
К-По2 бр.4/2015 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса  
одржаног дана 24.09.2018. године  

 
Председник већа: Добар дан. Седите.  
 
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 члана 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 и 
других, последњи пут 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 Бруно Векарић, 
 
-оптужени: Топлица Миладиновић је ту, Срећко Поповић је ту, Кастратовић 

Славиша је ту, Богићевић Бобан ту, Корићанин Вељко је ту, Сокић Абдулах је ту, 
Мишић Синиша је ту, Крстовић Владан је ту, Павловић Лазар ми рекоше да није и 
Ивановић Милан је ту.   

 
Присутан је пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.  
 
Присутни су браниоци оптужених:  
 
за оптуженог Миладиновић Топлицу адвокат Крсто Бобот, 
 
Адвокат Крсто Бобот: По заменичком... 
 
Председник већа: По заменичком пуномоћју за адвоката Горана Петронијевића; 
за оптуженог Поповић Срећка адвокат Борислав Борковић... 
 
Адвокат Срђан Борковић: За кога се јавља адвокат Срђан Борковић по 

заменичком пуномоћју.  
 
Председник већа: Син? 
 
Адвокат Срђан Борковић: Тако је.  
 
Председник већа: Па то се и види, учини ми се колега ал` млађи. Добро.  
 
за оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат адвокат Стругар Боривоје; 
за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот; 
за оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша; 
за оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић; 
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за оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић; 
за отпуженог Крстовић Владана, адвокат Ненад Петрушић; 
за Павловић Лазара, такође адвокат Ненад Петрушић; 
и за оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић. 
 
Ко је од тумача? 
 
Судски тумач Гани Морина: Господине судија Гани Морина судски 

преводилац присутан је данас.  
 
Председник већа: Само сте Ви јел` тако?  
 
Судски тумач Гани Морина: Да господине судија.  
 
Председник већа: Мислим, само Ви ал` сте довољни наравно.  
 
Судски тумач за албански језик Гани Морина. Добро.  
 
Није приступио окривљени Павловић Лазар, јел` тако. Кажите колега. 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Председниче већа ја сам као његов бранилац 

обавештен да је нешто тренутно болестан и чим прије доставиће лекарско уверење о 
спречености да дође на данашњи дан, а ако су остали услови испуњени за држање 
претреса ја предлажем да се поступак према њему раздвоји.  

 
Председник већа: Добро. Да.  
 
Само да не заборавимо да је приступио и сведок Сани Ука, а није приступио 

сведок Селим Херечи који према извештају ЕУЛЕКС-а достављено Служби за помоћ и 
подршку сведоцима и оштећенима је преминуо, као ни сведоци Љаурете Рама и Бајрам 
Рама који свој исказ желе да дају путем видео линка.    

 
Добро. Дакле, није приступио окривљени Павловић Лазар из  здравствених 

разлога, а како је то ближе евидентирано аудио техником овог суда, а разлог је изнео 
његов бранилац адвокат Ненад Петрушић.  

 
Добро сад знате оно фамозно питање, јесте сагласни евентуално за раздвајање па 

да питамо и тужиоца, па да видимо даље шта да радимо, а да питамо и остале браниоце. 
Шта кажете колега браниоче?  

 
 Адвокат Ненад Петрушић: Ја сам дао предлог да се раздвоји поступак према 

Павловићу.  
 
Председник већа: Да се раздвоји, е нисам тај део испратио, да, у реду. Добро. 

Тужиоче јесте сагласни?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Сагласан сам начелно, ал` нисам сигуран 

пошто немамо никакву документацију мислим не знам да ли је то тако како каже али 
сагласан сам да се раздвоји поступак.  
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Председник већа: Добро, предлажете одређивање притвора, или? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не.  
 
Председник већа: Не, добро. Остали браниоци јесте сагласни? Ајте овако 

пошто вас је доста боље да питам ко није сагласан евентуално? Оптужени, да ли има 
неко ко није сагласан да раздвојимо поступак у односу на Павловић Лазара да бисмо 
данас испитали сведока једног од четири а који је дошао. Има ли неко ко није сагласан? 
Нема. Добро.      

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Раздваја се кривични поступак према окривљеном Павловић Лазару по 

оптужници КТРЗ број 4/10 од 22.12.2015. године, у односу на кога ће поступак бити 
посебно довршен. 

 
Без обзира на то што сада ви формално немате процесну улогу ја вас нећу 

удаљавати... а да имате, извињавам се, онда смо тај део решили. Добро.  
 
Зовите нам сведока Сани Уку. Ставите слушалице док не дође сведок да чујете 

тумача, а и да пре тога видимо да ли су нам везе у реду са тумачем.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић:  Немамо сви слушалице. 
 
Председник већа:   Има, стижу колега Ђорђевићу. Не секирајте се. Морина јел` 

се чујемо ми? 
 
Судски тумач Гани Морина: Ја вас одлично чујем господине судија.  
 
Председник већа: А ја вас, само да вас пребацим на неки други... Ја вас чујем, а 

ви мене? 
 
Судски тумач Гани Морина: Јесте одлично вас чујемо само бих вас замолио, 

ако је могуће мало спорије било би одлично.  
 
Председник већа: Да, добро.  
 
Судски тумач Гани Морина: Хвала вам пуно на разумевању.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Судски тумач Гани Морина: Хвала.  
 
Председник већа: Добро, колега Ђорђевићу чујем вас гласније него тумача. 

Добар дан.  
  
Сведок Сани Ука: Добар дан.  
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Председник већа: Слушалице мора и он.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Судија добар дан, јел` ме чујете.  
 
Председник већа: Да. И Еда... 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Овде је страшна микрофонија не знам 

код вас да ли има сметњи, да видимо са техником јел` немогуће је пратити овако.  
 
Председник већа: Микрофонија нека.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да, да. Да видимо са техником.  
 
Председник већа: Али само и вас да констатујем, јел` то Еда прича тамо.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Јесте, јесте, да.  
 
Председник већа: Дакле приступила и Еда Радоман Перковић. Нека 

микрофонија је, па ће бити тешко тумачима да се сконцентришу...   
 
Сад су ме обавестили да је проблем, системски неки проблем и предлажу из 

режије... да је у свим судницама проблем са микрофонијом, да би могли да ресетују...  
 
Ајте 10 минута ћемо... искључили су нам. Чак неће моћи ни да сниме ово ево 

искључили су и микрофон, 10 минута паузе, нешто није у реду. Сведока вратите тамо, 
за 10 минута ћемо.  

 
Суд доноси   
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Прекида се главни претрес због техничких проблема. 
 
Добар дан. Седите.  
 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Наставља се главни претрес након паузе од 15 минута због техничких проблема 

у режији.  
 
Мада нешто ми није обећавајући овај звук... добро. Иде сведок јел`.  

 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Наставља се главни претрес у фази доказног поступка.  
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Главни претрес је јаван.  
 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа са главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
 
Па суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Да се у доказном поступку као сведок испита Сани Ука.  
 
Јел` има слушалице за сведока, има.  Добар дан још једном.  
 
Сведок Сани Ука: Добар дан.  
 
Председник већа: Јел` нас чујете Гани и Еда? 
 
Судски тумач Гани Морина: Ја вас чујем добро.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: И ја.  
 
Председник већа: Чујете ме добро. Немате сад неке сметње тамо.  
 
Судски тумач Гани Морина: Има мало зујања али може да се ради.  
 
Председник већа: Може да се ради, добро.  
 
Судски тумач Гани Морина: Да.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Судија ми вас чујемо али сведок нас не 

чује, пробали смо и не чује, само да му неко канал намести.  
 
Председник већа: Ајте да вас чује и сведок, кажите нешто... 
 
Сведок Сани Ука: Чујем, чујем.  
 
Председник већа: Чујете тумача, чујете јел` тако.  
 
Сведок Сани Ука: Јес, јес.  
 
Председник већа: Добро. Моје прво питање, Ви знате српски језик или не, 

хоћете сведочити на српском, на албанском, на ком језику? Имамо тумаче тако да је 
свеједно потпуно. Јел` ви то преводите сад? 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да, да, преводимо, зато и кажем, он не 

реагује. Ја преводим њему на албански.. 
 
Сведок Сани Ука: Да, ништа не чујем албански... 
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: ... али не чује, можда треба канал 
само... 

 
Председник већа: Канал да му се промени на албански.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Сад чујете? Чује.  
 
Председник већа: Преведите сада ово.  
 
Сведок Сани Ука: Да, сада чујем. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Сани Ука: Познајем мало и српски језик, али не би  хтио да погрешим 

можда нешто, боље ћу говорити на свом материњем језику.  
 
Председник већа: Добро. Дали сте личне податке у више наврата, последњи пут 

на главном претресу, у ствари морам мало да успорим, као што рече тумач Гани, 
последњи пут на главном претресу од 20. фебруара 2013. године, па је моје питање да 
ли се нешто променило у личним подацима, адреса или нешто слично или је остало 
исто?  

 
Сведок Сани Ука: Све је остало исто.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Сани Ука: Нема никаквих промена. 
 
Председник већа: Никаквих промена? Добро. Бићете испитани 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 би тиме себе или блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, испричаћу Вам и текст заклетве за сведока, 
а 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, а 
Ви само кажите да да не понављате све то.  

 
Сведок Сани Ука: Да.  
 
Председник већа: Добро. Знате што сте овде, давали сте исказ у више наврата. 
 
Сведок Сани Ука: Да.  
 
Председник већа: Дали сте пред ЕУЛЕХ-ом 31.03.2010. године, па пред 

Тужилаштвом за ратне злочине 27.06.2012. године, и на главном претресу 20. фебруара 
2013. године, да ли остајете при исказу који сте дали, само секунд један....  

 
Сведок Сани Ука: Да, сваки пут када сам дао изјаву, дакле ја остајем при томе, 

остајем при тим изјавама. 
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Председник већа: Добро. Пошто сам ја нови председник већа ја бих само 
тражио од сведока да нам поново укратко исприча догађај поводом кога је и до сада 
сведочио.  

 
Сведок Сани Ука: Слабо чујем, слабо чујем.  
 
Председник већа: Еда слабо Вас чује чини ми се, не чини ми се него човек рече  

тако.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Тражи само да му се повећа тон, само 

тон да му.... 
 
Председник већа: Појачајте му мало. Је ли добро? 
 
Сведок Сани Ука: Сада је у реду.  
 
Председник већа: Е добро, да нам дакле укратко исприча догађај поводом кога 

је већ сведочио овде у неколико наврата, где се налазио, шта је видео, шта је чуо?  
 
Сведок Сани Ука: Да, да. Разумео.  
 
Председник већа: Дакле када је то било па надаље.  
 
Сведок Сани Ука: Ако не грешим било је негде око 14.маја 1999. године, 

породице нашега села налазиле су се по кућама, дошла су два војника, и убијали неке 
наше комшије, ја сам био око 20 метара даље од њих. Један је дошао близу, приближио 
ми се, и рекао је мене интересује само новац, да ли ти имаш новца, све што сам имао у 
новчанику ја сам му дао, не сећам се сада колико је то било, али ту је била једна 
позамашна сума новца. Тај новац заједно са новчаником пружио сам њему и дао. Онај 
други је у шталу да кажем увео ове људе, ту су биле моје краве, и чуо сам да је тражио, 
викао је „новац, новац“, један од њих је изашао напоље, а оне остале тројицу је убијао. 
Онај што је био са мном, дакле један војник, рекао ми је „немој да се удаљиш јер ће и 
тебе убијати“, позвао ме да ме уведе у шталу, а он је рекао „куме немој то је мој човек“. 
Убио је њих, изашао је, подметнуо је ватру у штали, друго лице које су га нашли, 
комшије Шабан Незири, њега су исто питали да ли има новаца, он је одговорио имам, 
али новац ми је код куће. Онда му је тај рекао ајде дођи идемо твојој кући да узмеш тај 
новац, отишли смо код његове куће, изашла је његова мајка, тражио је 500 марака. Она 
није дала тих 500 марака, него само 200 марака. Он је убио онда и тога. Дакле, исто 
лице које убило оне комшије и које је запалило моју шталу. Након тога стално ме 
пратио један војник, онај који је узео новац, водио нас је у групи људи који су се 
налазили ту, чувао ме је, седео је поред мене, није дозволио ником другом  било шта да 
ми уради. Након тога су рекли ко има било каквих средстава трактора, нека се дигне,  ја 
сам се подигао, имао сам трактор мога брата, изашли смо попели се на тракторе, и 
рекао нам је да морамо ићи у правцу Албаније сви. Када смо ушли, када смо се 
приближили уласку у Пећ, изашли су неки у полицијским униформама, и рекли су где 
ћете, рекли смо да је ушла војска у Захаћ, и наредили су да полазимо у правцу Албаније 
и да напустимо село, а он је рекао не, како ћете Ви ићи за Албанију, иначе би вас убили 
све. Вратите се својим кућама и чекајте да ја разговарам са командантом или неким 
другим човеком. Некога је контактирао телфоном у оном пункту који се ту налазио. 
Изашао је ван и рекао је не, морате да се вратите у ваше село. Да ли ти мене познајеш, 
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рекао сам не. Он је рекао ја сам ваш комшија, након тога нисам га питао ни ко је ни шта 
је. Вратио нас је. И када смо дошли у Ћушку, дошао је Брновић, не сећам се његовог 
имена, он је био командир полиције негде. Зауставио је колону и рекао је улазите у 
Ћушку, место Ћушка и док не дођем ја да Вас обавестим, не смете да излазите. Када 
смо стигли у Ћушку, ту смо стали око пола сата, мало доље смо чули неке пуцњеве, 
неку пуцњаву, и неку вику. Након тога смо схватили да су они убијали неке људе тамо 
у неком каналу. Тада су стигли још два војника, они су били у војним униформама, а 
шта су били мени није познато. Рекли су нам изађите одавде и полазите тамо у правцу 
Црне Горе. Поново су нас водили на оно место тамо где су били, где смо били 
претходно. Ту су убијали неке људе, мене нису тукли, и рекли су нам да морамо неким 
другим путем да пођемо у правцу Црне Горе. Стигли смо до Крста, тамо Витомирице, 
ту смо чекали око један сат. Он је поново нам је рекао нећете ићи даље, вратите се 
поново вашим кућама. Ми смо се вратили нашим кућама, нико нас није дирао, како је 
он и рекао да неће Вас нико дирати, то је све оно што је мени познато. 

 
Председник већа: Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно 

Векарић, кажите ми та два, та двојица који су били... 
 
Председник већа: Икључили сте микрофон. Добро, мало се чује, шта да радимо.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Та лица која су била код Вас у кући, како 

су изгледала, можете их описати?  
 
Сведок Сани Ука: Један од њих је био висок, имао је мало нос крив, имао је 

пушкомитраљез, а други је био мало тамне боје, био је низак и мало подебео и имао је 
аутоматску пушку.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су имали... 
 
Сведок Сани Ука: Ја раније њих нисам видео, нисам из познавао, само тога 

дана сам их видео.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су имали нека обележја на глави или 

тако нешто?  
 
Сведок Сани Ука: Један од њих је носио шешир, тај који је носио 

пушкомитраљез, а овај други ако се сећам имао је једну мараму на глави, и имао је био 
је мало обојен, и био је мало тамнопут.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је још неко био ту осим њих 

двојице, да ли је неко помагао у томе када су убијени ови људи и када Вам је запаљена 
кућа?  

 
Сведок Сани Ука: Не, тог тренутка није било других људи, само ова двојица, 

говорим за нашу махалу, а тамо горе у селу било је око 15-так људи.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: То мислите оно када су Вас одвели из куће 

па на онај трг у центар града? Јесте тамо видели тих других 15 људи?  
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Сведок Сани Ука: Да, да. Када су нас окупили тамо у центру села, у сред села, 

ту је било око 15-так људи и дошао је њихов командант џипом, да кажем типичне војне 
боје тај џип је имао, војничке боје, војне боје, и рекао је „ко је убијен убијен, ко се 
извукао, спасио, неће нико више да га дира, можете да идете“. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А кажите ми ко вам је рекао то седите на 

трактор и идите за Албанију, је ли неко од њих двојице или овај неко од ових осталих 
војника које сте после видели? 

 
Сведок Сани Ука: Не, не, он је дошао у својству команданта, шта је он био, ко 

је био, сада не знам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А кажите ми када Вас је Брновић вам 

рекао да се вратите у вашу кућу, Ви сте... 
 
Сведок Сани Ука: Нисам ја рекао Брновић, није Брновић рекао вратите се  

вашим кућама, него у Ћушку и рекао је немојте изаћи једном, док не долазим ја да вам 
кажем.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А кажите ми рекао је вратите се у вашу 

кућу, је ли тако, то је у Захаћ, а Ви сте, како сте у Ћушку дошли, дошли сте у Ћушку на 
путу ка Вашој кући је ли тако, па сте тамо онда чули за овај канал и за ово убиство? 
Јесам добро разумео?  

 
Сведок Сани Ука: Да, из Захаћа. Ми смо били на путу да идемо у правцу 

Албаније, а из фабрике за производњу акумулатора ми смо се вратили да бисмо дошли 
до места Ћушка, у близини Ћушка, ми смо се видели са Брновићем, било је у ауто 
„101“, дакле полицијско возило, али ја сам био први у тој колони, ту смо се зауставили, 
он се зауставио са супротне стране улице, ми смо са ове стране, сишли смо са трактора 
нас четворо, петоро људи, ми смо се и породично познавали са њим, рекао је „немојте 
ићи и да уђете у место Захаћ, останите ту у Ћушку док не дођем ја да вас обавестим“. У 
Ћушку смо чекали отприлике око пола сата, тада су дошла двојица у војничким 
униформама, али су били маскирани и рекли су нам пођите одавде јер треба да идете за 
Црну Гору и Брновић није стигао сигурно ту и тог тренутка смо чули врисак неки и 
тада смо чули рафал и када смо се вратили и пошли у правцу Пећи, приметили смо неке 
људе убијене у каналу и тада смо схватили да су ти људи из Захаћа убијени ту. Е то је 
то.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала поштовани суде, немам више 

питања.  
 
Председник већа: Добро. Браниоци? Оптужени да ли имају питања? Изволите, 

само се представите.  
 
Адвокат Дејан Крстић: Дејан Крстић, бранилац оптуженог Абдулаха Сокића... 
 
Председник већа: Јесте упалили то?  
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Адвокат Дејан Крстић: Јесам, јесам. Питање за сведока, он је на почетку свог 
исказа рекао да је код себе имао каже значајну количину новца, може ли да се сети 
колико је то новца било?  

 
Сведок Сани Ука: Отприлике сам имао око 1.400 марака. 
 
Адвокат Дејан Крстић: 1.400 марака... 
 
Сведок Сани Ука: А динаре не знам колико сам имао.  

 
Адвокат Дејан Крстић: А сад питање које би логично следило из овога је зашто 

је код себе има толико новца у том тренутку? Да ли је..., не знам у ствари, ако може да 
објасни. 
 

Сведок Сани Ука: Ми смо увек носили неки новац са собом. 
 

Председник већа: Зашто? 
 
Сведок Сани Ука: Ми смо били сточари, фармери, па смо носили новац са 

собом. 
 
Адвокат Дејан Крстић: Ја бих молио да ми сведок појасни сада због чега, 

стварно не разумем, просто ако је сточар, на који начин то заиста... 
 
Сведок Сани Ука: Фармери су увек имали новац. 
 
Председник већа: У реду, можда имали, али јесте необично да толики новац 

носите у џеповима. То није мали новац, може да испадне, радите физички посао 
фактички. Јел тако? 

 
Сведок Сани Ука: Не, не.  
 
Председник већа: Добро, то је одговор. 
 
Адвокат Дејан Крстић: Па нисам схватио... 
 
Сведок Сани Ука: Не ради се ту о некој високој, великој суми новца, неколико 

хиљада марака, то је хиљаду и кусур марака, и неколико дакле динара наших. Није то 
било нешто, неколико хиљада марака. 

 
Председник већа: Али јесте необично да идете у радове те пољске, није важно, 

њива и тако даље и носите. То је оно што је необично браниоцу, а јесте и објективно 
мало необично, нема кафана ту, нема, нема...Како бих рекао.  

 
Адвокат Дејан Крстић: Јел могу судија, ако може само... 
 
Председник већа: Како ћемо око тога, да не ширимо даље, човек је тако... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А зашто је то релевантно?  
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Адвокат Небојша Перовић: Кредибилитет сведока. 
 
Адвокат Дејан Крстић: Хвала колега Перовићу. 
 
Председник већа: Па интересантно је, мени је интересантно. Перовићу, колега. 
 
Сведок Сани Ука: Ја сам био у кући, нисам био на њиви. 
 
Председник већа: Ово је питање за председника већа, а не за вас. Тако. Али ви 

кажете увек некако сте имали код себе, то је мало необично, и не бих ја даље на ту 
тему, јер стварно.... 

 
Адвокат Дејан Крстић: Добро, имам других тема, дакле... 
 
Председник већа: Пустио сам зато што је и мени интересантно. 
 
Адвокат Дејан Крстић: Све у реду, све у реду. Ево још једно питање, мало сад 

са другачијом само у ствари тематиком. Мени из исказа сведока није јасно колико је 
заправо..., он је прво поменуо два војника, и онда је описивао њихове радње, након тога 
је каже да је било још петнаестак војника. Ако може да опише сада колико је трајало да 
кажем те радње које описује за та два војника, колико је временски да кажем трајао 
читав тај њихов поход, или како год је већ он то...? 

 
Председник већа: Та два војника у вашој махали, колико је то трајало 

временски? У вашој штали, узимање новца и тако даље, колико је то трајало 
временски? 

 
Адвокат Дејан Крстић: Пре свега... 
 
Сведок Сани Ука: Јел то односи се код мене? 
 
Председник већа: Тако је, два војника, где су била само два војника? 
 
Сведок Сани Ука: Негде око десетак минута, дакле свега је трајало око десетак 

минута, кад су убијене комшије и кад су запалили шталу и кућу, то је трајало 
отприлике толико. 

 
Адвокат Дејан Крстић: Хвала, немам више питања. 
 
Сведок Сани Ука: А оних осталих петнаестак војника којима сам говорио, они 

су били далеко. 
 
Председник већа: То сте објаснили, на питање тужиоца сте објаснили. 
 
Сведок Сани Ука: Око 500 метара. 
 
Председник већа: Колега Ђорђевићу изволите. Само се представите, мада сам ја 

рекао. 
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Сведок може да одговори или не, зато што је 
питање у смислу оних питања на које сведок не мора да одговори. Наиме, да ли је... 

 
Сведок Сани Ука: Све што ми је познато, ја сам се заклео, то што знам ја ћу 

овде испричати. 
 
Председник већа: Изволите браниоче.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Колико становника је било у селу Захач у то 

време, отприлике наравно? 
 
Председник већа: Тих дана? 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Тих дана, да, да. 
 
Председник већа: Тих дана, добро. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Да, да. 
 
Сведок Сани Ука: Није ми познато. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Поред мештана који су ту стално боравили, који 

су ту рођени, живели ту, да ли је било људи са стране и да ли може да каже да је то био 
неки значајнији број или неколико? 

 
Сведок Сани Ука: Не, у Захачу није било људи који су дошли из других места, 

или са других места.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Да ли је Ослободилачка војска Косова, или 

УЧК, како се то зове, улазила у Захач, боравила у Захачу, пролазила кроз Захач? 
 
Сведок Сани Ука: Никад у Захач није био то Ослободилачка војска, никад у 

Захач није била. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Није ни пролазила? 
 
Председник већа: Само се мени обраћајте. 
 
Сведок Сани Ука: Никад није била.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Да ли сте видели некога од њих? 
 
Сведок Сани Ука: Само после рата сам видео УЧК-а. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Да ли сте знали да ли постоје уопште у том...? 
 
Сведок Сани Ука: Чули смо да постоји нека војска, негде око Дренице, а у 

Захачу никада није било УЧК. Ја гарантујем о томе да у Захачу није било. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: А ја немам других питања, хвала вам. 
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Председник већа: Добро, да ли има још неких питања, па да пређемо...?  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Кад ћемо примедбе? 
 
Председник већа: Кад завршимо. Кажите ми, ова два војника на ком су језику 

причали? 
 
Сведок Сани Ука: Српски. 
 
Председник већа: Колико сте ви били удаљени од њих док су они причали? 
 
Сведок Сани Ука: Па био сам упоредо са њима, раме уз раме, да кажем. 
 
Председник већа: И лепо сте разумели шта они причају? 
 
Сведок Сани Ука: Да, да. 
 
Председник већа: Кажете „куме“ су се ословљавали? 
 
Сведок Сани Ука: Тако га је звао, куме. 
 
Председник већа: Питао вас је тужилац за чини ми се капу, шта су на главама 

имали, која обележја, а шта су имали од униформе, ако су уопште имали униформу? 
 
Сведок Сани Ука: Да, носили су униформе. 
 
Председник већа: Какве? 
 
Сведок Сани Ука: Војничке униформе, такву боју имају униформе војничке. 
 
Председник већа: Јел маскирна, јел СМБ, каква је, разних има војничких? 
 
Сведок Сани Ука: Да, неке шарене униформе. Војничка боја униформе, војне 

униформе које имају ту боју, ми их зовемо војничка боја. 
 
Председник већа: Добро. Дакле од њих двојице кумова, један ако сам ја добро 

разумео од вас узима паре, данас рекосте 1400 отприлике марака, прошли пут сте рекли 
1300, у реду, плус, минус сто марака.  

 
Сведок Сани Ука: И мени није тачно познато колико. 
 
Председник већа: У реду, у реду. Добро. А тај други  војник уводи  у вашу 

шталу колико цивила, колико ваших комшија? 
 
Сведок Сани Ука: Ја сам видео четворицу које је увео у шталу, и једног је 

пустио, то је један учитељ. 
 
Председник већа: Како знате то да га је пустио? 
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Сведок Сани Ука: Па видео сам кад је отворио врата и избацио га, извео га 
напоље. То су велика врата, шталска врата, и све сам ја то могао да видим како су се 
одвијале ствари, јер  нисам био много далеко, можда између 10 и 15 метара био сам 
удаљен из штале.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Сани Ука: И чуо сам да је од њих тражио новац. 
 
Председник већа: А да ли сте сазнали зашто је овај пуштен, а ово троје није, 

ваших комшија? 
 
Сведок Сани Ука: Он је касније изјавио да је имао неко злато. 
 
Председник већа: Ко он, тај што је изашао? 
 
Сведок Сани Ука: Тај учитељ који је изашао. Рекао је да је имао неко злато од 

сестре и то злато сам му дао. 
 
Председник већа: А ова тројица нису, нису имала? 
 
Сведок Сани Ука: Ови остали нису имали. 
 
Председник већа: А откуд то злато код њега, од сестре? Јел он отишао кући да 

узме или је имао код себе? 
 
Сведок Сани Ука: Рекао је да је то носио са собом, код себе је имао то злато. 
 
Председник већа: Да. А сад што рече бранилац мало пре за оних 1400 марака, 

да ли је то обично или необично, а да ли је обично или необично да он носи сестрино 
злато са собом, у село? 

 
Сведок Сани Ука: Имао је сигурно, јер били су истерани из својих кућа, дакле 

цело село, и он је приликом изласка узео то злато или новац што је имао. 
 
Председник већа: Добро. Срећко, јесте ли Ви хтели нешто? Да питате? Јесте ли 

Ви хтели да питате нешто? Ајде прођите овамо до микрофона, ево овде поред 
пуномоћника. Да, да, само укључите, представите се и кажите. 

 
Оптужени Владан Крстовић: Хтео сам да питам сведока, кад сте се срели са 

Брновићем, обзиром да је и он био оптужени. Је ли он тамо негде у том делу пута, јел 
он вама добронамерно рекао да се ви склоните, да будете тамо, да ли је то Ћушка или 
где је, или злонамерно да вам...? 

 
Председник већа: Напакости? 
 
Оптужени Владан Крстовић: Јел вам помогао? 
 
Сведок Сани Ука: Он је то рекао добронамерно. И да сам ја био у ЕЛУКЕС-у, 

ја бих га одмах пустио да иде кући. 
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Председник већа: Ја мислим да је чак и рекао у неком од исказа да је спасио 

два, три села. Чини ми се, сад не могу да се сети, за Брновића. 
 
Оптужени Владан Крстовић: Зато што се и против њега водио поступак.  
 
Председник већа: У реду, али што се тиче овај...Добронамерно. 
 
Оптужени Владан Крстовић: Хвала, хвала, немам више питања. 
 
Председник већа: Шта сте... Перовићу? 
 
Сведок Сани Ука: То је истина. 
 
Председник већа: Шта је истина? 
 
Сведок Сани Ука: Истина је да је он спасио два, три села. То је истина. 
 
Председник већа: Да, у неком од исказа ваших сам прочитао, а про по питања 

мало пре. Добро. Па сад да резимирамо. Видели сте или могли сте да видите или 
закључите убиства то троје комшија у штали, да ли сте својим очима...Шта кажете? 

 
Сведок Сани Ука: Троје, троје, да, тројица су убијени. 
 
Председник већа: Да. Да ли сте ви видели још неко убиство, осим што сте 

видели мртве, да ли сте видели сам чин убиства? 
 
Сведок Сани Ука: Исто лице је убило и Шабана Незираја. 
 
Председник већа: Исто лице које је у штали убило ову тројицу комшија, јел на 

њега мислите? 
 
Сведок Сани Ука: Да.  
 
Председник већа: И то сте видели? 
 
Сведок Сани Ука: Да. Мојим очима сам видео, јер ја са тим војником био сам 

код капије, у дворишту, и то је било око тридесетак метара даље. 
 
Председник већа: Има ли још питања, пре него што питам, последње још једно 

питање. Да ли се придружујете кривичном гоњењу, да ли истичете имовинско правни 
захтев? Да ли тражите да буду осуђени починиоци дела о којима сте причали, и да ли 
тражите накнаду штете због штете коју сте претрпели? 

 
Сведок Сани Ука: Да, тражим накнаду штете. 
 
Председник већа: И да ли се придружујете кривичном гоњењу, заменик 

тужиоца за ратне злочине гони, да ли се ви придружујете? 
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Сведок Сани Ука: Моја породица није убијена.., а ваше је да ли ћете ви њих 
казнити или пустити. То је ваша ствар. 

 
Председник већа: Добро. Јел постоји још нешто што нам нисте рекли, што сте 

заборавили, пропустили?  
 
Сведок Сани Ука: Не, не. 
 
Председник већа: Лична карта је код вас...? 
 
Сведок Сани Ука: То што је било то сам изјавио, то је све.  
 
Председник већа: Добро, изволите назад личну карту. Хвала лепо што сте 

дошли у Београд. 
 
Сведок Сани Ука: Хвала и поздрављам вас све, и желим вам срећан рад. 
 
Председник већа: Добро, пријатно.  Добро. Пре него што одложим главни 

претрес, хоћете ви да доставите документацију или...? 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Чим ступим у контакт са Павловићем, доставићу ћу. 
 
Председник већа: Добро. Да ли имам избора, морам да вам дозволим, како не. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ја морам да приговорим исказу овог сведока, јер 

је толико очигледно да сведок избегава да одговори на питања која су свима јасна. 
Наиме, подручје о којем говори сведок је оперативна зона Дукађини, којом је 
командовао Рамуш Харадинај. У том подручју делују две велике бригаде, 135. и 
136.бригада, то је све тужиоцу познато. Значи једна велика концентрација те војске 
ОВК. Човек који носи по 1500, 1600 у то време велики новац и за који каже није ни 
неки велики новац, сигурно није неко ко је потпуно незаинтересован за оно што се 
догађа око њега. Закључак је врло јасан, овај сведок избегава да да одговор на ономе 
што је такође важно у овом предмету и то чак веома важно јер ми овде по оптужници 
тужиоца одговарају људи за кривично дело злочин против цивилног становништва. 
Током овог дугачког поступка поготово у овом селу и поготово везано за овај канал 
„Кучи“ или како се већ зове, смо расветлили како су била наслагана та лица, из ранијег 
дела поступка, до душе било је друго судско веће, али ви знате предмет наравно, је 
потпуно доказано да су та тела донета и наслагана ту, и да није било уопште тих 
трагова као што кажу да су убијени на лицу места, у том... То је утврђена чињеница, а 
овде сведок, пред овим судским већем каже уопште не знам да су пролазили, чак и не 
знам да су постојали малтене војници УЧК или терористи УЧК, већ како ко то хоће да 
зове. Тако да ја мислим да овом сведоку се не треба веровати. 

 
Председник већа: Добро, хвала. Тужиоче.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па  мислим да заиста то што је он имао 

тај новац у џепу апсолутно не представља никакав доказ, нити било шта да би се 
указало да је тај човек био у неком другом својству, осим цивилном. Ако имамо неки 
доказ да је он био у неком другом својству онда би било би добро да се то...Мислим ја 
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вам говорим иначе и о томе да је природно да када долази војска у село, да људи све 
што имају ставе у џепове, и онај што ставио злато и овај што је ставио новац.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А у друге ствари војно техничке, то смо 

већ приказивали, па сада... 
 
Председник већа: Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па добро, али то заиста не можемо 

претпостављати тако и са... 
 
Председник већа: Срећко, ајде изађите. 
 
Оптужени Срећко Поповић: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан. 
 
Оптужени Срећко Поповић: Мало је нелогично господо да овај носи 1400, 

1500 марака у том времену. Прво, то су села буквално сиромашна, баш из тих крајева 
ту, ајде да је то нека..., можда их има, небитно, али да не зна ко је Агим Чеку, да не зна 
ко је Шабан Шаља, и да не зна ко је Мет Врањовци, Краснићи, три највеће војсковође 
после Рамуша у Метохији, а Агиму је..., од његове куће до Агимове куће, нема ни 300 
метара. А Шабан Шаља му је само преко Бистрице. 

 
Председник већа: Добро, схватили смо, то је у суштини рекао и бранилац. 
 
Оптужени Срећко Поповић: Немогуће. Тако да  више осам и по година и 

зајебанције... 
 
Председник већа:  Срећко. Морате да скратите језик, и морате да водите рачуна 

о вашем понашању, то што Ви одлазите а ја Вас чујем, и што није снимљено, то не 
значи да можете... 

 
Оптужени Срећко Поповић: Ја ћу вам рећи то и сад. Осам и по година ме 

зајебавају тужилаштво, осам и по година финансијски ме убијају, осам и по година моје 
синове не могу да приме у јавна предузећа, полиције и војске као...А зато патриоте 
данашње које служе фашистичку организацију НАТО, они могу да раде и у војсци и у 
полицији. 

 
Председник већа:    
 
Упозорава се окривљени Срећко Поповић да се са поштовањем опходи према 

суду и пристојно понаша у судници, под претњом удаљења.  
 
Ви сте већ једном били удаљени за једну процесну радњу, следећи пут ћу да вас 

удаљим до краја доказног поступка, то да знате, немојте себи да дозволите да немате 
могућност да чујете сведоке и да им поставите конкретна питања која можда 
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евентуално ви само можете да поставите јер неко других их се можда неће сетити. 
Вратите се на место. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Налаже се окривљеном Павловић Лазару...Нећу вама, њему ћу, а ви 

доставите...Да суду у року од три дана суду достави медицинску документацију којом 
правда изостанак са данашњег главног претреса. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Главни претрес се одлаже, наставак се одређује за: 
 

27.11.2018.године у 09.30 часова, судница број 2. 
 
27.новембар 2018., 09.30, судница 2. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, позив нећете добити. 
 
Зашто је два месеца већ знате, због организације са ЕУЛЕКС-ом, то не морам да 

вам објашњавам. 
 
Довршено у 15.45 часова. 

 
 
 
 
Записничар                                                                                         Председник већа-судија 
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