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К-По2 бр.4/2015 

 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
одржаног 17.03.2016. године 

 
 
 Председник већа: Добар дан. 
 
 Председник већа отвара заседање у кривичном поступку К-По2 4/15 против 
оптужених Миладиновић Топлице и других, због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члан 142 став 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ, по 
оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године, измењеној 
16.09.2010. године, КТРЗ број 7/11 од 27.04.2011. године, КТРЗ број 9/11 од 31.05.2011. 
године, КТРЗ број 19/11 од 07.11.2011. године, КТО број 5/12 од 26.09.2012. године, све 
проширене 27.09.2012. године, а измењене 27.12.2012. године, 20.12.2012. године и 
11.01.2013. године и поново проширене 02.10.2013. године, а измењене 16.10.2013. године 
и 05.12.2013. године и КТО 8/13 од 07.04.2014. године, а које су измењене јединственом 
оптужницом КТРЗ број 4/10 од 22.12.2015. године.  
 

Веће суди у неизмењеном саставу. 
 

Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић. 
 
Оптужени Топлица Миладиновић, je ту, Поповић Срећко, је ту, Кастратовић 

Славиша, је ту, Богићевић Бобан је присутан, Корићанин Вељко је ту, Сокић Абдулах је ту, 
Николић Милојко је ту, Мишић Синиша је ту, Крстовић Владан је ту, Павловић Лазар 
такође  и Ивановић Милан је ту.  
 

Присутни су браниоци оптужених:  
За оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић. 
За оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић.  
За оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје.  
За оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот. 
За оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша.... 
 
Адв. Крсто Бобот: Судија, адвокат колега Перовић ми се јавио, има одређених 

здравствених проблема, па ме замолио, и уз сагласност његових клијената, ја ћу га мењати 
данас.  

 
Председник већа:  Добро. 
 
Дакле, адвокат Перовић Небојша за кога се јавља адвокат Крсто Бобот.  
 
Вељко Корићанин, јесте сагласни да Вашег адвоката мења Крсто Бобот данас?  
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Оптужени Корићанин је сагласан.  
 
За оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић. 
 
Адв. Драган Палибрк: Ја имам заменичко пуномоћје за колегу Крстића. Није ми се 

јавио, али већ сам га мењао, тако да, ако се слаже Абдулах, могу и данас. 
 
Председник већа:  Сокићу, јесте ли сагласни да Вашег браниоца мења адвокат 

Палибрк? Дакле, адвокат Дејан Крстић, за кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат 
Драган Палибрк. 

 
Оптужени Сокић изјављује да је сагласан.  
 
За оптуженог Николић Милојка, адвокат Драган Палибрк.  

 
За оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић . 
 
За оптуженог Крстовић Владана, адвокат Ненад Петрушић је ту. 
 
Такође  и за оптуженог  Павловић Лазара, адвокат Ненад Петрушић.  
 
За оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић, за кога се јавља адвокат 

Крсто Бобот. 
 
Милане, јесте ли сагласни? Јесте. Оптужени Ивановић изјављује да је сагласан.  
  
Присутан је пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.  
 
 Обавештен сам да су приступили и сведоци Душко Антић, Дејан Булатовић и 

Златомир Пешић.  
 
  
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
Да се главни претрес одржи.  
 
Главни претрес  је јаван.  
 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног претреса 

биће саставни део записника о главном претресу.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
Да се у доказном поступку испитају сведоци Душко Антић, Дејан Булатовић и 

Златомир Пешић. 
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ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
 
Прво ћемо Булатовића. Обавештен сам да здравствено није сјајно и да мора први да 

буде испитан, тако да ћемо прво Булатовић Дејана испитати.  
 
 

Испитивање сведока ДЕЈАНА БУЛАТОВИЋА 
 
 Добар дан.  
 
Приступио је сведок Булатовић Дејан, идентитет утврђен увидом у личну карту 

регистарски број 006309611 издате од стране ПУ у Крагујевцу.  
 
Ви сте два пута дали личне податке овде, на два главна претреса, 22.05.2012. и 

28.11.2013. Је л` се нешто мењало од Ваших личних података?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Није се мењало ништа. 
 
Председник већа:  Ништа се није мењало. Адреса, све је исто?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Иста је адреса, све је исто.  
 
Председник већа: Добро. Са личним подацима дакле као на записнику са главног 

претреса од 28.11.2013. године, и у досадашњем току поступка.  
 
Бићете саслушани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и да одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиске сроднике изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.  

 
Испричаћу Вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи „Да“, да не понављате 

цео текст.  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Разумем.  
 
Председник већа: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем 

питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати.“  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Да.  
 
Председник већа:  Добро. Ви сте се изјашњавали, на два главна претреса, као што 

рекох, 22.05.2012. године и 28.11.2013. године . Је л` остајете при изјавама које сте дали на 
тим главни претресима?  

 
Сведок Дејан Булатовић:  Остајем.  
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Председник већа: Да ли нам хоћете укратко испричати шта сте у то време радили? 
Знате које је време у питању, знате који је период, знате због чега смо Вас звали. Већ сте , 
као што рекох, испитивани. Па нам укратко дајте једну генезу, па да Вас препустим 
странкама. Изволите.  

 
Сведок Дејан Булатовић:  1999. сам био на дужности начелника безбедности у 

Војном одсеку Пећ. Овде ми је доста питања постављано у вези 177. одреда.  177 одред је 
био у саставу Војног одсека Пећ, један од четири одреда. Сећам се да су била питања 
везано за , да ли сам ја знао нешто о тим дешавањима у Ћушки и тако даље.Рекао сам да 
не, да сам то сазнао након НАТО агресије из средстава јавног информисања и у суштини 
то би било то. Не знам да ли још нешто треба?  

 
Председник већа:  Добро. Препустићу Вас тужиоцу. Тужилац Вас је предложио, па 

ћемо видети. Изволите, тужиоче.  
 
Заменик тужиоца:  Господине Булатовићу, само да нешто рашчистимо, што је, 

чини ми се, остало нерашчишћено са прошлог претреса. Моје питање би гласило да ли сте 
чули и да ли сте упознати да је био неки инцидент у војно територијалном одреду којим је 
командовао Топлица, у Истоку, почетком бомбардовања?  

 
Сведок Дејан Булатовић: Не могу да кажем ништа.  
 
Заменик тужиоца:   И какав је то инцидент био, или проблем који је настао? 
 
Председник већа:  Ако сте чули? 
 
Сведок Дејан Булатовић: У Истоку? Исток није био, у Истоку је био други одред.  
 
Заменик тужиоца:  Јесте чули за неке проблеме да су настали у том одреду који је 

био стациониран у Истоку?  
 
Председник већа:  Ком то одреду?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Али то није 177. одред.  
 
Заменик тужиоца:  Добро, питам који одред је био?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  У Истоку је био 69. Војно територијални одред.  
 
Заменик тужиоца:  Ко је командовао тим одредом?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Милосављевић Принцип. 
 
Заменик тужиоца:  Је ли командант имао неке проблеме са својим, тим одредом и 

са припадницима тог одреда почетком бомбардовања?  
 
Председник већа:  Тужиоче, мораћу сада да Вас прекинем, јер не видим везано за 

ово о чему ми сад водимо поступак, нисам наишао на 69. одред територијалне одбране у 
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досадашњем току поступка, и не видим какве то везе има са овим. Ајте нам помозите ту, 
коју сврху имају та питања?  

 
Заменик тужиоца:  Овако. Топлица Миладиновић је у својој одбрани између 

осталог рекао да је 01. април ишао у Исток да би решио неке проблеме који су настали у 
војно територијалном одреду. Па у том смислу су и та питања. 

 
Председник већа:  Добро.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Интервенција.  
 
Заменик тужиоца:  Он сад мене прекида.  
 
Адв. Горан Петронијевић: У једном делу тужиочевог  питања је констатација је је 

било тачно, а у другом је садржана једна неистина, или можда забуна, па бих у том смислу 
да отклонимо забуну и због суда и због тужиоца и због сведока. Тачно је да је то Топлица 
Миладиновић изјавио, али не за Исток, већ за Пећку бању. У томе је забуна. Да не би било 
убудуће забуне.Тужилац може да настави, а то можете проверити у транскрипту и у 
његовој одбрани.  

 
Заменик тужиоца:  Адвокат ме је подсетио да је то ипак билу у Бањи, па се моје 

питање односи на Бању, а не на Исток. Извињавам се. Ајмо сад на бању.  
 
Сведок Дејан Булатовић: У Бањи је била једна чета из тог 177. одреда. Знам да је 

било проблема и током мобилизације, али не могу да се сетим шта конкретно.  
 
Заменик тужиоца:  Да ли можете да се сетите када је то било?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Датумски, не тачно.  
 
Заменик тужиоца: Да ли је било на почетку бомбардовања, на средини 

бомбардовања или на крају?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Ја мислим на почетку.  
 
Заменик тужиоца:  На почетку?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Да.  
 
Заменик тужиоца:  Кад кажете почетак, шта ... 
 
Сведок Дејан Булатовић:  Па то је тај период, можда 5, 10 дана, тако. Не могу 

датумски да будем баш прецизан.  
 
 Председник већа:  И у чему се састојао тај инцидент, ако већ... 
 
Сведок Дејан Булатовић:  Не знам, рекао сам да не знам стварно.  
 

 5



ВР
З 1

14
1

Заменик тужиоца:  Да ли Вам је познато да су постојале неке некакве наредбе са 
више инстанце Војног одсека Приштина и војне команде одсека, које би се тицале да 177. 
одред  се припаја 125. моторизованој бригади и ... 

 
Председник већа:  Припаја, мислите претпочињава? 
 
Заменик тужиоца:  Претпочињава, да.  
 
Сведок Дејан Булатовић:  Тада је коришћен термин претпочињавање, колико ја 

знам. Знам да су сви одреди, па и 177, претпочињени активним јединицама. Ја ту наредбу 
лично нисам никада видео, нити сам присуствовао неком чину претпочињавања, у смислу 
да сада командант претпочињава ту јединицу, али сам знао да је претпочињен 177. одред 
125. бригади. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли знате кад се то десило? И како се то 

десило да се припоји?  
 
Сведок Дејан Булатовић:  То  сте ме и прошли пут питали, али ја стварно 

датумски не могу да се сетим. Не могу да се сетим и не могу да будем ту прецизан. Ја сам 
и прошли пут рекао да мислим да је касније, али не могу прецизно да кажем.  

 
Заменик тужиоца:  Ја бих сад само сведоку предочио ове две наредбе које су 

накнадно стигле, то је Заповест за употребу јединица ВО Приштина од 27.03.1999. 
године... 

 
Председник већа:  Причате о заповестима или борбеним извештајима?  
 
Заменик тужиоца:  О Заповестима.  
 
Председник већа:  Е, сад, имамо један мали проблем. Ту није скинута војна тајна. 

А то све време стоји доле у писарници. Као што рекох на једном од главних претреса , сва 
документација је доле. Чини ми се да сам обавештен да је колега Ђорђевић био и вршио 
увид доле, тако да она постоји доле. Али технички проблем је што са те нове 
документације коју сте Ви доставили, у питању су Борбени извештаји, две наредбе, као и 
Заповести, није скинута војна тајна, па ако ћете предочавати и стављати на документ 
камеру, онда морамо искључити јавност. Знате. Добро.  

 
 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Искључује се јавност са дела главног претреса у коме ће се прегледати садржина 

наредби и Заповести и борбених извештаја.  
 
Налаже се режији да прекине емитовање из суднице.  
 
Налаже се судској стражи да удаљи публику из суднице. 
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Констатује се да у судници остају заменик тужиоца за ратне злочине, пуномоћник 
оштећених, оптужени, браниоци и судско веће, записничар, судски помоћник, као и судска 
стража.  

 
 

ИЗОСТАВЉЕНИ ДЕО ТРАНСКРИПТА  
СА КОГА ЈЕ ЈАВНОСТ ИСКЉУЧЕНА 

 
 
Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Наставак главног претреса је јаван.  
 

Вратите публику ако је било.  
 
Ви сте за долазак... 
 
Сведок Дејан Булатовић: Из Крагујевца.  
 
Председник већа: Тражили сте 3.000 динара из Крагујевца, јел` тако? 
 
Сведок Дејан Булатовић: Да.  
 
Председник већа: И још за путарине, 3.700.  
 
Констатује се да сведок на име трошкова поступка доласка и повратка својим 

возилом те путарине, тражи износ од укупно 3.700 динара.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Сведоку Дејану Булатовићу се досуђује напред наведени износ.  
 
Добро. То ћете са службом да решите, личну карту сте узели. Хвала лепо.  

 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Прекида се главни претрес ради паузе.  
 
Ајте обавите све што имате, имамо још два сведока да можемо да наставимо 

касније.  
 
Наставак у 11,00 часова.  
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Добар дан. Седите.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Наставља се главни претрес извођењем доказа.  
 
Позовите нам Душка Антића сведока.  

 
Адв. Драган Палибрк: Ја се извињавам само колега, ја ћу морати да напустим у 20 

до 1, надам се да ћемо дотле завршити али ипак ако, мораћу да напустим, па ће ме мењати 
колега Ђорђевић.   

 
Председник већа: Колега Ђорђевић. А Ви мењате Крстића? 
 
Адв. Драган Палибрк: Мењаће и мене и колегу Крстића, нису у ... 
 
Председник већа: Онда ћете Ви и Крстића? Добро. Јел` сагласан и... Добро. Јавност 

је враћена јел` тако? Јесте. Добар дан.  
 

Испитивање сведока ДУШКА АНТИЋА  
 

Сведок Душко Антић: Добар дан.  
 
Председник већа: Констатује се да је у суд приступио сведок Антић Душко, 

идентитет утврђен увидом у личну карту регистарски број 002685590, издата од стране ПУ 
у Лесковцу.   

 
Ви сте на главном претресу 23. фебруара 2011. године дали изјаву, а дали сте и 

личне податке. Је л` се нешто мењало од Ваших личних података?  
 

Сведок Душко Антић:  Не.   
 
Председник већа:  Адреса остала иста, све је остало исто?  
 
Сведок Душко Антић:  Све је остало исто.  
 
Председник већа:  Са личним подацима као на записнику од 23.02.2011. године, 

без измена.  
 
Бићете саслушани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и да одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиске сроднике изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.  

 
Испричаћу Вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи „Да“, да не понављате 

цео текст.  
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„Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питан, говорити 
само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати.“  

 
Сведок Душко Антић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми, нисте у сродству са неким од оптужених? У 

завади?  
 
Сведок Душко Антић:  Не, не.  
 
Председник већа:  Добро. Последњи пут 23.02.2011. године сте дали Вашу изјаву, 

сведочили сте. Је л` остајете при тој изјави коју сте дали?  
 
Сведок Душко Антић:  У потпуности остајем.  
 
Председник већа:  Добро. Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца:  Добар дан, господине Антићу.  
 
Сведок Душко Антић:  Добар дан.  
 
Председник већа: Док буду била општа питања и док се буде радило о 

документима са којих је скинута војна тајна, питајте прво то, па ћемо онда, као и прошли 
пут.  

 
Заменик тужиоца:  Ви сте били командант војног одсека Пећ?  
 
Сведок Душко Антић:  Да.  За време бомбардовања. Између осталог. И ту сам 

дужност обављао у времену од 13. јануара 1999. до 26. јуна 2000. године.  
 
Заменик тужиоца:  Добро. Да ли Вам је познато да је на почетку бомбардовања 

постојала једна општа наредба о претпочињавању свих територијалних јединица па чак и 
одреда полиције, Војсци Југославије? И да ли сте Ви ту наредбу видели?  

 
Сведок Душко Антић: За полицију, не знам. Али не да знам, него имате правило 

војно територијални одсек, војно територијални одред, где јасно пише да војно 
територијални одреди са проглашењем ратног стања, се претпочињавају борбеним 
бригадама . То пише у правилу. И имате и друго правило које треба консултовати је 
Правило мобилизације Војске Југославије, или како смо га ми звали у војсци, ПРАВВОЈА. 
И трећи докуменат, непосредно пред почетак бомбардовања, урадили смо у војном одсеку 
Пећ, такозвани план употребе, у случају ратне опасности, где је тачно стајало да се 
источки и клински војно територијални одред претпочињавају Источкој седмој бригади, да 
се Пећки војно територијални одред претпочињава 125. бригади и Ђаковачки војно 
територијални одред да се претпочињава 154. бригади из Призрена. То је, значи ја верујем 
да ви имате тај план, јер то све је спаковано и послато пред завршетак , по потписивању 
Кумановског споразума вишој јединици.  
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Заменик тужиоца: С обзиром на то што причате сад, да ли сте Ви имали команду 
над јединицом 177 . војно територијалног одреда у смислу издавања њима конкретних 
задатака?  

 
Сведок Душко Антић:  Нисам имао никакву могућност да командујем. Чак и кад 

би се умешао да командујем, команда 125. бригаде је могла да каже „Немаш ти ништа са 
тим.“  Ја бих Вас молио, ако дозволите, Ви сте чини ми се на правом путу, знам зашто ме 
испитујете. Овде треба раздвојити значи појам претпочињавање , садејство, то је све војна 
терминологија. Садејство значи кад претпочињава... 

 
Заменик тужиоца:  Полако само. Управо сам то хтео да Вас питам, извињавам се 

што Вас прекидам. Ајмо прво претпочињавање, шта то значи?  
 
Сведок Душко Антић:  Претпочињавање значи од оног тренутка кад се појавио 

Момир Булатовић и прогласио ратно стање, од тог тренутка јединица је у потпуности 
потчињена команди 125. бригаде.  

 
Заменик тужиоца:  Добро. Е сад... 
 
Сведок Душко Антић:  Извините, молим Вас. Уз ограду да је због великог броја 

војника које је имала команда 125. бригаде, а ми смо били у могућности да обезбедимо 
храну, део позадинских ствари је пребачен на војни одсек Пећ, тј. снабдевање храном и 
исплата дневница.  

 
Заменик тужиоца: Ко се тиме бавио, снабдевањем храном и исплатом дневница?  
 
Сведок Душко Антић:  Па имате помоћника за позадину у  војном одсеку.  
 
Заменик тужиоца:  Је л` се бавио 177. војно територијални одред са тим?  
 
Сведок Душко Антић:  Не. Имали смо позадински вод.  
 
Заменик тужиоца:  У вези те наредбе, да ли је 177. војно територијални одред 

извршавао борбене задатке?  
 
Сведок Душко Антић:  Вероватно јесте у саставу 125. бригаде. Вероватно је 

извршавао борбене задатке. Јер, пазите, ми смо доле на том простору, значи свакодневно 
смо имали нападе шиптарско терористичких група и Нато фашиста. Значи није то била 
комфорна ситуација као сада, него је сваки дан се водио рат. Осим тога, ми смо одозго, 
сваки дан смо се бојали да не нагрну шиптари потпомогнути албанском армијом и Нато 
фашистима, да пробију Паштрик.  

 
Заменик тужиоца: Рекли сте наредба о претпочињавању је постојала на почетку 

рата? 
 
Сведок Душко Антић:  То је морало да буде. 
 
Заменик тужиоца: Да ли су ту наредбу морале да прате неке, условно речено, 

поднаредбе Ваших старешина? Да конкретизују тако нешто?  
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Сведок Душко Антић:  Не. Не. Значи ви кад претпочињете јединицу, јављају се 

њиховом команданту, из Истока, из Клине, Седмој бригади, овај из Пећи 125. бригади, они 
тамо иду на реферисање, од њих добијају задатке... 

 
Заменик тужиоца:  Ево још нешто да Вас питам , мислим да сте то рекли, али да 

поновимо још једном. Ко је непосредни старешина у том случају био Топлици 
Миладиновићу?  

 
Сведок Душко Антић:  Команда 125. бригаде.  
 
Заменик тужиоца:  Ко је персонално био?  
 
Сведок Душко Антић:  Знате шта, и у то нисам улазио, јер командант бригаде има 

право да својим наређењем из састава команде бригаде, нареди некоме да командује. 
Значи, јединицом, 177. војно територијалним одредом командоваће тај и тај. Није ме 
уопште интересовало ко њима командује.  

 
Заменик тужиоца: И реците ми, поменусте садејство. Шта значи садејство у 

војној... 
 
Сведок Душко Антић:  Садејство је када јединица садејствује другој јединици у 

извршавању борбених задатака.  
 
Заменик тужиоца:  Ко је ту командант?  
 
Сведок Душко Антић: Командант више јединице. Или се одређује наредбом 

претпостављене команде.  
 
Заменик тужиоца:  И он командује и ономе ко..., и оном ко садејствује?  
 
Сведок Душко Антић:  Јесте. Али то садејствовање, по нашим правилима, која сам 

ја морао да учим, нисам могао да купим диплому, значи то садејствовање траје за одређени 
задатак, у одређено време, на одређеном месту. И јединица се поново извлачи под 
командом онога ко је персонално постављен за команданта те јединице.  

 
Заменик тужиоца: И једно питање што би представљало увод за следећег сведока, 

Златомир Пешић, ко је то био?  
 
Сведок Душко Антић: То је био командант војног округа Приштина, наш 

непосредно претпостављени у војном одсеку Пећ.  
 
Заменик тужиоца:  Да ли сте некада у току рата примили неку његову наредбу или 

заповест?  
 
Сведок Душко Антић: Јесам. Кад се тиче заштите командног места, односа према 

цивилима, јесам. Јесам редовно. И пазите, свако моје наређење, морало је да проистекне из 
наредбе више претпостављене команде. Значи кад пишете наредбу, онда у складу са 
наређењем команданта војног округа број тај и тај, наређујем... И још нешто морам да вам 

 11



ВР
З 1

14
1

кажем, у сваком од тих наређења, значи у сваком од тих  наређења, ви то вероватно имате, 
мора да стоји „Понашати се по Женевској конвенцији, хумано поступати према 
цивилима“.  

 
Заменик тужиоца: Пошто видим да сте стручни из овог дела, шта значи заповест а 

шта је наређење?  
 
Сведок Душко Антић:  Заповест је мањи по форми докуменат. Он се односи само 

на неку активност. Наређење је шири докуменат, који између осталог има и тај део 
заповести, извршити напад правцем тим и тим, и тако даље. 

 
Заменик тужиоца: То је нека конкретизација? 
 
Сведок Душко Антић:  Конкретизација некога задатка. 
 
Заменик тужиоца: Да ли је ово о претпочињавању наредба, наређење, или заповест 

била? Ово уочи рата, односно... 
 
Сведок Душко Антић:  То вам је наређење које ви имате још у миру. Јер, пазите да 

вам кажем једну ствар, и прошли пут кад ја доста дуго о овоме размишљам. Прво, морам 
сам да кажем, а нисте ми дозволили. Ово је судско веће које из себи личних разлога 
изузетно поштујем. Значи био бих најсрећнији кад би оволико допринео на правилност 
доношења њихове одлуке. Према томе, немам ниједну предрасуду , што ме будете питали, 
крајње искрено ћу да одговорим. Значи ово је судско веће према коме гајим дубоко 
поштовање. Друго. Не могу да будем никако у оној хашкој флоскули „знао је или је морао 
знати“.  На крају крајева, Ваш колега, адвокат Тома Фила, пише у завршној речи коју сам 
јуче завршио читање, Хашки трибунал је суноврат правосуђа. Ја нисам ни знао, нити сам 
могао знати. Нисам знао, јер нисам знао. Ја ни сад не знам где се шта десило, ко је шта 
радио, где се десило, и сада само оно што сам чуо на телевизији. Никада чуо за неке 
штакоре, шакале, никада, никада нисам чуо на тим просторима. На крају крајева, ја сам 
био командант још шест месеци иза тога. Сваки дан сам био у разговорима са начелником 
МУП-а, са начелником округа, са друштвено политичким радницима из тога. Никада, 
никада и нико ми није рекао да постоје некакви шакали, вукови и не знам шта. И да се на 
тим просторима чинило неко кривично дело. Наводи ме на закључак да стварно дебело 
сумњам за све ово време, поготово интензивно размишљам од 2011. , да ли се то уопште 
десило.  А имам разлога, имам разлоге, од 2012. оно што смо преживели, моја породица и 
ја, имам разлога у све да сумњам. Јер вероватно би ми неко рекао „Антићу, десило се на 
том простору то и то“. Још нешто морам да вам кажем. Две службене оцене сам у свом 
животу написао „нарочито се истиче“ од тридесетак које сам писао старешинама. Две. 
Прва је Гал Стјепану , намерно то говорим судском већу, то је заставник у Осијеку. 1991. 
године већ је имао та прохрватска нека размишљања. Имао сам страшне муке зашто сам 
му написао оцену „нарочито се истиче“.  Он ме је демантовао после два месеца, срушио 
нам је авион над Осијеком. Први авион који је срушен над Осијеком ратног 
ваздухопловства, је Гал Стјепан урадио. Командант ми пружа руку и каже „Свака ти част, 
добро си га оценио.“ . 

 
Председник већа:  И други?  
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Сведок Душко Антић:  И други је Миладиновић Топлица. Али пазите, морате да 
схватите следеће. Све друге оцене кад пишете, сем „нарочито се истиче“, и негативне 
оцене, можете да их напишете и оне вам пролазе аутоматски. Али оцену „нарочито се 
истиче“ кад пишете, виша претпостављена команда мора да расправља и да верификује ту 
оцену. Никада и никада и никада ми није рекао зашто си Топлици написао петицу.Ја сам и 
сада поносан на ту оцену. Јер је Миладиновић Топлица, за оно време док сам му ја 
командовао, био уважаван од претпостављених, уважаван од потчињених, експедитиван у 
извршавању наређења. Значи могли сте да имате... Његови предлози, његове заповести у 
миру, то је све одисало високо стручним знањем.  

 
Председник већа: Добро, то сте нам објаснили, да се вратимо на питања тужиоца. 

Изволите.  
 
Заменик тужиоца: Интересује ме још само нешто. 177. војно територијални одред, 

коју је територију покривао?  
 
Сведок Душко Антић:  Одреди не покривају територије. Покривала је бригада 125. 

у саставу Приштинског корпуса. Значи војно територијални одреди немају зону 
одговорности. Значи њих употребљавају команда, претпостављени команде, по нахођењу. 
Значи ја не знам да ли је то град Пећ, да ли је приградска насеља. Значи, употребљава се 
тамо где процени команда бригаде да може да буде угрожено становништво или војне 
јединице. Они немају зону одговорности. Зону одговорности има бригада, борбена 
јединица звана бригада. То је прва борбена јединица која има зону одговорности.  

 
Заменик тужиоца:  И на крају, кад сте то оценили Топлицу Миладиновића?  
 
Сведок Душко Антић:  Топлицу Миладиновића сам оценио негде, слагаћу Вас, 

чини ми се октобар месец, или септембар , 1999.  
 
Заменик тужиоца:  Захваљујем.  
 
Председник већа:  Тужиоче, нећете ништа предочавати  од докумената?  
 
Заменик тужиоца:  Нећу.  
 
Председник већа:  Добро. Одбрана?  
 
Адв. Горан Петронијевић: Господине Антићу, говорили сте сада о оцењивању 

Миладиновић Топлице, као официра тадашње Војске Југославије. Да ли сте у тренутку 
када сте доносили такву одлуку, имали било каква сазнања о његовој евентуалној 
умешаности у било какве догађаје који се могу квалификовати кривичним делом? 

 
Сведок Душко Антић:  Не. Никада. Никакве. Још нешто морам да вам кажем. Када 

пишете службене оцене, у специфичној сте ситуацији. Морате да консултујете низ људи 
који су му командовали у току рата. Значи од свих људи релевантних који су 
командовали... 

 
Адв. Горан Петронијевић: Ја Вас питам само за Ваше сазнање. Немојте ширити... 
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Сведок Душко Антић:  Не, не. Никада. Никада.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Ви сте се прошли пут изјашњавали о оном фамозном 

дневнику за који се тврди да је Ваш дневник, да сте Ви потписали. Ви сте тада тврдили да 
нисте потписали тај дневник?  

 
Сведок Душко Антић:  Да.  
 
Адв. Горан Петронијевић:  Нисте се изјаснили, ја се сећам, чини ми се да сте се 

изјашњавали о питању печата на том дневнику, али гледајући ваше транскрипте, утврдио 
сам да тога нема. Да ли бисте могли да погледате тај печат ... 

 
Председник већа:  Можемо да ставимо, то је дневник са којег је скинута војна 

тајна.  
 
Адв. Горан Петронијевић:  Тако је. Ставите, само последњу страну где стоји тамо 

име и презиме тада потпуковника, или пуковника.  
 
Сведок Душко Антић:  Потпуковник. Ја сам један од ретких који, иако је по закону 

заслужио чин пуковника, чак ни у Стразбуру нисам успео да се изборим.  
 
Председник већа:  Само реците на који  мислите, пошто их ми у овом моменту 

имамо три. Ако је 177...Је л` имамо 177.? Имамо команду војног одсека Пећ и 125. 
моторизоване бригаде.  

 
Адв. Горан Петронијевић: Знам да је поред стајао печат за који је било спорно... 

Нажалост ја имам сад у електронској форми, па би много требало да тражимо. 
 
Председник већа:  На 177. стоји. Имамо у спису.  
 
Заменик тужиоца:  У међувремену да замолимо сведока да доврши реченицу, ког 

старешину је питао за Топлицу кад га је оцењивао?  
 
Председник већа:  Али је бранилац питао нешто друго, па га је прекинуо, а Ви 

запамтите, па га евентуално то питајте.  
 
Адв. Горан Петронијевић:  Да ли је овај печат коришћен у току рата?  
 
Председник већа:  Констатује се ...Хоћемо на документ камери или ћемо му 

предочити?  
 
Адв. Горан Петронијевић:  Можете и да предочите.Можете Ви или тужилац. 

Значи да ли је такав печат, односно тај печат, коришћен у току рата?  
 
Председник већа:  Команде ВОД-а Пећ.  
 
Сведок Душко Антић:  Каква је то јединица командни вод Пећ? Таква јединица не 

постоји.   
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Адв. Горан Петронијевић:  Онда ништа. Нема печата. Ја не знам како нема печата. 
Тужилаштво, доносите документе без печата. Прошли пут је био печат... 

 
Председник већа: Добро, браниоче, немојте са тужиоцем, нити Ви са 

браниоцем.Хајдемо даље.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Судија, само мало стрпљења Вас молим, да не бисмо 

одузимали време даље. Потпис је неспорно, Ви остајете при томе да то није Ваш потпис, 
претпостављам? 

 
Сведок Душко Антић:  Прошли пут што ми је уважена госпођа председавајућа, ја 

много лепо пишем, то је био неки ружан рукопис. И ја сам хтео да се потпишем, али није 
ми дала.  

 
Адв. Горан Петронијевић:  Је л` Ви остајете при томе да то није Ваш потпис?  
 
Сведок Душко Антић:  Ја се увек потписујем са „Душко Д.Антић“ ћирилично. 
 
Адв. Горан Петронијевић:  Ништа више,судија.  
 
Председник већа: Добро. Даље, питања? Ајте Ви прво, па ћемо...Само се 

представите, молим Вас.  
 
Адв. Борислав Борковић: Нама је пре Вашег саслушања предочена једна заповест 

за употребу јединица војног округа Приштина у којој се констатује поред осталог да се 
један број разбијених, како каже, шиптарских терористичких група, привремено прикрио, 
притајио, повукао у села и тако даље, где чека тренутак кад се поново активира. Моје 
питање је да ли је употреба једног ВТ одреда и његовог дела, једног вода, на начин да се 
упути у село, неко село, рецимо Захач, Ћушку, и тако даље, да тамо изврши преглед, 
претрес, контролу становништва, легитимна војна акција?  

 
Сведок Душко Антић: Управо му је то баш и легитимна акција. Ако имамо 

сазнања обавештајних органа да имате делове терористичких група, било којих, значи 
нећете повлачити са Паштрика борбену јединицу, него је управо то задатак војно 
територијалног одреда. Вероватно у складу са тим су добили наређење од претпостављене 
команде. Неће тај командант бригаде да враћа са Паштрика јединицу, да би јурио пет 
наоружаних терориста. То је управо тај задатак.  

 
Адв. Борислав Борковић: Одлично. Шта таква јединица, Ви сте искусан војник, 

шта таква јединица, рецимо вод, какве има обавезе и права и овлашћења, да у једном селу 
уради, кад је у питању таква претрес, контрола и тако даље, становништва?  

 
Сведок Душко Антић:  Видите, баш то не знам. Баш то не знам. Јер ја сам све до 

13. јануара 1999. био увек у борбеним јединицама и дошао сам са дужности начелника 
оперативног органа из Јаковице, из бригаде ПВО, и искључиво сам читао, морао сам  
много да учим, јер пазите, примите дужност 13. јануара, а већ 23. или 24. је Момир 
Булатовић обзнанио ратно стање. Ви морате да читате само оно што се тиче Вас, знате. Ја 
немам ништа са употребом војно територијалних одреда. Могу да вам наглабам сада оно 
што сам учио у школи, Генералштабној школи, у испиту за чин мајора, на Војној 
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академији, али то не би било релевантно. Значи ту мора тачно да се знају поступци из 
правила употребе војно територијалног одреда.  

 
Адв.Борислав Борковић:  Хвала.  
 
Председник већа: Колега Петрушићу, мислим да сте се Ви јавили. Само се и Ви 

представите.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Кад смо код овог ратног дневника, 177. војно 

територијалног одреда, за који Ви кажете на записнику 23. фебруара, да га нисте 
потписали, и данас то тврдите, моје питање је да ли се у складу са прописима војним, на 
крају овог дневника, треба наћи ова клаузула коју оверава командант? А клаузула каже да 
ова свеска служи за вођење ратног дневника и да садржи 95 нумерисаних страна, од 1 до 
95, и да је то уведено у списак из ратних свезака под редним бројем, па немамо тог редног 
броја. Да ли је дакле то у складу са вашим правилима?  

 
Сведок Душко Антић:  Вероватно и у овоме Специјалном суду сваки службени 

документ се оверава, је ли тако?  
 
Адв. Ненад Петрушић:  Немојте, господине... 
 
Сведок Душко Антић: Па ја покушавам да вас уведем у одговор, јер ће вам само 

он бити тачан. Сваки војни документ се на крају оверава клаузулом да има толико и 
толико страна. Али замислите нашег уваженог председника судског већа да сад заводи 
судске списе који дођу у Специјални суд. Ја сам био на толико великој дужности, драги 
човече, да би било апсурд да ја сад оверавам нечије странице. Ја сам био командант војног 
одсека Пећ, најугроженијег подручја у држави Србији.  

 
Председник већа:  Питање браниоца је да ли је то уобичајени акт. Ако могу да 

помогнем и Вама.  
 
Адв. Ненад Петрушић:  Само изволите.  
 
Председник већа: Постојао је штампани вид ратног дневника у одређеним 

ситуацијама када то није постојало, како сам ја прочитао у нечијем исказу, сад не могу да 
се сетим чијем, да се прибегавало и у овој ситуацији да се на крају стави та клаузула. Не 
каже бранилац да сте Ви то писали и састављали, али да ли је постојала та пракса да се на 
тај начин верификује, оснажи, неки акт који би се могао назвати ратним дневником, јер без 
тога би то био рецимо неки мемоари, ништа друго.  

 
Сведок Душко Антић: Сад сам Вас одлично разумео. Знате шта је ратни дневник? 

Ратни дневник је празна књига, празна свеска на којој онај у деловодству пише да она 
свеска има толико и толико страница.  

 
Председник већа:  Да ли је то та клаузула коју помиње... 
 
Сведок Душко Антић:  То је та клаузула.Али не знам ко је потписао.Али такву 

свеску можете Ви да купите сад на киоску и да је остраничите. Један, два, сто пет. Да ова 
свеска има 105 страна и неко потпише Душка Антића. Схватате? А ратни дневник је 
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празна књига у којој се сви значајни , стоји на командном месту и сви значајни догађаји се 
пишу. И ја као командант потписујем. Свако јутро ми дан почиње са потписивањем ратног 
дневника. Ја не знам шта је ту спорно. Није ратни дневник неко писао унапред, знате, овај. 
Господине судија, ја сам мало емотиван човек. Али ме чуди да у овој држави има нека 
сила која војну организацију хоће да представи као неке крсташе, као, војна организација 
је била једна устројена организација где се знало ко шта ради. Ова држава Србија ће 
плакати за таквом војном организацијом, можда моји унуци и ваша деца.  То нисте могли 
да урадите ништа. Па да сам ја допустио, да сам знао да се раде ратни злочини, па мени би 
дошла војна полиција и одвела би ме у Ниш у затвор. Разумете ви то? Друго, нико не 
испитује овде, молим Вас, нико не испитује психозу ратну. Па ви немате појма колико се 
људи мењају. 

 
Председник већа:  Сад смо отишли далеко.Бранилац је кренуо са питањима око 

дневника и око оне клаузуле.  
 
Сведок Душко Антић:  Значи ја сам објаснио, дневник је то. Празна свеска, на 

крају сте могли и ви да потпишете, да ова свеска има толико и толико страна, потпишете и 
то је то.  

 
Председник већа:  Али да сте Ви потписали, то би био исправан ратни дневник?  
 
Сведок Душко Антић:  Па и да сам ја или шеф канцеларије, свако.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Душко Антић:  Али је морао да има печат.  
 
Председник већа:  Слушајте браниоца сад.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Да ли је уобичајено да се на крају те свеске, односно на 

овој клаузули, нађе меморандум команданта, ја Вас то питам?  
 
Сведок Душко Антић: Па обично, да. Али потпише заменик, на пример, или шеф 

канцеларије. И ја сад кад сам добијао позив, ево овде пише Дуруз, али је потписао неко 
други. Други је неко потписао позив. Је ли тако?  

 
Адв. Ненад Петрушић:  Идемо даље. Уноси у ратном дневнику, јесте Ви били 

упознати са њима?  
 
Председник већа:  Са, извињавам се, нисам чуо?  
 
Адв. Ненад Петрушић:  Уноси. Уноси у ратном дневнику који су овде описани као 

активности, да ли сте се Ви упознавали са тим активностима?  
 
Сведок Душко Антић:  Па ја бих под хитно био смењен да нисам био упознат са 

тим активностима.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Да ли су ти уноси настали на основу извештаја који долазе 

од потчињених јединица са терена?  
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Сведок Душко Антић:  Мени је остало нешто потчињених јединица. Рекао сам 

вам, остао ми је позадински вод и остала је оделење везе, и оделење АБХО и оделење 
инжењерије. Имали смо ми, имали смо вод војне полиције исто. Значи имао сам ја својих 
потчињених. 177. војно територијални одред је придат, претпочињен, 177. Претпочињена 
су два одреда из Клине и Истока Седмој бригади у Истоку. Претпочињен је одред из 
Ђаковице, ал` нешто тих јединица које су морале да обезбеде нас двадесетак старешина и 
цивила који се бавимо искључиво у рату, искључиво у рату се бавимо попуном јединица, 
људством и материјално техничким средствима. Значи неко и нас мора да обезбеди. Даље, 
морали смо са водом војне полиције да приведемо оне који неће да се одазову, знате 
колико њих је било, неће да се одазову на војни позив. Па онда шаљите војну полицију да 
их приведе у јединицу и тако даље.  

 
Председник већа:  Добро. Браниоче.  
 
Сведок Душко Антић:  Или на пример морате да напишете у дневник известио, 

звао, начелник Пећког округа, да се иде на састанак. То онај дежурни пише, начелник 
Пећког округа тражи да се командант јави тада и тада, вршилац дужности председника 
општине тражи да се командант..., дошо онај Ивковић у Пећ, Ивковић је један дан био у 
Пећи, овај Бане Ивковић, заједно са Бабићем и исто тако овај ми пише, значи командант 
отишо на састанак са делегацијом... 

 
Председник већа: Схватили смо, схватили смо. Изволите.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Још једно питање. Да ли сте Ви дневнице, односно Ваша 

команда дневнице војним обавезницима исплаћивали на основу списка војних лица који је 
претпостављам вођен у вашој команди? 

 
Сведок Душко Антић: Исплаћивали смо дневнице, то сам одмах на почетку рекао, 

а исплаћивали смо их на основу спискова њихових претпостављених старешина. Значи 
одред има свог старешину претпостављеног, вод војне полиције има свог и по тим 
списковима. Значи искључиво по списковима претпостављених старешина надлежних за 
ту јединицу.  

 
Адв. Ненад Петрушић: Можете објаснити да ли вам ишта значи печат који носи 

ознаку Војни одсек Пећ.  
 
Сведок Душко Антић: Не разумем. Па ја сам имао печат Војни одсек Пећ, имо је 

Војни одсек Пећ, не разумем ваше питање?  
 
Адв. Ненад Петрушић: Дакле ... 
 
Председник већа: Дакле зна за тај печат.  
 
Сведок Душко Антић: Знам за тај печат.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Можете ли судија ставити на ову камеру тај списак, списак 

војних лица 177.   
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Председник већа: Само да проверимо у нашој, јел` то из списа предмета јел` тако? 
 
Адв. Ненад Петрушић: Да, да.  
 
Председник већа: Добро. Јел` га има ту, ако нема користићемо се вашим. Јел` 

имате обележено која је страна?  
 
Адв. Ненад Петрушић: А да, страна је 532/131 онај спис 48.  
 
Председник већа: То је овај Љубенић.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Ја сам га копирао са ове електронске форме.  
 
Председник већа: Режија само документ камеру укључите.  
 
Сведок Душко Антић: Могу да склоним овај папир?  
 
Председник већа: Склоните ако вам смета, наравно.  
 
Констатује се да се путем документ камере приказује акт списак војних лица испод 

кога је у оквиру... Јел` ово печат јел` тако, печата наведен број 177. Добро.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Да ли Вам је познат такав списак? 
 
Сведок Душко Антић: Да ли ми је познат. Па сад да вам кажем да је моја 

фотографија вероватно ми је, ето вероватно ми је познат. Вероватно, али је 18 година 
прошло, ништа, пише списак војних лица 177., сад и кад и вам рекао једно и кад, дођем у 
ситуацију да сад лажем судско веће а ја то нећу.  

 
Адв. Ненад Петрушић: Добро, а јесте га водили, ил` га нисте водили?  
 
Сведок Душко Антић: Нисам га ја водио, аман човече... 
 
Адв. Ненад Петрушић: Не Ви, него Ваша команда? 
 
Сведок Душко Антић: Па наша команда али знате како се исплаћују дневнице, 

донесе вам ова благајница и Ви позади потпишете да бисте требовали друге паре, откуд Ви 
можете да гледате сваку страну и свако име. Па знате Ви шта значи две хиљаде и нешто 
људи у рату исплаћивати дневницама.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Можете ли објаснити на следећој страни односно прилог 2 

тако носи ознаку тај документ и прилог 3, па под редним бројем 35 под истим дакле 
редним бројем воде се различита лица.  

 
Председник већа: Не знам дал` се чујете, морате уз микрофон, а имате то на екрану 

и код вас. Ајте још једном питање не знам да ли се чуло.  
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Адв. Ненад Петрушић: Можете ли, погледајте овај прилог... 
 
Сведок Душко Антић: Пише Поповић Милана Бобана и Поповић Јована Срећко.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Господине, у овом прилогу број 2 под редним бројем 35, 

води се Поповић Јована Срећко.  
 
Сведок Душко Антић: Добро.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Ако пређемо на прилог број 3, под истим редним бројем 35 

води се друго лице.  
 
Сведок Душко Антић: Под 37 овде пише.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Под истим редним бројем 35 води се друго лице. Можете 

ли објаснити услед ког разлога се ради о другом идентитету, односно о другој особи?  
 
Сведок Душко Антић: Ту би требали ми, уважени адвокат, да узмемо све спискове, 

опет ме доводите у ситуацију да ја пред овим часним судским већем кажем нешто што не 
би било добро за расветљавање правде. Могуће да је ово, пазите, било је за сваку исплату 
посебан списак. Ми смо наше резервисте, пошто није било пара у државни буџет Србије, 
ми смо наше резервисте исплаћивали све до јуна месеца 2000. године.  

 
Председник већа: Добро. Кажите да ли је могућа грешка, да ли је... 
 
Сведок Душко Антић: Могуће да је ово други списак пазите, могуће је да је други 

списак па је... 
 
Председник већа: Ако не можете да објасните тако кажите.  
 
Сведок Душко Антић: Не могу ја ово да објасним. Не могу да објасним јел` би 

морао да видим све спискове па да кажем овај је саставни део овог списка, ово је, за свако 
исплаћивање дневнице је прављен нови списак. То је хрпа спискова молим вас, и Ви тај 
списак враћате претпостављеној команди да би вам дали другу рату дневница да 
исплатите.  

 
Адв. Ненад Петрушић: Дакле неко ко није на списку није се могао појавити и 

добити ту дневницу.  
 
Сведок Душко Антић: Вероватно. Вероватно није мого, али опет не могу са сто 

посто сигурности да вам кажем јел` међу две хиљаде људи шта мислите, па ја би био 
Ајнштајн кад би свако име запамтио.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Немам више питања.  
 
Председник већа: Немате више. Браниоци даље, да ли има још неко питање? 

Изволите.  
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Адв. Горан Петронијевић: Колега Петрушић је показао списак оних лица који је 

био намењен, колико смо разумели, потврди да су одређена лица примала накнаде за 
дневнице.  

 
Сведок Душко Антић: Тако је.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Јесмо у праву?  
 
Сведок Душко Антић: Да.  
 
Адв. Горан Петронијевић: И ту стоји печат, јесте га видели?  
 
Сведок Душко Антић: Да, видео сам неки печат вероватно је наш.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Какво је Ваше објашњење, због чега на оном наводном 

дневнику који сте наводно Ви потписали не стоји такав печат?  
 
Сведок Душко Антић: Могуће је да је неко из  неких интереса фалсификовао.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је по Вама таква врста писанија могла да настане 

и после рата?  
 
Сведок Душко Антић: Могла је.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Сад ми реците још једно... 
 
Сведок Душко Антић: Могла је зато што смо сва документа спаковали и службено 

поштом послали претпостављеној команди.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Реците ми још једно, да ли је постојао, Ви сте поменули 

ратни дневник као књигу, да ли је постојао посебно одштампани образац за ратни дневник 
који су јединице имале?  

 
Сведок Душко Антић: Не.  
 
Адв. Горан Петронијевић: Није постојао... 
 
Сведок Душко Антић: У Војном одсеку Пећ није био.  
 
Адв. Горан Петронијевић: А да ли уопште знате да постоји таква врста? 
 
Сведок Душко Антић: Чини ми се да су неки аутори покушавали да направе ратни 

дневник, то кад сам полаго још испите, међутим ратни дневник је власторучно се пише, 
као и заповест у једници ранга чете батерије, празна књига и Ви пишете дневна заповест 
од дана тог и тог.  

 
Адв. Горан Петронијевић: Немам више питања.  
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Председник већа: Изволите.  
 
Адв. Крсто Бобот: Захваљујем. Мене само занима једна ствар, данас сте у свом 

исказу рекли, осим ових одреда који су претпочињени у 7. бригади и 125. бригади да је 
остао један део људства под Вашом командом у Војном одсеку Пећ.  

 
Сведок Душко Антић: Да.  
 
Адв. Крсто Бобот: И да је то људство било потребно да обезбеђује вас официре и 

да се стара о попуни људством, материјално-техничким средствима и тако даље.  
 
Сведок Душко Антић: Нису се они старали, они су обезбеђивали оне људе који су, 

али су и ти били под мојом командом ти цивили.  
 
Адв. Крсто Бобот: Добро. Реците ми значи уколико војно територијалном одреду 

рецимо 177., затреба нешто, рецимо гориво, муниција, храна, да ли се он обраћа Војном 
одсеку? 

 
Сведок Душко Антић: Да за храну, да, да, да, свакако.  
 
Адв. Крсто Бобот: За попуну људством, јел` се обраћа Војном одсеку? 
 
Сведок Душко Антић: Да.  
 
Адв. Крсто Бобот: За попуну материјално-техничким средствима, јел` се обраћа 

Војном одсеку? 
 
Сведок Душко Антић: Па све јединице се...  
 
Адв. Крсто Бобот: Јел` се обраћају Војном одсеку?  
 
Сведок Душко Антић: Војном одсеку за попуну, тако је.  
 
Адв. Крсто Бобот: Да ли војно територијални одред 177. може он да даје попуну 

неким другим јединицама или то само ради Војни одсек? 
 
Сведок Душко Антић: Не, не, војно територијални одред не може да попуњава 

никог.  
 
Адв. Крсто Бобот: Када некој јединици затреба муниције, јел` се обраћа Војном 

одсеку?  
 
Сведок Душко Антић: Обраћа се Војном одсеку, а Војни одсек, уствари он се за 

муницију обраћао команди бригаде али кад не могу они онда ја интервенишем да се та 
јединица попуни, и да су тражили да.  

 
Адв. Крсто Бобот: Захвљујем. Немам више питања.  
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Сведок Душко Антић: Нешто још, молим вас, што је врло битно. Од прошли пут 
ме прогања, не желим да одем одавде док вам то не разјасним. Наиме, Војни одсек Пећ 
попуњавао је негде 76 јединица широм Југославије, чак смо имали јединицу на аеродрому 
Сомбор кога смо попуњавали са једним резервистом падобранцем. Зашто вам ово причам? 
То су све резервисти који вам стоје у картону сложени и кад затреба Ви извлачите картон и 
дајете налог да се упуте у јединицу. Према томе, за сваког тог резервисту који се појавио 
доле на том простору, свако је могао да каже ма то они територијалци, не улазећи у то из 
које су јединице одакле су дошли. Господине судија, ајмо једну претпоставку, пошто знам 
колико задирете у срж сваког проблема ово сигурно пред другим судијом не би 
објашњавао. Попуњавали смо јединицу у Београду на пример са 20 резервиста. Да ли је 
постојала могућност да након извесног времена те резервисте, резервисте то су војници у 
резервном саставу али смо их сви, обичан народ их је звао резервисти, да ли су од тих 20 
могао да их пусти командир из Београда да дођу на простор Пећи да виде своју фамилију и 
да учине нешто, неко недело, знате коме би се то приписало, опет би се приписало - ма то 
су они Топличини и Антићеви територијалци. Јел` пазите, војници у резерви се разликују 
од активних војника. Активни војници су млађи, лепши, дотеранији, избријанији, 
резервисти су сви исти, ја гледам и друга суђења на телевизији што ми је омогућено. То је 
основна ствар, Ви морате да знате из које је јединице, јер сваки је поједина, из које је 
јединице. Тај један из Сомбора је могао да дође на допуст или одмор у Пећ и да направи 
триста чуда.  

 
Председник већа: Схватио сам поенту. Има ли даље питања? Браниоци, оптужени. 

Ђорђевићу изволите. Да заврши бранилац. Изволите.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Ја имам само једно питање господине Антићу. У току 

Вашег излагања поменули сте да се нико овде није бавио неком психозом за време рата, не 
неком него психозом за време рата. Ја бих волео да нам објасните шта сте под тим 
мислили?  

 
Сведок Душко Антић: Овако, пошто сам дуго година био командир и командант ја 

сам цео живот радио непосредно са војском. Значи кад примате у јединици регруте они 
прођу сву регрутну обавезу и опет по неким прорачунима у елитним јединицама, ја сам 
био у елитној јединици 12. пролетерска бригада, три посто вам у првом месецу психолози 
одбију као емоционално незреле за служење војног рока. Овде Ви имате одједном 
ситуацију проглашења ратног стања, две хиљаде људи се ставља у униформи под оружје, 
да ли је ту рецимо процена да може 5 посто да буде и тотално што би рекли данашњи 
млади нараштај откачени, а имају оружје имају муницију. Друго, Ви немате појма колика 
је разлика између понашања људи у миру и рату. Ја сам доживео верујте највиши човек у 
Војном одсеку Пећ кад је томахавка гађала на неки километар нашу касарну он ми се 
нашао испод ноге, плаче. Значи од најхрабријих можете да очекујете најстрашљивије, од 
најсташљивије најхрабрије, појави се у некима и жеља за неким осветама, јел` то је просто, 
где су гинули дедови, прадедови и тако даље и тако даље. Према томе без тог фактора, те 
психозе, жалосно је трпати неком човеку нешто.  

 
Председник већа: Добро. Браниоче.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Па ја сам господине Антићу мислио када се војници 

нађу у извршењу борбеног задатка и то у циљу овог што смо претходно рекли извршењу 
задатка да се пронађе евентуално да ли се у неком селу крију терористи чекајући погодан 
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тренутак за активирање и тако даље, већ напросто сте говорили. Да ли под том психозом 
подразумевате да једно појачано стање нервне напетости може да се очекује, да иза ћошка 
неко баци бомбу или да га, и шта, ако сте се тиме бавили ето тако сте нешто најавили, да 
ли можете да нам објасните какво је то стање, да ли у таквом стању долази до таквих 
реакција пуцања у ваздух да се растера страх, или још нешто друго?  

 
Сведок Душко Антић: Уважени адвокате, то је стварно мучна ситуација, значи из 

састава Војног одсека Пећ је погинуло 11 припадника. Сваку ту смрт верујте носим на мом 
срцу.  

 
Председник већа: Питање је било да ли је уобичајено у онаквим како је описао 

ситауцију, да се реагује на овакав начин.  
 
Сведок Душко Антић: Сасвим је уобичајено. Друго, још нешто морате да знате, ми 

смо 50 година дресирани, не учени, дресирани по систему опште народне одбране. Шта 
значи систем опште народне одбране, да је сваки човек борац и свако онај ко угрожава тај 
систем је непријатељ и то морате молим вас да имате, ја сам четири пута стратегију, то је 
нама била библија. Значи мени је, водио сам војнике у Осијек на купање, дете мало ми је 
повредило војника са каменчићем на камиону. Ја тог војника вама морам да вратим ако је 
ваш син.  

 
Председник већа: Добро. Схватили смо. Браниоче.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Немам више. 
 
Председник већа: Добро. Да ли још неко има питања? Оптужени да ли имају 

питања? Тужилац се нешто најавио.  
 
Заменик тужиоца: Па надомеће се питање само по себи ....  
 
Председник већа: Допунско.  
 
Заменик тужиоца: ...када је у питању ратни дневник команде Војног одсека Пећ 

који се налази овде у списима, па бих ја само прочитао један унос у тај дневник.  
 
Председник већа: Ја сам планирао да га ставимо на документ камеру.  
 
Заменик тужиоца: Онда га ставите још боље.  
 
Председник већа: Да, јел` он није под... 
 
Заменик тужиоца: Није. могу ли да ја да прочитам овај унос па да сведок одговори.  
 
Председник већа: Ајте ми да ставимо. Дакле, документ камера...  
 
Заменик тужиоца: 27. март `99. године.  
 
Сведок Душко Антић: На мој рођендан.  
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Председник већа: Само пре него што прочитате, станите само да констатујем шта 
је на документ камери.  

 
Режија само документ камеру укључите.  
 
Дакле констатује се да се путем документ камере приказује ратни дневник КДА Вод 

Пећ, нови датум 25.05.`98. године до, па има година 1998. година.  
 
Добро. Да ли вам је познат тај ратни дневник? Окрените, можете задњу страну.  
 
Сведок Душко Антић: А где је мој потпис или потпис мога заменика да смо то 

видели? 
 
Председник већа: Овде имамо, то на крају.  
 
Сведок Душко Антић: Па ово је Љубисављевић, који ми ово ратни дневник 

достављате, па овај је човек смењен па сам ја дошао на његово место.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Добро. Јел` могуће да је он ово урадио, у ту празну свеску па је 

онда... 
 
Сведок Душко Антић: Па ја колико се сећам ми смо све документе изменили, ово 

је пуковник који је у то време био у затвору.  
 
Председник већа: Овај?  
 
Сведок Душко Антић: Љубисављевић смењен зато сам ја, ја сам случајно залутао 

на дужност команданта Војног одсека то ми је једна од највећих деградација. Ја сам био 
начелник оперативног, чекао сам да будем командант бригаде, они ме шаљу да примим 
дужност команданта Војног одсека, млад, школован.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Добро. Да ли дозвољавате могућност да ово што пише овде да 

ова свеска, а малопре сте причали о том... 
 
Сведок Душко Антић: Не дозвољавам ништа, јер смо радили ратне планове и знам 

да смо сва документа променили.  
 
Заменик тужиоца: Па саслушајте питање.  
 
Председник већа: Чекајте, да чује питање само.  
 
Заменик тужиоца: Само мало. Малопре сте објаснили да је дневник празна свеска 

на којој неко на крају констатује, па Вас питам ово, овај унос, да ова свеска садржи 72 
листа и служи за вођење ратног дневника команде Вода Пећ, па каже тврди и оверава 
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командант пуковник Љубисављевић тај и тај, који је кажете отишао у затвор па сте га Ви 
заменили.  

 
Сведок Душко Антић: Тако је.  
 
Заменик тужиоца: Да ли је он ово написао и печатирао у време док је био 

командант?  
 
Сведок Душко Антић: Па вероватно у миру није имао шта да ради па потписивао, 

ја нисам имао времена за такве ствари.  
 
Заменик тужиоца: Добро. Ајмо сад на унос.  
 
Председник већа: 14.05. јел` тако.  
 
Заменик тужиоца: Не, не, не.  
 
Председник већа: Нисте то хтели.  
 
Заменик тужиоца: Мене интересује сад да почнемо од 27.03.  
 
Сведок Душко Антић: Молим вас ово је документ који ја никада у свом животу 

нисам видео, и ово није документ Војног одсека Пећ. Немојте молим вас да ми... 
 
Заменик тужиоца: Ајмо да видимо шта пише.  
 
Сведок Душко Антић: Па знам шта сам потписивао, молим вас.  
 
Председник већа: Сачекајте да Вас пита шта има да пита, а ми ћемо видети шта 

је... Изволите тужиоче.  
 
Заменик тужиоца: Не види се овде добро, овај  унос под бројем 27.  
 
Председник већа: Јел` имате код себе примерак па га... 
 
Заменик тужиоца: Па немам.  
 
Сведок Душко Антић: Дајте ми га да га погледам ако имате.  
 
Председник већа: Ево.  
 
Сведок Душко Антић: Шта је ово?  
 
Председник већа: Шта је питање тужиоче?  
 
Заменик тужиоца: Ај` мало горе.  
 
Сведок Душко Антић: Чекајте, уважени судија како може у дневнику да буде све 

исти рукопис. Ја сам данас дежурни, сутра ме Ви замењујете... 
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Председник већа: Чекајте да чујемо. Тужиоче које је питање?  
 
Заменик тужиоца: Само да видим. Ово истурено командно место у..., не могу сада 

да прочитам шта пише, у простору.... 
 
Председник већа: Истурено командно место у просторијама сали „банана“ код 

аутобуске станице. Добро.  
 
Заменик тужиоца: Код аут.... станице. Да ли овај унос одговара истини, да је 

истурено командно место ово било у тој сали код аутобуске станице? 
 
Председник већа: Јел` вам позната уопште сала „банана“ нека код аутобуске 

станице? Не, не, не питам Вас Срећко.  
 
Сведок Душко Антић: Не сећам се. Ово, значи с потпуном моралном и 

материјалном одговорношћу тврдим да ово није ратни дневник Војног одсека Пећ у време 
док сам ја био на челу тог Војног одсека.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Душко Антић: Да ли је одреда, да ли је чете, да ли је бригаде, то ме 

уопште, ово није то то.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Ајмо 06.05.`99.  
 
Сведок Душко Антић: Па можете шта год хоћете. Па није ово тај дневник, аман 

човече.  
 
Заменик тужиоца: Није тај дневник? 
 
Сведок Душко Антић: Па није тај дневник, ја сам обичну страну, отворили смо 

обичну страну, данас снабдевено толико и толико људи храном, данас ти и ти људи ишли 
на купање, шта је ово, ја не знам шта је ово. Ја ово стварно не знам шта је. Сва наређења 
спремна за поделу. Сва наређења спремна за поделу, што би то неко писао молим вас у 
ратном дневнику.  

 
Заменик тужиоца: Јел` постојао неки план „Ђурђевдан“, овде 07.05. каже - 

извршена блокада по плану „Ђурђевдан“. Шта је то план „Ђурђевдан“, јел` вам познато?  
 
Сведок Душко Антић: Не знам.  
 
Заменик тужиоца: Захтев 125. моторизоване бригаде за чишћење Ћушка, Плављан, 

Требевић, Благоје, део јединице одвојен за борбена дејства. Јел` Вам то познато?  
 
Сведок Душко Антић: Не.  
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Заменик тужиоца: Ја немам више питања.  
 
Председник већа: Добро. Дакле исти овај дневник за који Ви сте рекли чули смо и 

евидентирано је, везано за његову аутентичност, али као што сте прокоментарисали 
малопре онај део везано за „Ђурђевдан“, мене занима само, исти рукопис, чујем колегу, 
15.04.`99. каже - веза функционише по плану, 177. извршио претрес терена село Ћушка, 
село Захаћ, село Плављан. Мајор Јовић обишао... и тако даље.  

 
Сведок Душко Антић: Уопште ми није јасно шта је ово. Овако нешто ја главу 

своју дајем никада видео нисам.  
 
Председник већа: Ко је био командант 125. моторизоване бригаде? 
 
Сведок Душко Антић: Имате у списима.  
 
Председник већа: А јел` Ви знате ко је? 
 
Сведок Душко Антић: Заборавио сам.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Душко Антић: То је онај исти што у Хагу каже да нису Шиптари 

преносили пушке.  
 
Председник већа: А кад кажете заборависте, Ви то из револта према њему нећете 

име да му изговорите, или не знате?  
 
Сведок Душко Антић: Нећу да спомињем, нећу да спомињем... Знате шта, ја имам 

неки свој систем, овде се много, много се поклања вера инсајдерима. Инсајдер је по опису, 
по опису ... 

 
Председник већа: Антићу, Антићу, то ћемо ми да одлучимо. Моје питање... Јесте 

Ви завршили? Не, не, не. Ситуација је, сада ћу ја имати по неко питање. Већ сте се 
изјашњавали ово није Ваш рукопис, нема везе са вама.  

 
Сведок Душко Антић: Нема.  
 
Председник већа: Добро. Да ли је постојала колона у ратном дневнику, не мора то 

бити овај чију аутентичност оспоравате, колона која се зове „примио поруку“? Тако стоји 
горе онај део онај где почиње колона. Шта значи то?  

 
Сведок Душко Антић: У нашем ратном дневнику није.  
 
Председник већа: Не.  
 
Сведок Душко Антић: Не.  
 
Председник већа: Да ли је иначе то писало негде у неком ратном дневнику?  
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Сведок Душко Антић: Па ево видите и ово је неко покушао да направи некакву 
форму ратног дневника. Значи молим вас, ратни дневник Ви као форму немате нигде да је 
званично издефинисана разумете.  

 
Председник већа: Да ли сте некад видели ратни дневник са колоном која има назив 

„примио поруку“? 
 
Сведок Душко Антић: Не сећам се.  
 
Председник већа: Онда би моје друго питање било шта она значи, ал` пошто се не 

сећате онда не могу. А реците ми мајор Јовић ко је? 
 
Сведок Душко Антић: Мајор Јовић је био помоћник команданта Војног одсека Пећ 

за обезбеђење територије, то постоји таква, ја сам имао значи неколико тих помоћника и 
он је био за обезбеђење територије.  

 
Председник већа: Овде стоји напомена, код овог малопре дневника који сте Ви 

оспорили, да је он лице које је унело податке. Ево стоји, само ајте почетак горе, потпис 
лица које је унело податке то је назив рубрике и доле свугде стоји мајор Јовићи и потпис 
који личи на Јовић.  

 
Сведок Душко Антић: Па чекајте... Господине судија, значи... 
 
Председник већа: Да ли је он могао то да ради... 
 
Сведок Душко Антић: Значи Ви мени сада овде дајте ратни дневник команде 

Војног одсека.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Душко Антић: Војног одреда. Ово је команда војни одред. Зашто мене с 

тим замарате ја не знам, ја не знам што Ви мене са тим дневником замарате, нит` ме 
интересује ко га је писао, нит` ко га је повераво, ништа ме не интересује брате, предо сам 
јединицу претпочинио 125. бригади.... 

 
Председник већа: Добро. Има ли још питања?  
 
Заменик тужиоца: Па има да се предочи ратни дневник Војног одсека Пећ. То 

постоји у списима.  
 
Сведок Душко Антић: Мало тога ћете Ви у њему наћи.  
 
Заменик тужиоца: То је одбрана мало нешто заменила ствар, пише ВО Пећ. Не, не, 

Војни одсек Пећ.  
 
Председник већа: Ал` ја не знам на који Ви ратни дневник мислите, да ли је то овај 

што пише ратни дневник КДЕ Вод од 25.05.`98. до 1998. Тај сте малопре и Ви 
предочавали.  
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Заменик тужиоца: Да, али... У списима постоји дневник Војног одсека Пећ.  
 
Председник већа: Где вам је тај дневник?  
 
Заменик тужиоца: У списима, не знам сад.  
 
Председник већа: Ми имамо дневник 177. ВТО, имамо овај ратни дневник и 125. 

моторизоване бригаде.  
 
Сведок Душко Антић: Да нисмо послали са командног места значи ратни дневник 

Војног одсека вероватно би ја добио казну, значи сва документа запакована воштаним 
печатом запечаћена и службеном поштом послата у Војни округ Приштина. Где су даље 
завршили...  

 
Председник већа: Тужиоче, ово су та три која имамо. Тужиоче, одузећу вам 

мобилни телефон.  
 
Заменик тужиоца: Не, ја да кажем да се донесу сад.  
 
Председник већа: Аха, ако сте завршили искључите. Има ли још питања? Нема. 

Добро. Хвала лепо. Ви за долазак и повратак из Лесковца заједно са путарином тражите 
8.980 динара. 

 
Сведок Душко Антић: Тако је.  
 
Председник већа: А шта возите Ви? 
 
Сведок Душко Антић: Џип јер ми држава није направила 17 километара до мог 

места рођења, па морам да возим тешко теретно возило.  
 
Председник већа: По евиденцијама са неког званичног сајта који ми, али који не 

рачуна очигледно гориво за вашег џипа него за неко просечно возило, је тај износ од 6.581 
динар.  

 
Сведок Душко Антић: За које возило? Ја имам „Чироки спорт“, значи више ми 

треба да одем и да се вратим али колико год Ви пресудите ја сам с вама задовољан. Кажете 
нема, ја сам задовољан.  

 
Председник већа: Не нема, има 6.581. 
 
Сведок Душко Антић: И плус путарина јел`? А јел` знате колико је путарина, ја 

сам вам мању путарину дао.  
 
Председник већа: И путарина, јесте. Јесте задовољни, рекосте да ћете бити 

задовољни? 
 
Сведок Душко Антић: Са колико? 
 
Председник већа: 6.581.  

 30



ВР
З 1

14
1

 
Сведок Душко Антић: Па добро, од нас Антића су научили у овој држави да 

узимају господине судија. Нема проблема.   
 
Председник већа: Добро.  
 
Констатује се да сведок Душко Антић за долазак возилом... Без приче! Повратак и 

путарину у оба правца тражи, да је сагласан са износом од 6.581 динар.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Наведеном сведоку се досуђује напред наведени износ.  
 
То ћете са службом да решите. Хвала лепо. Можете ићи.  
 
Сведок Душко Антић: Пуно вас поздрављам. Довиђења. Хвала.  
 
Председник већа: Довиђења, довиђења.  
 
Зовите нам Златомира Пешића.  
 
Е да вратите колеги. Добро, добро, доста сад. Без приче, доста сад.   
 

Испитивање сведока ПЕШИЋ ЗЛАТОМИРА 
 

Констатује се да је приступио сведок Пешић Златомир, идентитет утврђен увидом у 
личну карту регистарски број 005693706, издата од стране ПУ Лесковац. 

 
Мораћемо да узмемо и ваше личне податке, Ви до сада нисте испитивани. Дакле, 

име оца? 
  
Сведок Златомир Пешић: Миомир.  
 
Председник већа: Рођени сте када, и где? 
 
Сведок Златомир Пешић: 26. април 1949. село Житни поток, Општина Прокупље.  
 
Председник већа: Добро. Живите где?  
 
Сведок Златомир Пешић: Војводе Мишића 2, Лесковац.  
 
Председник већа: Јесте у сродству са неким од оптужених, у завади некој?  
 
Сведок Златомир Пешић: Верујте ја и не знам ко је оптужени.  
 
Председник већа: Сви они позади тамо, можете да погледате, можда сте са неким у 

завади.  
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Сведок Златомир Пешић: Таман посла.  
 
Председник већа: Нисте. Ни у завади, ни у сродству, добро. Бићете саслушани у 

својству сведока... 
 
Сведок Златомир Пешић: Извињавам се, знам податак само из разговора са 

тужиоцем да се ради о једном команданту 177. одреда.  
 
Председник већа: Добро. Јел` са њим нисте у завади? 
 
Сведок Златомир Пешић: Таман посла.  
 
Председник већа: Добро. Бићете саслушани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину и одговарате на постављена питања, давање лажног исказа представља 
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или 
блиске сроднике изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном 
гоњењу.  

 
Испричаћу вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи „да“.  
 
Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питан говорити 

само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 
Ви само кажите „да“ ако прихватате заклетву.  
 
Сведок Златомир Пешић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Знате зашто сте овде? 
  
Сведок Златомир Пешић: Из детаља, из разговора са тужиоцем господином 

Станковићем, толико о томе.  
 
Председник већа: Јел` знате о ком периоду се ради, ако знате кажите нам шта сте 

Ви у то време, у време тих дешавања где сте били распоређени, шта сте радили, ето једну 
општу слику па ћемо даље да вас питамо.  

 
Сведок Златомир Пешић: Знам да сам у разговору са тужиоцем сазнао да се ради о 

неком догађају априла месеца `99. године у околини Пећи.  
 
Председник већа: Само ћете мало гласније, зато што се снима и прави се 

транскрипт после.  
 
Сведок Златомир Пешић: Да. Ја сам био у то време негде од 20. јануара `99. 

године постављен на дужност команданта Војног округа Приштина. То је формацијски 
назив јединице као што је Приштински корпус, као што је 15. бригада, то је формацијски 
назив Војног округа Приштина. Значи, негде мислим 20. јануара да сам примио ту 
дужност. Пре тога сам био помоћник за позадину Приштинског корпуса код Дејана 
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Бојовића, па онда генералу Павковићу, онда генералу Лазаревићу, ко је како био 
командант Приштинског корпуста.  

 
Председник већа: Гласније мало. Добро.  
 
Сведок Златомир Пешић: Трудићу се. То је та дужност на којој сам био. Треба 

рећи да су Војном округу Приштина били потчињени војни одсеци Приштина, Војни одсек 
Косовска Митровица, Војни одсек Пећ, Војни одсек Призрен и Војни одсек Гњилане. То су 
опет њихови формацијски називи.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Златомир Пешић: И не знам даље шта... 
 
Председник већа: Ајте уопштено ћу Вас такође питати а онда ћу Вас препустити 

тужиоцу који Вас је предложио за сведока. Да ли су Вам позната нека дешавања у околини 
Пећи, у неким селима из тог периода? 

 
Сведок Златомир Пешић: Ја знам за један ексцесни случај у Истоку и исто тај 

случај да разрешавамо, а за тај ексцес сам сазнао од генерала Павковића, екипе која је ту 
била, то је одељење команде где сам позван као малтене на рапорт једног јутра, да би сутра 
ишли тамо да тај проблем разрешавамо заједно са нашим истражним органима, ја сам имао 
свог истражног органа, свог тужиоца. Органи МУП-а су водили такође своју неку 
јединицу, дела полиције начин и тако даље, тај случај смо разрешавали и решено је све нај 
нај.  

 
Председник већа: То је тај једини случај?  
 
Сведок Златомир Пешић: Тај случај и за ни један више случај не знам, кад се тиче 

тог дела... 
 
Председник већа: Ћушка, Плављан, Захач, Љубенић, да ли Вам је познато нешто?  
 
Сведок Златомир Пешић: Не. Ја сам два пута био у Пећи, значи једном том 

приликом у Исток, једном приликом са господином Анђелковић Зораном, имао сам 
некакав скуп код председника Пећког округа и не сећам се који је то уопште био период, 
стално сам био оптерећен у том периоду, стално сам био негде у покрету обилазећи те 
наше јединице. Не могу лоцирати ни тај датум кад је то било у Пећи.  

 
Председник већа: Тужиоче.  
 
Заменик тужиоца: Господине Пешићу на ком положају сте били током рата и шта 

сте тада били по чину?  
 
Сведок Златомир Пешић: Реко сам командант Војног округа Приштина и тад сам 

био пуковник по чину.  
 
Заменик тужиоца: У саставу тог округа који су војно територијални одреди били, и 

колико их је било?  
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Сведок Златомир Пешић: Реко сам пет војних одсека, сваки је имао своје 

територијалне јединице. Било је 25 одреда различитог бројног стања и различитог по 
војним одсецима. Више је било, највише је било у Косовској Митровици, Приштина, знам 
да смо у Дечанима имали само једну јединицу и то ранга чете само, због, јер у тим 
одредима није било људи осим оног дела Срба који је био тамо, које смо и раније водили 
на војној евиденцији као припадници на ратном распореду у тој чети, значи има бројеви, 
то командири војног одсека боље знају, значи сваки одред је имао свој број, верујте после 
ове дистанце временске ја се ретко сећам више ког од тих бројева. Знам за тај 177., ја сам 
читаво време био у заблуди кад смо решавали проблем у Истоку да је ту био командант 
Топлица...Топлица, сад се не могу сетити, ја сам и тог човека видео једанпута приликом 
пријема дужности упознавања са овим одсеком Пећ и касније никада више, ни до 
данашњег дана. И ја сам био ту у заблуди да се ради о Топлици у Истоку то је тамо био, 
сад сам у разговору са господином Антићем сазнао да је тамо у ствари био Принцип, не 
знам тачно презиме.  

 
Председник већа: Принцип, име Принцип?  
 
Сведок Златомир Пешић: Да, да.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Златомир Пешић: Не могу се сетити његовог..., то ме је сада Душан 

подсетио. Значи ту сам био у заблуди, верујте ја сам два месеца пре ових дешавања, тих 
дешавања дошао на ту дужности и ја сам обавио пријем дужности и тако сваки војни одсек 
у једном дану, онда се бавио сасвим том проблематиком припремању тих јединица за оно 
што претходи тако да, сада не би препознао господина Топлицу и Принципа, један пута 
видео човека.  

 
Председник већа: Добро. Тужиоче.  
 
Заменик тужиоца: Да ли су војно територијални одреди на почетку рата били 

претпочињени војсци, редовној војсци? 
 
Сведок Златомир Пешић: Временом су претпочињавани бригадама Приштинског 

корпуса, по одлуци команде армије или команде Приштинског корпуса, временски период 
мислим да нешто смо решавали једном у првим данима што се тиче одреда у Косовској 
Каменици који је мобилисан и пре агресије у циљу увежбавања на одред у Витини и тако 
даље, значи било је то с времена на време како се указивале потребе ја сам добијао 
наредбу и тако то потврђивао војним одсецима, а они су даље решавали то даље 
претпочињавање.  

 
Заменик тужиоца: А да ли је постојала из команде Војске Југославије нека општа 

наредба на почетку рата да се све јединице претпочине војсци, то нам је нешто сведок пре 
Вас причао. 

 
Сведок Златомир Пешић: Не тако нешто не сигурно, тако не јер сам ја имао своје 

одреде непосредно у Приштини који су потчињени мени односно мом помоћнику за 
обезбеђење територије пуковнику Цветковићу. Тако нешто, ја би реко, комплетна јединица 
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претпочињава није била никада, ни до краја рата, у питању су били само одреди, јер 
обично се команда не потчињава команди, штаб штабу и тако даље, он је део јединице.  

 
Заменик тужиоца: Значи да су ти војно територијални одреди од почетка рата 

сукцесивно припајањи по потреби.  
 
Сведок Златомир Пешић: По одлуци команде Приштина на оном простору где се 

нашао тај одред, а тамо је зона одговорности те и те бригаде за потребе те бригаде, 
дешавало се и ово ћу рећи и нека злоупотреба, није то злоупотреба то је сасвим нормално 
до оне одговорности Призренске бригаде да је део јединице део одреда био употребљен, ја 
сам то сазнао касније уз захвалност и били су добри и тако даље, да није било њих не 
бисмо ово решили, у том смислу. Значи, било је тих случајева у зонама одговорности 
бригада да се ангажује јединица због те и те ситуације, хитности, и тако даље, а онда 
команданти бригада су сигурно уз одобрење команданта корпуса и тако одлучивали.  

 
Заменик тужиоца: Да ли су то војно територијални одреди на подручју Општине 

Пећ били претпочињени? 
 
Сведок Златомир Пешић: Ја се не могу сетити тачно. Сва документација ми није 

баш била при руци, није уопште у ствари, много је тога за тако кратко време, кажем 25 
одреда дакле један дивизион ПВО који је био у мом саставу непосредно потчињени 
Приштини а он је претпочињен био једног момента 37. бригади, када се то догодило и то 
тај моменат не знам, али ја сам их обилазио, значи не знам тачно да ли је, ако је конкретно 
177. да ли је био потчињаван, кад је био потчињаван.  

 
Заменик тужиоца: Да ли сте одлуку о томе Ви доносили?  
 
Сведок Златомир Пешић: Не никада.  
 
Заменик тужиоца: У Вашем својству? 
 
Сведок Златомир Пешић: Не никада. Па не могу ја то, нешто, такву одлуку донети 

јер у питању су зоне одговорности бригада које прати команда корпуса, тамо смо имали и 
истурено командно место у Ђаковици и на бази њихових процена, закључивања, предлог 
команданту и командант доноси одлуку да у зони имамо одред тај и тај, састав и тако даље 
и тако даље, и на бази тих закључака процене и закључака командант корпуса је, ја сам 
био једном негде до марта - априла месеца потчињен команди армије, касније сам 
потчињен, ако је то везано за оно Ваше претходно питање, да сам претпочињен команди 
корпуса. Значи војни округ је увек био елеменат армијски, као што је Приштински корпус, 
као што је Нишки корпус, као што је Војни округ Ниш, Војна болница Ниш и тако даље, 
ми смо били потчињени директно команданту армије. Негде касније, не знам када, тачно 
када, април или касније можда читав војни, значи пре тога су биле наредбе све од команде 
армије или истакнуто командно место команде армије, а касније комплетан корпус да би се 
скратила процедура комуникација значи командовања, линија командовања, онда је војни 
округ цео опет потчињен Приштинском корпусу, генералу Лазаревићу, па сам онда од 
њега почео касније да ја примам наређења.  

 
Заменик тужиоца: Да ли сте доносили неке одлуке о активацији појединих војно 

територијалних одреда? 
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Сведок Златомир Пешић: Чак и одреди који су били мени непосредно 

потчињени... 
 
Председник већа: Нисам чуо одговор. Кренули сте са чак то јест, дал` сте рекли 

нешто пре тога? Питање је било да ли сте, како сте кренули одговор?  
 
Сведок Златомир Пешић: Са чак.  
 
Председник већа: Са чак, чујем да сте нешто типа рекли да није снимљено. Добро.  
 
Сведок Златомир Пешић: Ја кажем, чак и они који су мени били потчињени, имао 

сам тамо неки 115.одред, тај дивизион ПВО док није претпочињен 37. бригади... 
 
Председник већа: Гласније само молим вас.  
 
Сведок Златомир Пешић: Нисам ја употребљавао, извиђачко диверзантски вод и 

тако даље, јер сам имао помоћника за обезбеђење територије који је непосредно радио са 
њима. Значи јесте мој помоћник и имали смо та наређења за њихово ангажовање преко 
њега, али никако преко одреда директорно у одреду јер... 

 
Председник већа: Само мало краће молим вас, јер почињемо мало да .... 
 
Сведок Златомир Пешић: .... Кршење, мислим линија командовања не иде, нико 

не би могао прескакати команданта Војног одсека па ићи на одред.  
 
Председник већа: Добро. Тужиоче.  
 
Заменик тужиоца: Јесте ли као командант команде Војног округа Приштина 

доносили заповести за употребу јединица Војне команде Приштина, односно војно 
територијалних одреда?  

 
Сведок Златомир Пешић: Јесте, у једном делу када сам добио једно такво 

наређење од команде Приштинског корпуса у циљу припрема јединица значи свих војних 
одсека за евентуално копнену операцију и тако даље, за подизање виших степена јединица 
и постоји таква једна заповест за организацију одбране. Овде треба рећи да су наше 
јединице још у миру припремају за одређене задатке и у миру се знало шта ће сутра 
радити, да то неће бити нека активна дејства, борбена дејства, него обезбеђење објеката од 
посебног значаја. То им је основни задатак био, јел` то су људи углавном, оно што је било 
бољег доба то је ишло на попуну јединица Приштинског корпуса, јединицу МУП-а, а оно 
нешто мало старијег доба људи и тако то је ишло углавном у те наше територијалне 
јединице. И намењене за тај простор ал` конкретно план ми се зове „Сутјеска“ у миру шта 
и које објекте који одред штити и чува у време рата. 

 
Заменик тужиоца: Да ли Вам је познато које су задатке вршили војно 

територијални одреди и да ли су то задаци који би се могли окарактерисати као борбене 
активности, све у току рата?  

 

 36



ВР
З 1

14
1

Сведок Златомир Пешић: Не знам. Не знам нити из извештаја која сам добијао а 
добијао сам их врло мало због ситуације, мислим на оне дневне редовне извештаје да су 
игде извођена борбена дејства осим у зонама одговорности неких бригада да су нам 
користили део људства, појединце за неке активности, ево у овом случају кажем као у, 
случај у Урошевцу, односно на граници према Македонији.  

 
Заменик тужиоца: Да ли вам је познат 177. Војно територијални одред Пећ, и да ли 

нешто знате о њиховим активностима? О карактеру њихових активности? 
 
Сведок Златомир Пешић: Немам података и не знам о неким активностима 

посебно, мислите Ви сигурно на борбена дејства. Немам података и не знам да су 
учествовали у неким борбеним дејствима.  

 
Заменик тужиоца: Добро, сад прелазимо на овај део када би предочио... 
 
Председник већа: Е сад имамо две варијанте. Ми би искључили јавност па би Ви 

онда предочавали, али имају и браниоци право на општа питања а то је онај део где јавност 
неће бити искључена. Е сад можемо да направимо две варијанте или да сад Ви општа 
питања поставите браниоци, па да се вратимо на тужиоца и да искључимо јавност за ова 
документа и предочавање докумената. Хоћете тако? Прво општа питања а онда се вратимо 
на документа, ако имате. Добро.  

 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Искључује се јавност са дела главног претреса у коме ће се прегледати садржина 
наредби, заповести и борбених извештаја.  

 
Налаже се режији да прекине емитовање из суднице.  
 
Налаже се судској стражи да удаљи публику из суднице.  
 
Констатује се да у судници остају заменик тужиоца за ратне злочине, пуномоћник 

оштећених, оптужени, браниоци, судско веће, записничар, судски помоћник и судска 
стража, као и припадници који су наведени приликом претходног искључивања јавности.  

 
Констатује се да по одобрењу председника већа адвокат Палибрк напушта главни 

претрес, а мењаће га као и браниоца Крстића, адвокат Ђорђевић.  
 
Сагласни оптужени, јел` тако? Оптужени сагласни. Добро.  
 

ИЗОСТАВЉЕНИ ДЕО ТРАНСКРИПТА  
СА КОГА ЈЕ ЈАВНОСТ ИСКЉУЧЕНА 
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Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Наставак главног претреса је јаван. 
 
Вратите публику, режија нек пусти слику, тон.  
 
Обезбеђење, јел можемо? Може. Добро. Ви сте рекли да немате питања? 
 
Заменик тужиоца:   Не, ја сам само ускраћен за одговор на моје питање које је 

гласило, ко командује јединицама које су у садејству? И ништа више не бих. 
 
Председник већа:   Рекао је. Свако ко... 
 
Заменик тужиоца:   Добро, онда немам више ништа. 
 
Председник већа: Добро. Ајте на крају ћу. Изволите браниоци, да ли имате општих 

питања? Оптужени? Добро. Мени се чини, а рекао бих да је добро, упоредићемо 
евентуално и транскрипт, да нам је Антић мало другачије објаснио садејство, да како је 
рекао старији командује...Виши командује оном, што би рекли нижем хијерархијски. Ви то 
више говорите о партнерству две јединице, а он о партнерству али коме командује један, 
знате. 

 
Сведок Златомир Пешић:  Па јесте један, али који је командант и једном и другом. 

Два команданта бригаде су два пуковника, два потпуковника, не може један другом 
командовати. То регулише сајдество. 

 
Председник већа:   Добро, ако је један мајор, а један пуковник у то време? 
 
Сведок Златомир Пешић:  Нема везе то, нема везе то, он је командант те јединице. 

Чин није битан. 
 
Председник већа:   И не могу један другом да командују? 
 
Сведок Златомир Пешић:  Па не може овом другом команданту, они остварују 

садејство присним контактом, доласком, разменом својих официра за везу, и тако. 
 
Председник већа:   Добро. Има ли још питања? Нема. Хвала лепо, само да видим. 

Ви сте тражили, с ким сте Ви дошли? Аутобусом сте дошли? 
 
Сведок Златомир Пешић:  Аутобусом, повратна карта Лесковац. 
 
Председник већа:   Добро. Ви тражите 1.800,00 динара за повратну аутобуску 

карту. 
 
Сведок Златомир Пешић:  Па то је та повратна аутобуска карта. 
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Председник већа:   И градски превоз, укупно 2.000,00 динара, јел тако? Јел 
тражите тај износ? 

 
Сведок Златомир Пешић:  То је најмање битно. 
 
Председник већа:   Добро. Констатује се да сведок Златомир Пешић тражи да му 

се на име повратне карте за Лесковац, као и градски превоз, накнади износ од 2.000,00 
динара. 

 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Сведоку се одобравају трошкови у напред наведеном износу. 
 
Јесте ли личну карту добили назад?  
 
Сведок Златомир Пешић:  Јесам. 
 
Председник већа:   Хвала лепо.  
 
Сведок Златомир Пешић:  Хвала и Вама. 
 
Председник већа:   Можете ићи. 
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Главни претрес се одлаже, наредни се заказује за: 
 

-21.04.2016.године у 09.30 часова, судница број 1. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива те их не позивати. 
 
Ја ћу поново да, оно што сам већ како бих рекао, нама су преостали неки други 

сведоци, тужилац се у погледу тих сведока својевремено изјаснио, саглашавајући се са 
њиховим читањем. Ја сам једно три, четири пута да кажем апеловао, јер не могу да вам 
налажем, да се евентуално изјасните који су то сведоци чије непосредно испитивање 
тражите, односно a contrario који су то са чијим бисте се исказима сагласили за читање. Ја 
пошто морам на време да упутим позиве који би ишли очигледно доле преко ЕУЛЕКС-а и 
тако даље, ја то морам раније да урадим, али ако и не добијем на време ваше поднеске са 
тим прецизираним предлозима за сведоке, њих ћемо онда у неком каснијем термину, али 
ће бити сведоци, а добићете обавештење сигурно који ће то бити. Али било би добро да 
обавестите суд поднеском, дакле не морате, није вам обавеза, који су то сведоци на којима 
инсистирате а које бисмо читали, што би рекли. Изволите.     

 
Адв.Горан Петронијевић:  Захваљујем. Што се тиче одбране првоокривљеног 

Топлице Миладиновића, ми смо сагласни да сви сведоци које смо ми предложили а који су 
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везани за догађај 31., тачније 01.04., који су саслушавани да се не изводе поново, могу и да 
се читају.  

 
Председник већа:   Имамо ту и оних других сведока, албанских сведока... 
 
Адв.Горан Петронијевић:  Не, не, не, албанских сведока, ово су искључиво 

сведоци који су везани за Топлицу Миладиновића. Његов возач, командно особље Бањске 
чете и тако даље. Ја ћу Вам написати то, то је четири или пет, мислим да је четири у 
питању. 

 
Председник већа:   Тако је. 
 
Адв.Горан Петронијевић:  Четири сведока, ми смо сагласни да се они... 
 
Председник већа:   Ајте напишите то, јер ако... 
 
Адв.Горан Петронијевић: Ако је тужилаштво сагласно, ако не, наравно 

саслушаваћемо их, није спорно. 
 
Председник већа:   Напишите. И још једну ствар, има сведока који су испитивани, 

који немају никаквих директних непосредних сазнања, па кад сте већ сада устали, 
размислите и о тим сведоцима. Никаквих непосредних сазнања. 

 
Адв.Горан Петронијевић:  Наравно, наравно. 
 
Председник већа:   Размислите и о њима, па се изјасните. То важи и за друге, 

изјасните се дакле који су заиста непосредни да се овде испитају. Ето. Сачекајте само да 
заврши колега. 

 
Адв.Горан Петронијевић:  Судија само једну молбу. Имали смо, само да видим 

где је Крстовић, не Крстовић него Ивановић, извињавам се. Мало час смо у причи, 
обзиром да му бранилац није овде, колега Бобот мења његовог браниоца Перовића, имали 
би једног сведока за кога је он утврдио идентитет ко је, а то је на околности управо дела 
исказа сведока, бившег сведока А-1, односно Обрадовића и утврђивање његовог сведочког 
интегритета, на околности на које га је подсетио Ивановић приликом његовог сведочења, 
око продаје аутомобила. Дакле полицајац који је од Ивановића купио аутомобил који је 
претходно имао Обрадовић, за који он тврди да га је имао у време рата а није га имао, 
продао га је знатно раније. 

 
Председник већа:   Ајте предложите то поднеском, да ја могу на време тужиоцу. 
 
Адв.Горан Петронијевић:  Управо да најавимо извођење, односно предлагање тог 

сведока да не би било касно. Ето чисто тако. 
 
Председник већа:   Све кроз поднесак, дакле изјашњење, а оно питање...добро. 

Немојте Срећко, договорите се  са браниоцем, јер сад је питање везано за...Изволите, Ви 
сте хтели, кажите. 
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Адв.Мирослав Ђорђевић: Судија, мени није било јасно, сад покушавам да 
разумем... 

 
Председник већа:   Оно што сам ја рекао? 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Не, везано за ове сведоке, јер ми смо имали уводно 

излагање кад смо били дужни ми и тужилац да изнесемо доказе којима....То смо урадили и 
ми и тужилац. Значи ту је јасно, нема шта поново да се изјашњавам. Овај поднесак 
тужиоца од 17.11.2005.године, са прецизним предлозима је нешто што је било након 
уводног излагања. Да ли Ви нама налажете... 

 
Председник већа:   Управо сам рекао, није налог. 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Само нешто да...Да ли од нас тражите, све једно да ли 

налажете, тражите, то је потребно због поступка, да се ми изјаснимо, као одбрана, о овим 
предлозима тужиоца или од нас тражите да ми поново износимо наше доказне предлоге? 

 
Председник већа:   Не. 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Да их допуњујемо или...Јер није ми то било јасно, 

поготоов након што је колега Петронијевић најавио неке сведоке. 
 
Председник већа:   Не сведоке, него сведока. Суштина је следећа... 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Тако да ми није јасно да ли ми сада....Па да, да, не, ја 

ово наводим, Горане ја ово наводим због тога да би знали шта радимо. 
 
Председник већа:   Кад се вас двојица испричате па да се ја укључим. Ево 

објаснићу Вам, биће Вам све јасно. Колико се сећам, а сећам се добро, нико од одбране се 
није сагласио са читањем било ког исказа, било чијег. То што је евидентно је да има 
поприличан или одређен број сведока. Ја као нови председник већа имам две варијанте или 
да позовем сведоке и непосредно их испитам, или већ преко КВ већа, знате и сами. Али 
дакле није налог, него је апел, тако сам га и насловио да за те сведоке који никаквих 
непосредних, чак можда ни посредних сазнања немају, да евентуално дате сагласност за 
читање, да их не зовемо. То хоћу да кажем. 

 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Само мало, да завршим. 
 
Председник већа:   Разумете? 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Не, ја сам Вас разумео, али врло је важно да то 

разјаснимо, оно што се тиче сведока који су саслушани на главном претресу, па наравно да 
Ви имате право да тражите од КВ већа да... 

 
Председник већа:   Али да не бих тражио, једноставније је.... 
 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Не, али свеједно, свеједно, али ми овде, овде гро ствари 

на сведоцима који нису саслушани на главном претресу, разумете, и у односу на  те 
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сведоке се ми нисмо сагласили да се чита оно што је тужилац прибавио изјаве, ЕУЛЕКС и 
тако даље и ми и даље код тога остајемо. 

 
Председник већа:   Ти сведоци нису спорни, има и оних других који потпуно 

немају шта, како бих рекао, да кажу. Знате да има таквих сведока, е то је моје питање. Ви 
сте се онако с почетка, рекли сте сви морају да дођу, сви да дају изјаве овде. 

 
Адв.Мирослав Ђорђевић:  Који нису саслушани на главном претресу, у односу на 

те смо рекли. 
 
Председник већа:   Добро, можда су неки и саслушани али немају шта да кажу. 

Ајте да не дужимо даље, поднеском....Кажите. 
 
Адв.Крсто Бобот: Судија само сам хтео, извињавам се, нисам се јављао данас за 

реч. 
 
Председник већа:   Е онда изволите. 
 
Адв.Крсто Бобот: Захваљујем. Судија, ја разумем Ваш напор, али морате да 

разумете и одбрану. 
 
Председник већа:   Потпуно разумем, зато сам насловио као апел. 
 
Адв.Крсто Бобот: Јако је тешко, хоћу само да мало реплицирам на оно што сте Ви 

рекли, сведоци који нису непосредно везани. Ми овде причамо о тужилачком, па можда 
чак, ја се надам не, судском стандарду који је био у првостепеној пресуди, који каже он је 
својим присуством наоружан, давао додатно самопоуздање непосредним извршиоцима, и 
за то човек добија казну затвора. При томе ни један сведок се непосредно не односи на 
њега. Ја причам о мом окривљеном, и како сад од мене тражите да ја одустанем од неког 
сведока, ја могу само да се придружим ономе што је рекао начелно колега Ђорђевић. Они 
сведоци који су испитани на главном претресу, уз присуство одбране размислићу и можда 
ћу у поднеску да писмено се изјасним да сам сагласан да се прочитају. Што се тиче 
осталих сведока, они у НН истрагама, где нема одбране, они што су саслушавани од 
ЕУЛЕКС-а, или УНМИК-а, и не знам кога, ту сагласности неће бити. Хвала. 

 
Председник већа:   Добро, ајте ја очекујем да размислите па да то напишете, или 

евентуално кажете.  
 
Довршено у 13.05 часова. 
 
 

Записничар                                                                                          Председник већа-судија 
 

 
  




