејан Булатовић? Овај „Була“? 
„Була“ је био припадник наше јединице, али не од почетка, већ од Љубенића па надаље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био у Љубенићу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „Була“, јесте био је у Љубенићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате нешто о њему? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате нешто о њему од раније? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли знам о „Були“ нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто о њему, да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па долазио је у кафану, мислим сасвим просечан 
човек, никада није нешто, није ми био да знам да је правио неке проблеме, нормалан 
човек, који је као и хиљаде и хиљаде тих дана, људи из тог нашег рада, био позван да 
враћа дуг држави, чему се и одазвао и тако се и задесио ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био, да ли њега памтите током тог периода, да је у 
рату био нешто болестан, имао гипс или тако нешто? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Стварно не могу сада да се сетим да сам га видео, са 
гипсом, не, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Некако се повезало кроз сведочења, па је пар пута то тако 
произашло, неки људи оштећени, говорили су овде како је један војник причао о томе 
да су му брата из воза, Албанци извели и убили. Па да је сада дошао његов тренутак да 
се освети. Па су онда ти исти људи гледали фотографије, па се то некако повезивало, 
неки од њих су то повезивали са Булатовићем. Да ли сте Ви тако нешто чули или да ли 
сте били у прилици да то видите? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А па био сам у прилици да видим, био сам у прилици 
да видим не конкретно да су Шиптари кога извели из воза, али сам био у прилици 
нажалост, уствари, то је истина, да видим и крематоријум у Клечкој, да видим и остатке 
силоване осмогодишње Српкиње, да видим канал у Глођанима, будем и на Кошарама, 
свашта сам ја видео од шиптарских терориста, то је истина. Могуће да су узели неког и 
могуће да је неки Србин решио да се бори против њих касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да је на пример, тог дана Булатовић тако 
нешто рекао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, стварно, можда је рекао, али четрнаест година је 
прошло, стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви тада, да ли су сви ти Албанци се сами одвојили од 
жена и деца од мушкараца, или је дошло? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Била је та шаљива наредба, шаљива, на крају испаде 
буквална, тога се сећам, те шаљиве наредбе од тринаест до седамдесет, пошто је 
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тринаест малерозан број, онда од дванаест у строј, мада нисмо гурали децу од дванаест 
година, не сећам се да је иједно имало дванаест, али било је тако, то је та наредба, без 
обзира што се није знало да ће да се стреља, али стварно, говорим за људе око мене, 
који су били ту шокирани, са ким сам могао да причам, ми нисмо ту дошли посебно 
што је то шести, седми дан по почетку рата, нисмо ушли са намером да стрељамо, то је 
„Мртви“ имао у својој глави и тако се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви пре него што сте дошли до центра, улазили у неке 
куће и одатле истеривали људе? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам прошао, десним крилом села, туда сам ушао 
кроз десно крило и наставио сам према центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте улазили у неке куће и дворишта или не? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па погледивао бих ту, има ли кога, шта има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па по тим кућама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улазили сте у куће? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па вероватно да јесам, у дворишта куће, да, 
претпостављам да јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су спратне, јесте се пењали на спрат? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ми смо ушли да „чистимо“ село, знате оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас то и питам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Класика, да уђемо, да „очистимо“ село, јер шта ја знам, 
неко би викао, а вероватно је истина то било, знате, да ту има терориста. Ја мислим да 
су они ту помагали терористима да увече се преобуку, да се нахране, када се смрачи, а 
када се крене у „чишћење“ ја у мојој групи у којој смо били, ми смо прошли десном 
страном, па смо избили повише џамије. Толико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је са Вама био? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Преко њива смо, знам да сам, да сам се одвојио, нисам 
ушао главним путем, него сам преко њива, около, па горе. И ту има нека кућа, 
издвојена, прошли смо и кроз те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ушли у кућу, прегледали и тако даље? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био са Вама у групи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Са мном, колико се ја сада сећам, био је „Була“, био је 
„Кастро“, „ Бобан“, можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бобан Богићевић је био у тој акцији, добро, а да ли сте Ви. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И било је ових што сам рекао, да им сада имена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих територијалаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је, било је, ето чим је био „Була“ са мном, он је 
тада био територијалац, није био „Шакал“ тог дана.  Мислим „Шакал“, нисмо ни ми 
били „Шакали“, како нас данас зову, него смо били припадници, како да Вам кажем, то, 
јединици од „Мртвога“, ето тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, каже овако, нешто Вам сада предочавам, исказ једног 
сведока: „Пре џамије ту, не знам да ли је то центар села, али самим тим, када сам 
дошао, видевши „Мртвог“ да је ту стациониран, ја сам претпоставио да је то центар 
села, зато што је он ту узео тај став иза тог зида, држи неки папир. У том тренутку су 
почели да стижу велика маса и са свих страна цивила, жена, деце и мушкараца, 
„Мртви“ је само говорио, „жене терај доле према путу, жене одвајај према путу“, што 
смо сви и радили“. И сада у том селу, хоћете да ми кажете, ко је вршио то раздвајање, 
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да ли су то вршили сви и да ли је неко од војника тада некога спасио, односно неког 
мушкарца, заправо упутио тамо у групу са женама и на тај начин му спасио живот? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Празан папир, пошто сте поставили два, три питања, 
да могу да испратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате, да, поновићу Вам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ово сам Вам прво предочила 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ви сте рекли прво за жене и децу, како се раздваја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За то раздвајање, да ли је та наредба стигла од „Мртвог“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Као што сам навео, богу хвала, тај дан, жене и деца, 
нити су убијани, нити знам да је нешто силовано ту, осим мушкараца, тих сељака. А 
раздвајање, па не знам како ће то сада Вама да звучи, ја не знам ни да се изразим можда 
најбоље, али то се само раздваја, оно тече низ пут, знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И онда ту има војника и онда се оцени, ти стани ту, 
значи ко је сељак здрав физички да може да носи ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли су то радили сви, нама овај сведок каже, то смо 
сви то тако упућивали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видите, не могу да раде сви, не може то тако да се 
каже, раде сви. Ако Вам кажем да има ту људи што су ту узели пушку, пре шест дана, 
он може покушати то да ради, иначе, није, склањају се, не раде сви, ради њих пар који 
су вични томе и довољно је да одвоје тако пет, шест, касније они сами се одвајају. Ко се 
не одвоји, довољно је надзор да му се каже, ало, улази тамо са упереном пушком у њега 
и онда они сами се ту  сакупе, да нису ни знали зашто се сакупљају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, е сада је ово следеће питање било, да ли је неко тада од 
вас, од Ваших сабораца, помогао неком Албанцу и упутио га тамо код жена? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја верујем, не један, него да је ту било сигурно и 
десетак тих сабораца, рачунајући те људе из Пећи, који су помагали, јер ипак то је 
релативно близу  село Пећ и познавали су се међу собом, јер су радили негде у граду, 
онда је нормално да му помогне, да му одвоји и жену и децу, да стане. Ја се сећам 
таквих примера, само за разлику од Захаћа, где сам именовао Кастратовића, што ми је 
остало упамћено, не могу презимена да се сетим. Наравно да се то дешавало, не само у 
том селу, него у сваком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оштећени нам је рекао, који је преживео, који је спашен, он нам 
је рекао о коме се ради.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Е па добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада хоћу да Вас питам, да ли је неко пуцао у вис и 
застрашивао те Албанце, жене, децу, па и те мушкарце? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Како да Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо овде, кажите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, у тим приликама, то је део ритуала, 
нормално је да се пуца у вис, боље у вис, него у људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, „хтели сте Албанију, хтели сте НАТО“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То имамо овде, то Вам предочавам да нам је то рекао сведок 
„А-1“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било паљења кућа? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па горела је нека кућа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тог стрељања самог? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јесте, горела је, сада не сећам се да је горело као 
можда у неком другом селу, онако нека кућа, пет кућа, тако, петина, не знам. А и то је 
сада субјективан мени осећај, после четрнаест година и незахвално ми је да причам 
колико кућа гори. Јер ако сам се задесио између две  упаљене куће, онда ми гори цело 
село. Тако да, али по мом неком сећању, није било нешто много запаљених кућа, можда 
пет, тако, или сено или шта ја знам, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, ко је упалио куће? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо овде да је то био Бата Лекић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могуће, он је пироман, волео је да се истиче у том 
смислу, врло могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отприлике такву квалификацију смо и чули, нисам Вам 
предочила, али предочавам Вам да је управо тај израз користио и сведок „А-1“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Пироман. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, хоћу још да Вас питам, каже, да ли је био тада у тој акцији 
Момић са Вама? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Момић Ранко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па наравно да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зар може да није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу Вам, дакле, да је његова супруга и њена тетка и 
њена сестра, овај, да су нам рекли да је Момић Ранко тада своју супругу и њену сестру 
довезао овде у Панчево, зато што је његова жена била трудна и довезао их је овде, 
непосредно пре тог догађаја и после тог догађаја се вратио, отприлике био је овде неких 
седам дана, а довезао их је пошто је бомбардована касарна. Њих три су нам то рекле 
овде прошли пут. Да ли сте Ви сигурни да сте га видели тада? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај, сасвим очекивано и не знам шта би се друго 
очекивало да каже његова супруга, тетка и супругина сестра, да није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви сигурни да је био тог дана? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај, ја имам изјаву од 2009. године, где кажем, да је 
након Бреженика, колико се ја сећам, а добро се сећам свих тих околности, након 
Бреженика, када се „узео неки динар“, Ранко је отишао у Београд, сада ја не знам, 
нисам видео то, та прича из тог времена, можда није код њега, код Жељка Ражнатовића, 
можда није, али је отишао у Београд и вратио се за два дана, не дуже и донео је 
униформе. Памтим, много је тих униформа, донео је неке боље униформе и уопште те, 
то памтим, јер тада је ставио оне своје звездице, дао је и „Мртвом“ нови комбинезон, а 
„Мртви“ је скинуо свој стари и поклонио мени. И од тада сам и ја имао неку нову 
гардеробу, чизме, капе оне, „френкијевачке“, ако знате, као шешири, тада се то звало 
„френкијевци  и то је донео, али на дан у Љубенићу, Ранко је био у Љубенићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а како је он изгледао, какву је он  косу имао, фризуру? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па Ранко се кратко шишао, није он човек са фризуром, 
судија, у том добу, колико мене памћење онако, колико слику имам о њему. Није он 
човек са фризуром, више је био краће ошишан, кратко, кратко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ку сте тада, којим путем сте се вратили у Пећ? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Истим којим смо дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим аутом? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је магистрални пут Пећ-Дечане и сада колико ја 
мислим, на пет километара са десне стране гледано од Пећи ка Дечанима, налази се то 
село Љубенић. Оно је онако брдовито и од пута је једно два километра према 
Проклетијама гледано. Ми смо дошли из Пећи, али нисмо ушли у село као у Ћушку, 
него смо оставили возила горе код на магистралном путу, ту где је улаз у село. А ту смо 
оставили возила, сећам се, ту је било и неких војних возила, пинцгауер, камион онај 
војни са којим су вероватно дошли ови припадници други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте видели тада неки тенк, „Т-55“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја тенк нисам видео, нигде у Љубенићу, тенк нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже два тенка окренути цевима према селу Стреоце. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па село Стреоц није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините само на овоме и још да Вас питам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, рекли сте да су два тенка били 
окренути према селу Стреоц. Ја не знам где је село Стреоц, али код Љубенића, ја сам 
био у Љубенићу, сада за Стреоце, не знам, у Љубенићу тенк. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово би требало да буде онако изнад села, па цеви окренуте 
тамо, где је то, не знам. Е сада следеће што сам хтела да Вас питам, то је да овако 
изгледа према сведоку „А-1“, то пуцање, каже, „ту су се вадиле личне карте, узимао се 
новац, са леве стране је почело све да гори. У том тренутку, каже, „Мртви“ Момићу, 
„скупи момке за стрељање“. Да ли сте Ви тако нешто чули, да ли је таква наредба 
уопште издата Момићу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја то нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и онда касније када дође до тог пуцања, онда „Мићко“ 
Ивановић неће да пуца, то види Булатовић, каже „Мртвом“: „ овај неће да пуца, а 
„Мртви“ каже: „Уколико ти не пуцаш у њих, ја ћу да пуцам у тебе, убићу те“ и тако 
даље.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али да ли је то Булатовић рекао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам, ја сам видео „Мртвог“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте видели, то нисте чули. Колико је по Вашој процени 
било ту Албанаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па рекао сам, незахвално ми је, али све ове године ми 
је толико у глави, нисам се трудио да сазнам тачан број, од шездесет до сто сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што овде каже, постројени, предочавам Вам исказ. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мени је то једна велика гомила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овог сведока, каже, „ја сам видео тридесет до четрдесет цивила, 
можда и више“ и онда још, да Вас питам, да ли сте касније у штабу, чули да „Мртви“ 
каже, да је било неке шале на рачун „Мићка“ Ивановића, када су све сви опустили, да 
су му се нешто смејали и тако? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ви сте споменули његов идентитет, што се тиче 
„Мићка“ Ивановића, он је флипнуо с мозгом, у пуном значењу те речи, гледао сам 
током живота, у затвору неко да флипне, дешава се, њему је куршлус у глави и то је 
истина, али се повратио након неких двадесет дана, дошао је к себи. Кажем Вам, ја сам 
то сада причао из угла једног момка који је тада имао двадесет година, који чак има 
искуства од годину дана рата пре тога, али врло је трауматично када гледате масакр на 
десет метара, уопште, врло, врло и ово што сам Вам причао, одбијам да ми то буду 
људи, дуго, дуго, међутим, међутим, то су ипак били људи, а ја како да се изразим, 
нешто ми је у глави натписа, са једног гроба патријарха Павла, каже, чекам васкрсење 
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мртвих, дакле, то су били људи. И врло, врло је трауматична та слика ти разбацани 
удови, ти звуци, ти роптаји, шта ја знам, госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мислим да то није, да то није добро што се урадило тај 
дан, искрено то сада мислим, иако је по некој логици, то стварно била једна јако, јако  
учинковита акција, у смислу да су ови остали без јатака на целом потезу од Пећи до 
Ђаковице. Самим тим, то је постала чиста српска  земља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте Ви чули те шале на „Мићков“ рачун у штабу, 
зато што се уплашио, да ли су се други војници шалили? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Чуо сам, наравно да сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још ми кажите.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И молио сам се Богу, видите како је то незахвално, али 
је истина, молио сам се Богу кажем, добро је да то нисам био ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још нешто морам да Вам предочим, овако, овај, да каже, 
„у том тренутку збијале су се шале на рачун „Мићка“ и тако даље, „дошао је „Мртви“ и 
тако даље и каже овако: „Владан је отишао са једним од тих војника, чуо се пуцањ, 
вратили су се и тада је „Мртви“ рекао, „идите у штаб, момци, правац штаб, ја ћу да 
останем са Топлицом, још у вези неког договора и видимо се за петнаест до двадесет 
минута“. Ми смо се вратили у штаб и чекали, после двадесет минута је дошао „Мртви“.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли је „Мртви“ тако нешто рекао, да он мора да остане 
ту, ради неког договора са Топлицом? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја стварно могу ту, нисам присуствовао, тако да ја, шта 
ћу да потврдим, не, али ово, „правац штаб“, не може бити из разлога што смо ми штаб 
нашли то поподне, тог дана, до тог дана, ми штаб нисмо имали, ако се мисли на онај 
један једини штаб „Шакала“, који се налазио испод пећке гимназије. Тај штаб смо  
заузели тај дан, то је троспратна, двоспратна кућа са подрумом, неког имућнијег 
Шиптара, који је тих дана као и цела Пећ, Албанија, аут и тако даље. То је била та 
политика, то је било нормално, то се тако радило, шта знам, госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћу да Вас питам још, дакле, да ли другачије онда, да 
ли се „Мртви“ вратио са Вама или се вратио неких двадесетак минута касније, на то 
исто место? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, после свега тога, после тог догађаја, ја 
сам отишао, „Мртви“ ме је послао на Дулију, може да се провери тамо, има један 
магацин пића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, на? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На Дулију, то је улазак у Пећ, једно, као кружни ток. И 
ја сам код Дулије купио две гајбе хладног пива, ето тако ожеднело се. И донео сам га 
можда десетак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами сте се вратили? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није ишао са Вама? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А што да иде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И ту смо онда нешто поседели, нешто је било око тих 
лешева, хоће ли доћи ови или неће, исто морам да напоменем за разлику од неког 
другог случаја, овде је исто добро то што нисмо их ћерали да ваде сатове, новчанике, 
ланчиће, пре стрељања, него смо их стрељали онако глат. Али имам ту анегдоту, опет 
из кафане, пар  дана након тога, намерно то желим да кажем, да опишем то лудило 
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једног времена, слали су нам пиће ти цигани, лешинари, како би их звали, јер то је као 
исто зезање, специјална екипа те „Градске чистоће“, они су, они су ишли, па би 
товарили то, шта ја знам, а онда би они, њима није било гадно, они би вадили и зубе и 
све и онда су се много обрадовали „Мртвом“ што се десило то у Љубенићу, частили су 
пиће и себе питали, и у себи питали, када ће опет нека нова акција, јер су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остале су те вредне ствари? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Имали су вајдицу, ето тако, искрено Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате онда у том смислу, где су сахрањени ти људи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај, видите, госпођо судија, ја као самосвесни 
независтан човек, сматрам да сам успео да не тражим мишљење од никога, него сам да 
га нађем. Па сам причао и са неким званичницима и Владе и Републике Србије и не 
морам ја све ни да знам, ето.  Ту су остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам, да ли знате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знам, задњи пут да сам их ту видео, то је оно што сам 
очима видео, све остало је туђа прича, није моје да сведочим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још да ми кажете, добили смо од тужиоца фотографије 
из села Љубенић,  заиста оне су направљене сада, локација, место злочина и друго у 
Љубенићу, оне су направљене сада, па ћемо преко документ камере сада да Вам 
покажемо и рећи ћете ми, да ли нешто можете да препознате. Дакле, молим вас да 
режија да на мониторе слику документ камере. 
 
 Па се сведоку показују фотографије од броја 1 до броја 11. 
 
Ово  Вам је овако, дакле то је, 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ево ово сам ја гледао, али на „Гуглу“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте видели на „Гуглу“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јесте, са „Гугла“ је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је слика број 1, добро. Ево слика број 2. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ово, а станите, што сте ми померили ово, нисам се 
изјаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, мислила сам да Вам је то, да сте се то изјаснили. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па могу да Вам покажем где је било стрељање овде, 
чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, ако можете, покажите нам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Само да нађем џамију, ако можете још мало да 
удаљите. Удаљите је још мало, ако можете. Не, не, добро. Овде где пише, „Мин роад“ – 
пут за Пећ, е ту су и ове две куће, ту смо се ми негде паркирали, па смо ушли пешке у 
село. Џамија би била отприлике у горњем левом углу, само што се не види овде добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада када би то изоштрили. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро, то је карта Љубенића, велика, не могу да се 
снађем, да не петљам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово сте макар идентификовали где сте  ушли, добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, па види се, да, са десне стране и то Вам је овај 
пут који кривуда, као што сте рекли, а ево је џамија, ево је џамија, значи видите, како 
да Вам покажем, хоћете да устанем или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па овде преко ове документ камере, да приђете овде, да бисмо 
ми видели, мора Ваша рука да буде ту испод. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дакле, ово је џамија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И по мени стрељање би се десило овде. И онда се 
наставило ми из села ушли смо одавде, тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ту не можете ништа за сада да уписујете због тога што за 
ово немамо копију. А ако договорићемо се после да евентуално ископирамо и да нам то 
опишете, али свакако у горњем левом углу овако како би објаснили на овој слици, 
горњи леви угао, ту где се укрштају путеви, је ли тако и где се практично налази један 
трг, сведок објашњава да је то џамија.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да се вратим на место? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да ли ћете ту још нешто, останите ту, ако Вам није 
тешко. На фотографији број 2, шта Ви ту видите? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На фотографији број 2 видим, видим заставу Албаније 
и видим и видим гроб са УЧК или шта год, нека имена, мртви. Дакле, ја ово ваљда је то 
то место где су стрељани, кажете да су нове фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, овде каже узлазни пут до џамије, локација места где се 
десио главни масакр. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А знате шта ме буни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако нама пише овде. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знате шта ме буни? Ја бих се налазио, ја бих се 
налазио када је био масакр, ево на овом месту овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ту где је тај жбунић, са десне стране? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ту на десет, петнаест метара, не знам да ли се види од 
хемијске. А ја сам могао да видим минарет, а овде нема минарета. Можда лош угао, не 
знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо да видимо онда ову следећу. Ова следећа. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу да се оријентишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде каже, силазни пут од џамије до места где се догодио 
масакр и двориште џамије.  Па је слика број 4. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Е па ово би био, да ли је ова кућа била 1999. године? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то не знамо, нама EULEX који нам је доставио ове 
фотографије, уопште није написао, ми то не знамо. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја мислим да је ова новија кућа од 14 година, ја се ове 
куће не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је, сада ћу да Вам кажем, када су они ово сликали, сада 
ћемо да видимо шта кажу, у фебруару  2013. године. Тако овде пише, немогуће. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То значи да постоји нејасноћа да та кућа није била ту 
пре четрнаест година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а овде каже, слика број 4, узлазни пут до џамије и места 
главног масакра, киоск је ту већ био 1999. године, тако пише овде. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ова лимена кутија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је вероватно та лимена кутија. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам споменуо малопре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када смо већ, ако могу да се умешам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да завршимо, па ћете се мешати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када смо већ код ове слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратићемо, није нама то ништа тешко. Слика 5. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видим минарет и то је тај минарет у  Љубенићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже овде слика 5, узлазни пут до џамије. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ова ми слика ништа не значи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде каже, место где се десио злочин, убиства, на узлазном 
путу ка џамији, жртва Јашар Хамза.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. Ни ова слика ми не значи много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је силазни пут до главног места злочина, поглед из дворишта 
џамије.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А како, а где је она кућа од малопре што сам питао, 
ако је то силазни пут из дворишта џамије?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поглед из дворишта џамије, поглед из дворишта џамије. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али није на ону страну где је кућа она нова, зар не? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда слика 8, 8 је ево ово је дакле, да ли сте Ви видели ту неки 
догађај? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ова слика ми не значи ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, место злочина, убиства прекопута џамије, жртва Адем 
Бушати. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па могуће да се побио неки пре главног догађаја. Е ово 
је, ово је тај минарет и та џамија и биће та, ова лимена, овај киоск, да је ту био, и пре 
четрнаест година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже EULEX да је ово поглед на џамију одозго. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. И ово би исто био поглед на џамију, 
претпостављам са места злочина, отприлике, с тиме што је дискутабилно да ли је ова 
кућа, ја мислим да куће нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, узлазни пут до џамије, након удаљености од 50 метара од 
главног места злочина, онда се први пут указује минарет. То је место дакле, одакле се 
први пут види минарет.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам видео минарет тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не значи ми ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је место злочина, убиство жртве Бајрам Алимехај и Фадил 
Алимехај. Тако то стоји овде и тужилац, враћамо слику број 4, тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво број 3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво број 3, добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, дајте број 4. Она слика која се означава као место где је 
извршен злочин.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је број 4. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, следећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже овако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је споменик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Узлазни пут до џамије и места главног масакра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је, прво где је споменик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво где је споменик. Још једном покажите место где мислите 
да сте стајали када гледате ову слику. Да ли је то, да кажемо, код тог жбуна са десне 
стране уз ограду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то жбун или сенка, али је то сенка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је сенка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је сенка од тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то испод ове куће која је окречена у бело, значи као. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ја овде хемијском да напишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, него ћемо да копирамо, па ћемо Вам дати. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не треба ми копија, ево овде, на врху хемијске, ако 
видите, дакле ја бих ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хајде сада полако, где је онда стајао тај народ који је стрељан? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па видите да немате ниједну слику, барем нисте 
показали, фронтално, овај део да погледам, где су стрељани, ево само видим из ћошка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јер овде слика је означена као место где је вршено стрељање, 
где се главни злочин догодио. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па добро, ако је ту споменик. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете то место да препознате овде, где је тај народ 
који је стрељан стајао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па немам фотографију, господине тужиоче, из тог 
угла. Како, то је то место, али немам тај угао да видим, да видим ту гомилу људи, мени 
је то било сабијено.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хајмо онда ову следећу фотографију, која слика из џамије, па 
надоле, мислим да је број 4 или број 5. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде, покажите му, све по реду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није, онда је број 4. Ово је сликано одоздо, тако бар пише 
овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, 4 је узлазни пут до џамије, а 3 је силазни пут од џамије. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја овде не видим шта би требало да видим, не видим 
ни споменик, а не место, стварно не могу да се оријентишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имамо ову исту кућу где сте показали место где сте стајали, 
само са друге стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А према киоску овом, да ли можете да се оријентишете? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је нов киоск, то није онај који је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тај? Они кажу овде, киоск је ту већ био 1999. године. Ја 
Вам читам шта каже EULEX, ја наравно то само могу да читам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мени се више чини она трафика код џамије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли могу сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја њега нисам баш најбоље разумео, на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за ове слике или да се врати сведок и да ово су слике 
ипак нове, тужиоче, сада су оне сликане. Оне су нама достављене овог  фебруара. А 
када је то настало? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али тамо на слици стоји тамо где је споменик, да је ту 
место главног масакра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада ја сам мислио, покажите још једном, можда се може 
сетити по нечему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју слику? Да ли има потребе да он ово обележава, да 
фотокопирамо, на овим сликама што сте питали? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Постоји слика која су место главног злочина и ту је сведок 
оловком показао где је стајао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има, то је ова, ова што каже да је тамо она сенка, да ли је то? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, ето ту. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, онда могу да  Вам покажем, претпостављам да би 
овде било то задебљање, али се не види овај део. Дакле, људи су овде где је споменик, 
али су и овде, ту имате један зид, знам да нису могли да беже уназад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И Ви сте отприлике, како сте рекли у изјави, од овог 
споменика петнаест метара удаљени? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако, да, овде, сада колико има овде, овако, силазим 
низ пут. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Где су припадници Ваше јединице стајали? Да ли можете да 
означите на слици? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Објаснио сам, не само припадници моје јединице, него 
плус двадесет на моју јединицу, сви смо ту негде, има доста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А испред те групе људи, на овом проширењу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па испред је, рекао сам, било сигурно десет, преко 
десет људи, али једноставно нису пуцали, нису ни одбили да пуцају, него су се 
уплашили, закочили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су они стајали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тројица је пуцало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете по овој слици да определите, где су стајали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Где су стајали? Па овде испред, ево овако, један, два, 
три, можда, ту су били, на три и по метра, четири до њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда нам то што сте заокружили, напишите шта значи, мислим, 
да после не заборавимо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада, независно од тога да ли неко пуца или само стоји, ове 
кружиће које сте означили као стрелце, да ли видите још некога који је ту близу њих? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од кога? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Близу ових које сте означили као стрелце? Да ли ту стоји још 
неко од припадника Ваше јединице? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Наравно да стоји. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имена нећете да причате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Данас не причам о именима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Немам личну карту, не данас, него рекао сам, 
документ, док су они на слободи, док су они на слободи, нека су на слободи. Ја без 
личне карте, без држављанства, са врло поремећеним односима у јединици за заштиту, 
било би, да ли би ико од вас предочио у мојој позицији, без документа, то је моје 
питање. Кажем, Уставом гарантовано право. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још нечега са слике, па да се сведок врати на 
место? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само сам ово хтео да питам, реците ми, колико припадника 
бројчано је било поред ових који кажете да су стрелци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па рекао сам, десет сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На којој удаљености од ових? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ту су, ту овде пролазе жене, ово је живо цело време, 
то је живо, замислите шездесет, седамдесет људи и жене кукају, некако иду надоле, то 
се цвили „што ми узимате дете,  што ме одвајате од мужа“, дакле, то је све живахно. 
Ово су све тачке, то смо све. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су били припадници Ваше јединице? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ:  Па наравно, са пушком у руци, шта ће, да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нема више питања везано за ову документ камеру, онда ћу 
режију да замолим да нам врати слику суднице, а Вас да замолим да се вратите на 
место. Е сада тужилац Вас је предложио као сведока, а онда каже, ја немам питања. И 
шта то значи сада, тужиоче, сада ја морам Вас да питам? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То значи да очигледно сведок није сређен да одговара на 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није сређен? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сам је рекао да неће да одговори, неће да помиње имена, шта 
да га питам онда. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није сређен сведок, молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не кажем да није сређен, него рекао је следеће, нећу да 
помињем имена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте предложили сведока који неће да одговара на питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Откуд сам ја знао какво је његово  расположење данас? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ја дигресију кратку да упутим? Наравно да се 
моје расположење зна већ дуже време и сами учествујете у томе, да тражим документа. 
Да не могу да живим као патрид у сопственој земљи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, док не стигну документа, ми стварно не можемо да 
чекамо сада да Вама стигну документа, а сада смо Вас позвали овде и тужилац Вас је 
предложио и тако даље. Зато је тужилац сада мало пита, мало не пита и онда морам да 
Вас питам ја, да ли је стајало и писало на табли неко испред тог Вашег штаба, када сте 
га направили, интервентни вод, 177. ВТО и то велики натпис?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што нама сведок „А-1“ каже, ја сам направио тај велики 
натпис, јер ми је „Мртви“ наредио и ту је писало „интервентни вод 177. ВТО“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако је то рекао сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: „А-1“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: АК-47, онда ја немам разлога да негирам то, шта ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: „А-1“. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „А-1“, мени је калашњиов у глави, извињавам се. Него 
ми је то мало да се вратим на сведочење, тражим документа већ годину и по дана и не 
знам како неко може да очекује знате, Ви сте ме слали, имам папир да сам нормалан, 
мислим да је сасвим нормално да тражим документа и не знам, то је апсурд да ико 
очекује да ја именујем човека именом и презименом кога чека нека голема робија, с 
тиме што је он на слободи, ја сам на слободи, без документа. Мислим стварно, опет 
постављам питање, да ли је држави у интересу, ја ћу да сведочим, ја имам жељу да ово 
избацим из себе, на начин како сматрам да треба. Али знате, морам и на себе да гледам, 
барем по питању папира, да имам документа у џепу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу онда да Вас питам овако и тако ћемо данас и да за сада, 
бар у овом делу да завршимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас само молим пошто је сведок нешто писао по овоме, по 
слици, да то констатујете шта је означио и шта је писао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Слика 3 и 4. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћу да Вас питам, шта је значило то интервентни вод, то што 
је писало, шта значи тај интервентни вод? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја се нисам замарао тада, у том добу са тим именима. 
Ја знам да смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тада значило? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па интервентни вод, то је ето па чим је неко 
интервентни вод, самим тим је и привилегован, то би значило да је то вод за 
интервенције, дакле, мало специјалнији вод, што је свакако и био. Али одбијам 
повезаност са неком војном структуром, иако је  веза дефинитивно постојала, јер 
наглашавам, да је јединица деловала засебно. Те у том смислу, ми би били вод, да је 
постојао и други, трећи вод, али пошто другог и трећег вода није било, него само ми, 
онда сматрам да смо били засебна јединица. Е сада што је неко написао „интервентни 
вод“, не знам, можда смо и били интервентни вод, ја сам опет на крају крајева рекао, да 
смо, да су нам плате делили у Крушевцу, држава је дала плате. Тако да је то доста 
дискутабилно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И држава нас је и опремила, држава нас послала у рат, 
држава нас васпитала, како то да објасним, данас неком уопште да ја, не само ја, него 
цела та моја генерација, да смо ми барем они када сам ја ишао у војску, не код 
„Мртвог“ него у праву војску, мене држава обучавала да је браним. Ја сам то радио што 
сам боље могао, као и сви остали. А ово данас, доста сам и ја помућен, као што сам Вам 
и рекао, осећам се изманипулисаним и тада са 19 и данас са 35 година, баш, баш.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
  Председник већа констатује да је сведок на фотографијама које су 
прегледане из фотоалбума из села Љубенић, који је предат суду 22.03.2013. године, 
говорио о месту где је стајао и где су стајали цивили у које је пуцано, као и где су 
стајали војници који су пуцали у албанске цивиле и то као и  позицију са које је 
све то посматрао означио и да је то констатовано на фотографији број 2. 
 
 Па за овим председник већа констатује да сведок који се све време жали на 
то да од када је у програму заштите и од када је завршио са издржавањем казне не 
може да добије лична документа, председник већа НАЛАЖЕ  заменику тужиоца за 
ратне злочине, да суд до сутра обавести о томе, да ли је нешто предузео и шта, а о 
чему је данас сведок, као и заменик тужиоца Станковић, усмено говорио на 
претресу. 
 

Дакле, до сутра нам, молим Вас, доставите документа која сте, то сте нам и 
раније достављали, доставите и остала документа која сте упутили  и којим органима. 
Господине Рашковићу, уколико имате тако нешто, обратите се писмено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви нисте разумели, очигледно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта нисам разумела? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја никаква документа нисам доставио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Писмена обавештења која сте упутили поводом његових 
докумената надлежним органима? Нисте доставили документа? Ви нисте пратили, 
тужиоче, прочитаћете транскрипт. Изволите, нешто сте хтели да кажете? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ништа? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, нисте у праву. Оно што сам ја радио, то је само једна 
ургенција Тужилаштва према директору полиције везано за његов статус и за добијање 
држављанства. Тачка и то је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Документа и све остало што је требало да се ради, подносио је 
Рашковић заједно са Јединицом за заштиту.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине тужиоче, ја Вас питам да нам доставите оно што, на 
који начин сте Ви интервенисали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам то у обавези да Вам доставим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да кажете, ја сам, добро, кажите, нећу да доставим, нисам у 
обавези, то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вам кажем шта сам урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим да је то довољно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нисте у обавези да нам доставите, кажите нећете. Добро, 
јесте хтели још нешто сведока да питате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да је на слици кружићима означио место где су стајали  
припадници његове јединице, само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који припадници, издиктирано је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Његове јединице. Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Издиктирано је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Погледаћемо транскрипте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам реаговао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам на које припаднике јединице мислите. Имамо овде да је 
веома активан у тој акцији био, тако нам каже сведок А-1, Маџа Вуковић или Маџо 
Вуковић. Сећате се тога или не? Маџо Вуковић био веома активан. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да је убијао, да је био у строју? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био веома активан, да. Ја не знам како да Вас питам ако 
Ви нећете ништа да причате, знате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Маџа Вуковић није био у строју. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, а Булатовић Дејан? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не бих да се изјашњавам сада поименицама, већ сам 
Вам рекао не бих ни да иког уцењујем, не бих, ништа не бих, хоћу само документ који 
ми Уставом припада као што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи нећете да причате док немате личну карту? 
Тужиоче, како сте предложили сведока који неће да сведочи? Е сада ћемо да одемо да 
се договоримо. Да ли још има питања за село Љубенић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам Вас чуо шта сте? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажем предложили сте сведока који неће да сведочи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нисам знао до сада какав је став сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још питања за сведока? Браниоци, изволите 
господине Брадићу. Сада већ адвокати питају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, само ово да Вас подсетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте да ме подсећате кад је човек устао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И  на прошлом претресу исто тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Брадићу. 
АДВ.ЗОРАН БРАДИЋ:  Занима ме да нам сведок каже да ли се сећа где се у то време у 
Љубенићу налазио заштићени сведок А-1, у време овог пуцања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Можете да ми кажете, јел имам право да знам чији је 
адвокат? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Дејана Булатовића. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Чији адвокат? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Булатовића. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И пита ме где се налазио сведок А-1? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Немам А-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Видим га, знам да је ту, не сећам се стварно. Знам да је 
ту. Ту је, али сад да га стављам на неку тачку тамо не бих смео, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко, изволите. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Ја бих а по Вашој дозволи, да Вам предочим, да Ви предочите 
сведоку фотографије овог возила БМВ, а моје питање је да се сведок изјасни да ли је тај 
БМВ за који он каже да је узет из Захаћа, да ли је овако изгледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, покажите сведоку, па ћемо онда на документ камеру, 
па ћемо ми онда то да унесемо, 
 
 Бранилац окривљеног Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот предлаже да 
сведок погледа фотографије како би се изјаснио да ли је аутомобил који је одузет из 
села Захаћ, по изјави сведока, изгледао као аутомобил на овим фотографијама, предаје 
сведоку фотографије у руке па се затим те фотографије приказују преко документ 
камере а бранилац их је претходно означио бројевима од 1 до 6, 
 

Означите их сад да можемо некако то да. И да нам режија укључи документ 
камеру.  Ево сад се преко документ камере гледају фотографије од броја 1.  

 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро, видео сам фотографије али не разумем шта 
конкретно очекујете да одговорим, само ми то кажите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ће бранилац. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Да ли је тај БМВ за који Ви кажете да је узет из Захаћа, да ли је 
изгледао, ја не тврдим да је то тај. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Е па то. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Него само да ли је такав модел и тај тип, да ли је такав био БМВ? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, 850 БМВ, апсолутно, готово 100% да сам сигуран, 
међутим ту има два возила, мало ми, дали сте више, видео сам једно је црно друго је 
тегет, сад ако има неких осцилација између тих модела, али дефинитивно да је то тај 
БМВ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такав тип аутомобила? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, тај тип 850, да. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Немам више питања. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сад ја прилично сам сигуран да је тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да нам предате фотографије. 
 
 Затим бранилац ове фотографије предаје суду да би се здружиле списима 
предмета. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да Вас питам да ли је Мишић Синиша био у овој акцији, у 
селу Љубенић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мишић Синиша? Да наравно да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још нека питања, браниоци, оптужени? Нико, 
пуномоћници. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Па он је изјавио да неће о лицима 
тамо да прича па немам шта да га питам, ја сам конкретно хтео у вези са неким од 
учесника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте Ви, питајте да чујемо сад какав ће то бити одговор. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Онда конкретно поставио би му 
питање да ли зна, да ли је био ту и Топлица Миладиновић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У акцији? 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: У акцији да, да у тој акцији. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли може да ми се представи ко ме то пита? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуномоћник Мустафа Радонићи. Питала сам ја пуномоћници. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја конкретно Топлицу Миладиновића, врло ми је магла 
ту, сад да кажем е јесте, био си, е ниси. Ја га немам у сећању, нити сам нешто да сам га 
видео, међутим била је војска већ горе, да ли их је Топлица довео или неко други, не 
знам, конкретно нисам га видео у Љубенићу никако, е сад горе на улаз у пут, нисам 
сигуран, не могу да тврдим, не сећам се. Али у Љубенићу не дефинитивно. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: И још једно питање ако може да нам 
отприлике каже колико је учесника било тог дана, овако до прилике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је 15 њих и ових 20 територијалаца. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: 15. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Е хвала, добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ рекао. То је то. Е сада ћемо ми да се договоримо 
хоћемо ли данас, у међувремену смо ми кажем вам добили још два та села о којима сте 
Ви онако говорили у неким краћим цртама раније и говорило оно чега се сећате, 
међутим ми смо у међувремену саслушали овде неке сведоке-оштећене из села Пављан 
и из села Захаћ, хоћете ли да направимо паузу и да данас завршимо са тим и све оно 
што имам да Вам предочим, да Вас питам и претпостављам да тужилац има нешто, или 
је тужилац потпуно диго руке или хоћете да се одморите до сутра јер и за сутра имамо 
предвиђено ово суђење? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ако можете ја нисам уморан, Ви одлучите госпођо 
судија, како Ви кажете. Ако можемо данас што да не. С тиме што сам се ја не кратко, 
по моме врло, врло опширно изјаснио и ја више од тога и не знам да кажем, о Пављану 
и Захаћу, то је било на главном претресу овде, тако да могу само да останем иза изјаве 
коју сам већ дао, е сад ако Ви имате неких нових питања за мене, наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ћемо да решимо то, нама су. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али не могу да спомињем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки сведоци препознавали на фотографијама, описивали и 
препознавали неке људе. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда у том смислу то морам да Вам предочим, ако се тог 
сећате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се сећате и да Вас питам наравно где сте Ви били, шта сте 
радили, како сте изгледали у тим селима, још једном, да то пробамо да се присетимо. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето то је то. Хоћемо ли господо онда да направимо паузу и да 
сутра само оног једног сведока и да. Само да видимо, пошто смо ми имали и јутрос 
суђење једно пре подне, сад ћемо да видимо. Значи за сутра је свакако позван онај 
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сведок Марко Вуковић ког су предложили тужилац и пуномоћник, то је тај нови сведок 
и он сутра свакако долази поподне и то је то, значи сутра свакако поподне радимо тако 
да због тога вас питам. Шта каже сведок, тужилац, шта каже за сутра, јел могу да буду 
документа? Предлаже сутра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Може сад да добије личну карту. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја бих што можемо данас да не остављамо за стура, 
али како Ви кажете, ја се не питам, мени је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се не питате? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајде да направимо паузу десетак минута да се ми 
договоримо. 
 

За овим суд одређује паузу ради одмора у трајању од 10 минута. 
 
Седите молим вас. Позовите поново сведока Рашковић Зорана. 
 
Настављено након паузе ради одмора у 16.42 
 
Присутни су и даље сви браниоци осим што је у међувремену пре паузе 

приступио адв.Огњен Радић, сада је током паузе приступио адв.Петронијевић, Перовић 
је и даље одсутан и мења га Шћепановић. Ту су сви оптужени, пуномоћници и 
тужилац, и сада се у судницу враћа сведок Рашковић.  
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Док чекамо сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да Вас подсетимо да Ви сте мени овде почитавали да се 
одуговлачи поступак на овај начин што мислим да није тачно, Ви сте 18.02., на 
прошлом суђењу упознати са истом проблематиком и рекли сте, а то је и ушло у 
транскрипт да ћете размислити на који начин да помогнете сведоку. На иста Ваша 
питања ја сам прошли пут и одговарао, то је једно и друго последњи пут је одложено 
саслушање сведока на интервенцију адвоката Петронијевића који је рекао да жели да 
буде присутан и да не може да приступи тога дана па је померено саслушање. Само 
толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потпуно непотребно излагање када је господин Петронијевић 
дошао, ништа господине Петронијевићу, дошли сте и сада смо завршили отприлике 
село Љубенић па да Вас питам имате ли Ви питања господине Петронијевићу? Не за 
сада, добро.  Онда ћу морати да Вас питам и за село Захаћ и за село Пављан, имали смо 
и ту неке приче, показивали смо фотографије неким сведоцима из тог села, из ова два 
села и они су неке особе препознавали на тим фотографијама, па ћете ми рећи да ли се 
сећате у тој акцији и да ли можемо тако да кренемо, како сте Ви изгледали, ко је имао 
мараму око главе црну, и онда ћемо погледати фотографије. Да ли се сећате уопште да 
сте разговарали са неким од Албанаца, неки су и Вас препознали на фотографији, зато 
Вас питам. Питам Вас за оба села заједно зато што сте тако рекли да то памтите тако 
некако после Ћушке да је то онако, само имате неке, како сте рекли, неке флешеве, јел 
тако.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На околности села Пављан и Захаћ изјаснио сам се 
како сам најбоље знао тад. Сад не разумем Ваше питање, рекли сте да опишем  себе јер 
ме је препознао неки Албанац, јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па имате слике моје из тог периода, ја себе најбоље 
описујем по тим сликама рецимо, имао сам униформу, висине сам био мислим да је то 
моја пуна висина метар деведесет. Имамо сам од наоружања „калашњиков“, борбени 
прслук, војничке чизме, а на глави би зависно од дана, конкретно не знам шта сам имао 
на глави у Пављану и у Захаћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али ја бих носио или би узео тај шешир 
френкијевачки или бих имао црну беретку из војне полиције која ми је остала са 
одслужења војног рока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћу да Вас питам према овим стварима које сам ја за 
сада, мада рачунајући да тужилац који предлаже да Ви дођете се припремио, у 
међувремену користи тај Ваш долазак да Вам предочи неке ствари до којих смо у 
међувремену дошли, ја сам опреза ради, само пар ствари припремила да Вас питам. 
Када причамо о селу Захаћ онда кажу нама сведоци овде, а тако гласи оптужница да су 
људи у конвоју изашли из села, ишли тракторима, пешице и тако даље, и да су неки 
били на камиону, да су заустављени једног тренутка код пута и да су каже из конвоја и 
камиона неки мушкарци издвојени код ауто сервиса. И овако, ту нам Хајрулах Хисени 
оштећени прича о томе и он каже да су два војника била поред камиона, а поред 
асфалта их је било пуно и он је упамтио овако, да су они били ишарани разним бојама и 
тако даље и да је он упамтио двојицу који су пришли конвоју и камиону и који су 
издвајали те мушкарце. Каже један је био ишаран, носио је мајцу и видео се један 
ланчић, златни ланчић, он је био  ишаран, односно обојан, а онај други је био у 
униформи. Висок је био у униформи, био је исто ишаран, а овај други је био мало 
развијенији, физички нижег раста и био је исто у мајци. Да ли Ви знате за то, да ли се 
сећате тог догађаја када су ти мушкарци издвојени из конвоја, из камиона и да ли 
можете да нам кажете која су то двојица према овом опису? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу да Вас питам шта значи то ишаран, јел то неки 
натпис или је тетовиран, шта значи ишаран? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то њега разумем да се ради о онима који су маскирани оном 
фарбом, а могуће и то што Ви кажете да је тетовиран, то нисмо разјаснили нажалост, 
осим овако како Вам ја кажем. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А Ви сте ми рекли да је имао онда маскирну мајцу и 
ланче и да је други био нижи од њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други је био нижи, један је био развијенији, овај који је био 
развијенији физички је био нижег раста, али је био исто у мајци и он је био офарбан, 
висок је дакле у униформи, ишаран, а овај други је био нижег раста али је развијенији 
физички. Само њих двојица су издвајали мушкарце. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија то је врло оскудан опис лица да бих ја 
мого да се изјасним конкретно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви знате ко је издвајао мушкарце из тог конвоја? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, ја и не знам и не видим тај камион нити издвајање, 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тај конвој, то не? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам ништа о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви знате онда ко је, каже возило тамне боје је дошло и 
каже тај који је био у том возили имао ја маску на лицу, значи био је офарбан.  Хоће да 
каже да је маскиран, нашаран по лицу и по њему би то требао да буде ауто „лада“, сиве 
боје, он је стрељао те младиће. Да ли Ви знате ко је возио тај ауто, јел било аута „лада“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „Лада“ је била караван беле боје. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А беле боје? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А сиви ауто је био „мерцедес“ колико се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а јел хоћете да нам кажете ко је возио „ладу“ а ко је 
возио „мерцедес“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „Ладу“ је возио, често је возио, мада се то измењивало 
по потреби, сад већ улазимо у сазнања, Ви ме питате о каналу, шта ја знам о каналу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, не питам Вас о каналу, питам Вас ко је возио ове 
аутомобиле? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „Ладу“, пошто је „лада“ лошије возило, лошије, дакле 
не кажем да га је водио лошији борац, али углавном би „ладу“ возили Вампир или, па 
Вампир ја мислим, он је возикао ту „ладу“ караван, ако је то та „лада“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А овај сиви „мерцедес“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је Синишино возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мишић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Такође постоји ситуација у селу Захач када војници 
скупљају бачени новац и вредније ствари, о томе причају ти оштећени и онда ми 
питамо сведока истог Хисенија, да ли се он сећа како су изгледали војници који су 
узели тај новац, у каквој су униформи били и тако даље, он каже овако, сећам се 
једнога који је имао два реденика око врата постављена и са леве и са десне стране, 
имао је шешир, ту је било пуно војника али та двојица, односно он каже за тог једног, 
су то узели. Како је изгледао онај други, каже имао је обријану главу, носио је црвену 
мараму на глави, и они су каже узели тај новац. Да ли Ви по том опису можете да нам 
кажете ко је то или пак можда знате ко је узео новац тамо у селу Захач? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Новац је узимао ко је стиго, то Вам је иначе, новац је 
новац, новац се не оставља, тако да то треба да се разјасни. А Ви сте рекли два 
реденика плус шешир на глави, дакле ако носи реденик ја га спајам да има митраљез, то 
Вам говорим своје мишљење сад, размишљам, то сам и записао, неко ко је имао 
реденике око себе и шешир на глави, не знам конкретно за тај дан, али имао је шешир 
често био би Дунђер Синиша звани Вук. А обријана глава, обријана глава, не знам ко 
би бријао главу али било је да се шишају на кратко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На кратко.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А на кратко једини који ми пада тако ошишан и да 
воли новац јесте Ранко Момић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А златни ланчић ко је носио? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Небојша Минић Мртви је имао златни ланчић са 
српским грбом, двоглавим орлом, оцилима, као грбом, привеском, то знам да га је 
носио дуго и после рата и у рату. Дакле овде кад сам сад рекао на основу овог штурог 
описа обријана глава и два реденика, кад сам именовао два лица, кажем то је само моје 
мишљење, не мора да значи да је то тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да ли је у селу Захач било територијалаца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Било је још из Ћушке, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то убиство и то стрељање у каналу гледали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било напољу, да ли сте чули, да ли су тела убачена у 
канал, то смо чули од ових оштећених да када су се они враћали да су они заправо 
нашли сва тела практично сложена у каналу, да после тога нису пустили да сахране, да 
преузму и да сахране и после су та тела нађена у Батајници. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ауто механичарски канал, све што знам о том каналу 
ја сам то реко још 2009.године, дакле то нису директна моја сазнања, нисам очевидац, и 
тај канал још из тог доба везујем за Синишу Мишића из разлога зато што се јасно сећам 
да је причао у штабу и мени и још неком да му се живот згадио од тог канала, да су 
људи били у Захаћу у каналу а да их је стрељао одозго, ишо је до детаља, да су молили, 
да су дизали руку, углавном одозго их је, не могу сад да тврдим али мислим да је и 
бомбом завршио, знам да му је била мука од тог, по његовој причи, дакле нисам видео, 
нити се сећам да ми је неко други потврдио да је то урадио, али се сећам те његове 
приче и тог канала јер није било више тих канала него један једини  аутомеханичарски 
где је ликвидација извршена на тај начин.  И то је све што знам о том каналу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте Ви можда у неком од та два села били у 
групи војника са још једним или двојицом и узели новац од неких од оштећених? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја новац нисам узимао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означио Вас је један од оштећених на фотографији, зато Вас 
питам? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ко, од шиптара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Шта је реко да сам урадио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је ту био тај војник, није радио ништа, узео је новац. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је реко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу то да Вам пронађем? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И означио мене? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, показао на слици, сад ћемо то да нађемо. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, ја могу само да кажем Богу хвала па је 
тако нешто рекао да нисам убио, иначе ја о шиптарским сведоцима реко сам своје 
мишљење на прошлом суђењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А с ким сте били тада у групи у тим селима, ко је био са Вама у 
селу Пављан а ко у селу Захач? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Реко сам кроз село Пављан сам ишо возилом, а у село 
Захаћ има она, било је више њих, ја ту имам реко сам Вам више тих флешева, 
одузимања пара, од сабирања, од покушаја ликвидације оне породице Кастрати, до 
сабирања тих шиптара, терања, али некако најбоље мени бар ту ситуацију описује она 
сцена из Захаћа кад један наш војник а након Ћушке и Пављана, дакле врућ дан 
апсолутно, сад смо у Захаћу врући по убиствима и свему томе када јаше то магаре, 
ђиха, ђиха кроз Захаћ, то је јако овако, испаљује рафале из „калашњикова“ и мислим да 
сам то већ једном реко, ја сам био до Срећка Поповића и питао сам га шта ради овај 
човек, шта је полудио или будала, како сам се изразио, а онда ми је Срећко Поповић 
одговорио „нека га, нека, то он себи даје одушак, мали одушак“. Е данас знам да је то 
истина 100% а Ви сад замислите ако неко на тај начин даје себи мали одушак, онда смо 
вероватно били, већ је био крај радног дана и ми смо били уморни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је био сведок Рашит Ђокај ја сам га управо питала за то, он 
памти, а изгубио је тада ја мислим тројицу својих синова и два од његовог брата су 
убијени и тако даље, он је из села Захач, управо сам га за тај догађај питала за „момче 
даје одушак“ он се тог догађаја не сећа, иначе био је присутан како ту у селу, затим 
ишао са конвојем и тако даље и касније видео те своје синове и синове свога брата ту 
убијене. Али зато имамо неке од сведока Албанце који кажу једну другу ствар, како је 
била пуштена стока да је неки од тих да ли територијалаца да ли Ваших војника 
пришао неком телету, загрлио га, ставио му нож под грло и онда. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Извадио џигерицу да се руча. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рекао нешто на. Молим? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Извадио џигерицу да се руча, јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, рекао нешто на албанском, е сад. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад тако да у том смислу је ли то теле или та шта сте Ви рекли 
коњ, не? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам рекао магаре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Магаре. Добро. Ко је био тада да ли се сећате и да ли је неко 
био без горњег дела одеће? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од наших војника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Имамо сведоке опет кажем оштећене. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Није нико од наших ишао без горњег дела одеће, не 
сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који кажу да је било војника без, голих до појаса?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ипак смо ишли обучени, сад оно дан јесте одмакао, 
јест било лето, можда се неко негде скинуо, нисам видео, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели, добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али да је ишао неко целу акцију тако го горе није 
стварно нико.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам да признам да нисам знала да ћемо се врати у прошлост, 
односно у старо време, односно у стари закон тако да за сада свакако има доста ствари 
које треба да Вам се предоче, међутим ја за сада рачунајући да ће то тужилац који је 
предложио овај поступак да припреми, нисам све припремила, па ћу Вас замолити да 
дођете и сутра, за сада ћу да Вас замолим још да ми кажете да ли је тада у селу Пављан 
било неко возило „Застава 101“ која је била пуна ствари, значи један сведок то види, 
гледа цео тај догађај испред његове куће из шумарка и види ту „Заставу“ он сведочи о 
томе и види тај аутомобил касније како се удаљава и тако даље?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Можда је тај сведок пермутовао нешто, али ја мислим 
колико се сећам „Застава 101“ није била у нашем возном парку, не знам да је неко 
возио „Заставу 101“ у Ћушкој, Пављану и Захаћу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Затим да ли сте, да ли је тада било тенкова на путу ка 
Пећи, о томе је овде говорила оштећена Иљфете Хаџијај? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тенкова није било госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она каже да је било тенкова. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сигурно није било ни тенкова нити хаубица, нити 
ничег сличног, али да су ти људи били истраумирани свакако јесу тај дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова ошећена била је у групи осталих цивила који су отишли у 
шуму, па су онда неки војници дошли и вратили их до куће једне ту у селу до Есатове 
куће, и она прича о војнику који је новац скупљао, скинуо капу са главе и она је тада, и 
тада се видело да је он ћелав и да је у ту капу сакупљао новац, да ли сте ви то видели 
или пак да ли можете према овом опису да нам кажете ко је то?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па не могу стварно више, о ћелавом не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Посебно не у Пављану, ту сам само прошао возилом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из села Захаћ у дворишту једном догодило се, односно у једној 
штали, убиство и о томе нам је говорила Љаурета Рама и Бајрам Рама и они говоре само 
о двојици војника који су били ту и једном који је био напољу, да ли Ви знате ко је то 
био, то је један појединачни догађај у том селу?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То би.... 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли такав неки појединачни догађај знате уопште да је био 
пре тог неког масовног протеривања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знам, изјаснио сам се на тај догађај, то би сада било 
опет спомињање имена, ја вас опет молим врло је незгодна моја ситуација да без личне 
карте људима на слободи да упирем прст у некога то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите Ви по закону... већа заштита пазите у овој држави за Вас 
као сведока не постоји осим оне која је предвиђена Законом о заштити сведока, 
оштећених и других учесника у кривичном поступку, коју Ви уживате, значи то Вам је 
највише што Вам ова држава пружа. Свакако да је Ваше лично и грађанско право да 
имате разна лична документа, па и личну карту.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија, ја немам, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ово што се тиче заштите, Ви ту заштиту већ уживате тако 
да неку додатну заштиту Вам лична карта не може пружити, она Вас свакако да се Ви 
осећате. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Наравно да може ако ме, наравно да може да ми пружи 
заштиту јер шта ако из Јединице за заштиту прође предлог да ми се укине заштита, и 
сада ја без документа да останем на улици стварно не могу то себи да приуштим, не 
желим да си приуштим, желим летитимно право као и сваки од вас у овој судници да 
поседујем лични документ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо већ расправили за личну карту, ја сада лично сада 
данас нећемо предузимати никакве мере, међутим објаснила сам Вам, објаснила сам 
Вам везу сведочења и личне карте и везу заштите коју уживате према закону. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам разумео онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснила сам Вам заштиту да уживате заштиту према закону, 
највећу могућу коју ужива сведок у овој држави, Ви то већ имате и то је то што се тиче 
сведочења. Е овако сада хоћу још да прочитам. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Имам заштиту ако то значи јесте и осећам се 
заштићеним имам 24 сата су лица са мном по том питању немам примедби, међутим та 
лица треба да знате нису из Јединице за заштиту сведока МУП-а Србије, већ припадају, 
војска ме чува, разумете, а ја са Јединицом за заштиту сведока три месеца нисам имао 
комуникациу, она је врло отежана уз медијацију тужилаштва и из тог разлога постоји 
опасност да ми неко из јединице повуче обезбеђење које није њихово, а које је ту због 
њиховог захтева. У том случају ја би остао на улици без докумената,  што себи не могу 
да приуштим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чува Вас војска.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо сутра да расправимо. То ћемо сутра да 
расправимо. Страна 26 од 21. фебруара, Бајрам Рама каже овако да је ту у селу, чекајте 
да видим где је Бајрам Рама, у том његовом селу, само да видим које је то село, Захаћ 
његово село, он каже овако да је ту био један војник који је носио шешир, који је само 
пуцао, ту је био и његов син Фатон и тако даље, он је пуцао само у  зид да би га 
заплашио, ту је било окупљено неких 15 цивила, затим  да је ту био војник који је носио 
мараму, он је издвојио жене и децу и послао их испред врата куће Азима Мехметија у 
центру села, а да је практично Ваљдета, Фатона Раму, Шабана Незираја и остали 
Садрија Рама, остао да чува овај војник са шеширом, да ли сте Ви можда учествовали у 
тој акцији, да ли сте Ви тај војник са шеширом?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Врло, врло је незахвално давати сада речи име било 
чије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам за Вас? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На основу шешира, ја не знам да ли сам имао шешир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли сте били у тако некој па су неки издвојили војнике и 
Ви остали да чувате четворицу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја био нисам у овој сцени коју ми описујете био нисам 
сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам за ту сцену.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А сад шешир можда је тај дан носило пет људи 
шешире, исто толико и мараме, врло је тешко прецизирати или да нагађам незахвално 
је, не бих се ни бавио тиме јер опис је оскудан, немам ни висину ни тежину ни неку 
карактеристику, не бих могао да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е онда каже овако „нас четворицу су“ све то на питање тужиоца 
„увели тамо унутра, онда је Шабан отишао до своје куће по новац, касније је он отишао 
заједно са Сани Уком својој кући, са тим парамилитарцем отишли су заједно, касније су 
отишли“ каже тужилац „ко је од ове двојице отишао са њима“, а сведок каже „онај који 
је био ниског раста, онај мањи и заједно са Шабаном и Сани Ука ишли су у правцу куће 
Шабана Незирија“, затим тужилац пита даље па каже овако „шта се дешавало у штали 
док сте Ви били унутра да ли је неко од Вас тражио новац и да ли сте Ви тај новац дали 
и коме од ове двојице“, „ у штали је поново затражио од нас новац, ја сам се први 
пријавио и рекао, први сам се пријавио и рекао ја немам паре, онда сам извадио неки 
златник од моје жене и рекао сам ево имам овај златник, он је то узео, ударио ме једном 
и рекао хајде бежи, да ли је то, не то није овај са марамом, то је овај други који је носио 
шешир“, то је то било, да ли се сећате тако неког догађаја? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Госпођо судија немојте да ме погрешно схватите, 
поводом тог дана ја причам о преко не знам ни ја колико 70, 50, 60 лешева, и сада знате 
некако не сећам се ни златника, ни да ли је неко узео неком динар из џепа, што се 
дешавало не знам шта је ту чудно, али сећам се више ових лешева од тог дана него, а не 
могу да препознам на основу шешира и мараме да кажем ко би то могао бити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тог догађаја са златником, он каже немам паре и вади тај 
златник. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не, па таквих догађаја има колико хоћете, углавном те 
буде и шетају, имају те златнике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чак и да је било Ви то не бисте упамтили је ли?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То им је у традицији ваљда да скупљају мираз у 
златницима, дакле златник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја хоћу да кажем чак и да је то било то Ви не бисте 
упамтили, то Вас питам?  Тај исти сведок онда следећа ствар каже да се, шта се 
догодило са вашим сином, мог сина је управо тај војник коме сам ја дао златник, 
издвојио из те групе и рекао стани склони га ја сам са њим већ завршио и пустио тог 
његовог сина и тако га спасио. То је било то што сам хтела да Вас питам.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сада, али да ли сада остали имају питања, браниоци, тужилац 
видим да има можда питања тужиоче? Нема. Има, изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 14. мај 1999. године, господине Рашковићу вратите се у 
прошлост, идемо редом Поповић Срећко како је изгледао, какву је униформу носио, 
шта је имао од наоружања?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па већ смо описивали више пута Срећка Поповића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Показаћете му ове фотографије. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И онда има и фотографије Срећка Поповића и сећам се 
чак да ме је Срећко Поповић исправљао да није кошуља него је мајица, сада ја све то да 
препричам није тешко али смо све већ рекли на те околности. Мислим да је тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Булатовић Дејан? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Булатовић Дејан има фотогрфија Булатовић Дејана 
са... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како га Ви памтите?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па висок човек са митраљезом у руци, наочалама 
„РејБан“ како кад, проћелав, према мени љубазан увек стварно према мени о.к. памтим 
га као доброг човека који се ето тако задесио ту у рату и храбро отишао да брани своју 
земљу на начин на који се то ето тако тада радило, тако га памтим најискреније, не 
памтим га као зликовца нити ишта слично мислим чак да је добар човек и тада био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, како је био ошишан?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па он је и тада што се тиче Булатовића, звали су ме на 
препознавање да га видим и онда то је мало био и апсурд, пре него што сам ушао у 
зграду Специјалног суда ја сам га препознао на степеницама, он је дошао са слободе. 
Дакле, одмах сам га препознао наравно после 10 година он као и сад као и тад, мада је 
остарео много, имао је ту карактеристичну ево како се зове то, ћелу, да, само што није 
бријао целу главу него је са стране имао и косе.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио нешто на капи нисам разумео, на глави?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па могуће мараму да би везивао баш због тога 
понекад, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио понекад шешир?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па ја мислим да он није имао шешир, није шешир 
имао свако.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 14. маја шта је имао на глави?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дунђер Синиша овде сте у разговору са судијом поменули?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Е Дунђер могуће да је имао мараму, он биће је често 
носио мараму. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дунђер Синиша? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је носио од наоружања? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Митраљез 84, популарно зван „Цеца“ у то доба по 
народној певачици жени Жељка Ражнатовића Аркана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покојног.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сви смо звали „Цеца“, то је носио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли носио реденике?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је имао на глави?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ко? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дунђер Синиша? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекао сам могуће да је имао мараму не могу да се 
сетим, прошло је 14 година, ја стварно немојте то ја не знам шта сам.... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И Бата Лекић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Памтим само сцене. Бата Лекић, како је он био обучен 
то? Не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је био висок Дунђер Синиша?  
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја мислим да смо ја и он онако високи момци и да је 
имао метар и 90, ако не и неки сантим више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овај Бата Лекић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па и Бата Лекић је онако дугачак, вижљаст, мршав 
момак па и он је ту негде метар 85 до метар и 90 сигурно.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је Дунђер био ошишан, је ли имао косу на глави?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дунђер је имао кратку косу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећаш да ли га памтиш које је боје та коса била? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Светла коса.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Светла коса? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, светла.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Павловић Лазар мислим да смо га поменули? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Лаза из Бијелог Поља је ли то тај?     
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је он изгледао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам, он није био у Ћушкој по мом сећању. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Дунђер некад носио... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нити је био у „Шакалима“.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Дунђер некад носио шешир? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могуће. Могуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте некад радили са Далиборком Момић? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Са ким? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Момић Далиборком, да ли Вам нешто значи? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је, па претпостављам да је то супруга од Ранка 
Босанца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте радили са њом у кафићу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јесте радио сам 1990 и не знам `95, `96. године, радили 
смо у кафе бару „Стефанели“ у центру.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До кад сте радили тамо? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не знам ја сам се задржао ту пар месеци.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, где сте после отишли после пар месеци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добио сам отказ од газде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па је ли то битно сада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па битно је.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Овај, газда тог кафића се зове, звао се Миро 
Маликовић, то је један човек онако ћосав, мањи а имао је лепу супругу, хоћу да кажем 
да сам ухватио, имали смо телефон тада бежични у том кафићу, па сам га снимио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Снимио сам га како прича са љубавницом, како прича 
са љубавницом и то сам снимио на касету, тако нека шкакљива прича и онда је сам се 
поверио да ли Буци или углавном Миро Маликовић је то сазнао, тај човек живи овде у 
Београду на Вишњичкој Бањи било би занимљиво да да позовете, може да потврди, и 
онда је Миро Маликовић дошао са „аудијем“ по мене, ставио ми нож тамо на Карагачу, 
извадио нож и рекао „врати касету, пи, пи, пи да ти не би јебао пи, пи, пи неће ти бити 
места у пи, пи, пи“, ја сам имао 16 година, вратио сам му касету и остао без посла, то је 
истина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  И то је разлог? 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па да, догодовштина из моје младости. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажете Буца на кога мислите?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На супругу Ранка Момића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Далиборку? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Далиборка је била овде и дала изјаву једну где каже да сте Ви 
у кафићу, да Вас је истерао газда због крађе, па Вас зато све ово и питам? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па могуће да је под сугестијом свога супруга, добро да 
није рекла нешто горе, немам ништа против, има право.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци? Изволите. Господине Петронијевићу уопште Вас 
нисам чула.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан како је господине Рашковићу.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: О, нисам Вас видео, поштовање господине Срећко 
Поповићу.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да видимо овако полако, из Ћушке са чим си ти отишао 
према Пављану?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: У Ћукој оно кад је утихнуло.... 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Из Ћушке са чиме си отишао према Пављану и  Захаћу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Је ли ово директно суочење, је ли могу да причам са 
господином. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, само овако пазите немојте уопште тон да сте повисили. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не, не, госпођо ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте уопште ништа, ништа. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Овај ми је мали увек био драг и зато не могу да причам 
нешто што не могу, што се тиче мене може он да шета где год хоће по граду куда год 
хоће, ни помислити нећу према њему ничег лоше.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте само да се нервирате, Ви знате како се 
нервирате господине Поповићу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хоћу само да докажем нешто овде, јер нешто овде није не 
пије воду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте га, одговорите му директно само немојте да се 
нервирате. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја га питам из Ћушке, кроз Пављане и Захаћ куда је 
прошао и са чиме?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, прво сте га питали чиме. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Прво би хтео, прво би хтео господине Поповићу да 
Вам захвалим што ме нисте назвали ни сплачином ни наркоманом, али ово је први пут. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: То нећу ја, таман посла. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: То је велики напреда, не  мени је ко човеку драго што 
нисте употребили. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не, таман посла, него само чекам одговор на ово што сам 
Вам поставио.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нисам ни ја пред Вама никад. Дакле, Ви ме питате 
када се кренуло за Пављане и Захаћ оно када смо кренули, након што је.... 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не знам ја, ја Вас питам Вас. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Након што је Ћушка утихнула је ли тако? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господине ја Вас питам не мене. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па били смо заједно, а шта треба, чиме сам ишао, 
џипом. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Са чиме сте дошли? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: „Асконом“.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Коме сте оставили „аскону“? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Неком од војника не знам коме сам оставио, Мртви ако 
је Мртви рекао да преузмем џип, преузео сам џипа. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ко је био са Вама у џипу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знаш зашто сам преузео џипа, знаш шта је било у 
џипу.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ко је возио џип? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу из режије јављају да Ви тако када ударате 
потпуно све вибрира, разумете. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја се извињавам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И све се то они, то не могу да пренесу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ево овако ћу да стојим, ко је возио џип? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја сам возио џип.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ви сте возили џип? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Дефинитивно, кроз Пављан. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ко је био поред Вас? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нико.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ви сте сами били у џипу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Е она сцена коју сте описали овде неког старца да сам 
убио, а Ви сте видели, хоћете да нам кажете овде, овој господи овде тачно где сте то 
видели?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Постоји онај излаз из Ћушке. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не знам ја. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Према Пављану, често се овде спомињао тај шумарак, 
дакле ја не знам да ли је то Ћушка или улаз у Пављан, ту сам код видео код шумарка. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Старца? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па није старац, Шиптар старији Шиптар, старац, 
старац, није нешто стар баш стар.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ви сте у првој изјави дали да је то стар човек био, а сада 
кажете да није стар, него је... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Стар као и Ви данас што сте стари, можда мало 
старији. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па ја имам 58 година. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па то је старији човек, може се рећи. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја мислим да сам средње стар, а не старији, а старији је 
онај који има од 75 па навише.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, он је имао тада 20 година.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господине Рашковићу у Захаћу тај што је јахао магаре, где 
сам ја био?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Поред мене у Захаћу, ја сам се нашао поред Вас једног 
тренутка, тог тренутка сам био пред Вас и рекао сам тако памтим Срећко Поповићу, и 
чак сам на неком суђењу рекао да су те сматрали иза леђа ограниченим човеком, мало 
тако. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Драго ми је када ме сматрају ограниченим. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добро. И онда кажем та мудрост ми је остала твоја ево 
већ годинама у глави и по томе памтим и то ми се учинило пригодним да опишем 
ситуацију каква је била када смо ушли у Захаћ, „ако неко тако даје одушак“ то су твоје 
речи.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Колико сте ишли брзо Ви џипом отприлике овако? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Брзином хода војника, па онда и слабије како смо се 
делили, како смо се рачвали кроз Пављане.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И онда сам ја стао поред Вас, када сам стигао у Захаћ стао 
сам .... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Говорите о овој сцени како, о убиству човека овог 
Шиптара?  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не, не, то ћу после, само ово за Захаћ да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: А не, кад смо стигли у Захаћ тада сам ја изашао из 
возила, тада сам ја већ ту кретао се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И онда сам ја дошао или сам ја већ био ту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Или сам ја дошао до тебе, стварно не знам.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јесам ја био ту или сам дошао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И да видим слике не би знао, не бих знао на ком тачно 
месту, али се сећам да сам дошао, да си ми био најближи када сам питао шта ради ова 
будала на магарцу, шта пуца. Мислим да је био неки од ових момака из Крагујевца. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А овог што сам убио испред Вас? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Што смо се расправљали како глава пуца када уђе 
метак у лобаљу, како се, сећам се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да, да, али хоћу да ми објсниш како си то видео?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ево овако ко сад што тебе видим. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Одлично. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Тако. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А колико је то далеко било од тебе до тог човека?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Е Срећко драго ми је што ме опет понављам ниси 
увредио сада изашао си ко човек. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја питам, само ми реците колико сте далеко били од те 
сцене? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Од те сцене? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Два и по метра, тако нешто, ту. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Два и по метра. А ја колико сам био далеко од њега? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па на рукохват пушке одозго забога. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Је ли имао још неко ту барем од војника и од цивила да је 
близу ту био? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Цивила нема, али има нас.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Молим? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Нема војника, има нас, нема цивила има нас. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Је ли био још неко ту? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па наравно да јесте. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ко? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Сви ови који смо пошли из Ћушке, то још се нисмо 
раштркали, само што то или је неко заборавио или си ти можда  заборавио што ти не 
треба замерити уопште, можда си и ти заборавио.  
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Врло си ти Рашковићу господине мудар момак.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Шта ћу, живот.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И лепо школован у ових задњих месеци, годину. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Шта ћу, живот ме натерао.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Али једно треба да знаш Рашковићу овде је било преко 30 
сведока Шиптара, ту сцену коју Ви причате нико ју није поменуо, а ваљда је некоме 
био отац, брат, стриц, или ујак, неко би био ту да запамти ту сцену, а Ви сте ју 
запамтили, због чега Вма то кажем Рашковићу господине Рашковићу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Одлично, одлично биће ослобађајућа. Одлично. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господине Рашковићу.... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Само мој исказ... 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само да се разјаснимо ја и Ви, тврдите да је то, да ли сте 
икад у животу видели покојника неког кога је погодио метак у главу?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Преко 50. Преко 50. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Моје оружје до главе човека, колико је било далеко? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: 50 са лобањом раздрљеном видео сам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ниси ме разумео, колико је моје оружје било далеко од 
главе дотичног?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па неких 30 сантима. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 30 сантима, јесте видели Ви тај леш, то? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Банг? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да, јесте видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Банг, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Знате ли Ви шта се десило са том, са тим човеком, са том 
главом?  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Изврунуо се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Изврнуо се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И отворио се лобања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борковићу, јесте Ви се консултовали? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господине Рашковићу, је ли Ви знате шта значи кад 
погоди из близине метак, покојни само..... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте објасните нам господине Поповићу, објасните ми шта 
ме питате сада. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Питам господина пошто каже да је био, да је моје оружје 
од дотичног главе 30 сантима, ја причам о сада нечем другом дајем примедбу на 
одговор. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Немој Срећко више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Рашковићу сачекајте да чујемо сада шта је.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господин Костић полицајац, је погођен на метар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Костић сада господине Поповићу? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Један што је погинуо `98. у Ћићевици, погођен је на 
метар даљине, глава му је једноставно нестала. Е сада замислите на 30 сантима шта би 
се десило то што он прича. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Је ли могу ја да кажем када смо код глава и отварања 
лобање, занимљиво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али господине Поповићу пазите.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Треба нам експерт.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борковићу јесте Ви уопште припремили питања, да 
ли сте са оптуженим припремили питања? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се ви консултовали? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Дакле јесмо се консултовали, рекао сам да никаква 
питања не поставља.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја питам зато што овај човек, дајем примедбу, зато што 
овај човек каже да је дошао „Асконом“, ишао џипом сам он, у првој и битној изјави је 
био да је био још неко са њим у џипу а сада каже да је био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Каже да је тај човек убијен од стране моје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Што је немогуће, немогуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви кажете да је то немогуће, иначе се када је такво 
убиство у питању, ствари не дешавају тако него потпуно се распрсне глава, а ми такав 
леш неки немамо нити нам о томе неко други сведочи, добро. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: О томе ја причам читаво време, зато хоћу да кажем да је 
овај господин тотално лаже. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Срећко бре не мора да се распрсне глава, како то мора 
да се, зависи о угла, зависи где погоди, зависи како то већ иде, ма неће свака глава... 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја знам да си ти стручњак, ја знам да га је господин 
научио, ја знам све то.... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Како да ме научи нечему у чему сам већи експерт од 
њега, јесам ја био на ратишту.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па ћу и то да прихватим да си експерт..... 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јеси ти био на ратишту, јеси ти носио пушку. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Молим? Не. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па самим тим си већи експерт. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нажалост, нажалост.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ја да те питам нешто. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само изволи ти можеш да ме питаш шта год хоћеш. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Јеси ли ти, јеси ли убијао за Србију? Само то. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ниси.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Не.  
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ниси убијао. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: То су измишљене приче, исто ко оно за магаре.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Рашковићу. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ниси убијао за Србију? Ниси убијао за Србију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Рашковићу шта сада вас двојица се суочавате или 
шта? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо не, ми овде, како год хоћете што се тиче мене ја са 
њим могу ако хоће зато што је свака његова реч лаж. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Прво магаре у Захаћу, били су овде сведоци из Захаћа, 
Шиптари,  ни једно ту у селу не помиње, он је помиње. Ово у селу у вези овог човека 
помиње, нико и не помиње, ајмо објасните ми господо одакле овај човек овако нешто 
само нек ми објасни шта хоће он. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али он каже да ви нисте били у Љубенићу, ви кажете да 
нисте били. Он каже није сигуран. Јесте ли били? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо, ја сам био, ја сам реко и у истрази и опет 
понављам не стидим се ничег што сам прошо кроз Ћушку, Пављане и Захаћ али ту у 
селу што он прича је лажна тотално и ова и у Захаћу је лажна тотално и комплетно све 
у вези њега јер ја и он смо се само видели на улазу и више нисмо до гимназије 
сутрадан. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зашто си рекао да нисам био с тобом код Микија 
Ивовића, зашто си рекао да те нисам возио до куће редовно кад сам те возико, знаш да 
ниси знао да возиш, знаш да сам те код Рајковића куће, живи горе, редовно долазио по 
тебе и враћо те. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ево поново понављам, ја поново тражим извештај од СУП 
пећког да ја никад у животу ни ја, ни мој отац нисмо поседовали некретнину кућу у 
Пећи. Имао сам борачки стан код аутобуске станице који сам продао 2006. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам вам рекла уопште се не нервирајте, уопште. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па морам да се нервирам зато што кажете да ме је возио 
код куће а ја кућу немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да се не нервирате. Ја сам вам рекла да се не нервирате. 
Добро. Да ли имате још нешто да питате што би било везано. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ама, немам јер ово је стварно отишло до врага све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, господине Поповићу, питајте оно што се тиче вас, а 
што је описано у оптужници. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Немам ја више шта да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е онда ако немате вратите се. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам само хтео да докажем да овај човек тотално 
измишља причу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То вам је евидентирано као примедба, кажем вам питајте оно 
што је у оптужници вама стављено на терет, знате, само то. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Али ми је криво да је реко нешто друго, било шта, али да 
ту сцену са тим старцем и овамо магарцем неког помиње то је стварно, стварно 
превазишло сваку меру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали оптужени? Ко се јавио? Брновић, изволите. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Хтео бих нешто Срећку Поповићу да кажем али нема 
везе, други пут, нешто онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад завршите. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Господине Рашковићу, ја се извињавам, ово је по други 
пут да те питам, рекао си истину. Тачно је да сам мого видети једино на пункту да су ме 
могли видети нигде друго. Молим те да поновиш да ли си ме негде видео на терену 
било којег села или да ли си чуо од својих сабораца да је неко поменуо Брновића? 
Молим те одговори, а извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За шта се извињавате, не извињавајте се ништа. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Зато што се лажне изјаве овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да правите жамор господо. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Уз благослов људи овде који их уче разне се 
комбинације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објашњавати више, разумео вас је. Изволите. 
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Конкретно господин Брновић није био никад 
припадник „Шакала“ и никада није ишао с нама у акције чишћења села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да ли га је неко споменуо, он то пита да ли га је неко 
споменуо уопште да је тада био у та три села? Јесте ли ви то чули од неког можда, да ли 
сте га видели? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја га нити сам га видео, нити сам га споменуо, нити 
знам да је био и не знам ако ме пито да ли сам га ја видео, нисам га видео ни у том ни у 
другом селу где сам ја био зато што човек није ратово с нама, него је био чини ми се у 
Клинчини неки командир полиције или тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то питали? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да је био с нама да сам га видео у Ћушкој и да сам га 
упамтио по нечему ја бих то реко дефинитивно али нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раније док сте спомињали имена. Изволите господине. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Спомињали сте да сам на пункту био. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: На пункту? Молим вас да ми се извади део где ја 
кажем или тврдим да је господин Брновић био на пункту, осим на нечије питање да ли 
је могуће да је био, е можда сам рекао „могуће“ али то могуће да је био ко хоће. Дакле 
нигде ја не тврдим да сам ја вас видео тог дана. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Нигде, нити си чуо за мене да сам био, да сам 
учествовао? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Не. Па чуо јесам за вас, чуо јесам за вас, мислим да 
вам и сина познајем, знам за вас и одоздо из те ратне године, познајем вас из тог доба, 
можда из „Славице“ или из Пећи али нисте били с нама у селима, нити сте били 
припадник „Шакала“. Ја не знам зашто сте ви овде али нисам ни. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Не знам ни ја зашто сам ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда се вратите на место. Још неко да ли има питања? 
Изволите.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Имам једно питање. Сведок је данас рекао да је, говорим за 
Љубенић за 01. април, рекао је да је окривљени Булатовић у том тренутку био 
припадник територијалне одбране, да је био са њим тад, да је касније приступио 
јединици, јел у реду Рашковићу, тако сте  изјавили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тог догађаја да је приступио? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да. Говорим само за Љубенић за 01. април, па ме занима да ли 
се сећа, пошто он тад није, Булатовић није био касније заједно, мислим у том тренутку 
није био заједно са Рашковићем у истој јединици него је био припадник територијалне 
одбране, да ли се сећа шта је Рашковић тад имао од оружја као припадник 
територијалне одбране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Рашковић, Булатовић. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Булатовић шта је имао тад као припадник територијалне 
одбране? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мислим да вам ово неће ићи у прилог али колико се 
сећам он је такође носио митраљез М-84 популарно звану „Цеца“ зато што је Була био 
онако висок човек и вижљаст и некако увек добије то незахвално оружје да носи. 
Мислим да је имо митраљез, мада опет дозвољавам, дозвољавам ту моју слику Буле са 
митраљезом која се протеже цео рат, скоро цео рат, а први пут је да долази у Љубенић, 
могуће да ми се и моје сећање да ће да се поигра. Ја мислим да је имо митраљез, 
мислим, не тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени, браниоци? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али касније је носио митраљез. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац, да ли се још нечег досетио? Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Данас није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи господине Станковићу? Господин Петронијевић 
који, одлагали смо сведока, мислила сам да ћете имати питања, путовали сте у Русију 
па смо одлагали сведока да бисмо вам пружили прилику да. 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, зашто би ми ускратили прилику да видим 
господина Рашковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да га питате нешто? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па након овог његовог сведочења немам, јер тужилац 
је имао исцрпно и релевантно испитивање и ја одустајем од било каквог испитивања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали сте без текста? 
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У том смислу господине Рашковићу ми смо завршили. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да ли има сутра или нема? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сада господо ако сутра неће бити питања за сведока, нећемо 
вас малтретирати, после ћу да се интересујем због чега немате документа и да вас 
замолим да евентуално уколико буде било потребно да дођете због неких предочавања 
ових исказа оштећених, посебно ова два села Пављане и Захаћ јер смо прво чули вас па 
онда њих, ако буде тако нешто потребно замолићу вас да дођете поново, послаћемо вам 
позив. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу нешто, врло је битно за мене. Наравно стојим на 
располагању суду, ту сам шта год да затреба. Сада када сам долазио овде био сам 
присутан када вас је припадник обезбеђења назвао и у вези диктафона рекли сте да не 
може, као и телефон наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекла сам јел пуштате друге сведоке, ако не пушташ никог 
онда не можеш ни њега. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, наравно, али имам један лични разлог. Наиме, 
ја сам се, видите ја бих, имао сам неке контакте, желим да се вратим у Дугоње, у село 
где ми је отац, пет стричева су ми се вратили део, педаљ земље нисам продо све ове 
године па сам у том смислу имо контакте са председником владиног Одбора за Косово 
и Метохију, причао сам и са Дрецуном па чак и са овим потпредседником Скупштине 
Косова Милетићем, тим људима који могу нешто ту да учине и сада се намеће нешто 
што би мени врло допринело тој мојој жељи да се вратим својој кући јесте снимак, 
аудио и видео запис суђења где ја говорим, ако је то могуће, мени би то много значило 
за тај неки мој даљњи пут и живот и то што мислим. Да ли је могуће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино ако ћете да гледате у интими своје собе, наравно за сада 
не, али размислићу о томе. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Знате, постоји велико интересовање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да ми напишете тако нешто писмено. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам већ са неке друге стране, од стране неких учесника у 
овом поступку упозната са захтевом да се цело ово суђење снима и јавно емитовање, 
тако да у том смислу. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: И друга ствар, а да не изазовем овде, не знам, неку 
непријатност пошто сам ја, још када, пре две-три године с почетка процеса одреко се 
заштите, кабине и тако тих ствари, сада су и оптужени на слободи, а ако не би вама 
сметало или њима да не изазовем неки негативну конотацију, ја бих да се окренем и да 
погледам те људе јер ако их видим и сутра негде на улицу, не само због опасности, него 
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имам потребу да погледам, ако њима не смета и не ремети вама суд овде прије него што 
изађем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да се окренете да погледате, ово ми упутите захтев са 
тим објашњењем и молим вас да следећи пут дођете. Имамо податке где сте рођени, је 
ли тако? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Да, да, имате све комплетно цела документација, 
наравно све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Могу ли ја да идем онда? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте предали захтев за држављанство? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Рекао је мало пре тужилац, 2011. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, 2011. у децембру, је ли? 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Па давно већ, годину и по дана, две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Окрените се, погледајте, можете да идете. 
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Захваљујем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте коментарисати. Сутра ћемо да наставимо са сведоком 
Вуковић Марком и то поподне, значи нећемо померати због тога што сада сведока у 
последњем тренутку не могу да обавештавам да дође сутра ујутру као ни вас јер нам је 
сутра слободна судница пре подне, потпуно нешто непредвиђено и не планирано, тако 
да ћемо сутра да наставимо, а суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се мења мера забране напуштања боравишта за оптуженог Николић Милојка 
утолико што се оптуженом Николић Милојку забрањује да напусти боравиште у 
Београду, улица Љубљанска 14 код Павловић Зорана. У осталом мера остаје 
непромења, с тим што. 

 
Где вам је ово, која вам је ово општина? 

 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Звездара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте се до сад јављали? 
ОПТ. МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Нови Београд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нови Београд. 
 
  С тим што се мера мења и утолико што се оптужени обавезује да се уместо 
полицији Нови Београд јавља у полицију Звездара. 
 
 Немојте галамити господо. 
 
 У осталом мера остаје непромења, а спису се придружује поднесак са насловом 
„Сагласност о пријави боравишта и боравку у домаћинству коју је издао Павловић 
Зоран и коју је суду предао адвокат Палибрк. 
 
  Ко се јавио, Поповић? Кажите. 
 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја се извињавам, изгубио сам оно решење које сам се 
јављао у СУП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сутра ћемо да вам ископирамо и донећемо. 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ето то бих само, да би они могли да имају увид, они имају 
своје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они имају своје. Не треба вам нешто много али даћемо вам 
сутра. Дакле,  
 
 Претрес ће се наставити сутра у истој овој судници у 14:30. 
 
 Довршено у 17:40. 
 
 
Записничар                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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