01

30

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ
ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К.В. 02/2006

З

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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Са главног претреса од 06.12.2006. године
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НАСТАВЉЕНО 06.12.2006. ГОДИНЕ
СА ПОЧЕТКОМ У 9,30 ЧАСОВА

30

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Извињавам се на овом кашњењу, у
затвору сам био нисам могао да изађем, није било услова да се стигне на
време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала.
Констатује се да су приступили:

01

• заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
пуномоћник оштећених адв. Драгољуб Тодоровић,

•

оптужени: Митровић Радослав, Нишавић Милорад,
Чукарић Слађан, Јовановић Ненад, Репановић Радојко,
Петковић Мирослав, Петковић Зоран и Папић Рамиз,

ВР

З

•

•

браниоци оптужених адвокати: Горан Петронијевић, Игор
Исаиловић, Вељко Ђурђић, Владица Васиљковић,
Татомир Лековић, Горан Фолић, Милан Бирман и
Палибрк Драган и Ненад Војновић.

• Сведок «А».
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДРЖИ.
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СВЕДОК «А»

КОНСТАТУЈЕ СЕ да ће се саслушање СВЕДОКА "А" одвијати
на исти начин као и претходног дана из посебне просторије.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете на мониторе молим вас сведока «А» да
видимо? Режија молим вас сведока «А» да видимо.
Добар дан господине «А».
СВЕДОК "А": Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо данас са Вашим саслушањем. Ја сам
узела ову Вашу скицу коју сте обележили, то ћемо после ставити на
мониторе.
Овако: Када смо говорили јуче о овом догађају.
Ја бих молила сведока «А» на мониторе, молим вас.
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте могли да се сетите ко је тачно то био дан
када се десило то убиство породице Бериша. Говорили сте претходно кад
сте били саслушани да је то било 26. марта 1999. године, па јел можете то
да определите како сад се не сећате који је то баш био дан, али сте
децидирано тврдили да је то био 26. март?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се судија поводом тога. Само у изјави
код тужиоца је рекао децидирано 26. март, у свим другим изјавама и
накнадно и претходно, је рекао да не зна и јуче је рекао да не зна. Значи,
молим Вас да му презентирате само да се зна да је то тужиочева изјава од
21.07.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Конкретно код тужиоца сте дали. Хвала.
Изволите?
СВЕДОК "А": То ме је тужилац подсетио на тај дан зато што ја нисам се
сетио тог дана. Тужилац ми је рекао да је тог дана то било. Значи, то је тај
датум који се тад дешавало. Ја сам рекао нисам могао да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви сигурни да је то тај дан или само што
Вас је тужилац подсетио?
СВЕДОК "А": Да, тужилац ме је подсетио, ја датума се не сећам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тог дана, значи датума се не сећате, рекли
сте да је дошао «Чегар». Хоћете ми рећи «Чегар» како је изгледао тог дана
када је дошао? Рекли сте да су ове јединице које су дошле камионима, да
су били у плавим маскирним униформама, да су имали зелене прслуке, па
ме сад интересује како је изгледао «Чегар», како Ви њега видите? Какву је
униформу он имао?
СВЕДОК "А": Он је имао зелену униформу, то је био комбинезон из једног
дела, био је кратко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то зелена, једнобојна или маскирна?
СВЕДОК "А": Маскирна војна униформа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зелена маскирна?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је имао неки прслук?
СВЕДОК "А": Па нисам, не знам не сећам се, нисам баш нешто запазио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте запазили?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели какво је оружје имао код себе?
СВЕДОК "А": Имао је само пиштољ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само пиштољ?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на глави качкет или?
СВЕДОК "А": Није имао на глави ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без, значи на глави ништа није имао?
СВЕДОК "А": Ништа није имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао радио станице, да ли сте видели?
СВЕДОК "А": Стварно се не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли Ви знате ко је "Чегар", шта је он
био, јел имао неку функцију?
СВЕДОК "А": Па био је командир тих Посебних јединица које су дошле на
испомоћ, значи ко је командовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир?
СВЕДОК "А": Командовао тим јединицама које су дошле на испомоћ у
Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли видите да ли је имао чинове?
СВЕДОК "А": Није имао чинове, за време рата није имао чинове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је он, додуше то сте изјавили да је он често
долазио, колико је то било често?
СВЕДОК "А": Па рекао сам није то свакодневно, али на два, три дана, тако,
како-кад, сад некад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте, када сте се вратили из Ђиновца, кажете
да сте били на овој стази испред полицијске станице, да ли сте видели да
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ли је ту неко убијен био? Да ли сте видели неко тело испред полицијске
станице?
СВЕДОК "А": Ја се не сећам, нисам видео то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли испред полицијске станице, значи у том
моменту кад Ви долазите, да ли видите Репановића?
СВЕДОК "А": Репановића нисам видео да је био испред станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, одмах чим сте дошли видели сте да су
дошла два камиона, да је дошао "Чегар"?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад сте исто били саслушани у претходном
поступку, говорили сте "Чегар 1", ко је "Чегар 1", јел мислите да је то тај
командант?
СВЕДОК "А": Да, то је тај командант «Чегар 1».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли постоји још неке ознаке: «Чагар 1», па даље
да ли има још неки број?
СВЕДОК "А": Па не знам. Имали су још неки бројеви, али тај је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које бројеве знате?
СВЕДОК "А": Па не знам, још нисам, али то "Чегар 1" значи то је био
командир њихов.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир, командир је био?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте и рекли командир?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми кад је он изашао, кажете из «Ланд
Ровера», да је изашао, тачно речи које је упутио? Јуче сте говорили да је
рекао шта се овде ради, јел тако? Реците тачно речи које је изговорио.
«Шта гледате, шта чекате ту» – тако сте рекли?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код тужиоца, када сте били саслушани 21.07.2005.
рекли сте «шта ви чекате, шта мислите ко ће ово да вам одради, крените»,
па сте 14.03.2006. године, када сте код истражног судије саслушани рекли
сте да сте чули да је "Чегар" изговорио «шта чекаш, шта гледаш, хоћеш ја
да ти радим, крените». Да ли можете да се сетите тачно тих речи? Да ли је
то јуче што сте рекли, да ли остајете при томе или што сте изјавили код
тужиоца или код истражног судије? Дакле, јуче кажете: «шта гледате, шта
чекате ту»?
СВЕДОК "А": Да, тако је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је било?
СВЕДОК "А": Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, није рекао «хоћеш ја да ти радим, крените»?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тако рекао?
СВЕДОК "А": Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд то да тако изјавите код истражног судије?
СВЕДОК "А": Па нисам могао тачно како да се ја изразим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије 14.03.2006. Ја бих Вас
молила само немојте ме прекидати да ја завршим, имаћете прилике да сви
поставите питања.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам судија, али то што је јуче рекао
рекао је 04. марта 2004. године код истражног судије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, све сам предочила. Значи, 14.03. сте то само сте
рекли. Јесте у реду је примедба.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте му предочили да је он изјавио исто
што и код тужиоца. Ово јуче и ово код истражног судије је исто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 04. марта 2004. године је изјавио исто оно што је
изјавио и јуче, а 14.03.2006. године рекли сте да је "Чегар" изговорио: «шта
чекаш, шта гледаш, хоћеш ја да ти радим, крените».
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, само на изјави код тужиоца?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, код истражног судије. Немојте ме прекидати
молим Вас.

ВР

Значи, код истражног судије сте рекли, дакле, пратите ме јако је
битно да се сетите: «шта чекаш, шта гледаш, хоћеш ја да ти радим,
крените». Да ли је то рекао или оно што сте првобитно кад сте били
саслушани 04. марта 2004. године и јуче идентично изговорили – «шта
гледате, шта чекате ту», шта је од те две тачно?
СВЕДОК "А": Шта гледате, шта чекате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, остајете при томе? Морам да Вам предочим
зато што су неке разлике.
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви уопште чули да је "Чегар" изговорио,
пошто не знате како се зове, да је изговорио «крећите, шта чекате, убијајте,
возите, јел то ја треба да радим уместо вас»? Да ли сте иједног момента
чули да је то изговорио?
СВЕДОК "А": Није рекао убијајте, није рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ја то треба да радим уместо вас?
СВЕДОК "А": Није рекао то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте чули?
СВЕДОК "А": Да убија, ради уместо нас, него само помоћнику се обратио
и рекао је да не гледамо, значи ту да не стојимо, него да кренемо за њим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И након тога што је изговорио, где је сад он, где он
одлази?
СВЕДОК "А": Нигде, он је остао ту, ја мислим код «Ланд Ровера» остао је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте саслушани код истражног судије
14.03.2006. године, нисте тако изјавили.
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Постављено Вам је било питање од стране адв.
Горана Петронијевића: «Да ли значи да он креће са јединицом у чишћење
тамо, односно у обилазак куће», Ви кажете «Да, да» и објашњавате «пешке
је кренуо», значи на питање да ли ви крећете у чишћење, Ви кажете да?
СВЕДОК "А": Па нисам њега видео да је он кренуо с њима, зато што смо
ми већ кренули, он је остао иза нас, значи, да ли је после тога отишао у
чишћење с њима или није отишао, ја нисам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви њега нисте видели?
СВЕДОК "А": Нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто кажете да, да, кренуо је?
СВЕДОК "А": Па рекао сам можда је кренуо, али не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисте рекли можда, него баш сте рекли да је
кренуо. Морам да Вам предочим те разлике у исказима. Знате, морате да се
определите шта је тачно. Јел он креће, да ли га Ви видите у чишћење или
не, обзиром да сте рекли да сте га видели.
СВЕДОК "А": Не, нисам га видео да је он кренуо с њима, нисам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели?
СВЕДОК "А": Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, последњи пут кад га видите? То кад је
изговорио и он остаје где? Јел одлази или остаје ту?
СВЕДОК "А": Он остаје, враћа се до свог возила «Ланд Ровера», ми
настављамо даље, ја њега нисам видео више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда код тужиоца сте такође изјавили да када сте
ви кренули, да је кренула још једна група. На коју групу сте то мислили?
СВЕДОК "А": Не знам на коју групу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Кад смо ми кренули, ја сам видео да је још једна
група кренула са нама, али у оној брзини нисам видео која је то група»,
подсећам Вас то што сте изјавили. Шта сте мислили на то која је то друга
група?
СВЕДОК "А": Не знам. Кретали су се, значи полиција, друга група нека је
била иза нас, сад не знам која група је била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су то ваши припадници полиције или?
СВЕДОК "А": Па нису, ми смо били само нас четворо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сте ви били?
СВЕДОК "А": Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте рекли да су они напред кренули, јел тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините судија. У изјави претходној и
накнадној код истражног судије било какву групу не помиње, значи то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни јуче није споменуо, па зато и не говоримо то.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ни јуче није споменуо, али да се зна да је то само
та једна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то се види колега из транскрипата, види се, он
јуче уопште није спомињао ову другу групу, али ја морам да му предочим.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија опростите, није примедба него
једна мало да кажем техничка сугестија. Ја Вас молим да кад предочавате
сведоку део изјаве због нас да би ми могли да пратимо нагласите која
изјава, када је дата и пред ким је дата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Петронијевићу, ја сам нагласила да је ово
изјава код тужиоца, баш сам тако нагласила.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не могу да Вам прецизирам страну, немам ни ја
овде обележене стране.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нема потребе стране, само која је изјава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вам објасним једну ствар. Ја нисам ни дужна да
вам цитирам шта је он рекао, ја могу да препричам, јел тако, законом могу
и да препричам, не могу да вам кажем на којој је страни. Ја немам
обележене стране, али сам претходно рекла код тужиоца. Ја бих вас молила
немојте ме прекидати, имаћете прилике сви да поставите питање.
Значи, шта сте рекли за ову другу групу, мислили сте шта? Нисте је
спомињали јуче зато Вас питам?
СВЕДОК "А": Нисам је спомињао, не могу да се сетим да ли је друга ишла
или није. Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Хоћете нам ставити на мониторе ову
скицу Суве Реке коју је обележио сведок «А». «КК» ово што је обележено
горе то су паркирани?
СВЕДОК "А": Камиони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су паркирани камиони? Ви сте облежили где је
возило које је паркирао, «Ланд Ровер» где је, где стоји?
СВЕДОК "А": На «ПЛ» ту где је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «ПЛ» ту је?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то «ПЛ»?
СВЕДОК "А": Не знам ни ја.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плави «Ланд Ровер»?
СВЕДОК "А": Да, плави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налази Јовановић у односу на тај плави
«Ланд Ровер» и где сте ви?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао овде где пише «високи борови».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ту сте? И сад јел из плавог «Ланд Ровера»
прилази вама или како?
СВЕДОК "А": Да, прилази.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он прилази вама?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту стојите?
СВЕДОК "А": Да, ми стојимо ту онако поређани испред «Ланд Ровера»,
испред улаза, пардон, ми гледамо, значи гледали смо то кретање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви гледате кретање. Сад кад Ви кажете идете
трчећим кораком, тако сте јуче, кад Вам је рекао Јовановић «ајде, ајде,
крените», кажете идете трчећим кораком, Ви, Тановић, Чукарић и
Петковић, јел тако? Јел ме чујете?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите сада да ли одлази «Ланд Ровер»,
Ви идете тим путем?
СВЕДОК "А": «Ланд Ровер» је стајао и даље ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље је стајао, значи кад сте ви кренули "Ланд
Ровер" и даље стоји?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред вас, јуче сте објашњавали иду, како сте Ви
рекли «Чегрови»?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли пале успут куће?
СВЕДОК "А": Кад смо ми овамо, значи, прве те три куће до пута, јуче сам
рекао нису биле паљене, онда су ове горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту где сте рекли ове изнад?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте дошли сте до куће ОЕБС-а, све сте јуче
детаљно објаснили. Ту сте видели «Чегрове» који истоварају неку робу,
иза ове куће где сте се ви поређали. Реците ми да ли иза те друге куће где
сте ви, да ли постоји трећа кућа у низу?
СВЕДОК "А": Па постојала је још нека ту, али ту су били неки зидови, сад
право да вам кажем, био је зид између, сад овде не види се, није ту
нацртано али имао је неки зид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Између којих кућа, између те друге и те треће која
се не види?
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СВЕДОК "А": Између куће ОЕБС-а, мислим до куће ОЕБС-а и ова на углу
овамо где се Рештане пише овамо, ка Рештану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту постоји зид?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, између куће ОЕБС-а? Јел можете да
обележите? Ставите «Х». Обележите да видимо.
СВЕДОК "А": Ево обележио сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам показати молим Вас где је зид?
СВЕДОК "А": Значи ево овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту зид где сте ставили? Јел то ограђено?
СВЕДОК "А": Па имао је неки зид бетонски.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ми реците ову четворицу што сте видели да
ли су они били наслоњени, јер сте спомињали да су били на неком зиду, да
су били уз зид постројени?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тај зид који сте обележили или не?
СВЕДОК "А": Не, него то је иза куће ОЕБС-а где сам јуче ја то обележио
ако се сећате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад која је то, нисте ми обележили?
СВЕДОК "А": ОЕБС, значи не са предње стране пута него са задње стране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ова линија, јел тако? Ту? Јел ви ту
посматрате, видите?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И не видите ниједну жену ту?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет Вас враћам на то зато што сте рекли да сте
видели жену?
СВЕДОК "А": Жену и децу кад су излазили из ове друге куће рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то кућа ОЕБС? Овде се спомиње бела
кућа, јел се мисли на ту кућу да је то бела кућа или су све беле у овом
низу?
СВЕДОК "А": Не, само она је била у бело фасадну циглу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је она била?
СВЕДОК "А": Да, бела фасадна цигла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је она била бела?
СВЕДОК "А": Да, бела фасадна цигла је била онако заобљена, мислим
онако широке доста онако.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте јуче за четворицу ових који су били ту
постројени да сте препознали Брку. Да ли је то Брка Бујар или је то
одвојено? Јел Брка једна особа, Бујар друга, Седат трећа а Агрон четврта?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел би тако то било?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте сигурни за Агрона? Ко је Агрон?
СВЕДОК "А": Па право да вам кажем ја нисам могао да се сетим имена,
мени је тужилац показивао слике значи ко је ко. Значи, ја имена, Брку знао
сам га као Брка зато што је тренирао кошарку, играо, значи овај други је
тренирао одбојку малтене свакодневно поред зграде су пролазили ту ишли
на терен да тренирају, играју.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви све те људе познајете из виђења, једино
не знате имена?
СВЕДОК "А": Па да. Не могу да се сетим сад тачно ко је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него што кажете да Вам је тужилац показивао
фотографије, да ли Ви та лица за која он каже то је тај и тај, јел су то та
лица која Ви видите постројена ту?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тако било?
СВЕДОК "А": Тако је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А све их познајете?
СВЕДОК "А": Да, познавао сам све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сву четворицу? Јел сте се дружили са њима?
СВЕДОК "А": Па нисам се дружио али оно знали смо се из виђења и ишли
смо у њихове кафиће и пицерије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, враћам Вас поново код тужиоца, кажете: «У
тим тренуцима ја сам видео да ту негде стоји и једна жена чији сам леш
касније и видео ту поред кућа».
СВЕДОК "А": Ја сам рекао то је сутрадан кад смо ишли по лешеве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то сте објаснили да је то само сутрадан
било, а не тог дана када сте?
СВЕДОК "А": Није тог дана, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче нам нисте говорили о трећој кући. Код
тужиоца сте овако изјавили: «Кућа Фатона Берише налази се ту близу, то је
трећа кућа од оне куће у којој је био ОЕБС на путу». Да ли је то у низу,
зато вас питам да ли је то та трећа кућа?
СВЕДОК "А": Па мени, ја сам рекао нисам могао, ја сам знао у том делу да
живе Берише а чија кућа, у којој кући живи Фатон, Агрон, Седат, ја нисам
знао тачно која је. Међутим, мени тужилац је показивао те слике и рекао је
К.В. 2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 06.12.2006. год.

Страна 12/99

ВР

З

01

30

у тој кући је живео Агрон, Фатон и већ ко је био тамо, Седат и, не знам ни
ја већ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али описујете ту трећу кућу, која је ту увучена?
СВЕДОК "А": То је ова овде, значи сад ћу да вам покажем. Значи, овако
исто «Х» да оцртам, значи иза куће ОЕБС-а друга кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам показати да видимо која је то трећа?
СВЕДОК "А": Не знам да ли се види.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате црвени фломастер, хоћете молим Вас?
Дајте црвеним да се види. Трећа кућа? То где Вам је прст?
СВЕДОК "А": Не, доле ОЕБС где је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, лево гледано од куће где се ви налазите?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је трећа кућа?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И код тужиоца је означено да је то кућа Фатона
Берише? Јел Ви знате ко је Фатон?
СВЕДОК "А": Па рекао сам имена не могу да се сетим, али лица овако знао
сам из виђења, е сад ко је Фатон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко се сада налзи у дворишту око те треће куће?
Ко је ту?
СВЕДОК "А": Па право да вам кажем у ту кућу нисмо ни улазили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте улазили? А јел сте били у том, јел то
заједничко двориште? И те прве, и друге и треће куће заједничко?
СВЕДОК "А": па малтене заједничко само мало што је одвојено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али код тужиоца сте децидирано изјавили:
«Чукарић Слађан и Тановић су се налазили у заједничком дворишту те две
куће које сам поменуо»? Појасните?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао између куће ОЕБС-а и ова кућа иза ОЕБС-а што
је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту су били?
СВЕДОК "А": Да, а не ово што сам сад «Х» нацртао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ту не?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вас питам због чега је то тако ушло у
записник?
СВЕДОК "А": Па не знам зашто је ушло, али можда је неки неспоразум, ја
сам рекао кућа ОЕБС-а и иза куће ОЕБС-а, значи та друга кућа која је била
већа, значи ми смо били ту, а ове куће овамо нисам нити ја улазио, ни
Чукарић, нити не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ту налазе још неке јединице осим Вас?
СВЕДОК "А": Па били су припадници тих јединица «Чегрова».
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том дворишту или сте само Ви били? Значи, у
том дворишту, говоримо?
СВЕДОК "А": У кући ОЕБС-а.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте објаснили?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде уз ове две куће?
СВЕДОК "А": У ову другу иза ОЕБС-а били смо нас четворица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био?
СВЕДОК "А": Нас четворо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само вас четворица?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада када су постројена та четири лица где сте Ви
видели да су убијени, реците ми да ли су у том моменту «Чегрови» даље
ту?
СВЕДОК "А": «Чегрови» су око ових других кућа, значи иза, рекао сам где
пише «албанске куће», па горе иза брда крећу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, они су већ отишли?
СВЕДОК "А": Отишли и настављају дуж ка Рештану, значи овај пут где
пише Рештане настављају до куће ОЕБС-а и даље крећу они даље. Значи,
то су куће све поред пута, то само брдо и поред пута и даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, када су ови људи убијени, рекли сте да су у
том моменту почели да излазе жена, деца, да трже ка Тржном центру, јел
тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се померили сада с овог угла јел тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И посматрате?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте рекли да сте хтели да се вратите?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарић Вас је зауставио?
СВЕДОК "А": Па јесте зато што се пуцало одозго, ја нисам имао заклон,
значи рекао сам јуче да нисам имао заклона, а пуцало се одозго. Значи, то
је брдо сад пуца се, е сад могу ја да погинем од наших колега, могао сам ја
да погинем ту зато што нисам имао заклон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте објаснили. Сад ме ово интересује.
Рекли сте, говорили сте о томе да се према тим људима да се пуцало. Да ли
видите, пошто сте само Ви ту, ко је испалио тај рафал? Ко је пуцао ка тим
људима?
СВЕДОК "А": Рекао сам да нисам видео ко је то испалио. Значи, Тановић и
Чукарић нису, а нисам видео зато што је био зид између куће ОЕБС-а и ове
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две куће овде поред овамо са десне стране гледано од куће ОЕБС-а. Значи,
из тог правца је неко испалио тај рафал.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте кренули ка овим људима који беже према
Тржном центру видели сте двоје старих људи који су били рањени. Ја
морам да Вам предочим зато што сте јуче на другачији начин описали тај
догађај поредећи са изјавама које сте дали код тужиоца и у истрази. Рекли
сте да видели сте да су они рањени, прошли сте поред њих, када вам је
речено да идете да узмете пиће, одлазите до ресторана, означили сте то је
овај «Р», јел тако, јел то тај ресторан где је аутобуска станица?
СВЕДОК "А": Да, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлазите ка ресторану, двоје старих, рањених, ево
Ви сте означили овде. Хоћете молим Вас само скицу да покажете? Не Ви
него Ви, него режија бих молила? Ту сте означили где је стари рањени,
Занатски центар, јел се види?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Занатски центар где је? Значи, ова линија то смо
разјаснили јуче то је све отворено, ту уопште није зид, ништа није ту, јел
тако, то је све отворено, само у овом углу горе је затворено?
СВЕДОК "А": Да, где је бензинска пумпа ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пролазите кажете, то сте јуче тако говорили,
пролазите ту, видите их да су они, улазите у ресторан, узимате пиће и
чујете пуцње?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Враћате се, видели сте да су убијени?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јуче нисте могли да определите тачно ко их је
убио да ли Тановић или Чукарић?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 04. марта 2004. године код истражног судије
другачије сте мало то описали. Рекли сте: «Дошао је Јајце и оверио их,
значи после тога видео сам да их их је оверио, значи пуцао им је у главу».
Код истражног судије први пут кад сте саслушани 04. марта 2004. године
Ви говорите да видите ко их је оверио, значи, не да сте чули само да сте у
ресторану па чујете као јуче што сте објаснили, него кажете «ја сам видео
да су оверене, дошао је Јајце и оверио их», да би 21.07.2005. године код
тужиоца овако писали: «Када сам отишао по то пиће прошао сам стазом
кроз двориште аутобуске станице где сам у доласку приметио оно двоје
старих рањених, они су лежали поред стазе и ја сам видео да им недостаје
пола главе и једном и другом, схватио сам да их је или Тановић или
Чукарић оверио и да су то два пуцња која сам ја чуо». Хоћете мало да
прокоментаришете те изјаве?
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СВЕДОК "А": Па, значи кад сам прошао поред њих они су и даље били
живи. Ја, у међувремену када сам узимао пиће, значи ја сам чуо те пуцње и
кад сам се вратио, значи стварно је било људи без пола главе, буквално без
пола главе. Значи нема шта да лажем, то је било тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле Вам то да сте схватили да их је или
Тановић или Чукарић оверио?
СВЕДОК "А": Други нико није прошао поред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нико други није прошао?
СВЕДОК "А": Није прошло «Чегрова» ту, нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад Вас молим да ми прокоментаришете и ово што
сте 04. марта 2004. године децидирано изјавили, значи ту сад и не
спомињете Тановића, него кажете «Дошао је Јајце, оверио их, значи видео
сам да их је оверио». Јел Ви видите да је ту Јајце и да их он оверава? Шта
је тачно?
СВЕДОК "А": Тачно је да нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно је да нисте? То сте значи 2004. године дали
још тада? Које Вам је памћење свежије? Па што сте тако изјавили? Што сте
изјавили тако?
СВЕДОК "А": Па ја сам рекао оно од њих двоје неко, а сад да ли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то сте касније рекли, али ја Вас питам овде код
истражног судије, нисте тако, него сте рекли Јајце, видим га. Јел га Ви
видите?
СВЕДОК "А": Нисам могао да га видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте онда тако изјавили зато Вас питам,
знате то су ипак врло значајне чињенице?
СВЕДОК "А": Да, разумео сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите из тог ресторана да их он оверава
или не видите?
СВЕДОК "А": Не видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте тако рекли? Знате, Ви сте сведок, Ви
морате да говорите истину, ја сам Вам то упозорење дала јуче. Само
објасните зашто сте тако изјавили? Јел имате објашњење? Знате, то је
велика разлика, Ви кажете видите човека који оверава, а сад кажете не
видите, претпостављате? Јел можете то да објасните? Не можете?
СВЕДОК "А": Не могу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте говорили да су људи бежали према
пицерији, па сте спомињали како су људи били обучени, то су цивили,
жене у димијама, код тужиоца сте споменули да сте видели једну
девојчицу од 15 година. Јел можете да се изјасните која је то девојчица?
Чија је то девојчица била? Кажете да је тренирала одбојку?
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СВЕДОК "А": Да, тренирала је одбојку пошто је из те куће, они су се сви
бавили неким спортом. Знао сам исто ту девојчицу из виђења, нисам знао
име.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели још неку децу коју познајете, чија су
то деца?
СВЕДОК "А": Не, то су била можда мало мања, али она је била ту негде
15-16 година, 14 можда, не знам ни ја сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда видели неку трудну жену?
СВЕДОК "А": Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се?
СВЕДОК "А": Па не сећам се, то је било муњевито, не знам ни ја како да
објасним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раније када сте били саслушани рекли сте, додуше
то сте и јуче споменули да кад се све то завршило да је дошао Бобан
Вуксановић, да ли је он командовао након тога како, шта треба чинити? Да
ли је он изричито рекао да улазе овој екипи која је дошла да скупља
лешеве, да ли он сад ту командује или ко командује?
СВЕДОК "А": Он је све то организовао и цивилну заштиту и за целу Суву
Реку, он је био главни организатор и струју нисмо имали 3 дана, он је ишао
у албанске куће који су радили људи у Електродистрибуцији, он их је
довео на лице места да оправе трафо станицу и добили смо струју. Значи,
он је био тај човек способан који је могао све да уради. Значи, био је
организатор, могао је да организује све живо, значи био је способан човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он могао, јел имао такав ауторитет да је могао
да нареди и вама и полицији?
СВЕДОК "А": Да, он је био доктор. Значи, прво су га Шиптари и сви
ценили као доктора, значи био је познат човек. Значи, сваком је чинио
добро, помагао и сви су му веровали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био у униформи тог дана?
СВЕДОК "А": Тог дана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, када сте га видели ту?
СВЕДОК "А": Ја мислим да је био у војној некој униформи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војној?
СВЕДОК "А": Да, колико се сећам да је био у војној униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте да је Бобан водио неку евиденцију,
јел тако?
СВЕДОК "А": Бобан је само прегледао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је прегледао, није водио евиденције?
СВЕДОК "А": Нисам приметио да је он то нешто писао, можда је писао
али нисам видео.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да ли је уопште Бобан рекао да о
овом догађају не сме ништа да се коментарише, да се говори, да ли је такву
наредбу издао, да ли сте то чули?
СВЕДОК "А": Па ја сам био већ мало удаљен и није ме занимало више
ништа око тога и био сам под стресом, под алкохолом и не знам сад како
да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раније сте такође говорили о томе да сте прали и
цираду са неким пићем и нешто, то нам јуче нисте говорили о томе?
СВЕДОК "А": Ја прао цираду са пићем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко прао цираду? Да ли сте видели да је
неко прао цираду пићем?
СВЕДОК "А": Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам то познато?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте иједног момента са Вељковићем ушли у
пицерију?
СВЕДОК "А": Са Вељковићем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел могуће да се тако нечег не сећате?
СВЕДОК "А": Па знате шта, после пола литре алкохола и таквих стресова
за неколико секунди и не знам да ли би се још ко сећао и да ли би све то
био паметан и здрав да остане при том.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Петковић Мирослав кад је био
саслушан, он је мало другачије описао тај догађај. Ја ћу Вам
прокоментарисати укратко.
СВЕДОК "А": Може, није проблем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он спомиње 26. март 1999. године, говори о томе
да сте је Тановић, Чукарић и он, да сте ишли у обилазак пункта Ђиновце,
али ниједног тренутка није споменуо да је био и помоћник Јовановић
Ненад?
СВЕДОК "А": Па можда се човек и не сећа, знате свако има своје неко
памћење и свак има, неко се сећа, неко се не сећа, неко је. Свачији
организам је другачији, нико не може све то исто да поднесе и да ради исти
посао. Значи, сваки је, неко може то да ради, неко не може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте сто посто сећате да је био Јовановић
Ненад са Вама?
СВЕДОК "А": Да, сећам се сигурно сто посто.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је раније, да ли сте ви раније ишли и
обилазили те пунктове?
СВЕДОК "А": Са помоћником?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК "А": Па не ретко кад с нама није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ретко?
СВЕДОК "А": Ретко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте зато запамтили тог дана да је био?
СВЕДОК "А": Да, зато што су ти наши људи мислим резервисти и активни
полицајци били мешовитог састава, дан-два раније рекао сам колико су већ
тамо и хтео је да види шта се дешава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је говорио да су људи раније отишли на
пунктове и то на једно недељу дана?
СВЕДОК "А": Сад и ја кажем два дана, три, е сад можда недељу дана, али
се ја тачно не сећам колико дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад он објашњава кад сте се вратили да је испред
видео камионе, то су блиндирани камиони и да су из камиона излазили
припадници непознате јединице. Како је то могуће да су непознате
јединице, то сам хтела да питам, а Вама су познате?
СВЕДОК "А": Па непознате јединице, непознати људи то је сигурно
непознати људи, непознате јединице. Ти људи и мени су били непознати,
али те јединице су биле ту које су се кретале и које су држале пунктове и
то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он даље објашњава да га је Тановић извукао, да
га је повукао из аутомобила и рекао «хајде и ти, нека акција је у току,
кренућемо са њима». Он ниједног тренутка не спомиње да је ту «Чегар», да
се "Чегар" обраћа Јовановићу, да неко нешто говори, да наређује, значи
њега Тановић извлачи из кола, али то Вам предочавам зато што сте ви сви
ту заједно. Да ли се тога сећате да је можда таква ситуација била? Ви сте
детаљно описали како, да сте изашли, да сте стали, да је наишао "Чегар",
али он каже њега Тановић извлачи и каже «акција је у току, да кренемо»,
значи он даје наредбу да се крене?
СВЕДОК "А": Тановић даје наредбу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекао је «хајде, нека акција је у току», баш тако
је изјавио.
СВЕДОК "А": Не знам, ту је помоћник па он нека каже ко му је наредио и
ко је. Он зна то најбоље, немам ја шта да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље говори када сте дошли, када сте ишли тим
Рештанским путем, дошли до ових кућа, па испред те беле куће «Испред
мене били су Чукарић и Тановић и тројица, четворица припадника
непознатих јединица. Тановић ми је издао наређење мени» и Вама као
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сведоку «А», да станете, да идете иза куће да чувате леђа да не би неко
запуцао, «и ја идем иза куће заједно са сведоком «А». Значи, Тановић
издаје наређење, а не Чукарић.
СВЕДОК "А": Не знам, можда је њему рекао, можда је и њему рекао
Тановић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, он каже да када је видео да су ти људи
убијени, четири, пет, он каже да је било вероватно мртвих и у том моменту
је приметио да је Тановић мењао оквир на аутоматској пушки, да ли сте Ви
то видели?
СВЕДОК "А": Код куће ОЕБС-а?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК "А": Па не знам, не сећам се тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, оно што је врло битно пут којим беже
цивили, жене, деца, разликује се од Вас како Ви то објашњавате. Он каже
рецимо: «Тановић ми каже немој, шта гледаш, иди придружи се сведоку
«А». Сведок «А» се већ вратио на главни пут код полицијске станице». Јел
сте се Ви вратили на тај главни, после ћемо о цивилима, јел сте се Ви
вратили на главни пут код полицијске станице?
СВЕДОК "А": Ма нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте?
СВЕДОК "А": Нисма. Шта сам ја тражио сам да побегнем у полицијску
станицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад даље каже: «Ја претрчавам, одлазим до
сведока «А» и питам где треба да идемо». Значи, већ ту код полицијске
станице он Вас пита, Ви сте ту и пита где треба да идемо, а Ви кажете
«идемо да пратимо где тај народ иде, а тај народ иде тим Рештанским
путем према полицијској станици и иде главним тим путем. Он је
определио да је то пут Приштина-Призрен, да је то пут Цара Душана и да
се ту крећу цивили?
СВЕДОК "А": Не, није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тачно?
СВЕДОК "А": Није тачно сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви од полицијске станице идете, значи тим путем
Приштина-Призрен, долазите до аутобуске станице, пратите тај народ,
долазите до Тржног центра?
СВЕДОК "А": Госпођо судија, ја сам рекао, значи од куће ОЕБС-а ка
Занатском центру до пицерије, из пицерије до улаза у Занатски центар, ту
сам се срео са Тановићем и Чукарићем и ја нисам уопште ишао у
полицијску станицу више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у полицијску, до полицијске станице. Он каже
«ја сам дошао до њега и пратимо»?
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СВЕДОК "А": Не, никако. Значи тог дана у полицијску станицу од испред
полицијске станице и до куће ОЕБС-а.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, то уопште није тај пут како је господин
Петковић Мирослав навео?
СВЕДОК "А": Не знам ја његово мишљење, али ја колико се сећам и
сигурно то је тачно и чега се сећам то је сто посто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље, он каже када сте дошли до аутобуске
станице, прошли сте бензинску пумпу. Он каже «Ја сам видео радника
бензинске пумпе», али Ви кажете јуче да га не видите?
СВЕДОК "А": Не знам на ког радника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он даље каже: «Тада покојни, вероватно Јашар
Бериша, тад је био жив. У том моменту када ја пролазим са сведоком «А»
видим радника бензинске пумпе». Дакле, он каже да он види Јашара
Беришу пошто идете заједно Ви кажете јуче да га не видите?
СВЕДОК "А": Јашар Бериша кад је била пуцњава у пицерији, значи ја сам
био испред киоска. Јашара Беришу нисам видео уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви га нисте видели, значи тврдите да он није био
ту?
СВЕДОК "А": Ја нисам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је уопште било ко стајао ту на бензинској
пумпи?
СВЕДОК "А": Е касније видео сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је касније не, него говоримо сад?
СВЕДОК "А": Не, значи сад нисам видео никог на бензинској пумпи зато
што је била пуцњава и све то. Значи, можда се сакрио негде, али ја га
нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, господин Петковић објашњава и каже да је
Тановић бацио три кашикаре. Ви кажете да су биле у питању две бомбе,
две кашикаре?
СВЕДОК "А": Ја се сећам две, а треће не сећам се. Он можда је. Не знам, ја
сам после отишао овамо, он је остао овамо иза другог дела, али знам две то
што сам видео и зато сам и рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Петковић додуше стално спомиње
Тановића и он Чукарића овде ни у једном моменту не спомиње, али каже:
«Када је све то било завршено, када је та била пуцњава, ја сам изашао из
заклона, пришао сам Тановићу и питао сам га шта је било, каже, унутра су
терористи који су отворили на нас ватру и ми смо дејствовали на њих?
СВЕДОК "А": Из пицерије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Да ли је неко отворио ватру на вас?
СВЕДОК "А": На нас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На вас?
К.В. 2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 06.12.2006. год.

Страна 21/99

ВР

З

01

30

СВЕДОК "А": Па ко је могао да отвори ватру на нас, мислим то је глупост,
то је чиста лаж.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није отворио ватру на вас из пицерије?
СВЕДОК "А": Ма може да отвори, не да није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам само поредочавам, пошто сте заједно зато
Вам предочавам исказ опт. Петковић Мирослава. Даље, наводи да је после
пар минута дошла група Рома, седам до осам младића, припадници
полиције из резервног састава и међу њима је био Велибор Вељковић, био
је и неки Недељковић. Да ли Ви знате ко је Недељковић?
СВЕДОК "А": Недељковић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК "А": Има један, био је полицијац, али не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите тог Недељковића?
СВЕДОК "А": Ја се њега не сећам. Ето има пуно људи који су били, али
стварно се не сећам људе, јер има, значи има неко ко се сећа тих детаља, е
сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него само да ли га видите?
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се њега. Можда је долазио, али ја не сећам
се, нисам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели да ли је Мирко Ђорђевић
улазио у пицерију?
СВЕДОК "А": Знам да је био испред пицерије, а да ли је улазио, не знам и
стајао је ту испред пицерије са др Бобаном кад сам ја прошао, значи поред
те пицерије и кад сам дошао испред киоска ја више нисам, значи оно нисам
обраћао пажњу да ли ко улази, излази и шта се дешавало, нити ме је
занимало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже: «Тановић је ушао заједно са Мики
Ђорђевићем који је био десна рука Бобанова, чуло се пар пуцња
појединачно унутар те пицерије», дакле он опредељује да су само Тановић
и Мики Ђорђевић ушли у пицерију, после тога је Вељковић наставио да
износи тела.
СВЕДОК "А": Вељковић јесте дошао да износи тела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели да ли су неки млађи људи у
кожним јакнама прилазили, који су носили хеклере пришли Бобану и
нешто говорили?
СВЕДОК "А": Јесте, али то су из Призрена, ја те људе нисам знао, знао сам
само тог једног пунијег, касније који је био за ту крађу за време рата који
су крали те аутомобиле и куће које су пљачкали он је био у тој екипи коју
је приводио и затварао људе у затвор, тај Ђеза Муслиман.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је он био?
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СВЕДОК "А": Е сад да ли је био инспектор, крим техничар, ДБ-ац, не знам.
Ја знам после тога да је био у екипи за крађу, значи који су крали тамо за
време рата, значи ти ратни профитери такорећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад пошто сте видели те у кожним јакнама,
Петковић даље каже: «У једном моменту један од ових што је био у кожној
јакни заједно са једним од припадника који су ту мени непознате јединице,
који је имао пиратску мараму на себи, улази унутра у локал, чују се поново
појединачно три до четири хица, они су изашли онда и ови момци су и
даље наставили да износе тела. После пар минута Бобан се окренуо према
мени и рекао Мики уђи унутра, види да ли има још неког унутра и онда је
он ушао». Знате, то су дешавања, Ви ту гледате, Ви то све видите, зато Вас
питам да ли сте видели?
СВЕДОК "А": Госпођо судија, ја нисам могао да видим, ја сам био сасвим
испред, значи нисам био поред пицерије, испред пицерије него сам био
испред до пута малтене, ја немам више преглед са оно пицерију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, Петковић је рекао, пошто сте већ реаговали
на то да су унутра били териристи, он каже, објашњава даље: «Унутра су
терористи који су се измешали са цивилима и десјтвовали су по
полицијским јединицама».
СВЕДОК "А": Ма ко је дејствовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли је из пицерије Бобан изнео
пет аутоматских пушака?
СВЕДОК "А": Нисам био ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? Да ли је уопште изнео оружје?
СВЕДОК "А": Нисам видео сигурно и тврдим да то што нисам видео не
могу да кажем. Не могу да кажем нешто што нисам видео, што нисам
сигуран и чега се сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он баш објашњава да је Бобан показао те
пушке и рекао да су са тим пушкама терористи из локала дејствовали.
Дакле, он даље говори, то су пушке, људи дејствују. Значи, Ви кажете да
то није тачно, јел тако? Сад ме ово интересује – Петковић каже да је
искључиво наређења примао од Тановића, да је Тановић Радован био вођа
патроле, а не Чукарић, ви сте заједно па ме сад интересује јуче сте
определили да је био Чукарић вођа патроле, јел остајете код тога?
СВЕДОК "А": Ја се сећам да је био Чукарић, а можда тог дана је био
промењен план, е сад ја, има ту папири, има ту досије тог дана ко је био
вођа патроле и вођа смене и ко је био у патроли. Значи, све то стоји, архива
има ту све ко је и где је био и шта је био и с ким је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли је Чукарић имао бомбе?
СВЕДОК "А": Чукарић је имао бомбе, имао је током целог рата бомбе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Током целог рата, не само тад, тог дана?
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СВЕДОК "А": Да, током целог рата је имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић каже да Чукарић није имао у том
моменту бомбе, Тановић је имао три бомбе.
СВЕДОК "А": Чукарић је имао током целог рата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некада улазили у неку кућу која се
палила?
СВЕДОК "А": У кућу која се палила?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК "А": Не знам тог дана не сећам се стварно. Оно је било упаљено
малтене цела Сува Река.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана, тог дана да ли сте улазили?
СВЕДОК "А": Тог дана не. Испред пицерије ово кад се дешавало мислите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је вама уопште издао наређење неко да се
пали кућа?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико?
СВЕДОК "А": Не, нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић каже: «Спаљене су две или три куће
преко пута полицијске станице од тих кућа које су ту биле, али две или три
су спаљене. Јел сте ви палили кућ? Једну кућу смо запалили, били смо нас
тројица, четворица, то је једна од кућа које су биле даље од тих белих
кућа». На питање председника већа: «Зашто палите куће», Петковић каже:
«Зато што је дато наређење од Тановића»?
СВЕДОК "А": Не, није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то не знате?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па даље каже: «Улазим ја у кућу заједно са
Тановићем. Ушао је у једном моменту и сведок «А» и још један припадник
ових, ти мени непознатих јединица, полила се течност на степениште. Знам
само да је Тановић упаљачем или један од ових, овај момак креснуо
упаљач и да је кућа почела да гори и онда смо изашли напоље». Значи, он
детаљно објашњава како се палила кућа, чак течност спомиње, да сте и Ви
једног момента ушли. Јел можете то да прокоментаришете?
СВЕДОК "А": Не знам стварно. Можда се, не знам када се све то одиграло,
али стварно се не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Присетите се.д
СВЕДОК "А": Па ја се трудим госпођо судија да се сетим свега, али
стварно, сад колико кућа је било паљено и запаљених.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тога да се сетите?
СВЕДОК "А": И у Хагу питали су ме пицерија запаљена, како пицерија кад
је била сва од бетона, шта је имало да гори. Мислим, то је глупост. Била је
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једна завеса и шта је могло да гори. Значи, пицерија, бетон доле, све од
бетона и мермера, значи могло је да гори, шта је могло да гори. Мислим, то
су питања која.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, ипак је ово неки догађај јер сте ви ушли у
кућу, присетите се тога то су ипак неки детаљи који се памте? Да ли Ви
улазите у кућу?
СВЕДОК "А": Тог дана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јел сте чули да је просута течност, па одакле
течност? Каже да сте имали течност, да сте полили ту кућу?
СВЕДОК "А": Ја да сам имао течност?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Ви да сте имали, него да ви ту који сте били?
СВЕДОК "А": Стварно се не сећам, можда се он сетио, али стварно не
знам. Можда смо улазили али ја стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже: «Улазим са Тановићем» и ушли сте у том
моменту и Ви, али он говори да је још један припадник непознатих
јединица, додуше он стално о непознатим јединицама говори, па
објашњава да је Тановић упаљачем, да се та течност полила. Мислим,
покушавам да Вам на неки начин мало освежим памћење. Да ли се сећате
тог детаља?
СВЕДОК "А": Не знам тачно. Не знам ни о којој кући се ради, стварно не
могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да је то тако било?
СВЕДОК "А": Да ме стрељају, сад да кажу идеш на стрељање, не могу да
се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, за ову путању, то смо начисто да ви идете
преко пута у Занатски центар, а не спуштате се до полицијске станице нити
ти цивили иду. Да ли сте видели да је уопште неко од цивила иашо тим
Рештанским путем према полицијској станици на главни пут? То је врло
битно да се сетите.
СВЕДОК "А": То је једна глупост, ако тако морам да се изразим, мислим
цивили. Који цивил ће да оде у полицијску станицу, мислим која му је то
кад беже од полиције, а они ће да иду у полицијску станицу и ја ћу да идем
у полицијску станицу, а кренуо сам из полицијске станице ка овим кућама
и ка Занатском центру и кога тражим у полицијску станицу, шта ћу ја у
полицијску станицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, сад да не инсистирам на тим пушкама које
Ви уопште нисте видели да су изнете, како је Петковић рекао, из пицерије,
па он даље објашњава, он појашњава какве су то пушке, он каже да су то
кинеске пушке. То Вама ништа није познато, Ви то ништа не видите?
СВЕДОК "А": Можда су жене имале код себе сакривене или нешто, али
дејство из пицерије није било. Значи, био би побијен др Бобан на лицу
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места, Ђорђевић и сви који су били ту преко пута. Значи, прво би били
побијени ти људи. Значи, на метар, без обзира ако је имао аутоматску
пушку, он би пружио отпор и побио би те људе. Мислим која је то логика,
имам оружје код себе, мислим глупости.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, Ви то све посматрате, били сте
заплашени. Због чега нисте отишли?
СВЕДОК "А": Одакле?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одатле? Зашто то пратите? Зашто нисте помогли,
рецимо пролазите поред ово двоје старих људи, Ви пролазите поред њих,
видите да су рањени, па што им не помогнете? Зашто? Који је разлог био?
СВЕДОК "А": Право да вам кажем мени покојна баба је умрла ја нисам
могао да одем да запалим свећу и нисам могао никад и дан-данас ни да
погледам леш ни да видим леш. Значи, све ми се то, месец дана не могу да
дођем к себи, значи једноставно чим видим крв мени се слоши. Како да
помогнем а неко је пуцао од полиције и шта треба да ме убију и мене ту
што помажем. Дошли да бране Србе, а ја помажем Шиптарима, мислим
која је то сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте се Ви плашили некога?
СВЕДОК "А": Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте се плашили некога?
СВЕДОК "А": Па право да вам кажем свако је долазио на испомоћ, они су
се понашали као каубојци. Нико није смео реч да им каже. Ја сам дошао
тебе да чувам и ти мора да будеш као бубица. Значи, ниси смео ништа да
му кажеш нити оно нити ово, били су као каубојци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се неке одређене особе плашили,
конкретно ваших тих блиских колега полицајаца, људи који сте чинили
патролу? Да ли сте се некога плашили конкретно?
СВЕДОК "А": Па нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Код истражног судије 04. марта 2004.
године децидирано сте изјавили да сте се плашили «плашио сам се Јајца»,
тако сте изјавили?
СВЕДОК "А": Не знам како је до тога дошло, немам појма.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте се плашили? Какав је Чукарић Слађан,
звани «Јајце» био као човек?
СВЕДОК "А": Прво смо се знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли јуче, све сте то објаснили, али ја Вас
питам сад овако као човек, јер Ви кажете код истражног судије да сте се
плашили, па Вас ја сад питам због чега? Да ли сте имали неку ситуацију?
СВЕДОК "А": Био је храбар, јесте био је онако што би рекли ситан и све, а
ли је некако био је храбар. Сво време је некако деловао храбро нешто.
Могао је да се супротстави сваком без обзира.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта по Вама значи био је храбар? У ком смислу
је био храбар?
СВЕДОК "А": Па није се бојао ничега. Значи, где год га пошаљу он ко
главом кроз зид. Значи, да ли има мина на путу, да ли нема, да ли оно ајде
идемо само, ајде идемо, вози и терај и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић Велибор када је био саслушан у својству
сведока и он је мало на један другачији начин написао овај догађај. Он је
рекао да прво убиство које је било, било је испред полицијске станице и да
је ту, он је описао да је убијено неко притворено лице, па је дао мало и
опис човека до 90 кг, не знам 170 и нешто висок, а Ви сте ту. Зато Вас
питам да ли је могуће да Ви то не видите?
СВЕДОК "А": Па ако је Вељковић видео, а ја нисам био ту, како да видим,
он ако је видео он нека каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел Ви видите Вељковића уопште ту?
СВЕДОК "А": Када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То када сте се вратили из Ђиноваца, па стојите ту
на овој стази, где су ови високи борови? Да ли Ви уопште видите?
СВЕДОК "А": Право да Вам кажем и не сећам се нисам обраћао пажњу
него гледали смо овамо ка овим кућама и ови камиони где су се
истоварали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Вељковић каже да је то било то прво убиство, а
Ви кажете да не знате, да уопште нисте имали притворено лице? Додуше
јуче сте мало објашњавали за Јашара Беришу, пошто сте раније говорили
да је он био као притворен, али после сте појасинили да је он долазио из
правца полицијске станице, па сте зато мислили да су га они привели. Јел
тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад мене ово интересује – да ли ви уопште кад
улазите у зграду полицијске станице, да ли сте имали прилике да видите да
ли је тог дана или тих дана било неко лице задржано у некој посебној
просторији? Не мора да је то притвор, можда је, тако смо рекли,
притворска јединица, јел можда је нека просторија где је неко лице
задржано. Да ли имате то сазнање?
СВЕДОК "А": Не, не знам. Сигурно да не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате сигурно?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић каже он вас све види, ви сте сви ту, све
вас је набројао?
СВЕДОК "А": Мисмо били сви на тротоару, ја сам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Вељковић Велибор каже: «Репановић је издао
наредбу да се иде у неку акцију». Он додуше не може да определи каква је
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то наредба била, али да је схватио да се иде у убијање и он је назвао да је
то нека група за убијање, а да је постојала друга група за скупљање
лешева. Ви кажете.
СВЕДОК "А": Коме је то дао наредбу, извините?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Репановић?
СВЕДОК "А": Нама дао наредбу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је Вама дао наредбу да ви идете и да се он
побунио неће он да иде, какво убијање, то је кривично дело, па је рекао то
су две групе, значи група за убијање и група?
СВЕДОК "А": Прво ја не бих кренуо. Мислим то је глупост, без обзира
што је ратно стање и зна се у случају рата одбијеш наређење шта следи,
али мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али њему је остало у сећању да, не може да
прецизира.
СВЕДОК "А": Извините, ако је Вељковић, ако је командир Вељковићу
рекао, то Вељковић зна ко му је рекао, а ја нисам чуо, нисам видео, према
томе не могу да кажем да је била група специјално за убијање и да смо ми
били та патрола за убијање који нисмо имали везе са тим. Значи, ми да
нисмо се затекли ту тог дана ми уопште не би имали разлога ни да кренемо
ка кућама Бериша, да смо били можда још сат времена у Ђиновце, ми ко
зна где би били на друго место, значи уопште то не би било. Ја сам то
рекао не само овде, него то ћу да кажем сигурно да нисмо се затекли
испред СУП-а, значи то није био наш задатак нити наш посао, наша
редовна патрола и према томе не знам. Ја идем, мислим, прво нисам тај
човек који би то урадио без обзира, рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је раније спомињао кад је био саслушан да је
наводно, да су биле упућене речи од стране Репановић Радојка «идите,
убијајте, товарите, возите», после је рекао не сећа се баш које су речи биле
али да је то у том смислу било. Да ли уопште тако нешто сте Ви могли да
чујете, да не видите човека?
СВЕДОК "А": Право да вам кажем тај Вељковић он није изашао ван те
канцеларије. Значи, ако ми верујете он је био полицајац. Значи, нисте
могли њему пиштољ да видите да носи он пиштољ. Значи, он какав је
полицајац био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какав је он полицајац био?
СВЕДОК "А": Ништа, само као фигура ради у канцеларији, пискара или
нешто. Ето то, кад треба да оде кући оде кући, врати се, нити га шта
занима, нити оно, ето то. Значи, малтене могу да кажем да је ко женско, а
не полицајац. Значи, сви носе, ратно стање је он шета као да је на, мислим
која је то.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви Вељковића ниједног момента нисте видели до
тада када је дошао да скупља те лешеве?
СВЕДОК "А": Вељковића сам видео у пицерији када је дошао да, а ко му је
наредио да иде тамо и ко га је послао, ја не знам и не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он објашњава другачије. Он каже да сте ви сви
били ту и Ви и да сте сви и да је вама наређено да идете и да скупљате
лешеве?
СВЕДОК "А": Мислим, рекли су ми да и ја товарим, али ја нисам могао,
видели су ме у каквом сам ја био стању и према томе ја сам и даље остао
испред киоска, а Вељковић је отишао и товарио лешеве. А ко је наредио
Вељковићу, ја стварно не знам, нити сам чуо, нити сам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је могуће са стазе ове где је
полицијска станица, да ли Ви видите, Ви ту посматрате, да ли може да се
види овај део где је аутобуска станица, Занатски центар, да се виде дејства
која су, оружана дејства. Да ли можете прецизно да видите шта се све
дешава са ове стазе где сте, полицијска станица где је?
СВЕДОК "А": Па није. То може само да се чује пуцњава и не може. Значи
то су овамо у Занатски центар зградице оне, подрум пића, то су високе оне
бачве, цистерне, како да их већ назовем и могло је само да се чују пуцњи и
ништа друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој раздаљини је, колика је удаљеност те
стазе, значи где су ти високи борови, па аутобуска станица, Занатски
центар, колико је то удаљено?
СВЕДОК "А": Аутобуска станица и који борови мислите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И полицијска станица, значи раздаљина?
СВЕДОК "А": Па има једно сад да не слажем 500-600 метара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако има?
СВЕДОК "А": Отприлике, а можда има и мање, ја не знам ја нисам мерио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По ономе како Вељковић Велибор објашњава Ви
сте ту у истом моменту, али он каже и тврди да ниједног момента није
видео «Чегра», ниједног момента није видео припаднике непознатих
јединица?
СВЕДОК "А": Код пицерије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, уопште овде код полицијске станице где Ви
кажете дошли су камиони паркирани, дошао је "Чегар", "Ланд Ровер", он
тврди да он није био?
СВЕДОК "А": Па сигурно није могао да га види кад смо ми већ кренули и
"Чегар" је негде отишао, е сад како може да га види Вељковић кад "Чегар"
је наредио помоћнику, помоћник нама и ми смо кренули и "Чегар" је
наставио да ли са својом јединицом, да ли својим путем у команди, ја не
знам. Нисам ни видео ни чуо, али није могао и Вељковић сигурно да га
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види, како је могао да га види. Значи, ако смо га ми видели и ако се нама
обратио, значи ја нисам рекао да је «Чегар 1» нон-стоп био ту, знам да је
остао, е сад кад је Вељковић кренуо да ли га је видео, ја стварно не знам.
Он то зна најбоље да ли га је видео или није и да ли је остао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он каже он не види уопште Посебне јединице
полиције, он никога од њих не види «Чегрове»?
СВЕДОК "А": Па не може да види, ја сам малопре рекао да су наставили
пут ка Рештану, значи оне куће и све оно брдо ка Рештану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, а јел може кад је изашао из полицијске
станице па стоји на овој стази ту преко пута, па да ли је могуће да он не
види те људе? Он је стајао ту.
СВЕДОК "А": Не знам кога је видео и да ли је видео и да ли су били ти
људи, ти људи су ишли брзо од куће до куће, то није свадба па ајмо у
колону, него то се, значи зна се како иде и не може да приђеш неком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, Вељковић објашњава да, пошто је одбио то
наређење да иде у то неко убијање, како је то схватио да је акција, онда је
кренуо, неко је рекао да треба да иду да се скупљају лешеви и он креће и
сад он објашњава како и на који начин се то одвија и он каже да ви сте
напред, испред, да је иза вас камион, а иза камиона је Вељковић и он иде,
али објашњава сасвим на други начин, он иде са вама, да идете да
скупљате те лешеве?
СВЕДОК "А": Ја и Вељковић да скупљамо лешеве? Јел на то мислите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте Ви били одређени исто?
СВЕДОК "А": Ја нисам био одређен сигурно. Значи, не могу да кажем да,
јер ја сам био у неком стању, не знам ни ја како да вам објасним, значи
нисам могао за себе да, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Направићемо једну паузу једно 15 минута.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 15 минута.
Настављено у 11,50 часова.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», сведок. Хоћете га молим вас на
мониторе. Да наставимо?
Дакле, ја сам Вам предочила како је сведок Вељковић Велибор
описао ту ситуацију. Он каже да иду Петковић, Тановић, Чукарић, иду
испред, чује се пуцњава, а он је позади и камион је позади који наилази из
правца Призрена и иде Рештанским путем и он каже, сад ћу Вам
предочити: та група Тановић и још ко је био са њим која је кренула ка
Рештанском путу у правцу Студенчане, иде тим путем, види да је убијен
тај човек, они скупљају леш, даље настављају, чује пуцње из аутоматских
пушака, гледа како беже људи према овом центру занатском и људи беже
ка дворишту аутобуске станице да би се спасили, он чује и даље пуцање.
Кад је то почело убијање, значи кад је све то кренуло, кад је почело то
убијање, он је видео на главној магистрали једно теретно возило, да ли је
то била «Застава» или које возило које је дошло, значи како сам рекла из
правца Призрена. Када је све то почело Радојко Репановић је рекао да мора
да се иде у утовар тих лешева. Дакле, ви сте ту, «ја знам», каже Вељковић
дање, «да је мене терао да идем са сведоком «А» и са Ивицом Новковићем
да утоварујем те лешеве који су већ били овде испред ове куће на
Рештанском путу» и он каже, говори и Вама, Репановић говори и Вама,
говори Вељковићу и говори Ивици Новковићу. Ви нам о томе нисте
говорили. Да ли је то тачно?
СВЕДОК "А": Не знам. Можда се обратио, али ја се не сећам. Значи, ја
нити сам могао да товарим нити се сећам да ми је то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже «камион креће, иде испред нас», како камион
иде, тако ви идете и скупљате лешеве?
СВЕДОК "А": Ја?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сви заједно?
СВЕДОК "А": Није тачно. Нисам пипнуо леш, ма милион посто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Кад сам те лешеве утоварио и кад смо се
окренули», значи товарили сте лешеве па се онда окрећете, враћате код
полицијске станице и овим главним путем чује се и даље пуцњава и
долазите с оне друге стране до Тржног центра. «Дошли смо до зграде
станице, отишли смо ка бензинској пумпи да утоваримо, пошто сам чуо, не
знам тачно од кога, да има још лешева да се утоваре. Е тек кад сам отишао
код бензинској пумпи онда сам видео да је ту била група људи у једном
локалу и мислим да је пицерија. Ја сам ту са камионом и са Сретеном
Јанковићем, ја одлазим тамо». Значи он стално говори да иде са вама, он је
све време са вама и да сте Ви искључиво одређени од стране Репановића,
значи Ви, Вељковић и Ивица Новковић да скупљате лешеве. Додуше за
Ивицу Новковића каже да је он само формално ту присутан, да он то не
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ради, да он не скупља, али он је и даље са вама, а Ви се не сећате. Чак сте
рекли да не знате, присећате се ко је Новковић, али не сећате се да га
видите.
СВЕДОК "А": Ја сам рекао лешеве нисам скупљао, нити сам утоварао, то је
сигурно тачно и тврдим то животом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он онда даље каже, пошто каже ви сте ишли
заједно, товарили сте те лешеве. «После тога су донели неке справе за
људе који су имали мало већу тежину, али ми смо углавном утоварили
један за руке, један за ноге», он тачно опредељује како вас двојица
товарите лешеве. Један каже ухвати за руке, други за ноге и после су
дошле справе.
СВЕДОК "А": Боже, боже.,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи боже, боже? Јел то тачно или није
тачно?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да лешеве нисам товарио, то је сигурно, то
може да потврди, може да потврди сто сведока да нисам пипнуо леш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На даље питање јел са Вама ушао у пицерију
сведок «А», он каже био је и он је био у пицерији?
СВЕДОК "А": Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објашњава да је видео жену када је ушао у
пицерију, објашњава да је видео жену која му се обратила речима и човека
који га је молио да му се поштеди живот. Он каже да сте и Ви били са
њим.
СВЕДОК "А": Није тачно сигурно, јер ја сам сво време госпођо судија
стајао испред киоска и тврдим да сам стајао испред киоска и стојим иза
тога и то што кажем то је сигурно тачно, а он што је видео и он што је
отоварао лешеве са осталима, ја не знам, нити сам чуо да га је тај човек
замолио да му поштеди живот, нисам ни видео тог човека.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то није тачно, јер јуче сте нам објашњавали
како је кад сте ишли тим Рештанским путем. Ја сам Вас у једном моменту
и питала да ли Ви видите, да ли Ви уопште видите да ли иде неки камион
иза вас, значи тим Рештанским путем, да ли видите људе који скупљају
лешеве, Ви сте рекли да то нисте видели?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да смо ишли сутрадан у обезбеђење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тако сте објаснили.
СВЕДОК "А": Рекао сам сутрадан ишла је, значи то возило цивилне
заштите које је претходно товарило, разумете, не знам ни ја шта, то возило
значи ми смо сутрадан пратили то возило и товарили те лешеве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли је сутрадан можда Вељковић
Велибор био са Вама?
СВЕДОК "А": Ја се не сећам да је био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се?
СВЕДОК "А": Не, сигурно не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је једини моменат кад Ви њега видите то
је код пицерије?
СВЕДОК "А": Да, ја тад сам видео њега код пицерије и изненадио сам се
већ сам га видео да је дошао он ту да товари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је његов израз, он је тако употребио рецимо
група за убијање, група за скупљање лешева, па се он определио да иде
само са вама и са Ивицом Новковићем. То је његов израз, значи није он то
чуо, тако је он објаснио да није он то чуо да је то група за убијање, али он
је то само тако схватио, али децидирано тврди да га је Репановић терао, ви
сте ту једна поред другог. «Да ме је терао да идем са Ивицом Новковићем
и да идем са сведоком «А», да утоварим те лешеве који су били испред
куће на Рештанском путу». Да ли он то Вама говори?
СВЕДОК "А": Не знам, ја стварно нисам чуо то што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК "А": Ја јесам ишао сутрадан у патролу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан то сте објаснили. Ја само предочавам.
СВЕДОК "А": И да су долазиле екипа из Призрена и да смо обезбеђивали
све то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте све рекли сутрадан, све сте објаснили.
СВЕДОК "А": А Велибор да смо товарили и да му је командир, не знам ја
то нисам чуо да му је командир рекао, а можда је њему рекао ја не знам,
стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде опт. Митровић Радослав, који је, то је већ и
неспорно да је био "Чегар 1", он тврди да тог дана није био присутан кад
сте Ви видели «Чегра» и описали сте га, дали сте опис. Он тврди да тог
дана није био ту, да је он уопште био на неком другом месту, да је он јако
ретко долазио у Суву Реку, да је можда четири-пет пута за годину дана
прошлу долазио и колико се сећа, дошао је 28-ог, определио је да је то 28.
март 1999. године када је ушао у Суву Реку из разлога што су имали нека
дејства на његово, била су нека дејства на његово возило и то се све
дешавало код Камелома?
СВЕДОК "А": Извините, а како сам ја могао да, ја сам знао њега као
«Чегра 1», како сам ја могао да препознам слике, мени су слике доносили
господа из полиције и из ДБ-а и не знамо која је то служба била. Кад су
мени доносили слике и ја сам био у СУП-у у Младеновцу приведен и значи
било је 50 слика и они су мени рекли ког човека овде познајеш и ко је тај
човек којег си ти видео тог дана. Ја сам рекао то је овај човек. Значи, они
су рекли у реду и ништа више.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви сте тако извршили препознавање када
Вам је тужилац показао?
СВЕДОК "А": Да, ја нисам могао да кажем неко друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам обратила пажњу, ко Вам је рекао, у
полицији су Вам показали слике?
СВЕДОК "А": Господа из Београда која је долазила у цивилу, ја не знам
који су. Значи, дошли су по мене кући, привели ме у станицу полиције,
отвара се лап-топ, значи слике да се погледају које, ког човека си видео и
ког човека познајеш и ко је тај ког си ти тог дана видео. Ја сам рекао то је
тај човек. Јел познајеш још неко лице одавде, ја сам рекао не познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да прокоментаришете и ово што је
рекао да је он јако ретко долазио, четири-пет пута прошле године '98.
можда је дошао, а 28. марта је први пут ушао и то што сам Вам све
објаснила како је дошао и због чега је ушао у Суву Реку, а Ви сте рекли да
сте га врло често, свакодневно виђали, јер сте били ту, држали сте страже,
обезбеђивали сте тај објекат, обезбеђивали полицијску станицу, па сте
објашњавали где сте све стајали, да сте чак били на крову зграде и да сте га
стално виђали, врло често је долазио, а он каже овако како је рекао?
СВЕДОК "А": Ја сам њега препознао и рекао сам, сад да ли је долазио
сваки дан или сваки трећи дан или једном у недељу дана, ја стварно не
могу то да прецизирам тачно, али ја сам тог човека препознао. Значи, ја
сам рекао господи из полиције, из БИА-е, из ДБ-а, не знам ни како већ, ја
сам рекао да је то тај човек којег сам ја видео и који се он нама обратио.
Значи, ја сам то рекао и они су рекли у реду је не треба ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Код тужиоца, када сте били саслушани
рекли сте: «Без његовог одобрења и без његове наредбе нико од мојих
старешина није могао ни смео ништа да учини». Одакле Вама то сазнање?
Одакле Вам то сазнање?
СВЕДОК "А": Па не знам, кад год он је долазио, на пример у станицу или
ово, увек је било неко кретање, неки излазак на терен и тако то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад он дође?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах након тога?
СВЕДОК "А": Да, неки договор и то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел Ви то видите?
СВЕДОК "А": Не видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле знате да је увек неко кретање? Одакле
Вам то сазнање?
СВЕДОК "А": Он дође и тако, значи претпоставио сам да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел крене нека акција из ваше станице, јел крећу
људи негде?
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СВЕДОК "А": Да, крећу наши људи и њихови људи и крену на терен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте Ви имали прилике да некада чујете,
пошто кажете имали сте отворене радио везе, да ли сте имали прилике да
чујете да се он јавља?
СВЕДОК "А": Па нисам баш толико оно обраћао пажњу на његов глас и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим на глас, да ли сте чули да каже овде
"Чегар 1" или било како да га препознајете?
СВЕДОК "А": Па не знам, не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се тога?
СВЕДОК "А": Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опт. Репановић Радојко он је објаснио да је тог
јутра ишао и разгледао где ће се изместити полицијска станица и када се
враћао у једном моменту чуо је и неку оружану акцију, чуо је да се пуца
негде према полицијској станици, па је застао док се то није све смирило и
да је у једном моменту видео ту на главном путу код улаза у Тржни
центар, да је видео Бобана Вуксановића који поред њега ту у близини је
био и леш један и он је рекао ово су били терористи који су дејствовали, у
руци је држао неки амблем УЧК и да је он након тога продужио, наиме,
што му је рекао «Бобане знаш шта радиш». Да ли Вам је то нешто познато?
СВЕДОК "А": Па ја сам рекао јуче да је он долазио, да је сад разговарао
нешто са др Бобаном и да је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, долазио је кад је то све завршено, тако сте
рекли јуче?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај детаљ то Вам није познаток, нисте то чули?
СВЕДОК "А": Нисам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарић Слађан, он уопште не зна ништа о том
догађају. Њему је сваки дан био исти тих дана, ништа посебно му није
остало у сећању, он то ништа не зна. Он никада није био вођа патроле. Он
је био приправник, млад полицајац и није могао да буде вођа патроле.
Његов надимак није «Јајце», он уопште не спомиње, није његов надимак
такав.
СВЕДОК "А": Па не знам, саслушајте неке друге сведоке тамо па нека вам
кажу како су га звали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви остајете код тога, јел тако, око Вашег исказа
који сте дали јуче и данас?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То би било за сада што сам ја имала да Вас
питам, што не значи да Вас нећу наставити даље са Вашим испитивањем.
Члановима већа дајем, судија Веско Крстајић.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. Господине «А», да ли
сте Ви имали неки надимак?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немојте нам га рећи али ја ћу
Вас замолити да нам га запишете на неком папиру па ћемо то приложити
спису. Када сте Ви отишли у резерву? Кад сте ангажовани као резервни
полицајац?
СВЕДОК "А": У резервни састав полиције, значи ја сам '93. одслужио
септембра, значи 17. септембра одслужио сам војни рок, значи месец дана
имао сам паузу, после месец дана долази патрола у фирми где сам ја радио,
уручују ми позив да се јавим у толико и толико сати станици полиције у
11, не знам сад ја тачно, 10, 11 сати.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта то значи? Да ли то значи
да сте Ви после од тог тренутка па надаље све до ових дешавања све време
припадник резервног састава полиције ОУП-а Сува Река?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ту сте радно ангажовани? Од
кога примате плату?
СВЕДОК "А": Ја сам радио у фирми «Балкан белт», међутим, по потреби
кад није имало људства на боловању, неко напусти службу и тако то и онда
су ангажовани.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле, то је било ангажовање
с времена на време, нисте Ви стално били ангажовани?
СВЕДОК "А": Нисам стално.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: '98. јел сте целу '98. били
ангажовани?
СВЕДОК "А": Да, целу. Ја мислим целу '98.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хоћу да Вас питам колико сте
познавали остале припаднике резрвног и активног састава полиције ОУП-а
у Сувој Реци? Колико сте их добро познавали?
СВЕДОК "А": Па знали смо се сви, малтене смо се сви знали.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико вас је било
отприлике?
СВЕДОК "А": Па отприлике неких 50-ак тако.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте ви лично, рекли сте
нам шта сте имали од наоружања, чиме сте били задужени, рекосте да је то
АП-овка и ТТ-ејац?
СВЕДОК "А": Није аутоматска пушка и ТТ-ејац.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то кажем АП-овка,
аутоматска пушка и ТТ-ејац?
СВЕДОК "А": Да.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте Ви лично дужили и
бомбе икад?
СВЕДОК "А": Не. Свако задужење које је било имало је реверс, шта се
задужује.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су припадници
резервног састава дужили бомбу?
СВЕДОК "А": Е то је одлучивао помоћник коме је то давао, али не знам.
Махом су припадници активног састава зато што нису имали поверење у
припаднике резервног састава.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Када су формирани ови
пунктови које сте ви обилазили, ови пунктови у Ђиновцима, не знам ни ја
где све?
СВЕДОК "А": Ти пунктови су, значи од '98. значи и Дуље и оно пре
бомбардовања зато што је почело киднаповање и значи то је тад било.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле, од '98?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико често припадници
патроле обилазе те пунктове у смислу да им се однесе храна, вода,
муниција? Колико често, да ли свакодневно или једном у неколико дана?
СВЕДОК "А": Значи, наши људи где су били на терену по 22 дана, значи
то је било Село Мовљане, 22 дана, значи носило се једанпут недељно храна
и вода, а патроле које смо ми одржавали, значи пут који смо обезбеђивали,
то су били оно одрадиш 8 сати, 9, зависи колико оно се ради и одеш кући,
сутрадан поново то и другу смену, сад која падне. Значи од 8 до 8 и тако.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него колико често их
обилазите на тим положајима? Одлазите до њих, да ли имате као
свакодневни задатак Ви као припадник патроле, да ли имате то као
свакодневни задатак да одете да обиђете пунктове и да им се нешто
понесе, не знам ни ја?
СВЕДОК "А": За време бомбардовања то се носило, значи свакодневно
мислим оно храна и вода.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли људе на пунктовима
обилазе и командир и његов заменик?
СВЕДОК "А": Командир не знам, како-кад, али помоћник је тад с нама
ишао у Ђиновце тог дана, после тога се ја не сећам. Овамо док смо држали
релацију у Сувој Реци.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко је помоћник?
СВЕДОК "А": Ненад Јовановић.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јовановић?
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СВЕДОК "А": Док смо држали релацију Сува Река-Дуље, значи ми смо
свакодневно оно нисмо тад разносили храну, него то само смо
обезбеђивали пут, значи оно проходност.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је тог дана командир
ишао у обилазак пунктова?
СВЕДОК "А": Није.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Откуда Ви то знате да није?
СВЕДОК "А": Па знам зато што са мном није, мислим оно било је оно
заседе кад је командир водио један случај, нпр. кад је '98. кад је погинуо
полицајац из Ниша, значи то је била заседа коју смо ми направили заседу
горе у Дуљу и било је дејства између терориста и стране полиције и десило
се убиство. Значи, погинуо је полицајац из Ниша. Тад је био командир ја
мислим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, господин Репановић
тврди да је управо тог дана он био, овог дана о коме говоримо овде био у
обиласку пунктова, да је сам отишао у обилазак?
СВЕДОК "А": Е па сад нисам видео да то су.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Неким аутомобилом марке
«Опел» или тако нешто?
СВЕДОК "А": Па мењали су они стално.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ово схватите као неко
подсећање евентуално ако сте и Ви дошли на пунктове, да ли је било приче
да је ту био и командир или?
СВЕДОК "А": Да, они су мењали стално та цивилна јер мање су
употребљавали службена возила зато што су била обележна и због
терориста и тако да буде мање упадљивији и тако.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него одговорите на
питање да ли имате сазнања, ако сте ово схватили као неко подсећање, да
ли је тог дана он био у обиласку пунктова? Ви рекосте у старту не, али
нисам сигуран на основу чега можете то тако да тврдите? Да није био то с
вама разумем, али?
СВЕДОК "А": Па не знам, не сећам се.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е добро. Ви кажете да је са
вама био заменик командира, то сте рекли, помоћник Јовановић?
СВЕДОК "А": Помоћник је био тог дана на пример у Ђиновцима кад смо
ишли.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да и то да је био са вама?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А он нам тврди да је био сам
опет по наредби командира да је био сам и да је ишао неком «Ладом
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Нивом»? не каже да је био са вама, него да је био сам, да је обилазио
пунктове, да је ишао са неком «Ладом Нивом»?
СВЕДОК "А": Не знам да је ишао сам, мислим то је глупо да сам иде, може
неко да га нападне, а нема ко да му пружи помоћ. За време рата ретко ко се
кретао сам у возилу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви рекосте да «Чегар 1»
долази у плавом «Ланд Роверу», рекосте и то да га познајете већ од '98. Да
ли је све време користио то возило?
СВЕДОК "А": Па право да вам кажем знам да се дружио са неким тамо
мајором из Ниша, није из Алексинца је ја мислим да је био тај мајор, њих
двоје су се дружили и био је једно време стално заједно, а после је тај
мајор погинуо у Самодраже село је погинуо и онда тај мајор је возио неки
«Мерцедес» и он је мењао тако та возила. Не могу ја сад да памтим по
возилима колико је све возила мењао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте «Чегра 1» видели
икад у белом џипу?
СВЕДОК "А": Па не знам, можда ли не сећам се. Стварно не сећам се тих
боја.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дали сте неко објашњење о
томе што сте код тужиоца исказали како је он био главни у округу Сува
Река и да нико ништа тамо није могао да без њега уради, дали сте на
питање председника већа неко објашњење у том смислу па ћу Вас ја
питати да ли сте Ви икад чули да он лично издаје било какво наређење
командиру, начелнику, заменику, односно помоћнику, припадницима
ОУП-а Сува Река, било какво наређење?
СВЕДОК "А": Нисам чуо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тамо на у том делу Суве Реке,
дакле, то насеље према Рештанима, где се све ово и одиграва, да ли је оно
било у некој зони Ваше одговорности, да ли сте имали тамо неке пунктове
на том правцу? Да ли сте улазили у то насеље или ишли према том правцу?
СВЕДОК "А": Па знате како било је село, на пример ми смо били у Селу
Самодраже где су били на пример сад јединице «Чегра» или јединице не
знам ни ја.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јел се то иде тим путем према
Рештанима?
СВЕДОК "А": Да. И сад у једном делу су «Чегрови», у једном делу су
наши припадници, у другој кући су, сад припадници да ли су из Пирота
или из Крушевца, из Врања, не знам ни ја више.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је тих дана, да ли је у
Сувој Реци било каквих формација ОВК? Да ли имате сазнања у том
смислу?
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СВЕДОК "А": За време бомбардовања?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него ових дана,
претходних дана и овог дана?
СВЕДОК "А": Па било је формација, било је ту у Сувој Реци, баш у центру
није.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У месту Сува Река, у овом
насељу према Рештанима, да ли Ви имате сазнања јели било каквих
формација УЧК?
СВЕДОК "А": Било је.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте говорили о томе да сте
код те куће коју сте у поступку истраге означили као кућу Агрона Бериша,
а данас баш нисте у то сигурни, да сте се практично повукли са оног дела
где Вас је Чукарић упутио да бисте се заклонили од пуцњаве, јер је било
пуцњаве. Од какве пуцњаве да се заклоните, шта се то дешава тамо?
СВЕДОК "А": Па пуцали су наши припадници, не наши припадници него
припадници полиције, «Чегрови» који су били горе повише ових кућа горе
они су пуцали, ја не знам из ког правца и све то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви учествујете у томе у чему
учествујете, па Вас питам да ли се тамо одвија какав сукоб да пуцају једне
на друге или пуцају само једни?
СВЕДОК "А": Па можда једни на друге, али ја стварно нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немојте претпоставке, него
само ако имате сазнања те врсте, Ви сте тамо?
СВЕДОК "А": Нисам видео.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Заклањате се од неке пуцњаве
па Вас питам каква је то пуцњава?
СВЕДОК "А": Знам да су фијукали меци ту поред мене и поред кућа и ту
где смо били, али ја не знам сад о којим сукобима се ради, јер нисам могао
да видим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли иједног тренутка, ту
док сте, кад сте се вратили из Ђиноваца, да ли иједног тренутка Чукарић
улази у зграду ОУП-а или сте све време сва четворица из ове патроле и још
помоћник Јовановић, ту заједно?
СВЕДОК "А": Па ми само што смо стигли, само малтене само што смо
изашли из возила и значи нисмо ми стајали ту три сата него само што смо
стигли, паркирали се, ето и гледали то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је око ове куће и код
ове куће у коју Ви рекосте да сте Ви с једне стране, а Петковић с друге
итд., како сте то већ описивали, да ли је та кућа ограђена, да ли има зид?
СВЕДОК "А": Нема.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Потпуно је отворена према
улици?
СВЕДОК "А": Нема. Ова кућа ОЕБС и иза ове куће, значи то је било оно
значи.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле, дворишта су отворена,
нису ограђена?
СВЕДОК "А": Да, а овамо «Х» где сам обележио ту је био уздуж зид, значи
и испред те куће је била велика капија, њихове оне капије дрвене што је
било ограђено.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико људи је изашло из ове
куће, по некој Вашој процени? Рекли сте да Чукарић и Тановић
легитимишу четворицу мушкараца, а остали из те куће беже према
Тржном-занатском центру, како се већ зове? Колико људи по неким
Вашим проценама је изашло из те куће и бежи тамо према Тржном центру,
колико особа?
СВЕДОК "А": Па не бих знао тачан број, можда 15, 20, 30, не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Све из једне куће?
СВЕДОК "А": Па није то само једна кућа, ту су се скупили можда из 5-6
кућа.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: јел сте Ви видели да људи
беже из других кућа да излазе?
СВЕДОК "А": Ја сам видео из ове куће да су бежали, а из других кућа
нисам ја видео ко је.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли неко на њих пуца док
беже, док прелазе преко пута, преко овог Рештанског пута?
Претпостављам да је то асфалтни пут? Да ли се на њих пуца?
СВЕДОК "А": Кад су из ове куће, из ОЕБС-а значи излазили ту је неко
припуцао, а ко је припуцао ја нисам видео.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: то не знате?
СВЕДОК "А": Не знам, нисам видео ко је припуцао, значи одакле и како
нисам видео.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је неко позивао људе из
тих кућа и из ове куће где сте ви и код које сте ви, да ли их је позивао људе
из унутрашњости, дакле, из куће да изађу, да се предају, да положе оружје
или било што слично? Да ли сте тако што чули?
СВЕДОК "А": Нисам чуо тако нешто.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А да ли се у том смислу
позива ту код пицерије да изађу из пицерије?
СВЕДОК "А": Ни то није било да изађу из пицерије.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је било покушаја
бекства из пицерије?
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СВЕДОК "А": Нико није хтео ни да изађе ни да мрдне, закључали се ту.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви у истрази рекосте да они
нису ни могли изаћи, па ми је остало нејасно шта сте под тим мислили, па
ево прилике да разјаснимо овако ако остајете и данас при томе да они нису
ни могли изаћи?
СВЕДОК "А": Па они су имали тај кључ и они су се фактички закључали
ту и ту су били, ту седе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Откуд Ви знате да су се они
закључали у пицерију?
СВЕДОК "А": Па ту су били.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па добро били су ту, а откуд
знате да су се закључали, јел сте то видели да су се закључали, или сте
покушали да уђете унутра па сте видели да је закључано?
СВЕДОК "А": Нисам покушао, али кажем ту су били, знача врата су била
затворена, они су били унутра и то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су, мислим да сам
добро регистровао, да сте рекли да су људе у пицерији након бомби
пуцали рафалном паљбом и Чукарић и Тановић? Да ли су се смењивали у
томе?
СВЕДОК "А": Јесу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су мењали оквире на
пушкама?
СВЕДОК "А": Јесу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Иједан и други?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па колико је то по Вама
испаљено оквира?
СВЕДОК "А": Па можда једно четири оквира.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Четири оквира? Да ли знате
колико стаје у оквир?
СВЕДОК "А": Тридесет комада.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тридесет метака?
СВЕДОК "А": Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Говорили сте о томе да је
Репановић тамо дошао, да се кратко задржао, да је остао 5 минута, али сте
у истрази, приликом саслушања код тужиоца рекли да је он могао да види
лешеве у пицерији, у пицерији, не, рекосте и данас, односно јуче да је
видео да се утоварају лешеви у камион?
СВЕДОК "А": Па видео је, ја не кажем да није видео.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него с обзиром на то где
је био и докле је дошао да је могао да види јер он нам нешто ту друго каже
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– да је видео само један леш, да је био с ове стране улице, да је тамо видео
само један леш и нешто кратко попричао са др Бобаном?
СВЕДОК "А": Не, он је био и могао је да види и те лешеве.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али сте у истрази рекли, али
нисам сигуран да сам Вас чуо ни јуче ни данас да сте то поновили. У
истрази сте рекли дакле тада том истом приликом да је видео када је
Чукарић убио Јашар Беришу, описали сте ту ситуацију када убијају Јашар
Беришу?
СВЕДОК "А": Па сад не сећам се да ли је тад командир стигао или после
тога да се дешавало, то се не сећам. Значи, да ли је командир стигао кад је
убијен Јашар Бериша или после је наишао командир, после Јашара Берише.
Е зато нисам могао да се сетим у том, значи то су да ли је пре дошао или је
дошао после, сад нисам могао да се сетим. Значи, како могу да се сетим
после пола литре или литар пића.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Опет немојте замерити ни Ви
ни остали ако нисам добро регистровао Ваше казивање везано за Папића.
Кад је Папић, да ли је Папић уопште тамо долазио и кад је то било?
СВЕДОК "А": Папића нисам видео, једино кажем ако је возио овог Јашара
Беришу, а овај пошто је био возач једино ако га је он возио, а Тодор
Јовановић држао га је за руку. Значи, једино тад ако је долазио, ја не могу
баш да се сетим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У истрази сте рекли управо на
те околности да је он био у тој патроли која је довела Јашара, да је Папић
био у тој патроли која је довела Јашара?
СВЕДОК "А": Па ја кажем, не могу сад све тачно да се сетим тих детаља да
ли је, јер он је био возач, а сам Тодор Јовановић не може да приводи лице
нити, значи без пратње и без, значи то је била та друга патрола која је
довела Јашара Беришу. Значи то је тако.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него проблем је у томе
што сте Ви у обавези као сведок да дате објашњење Ваших различитих
казивања. Ако различито казујете на неке околности приликом саслушања
у поступку, у претходном поступку, у поступку истраге, на главном
претресу, онда сте у обавези да објасните ако различито казујете на исту
околност, због чега данас казујете другачије него јуче, па ово питање
схватите у том смислу, не само шта је тачно и због чега другачије казујете?
СВЕДОК "А": Не казујем другачије него, што каже, не могу тачно сад
свега да се сетим и да кажем исту ту реч што сам поновио пре месец дана
или исто то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас, само једну ствар у вези питања
судије Крстајића. На том терену презентирано је сад сведоку «А» изјава
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коју је дао код тужиоца од 21.07.2005. године. Колико ме сећање памти и
колико сам видео Папић Рамиз се не помиње ни 04. марта 2004. године ни
14. марта 2006. године у изјави сведока «А», па јел може да се изјасни јел
се боље сећао тада када је први пут давао изјаву да га уопште није поменуо
и како је дошло да га помиње у овој изјави само код.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се Папића тиче, ја сам га детаљено.
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: То се ради о мом клијенту, слажем се с колегом,
ја нисам хтео да интервенишем, али сада пошто је колега Крстајић
завршио то, ја само желим да кажем да њега уопште није помињао код
истражног судије, ни једанпут ни други пут, значи може само да се, а и Ви
сте га јуче детаљно на те околности испитали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Само мало.
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Бих волео да ово буде притисак на сведока – па
сети се, па сети се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код тужиоца колега Ђурђићу, надовезујем се на
Вас.
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Га јуче три пута питали.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: 2004. године и 14. марта 2006. нема говора о
Папићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али 21.07.2005. године, он је рекао.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па то није спорно, то га је питао судија Крстајић
о томе прича.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Суд има право. Колеге молим
вас, ја не мислим да су ове интервенције примерене. Ако сведок пет пута
каже једно те исто, а шести пут каже нешто друго, суд је у обавези да
провери то да пита сведока шта је тачно и због чега казује другачије, тако
да је потпуно небитно да ли је сведок у првој изјави рекао био је дан, у
другој изјави је рекао била је ноћ и данас поново каже био је дан, нема
везе, небитно и не схватам примереним ове интервенције.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја у правцу том и кажем да му презентирате две
изјаве кад није дао да га не помиње ни 4. марта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је он јуче.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта је објаснио?
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јел
можемо да наставимо? Ја ћу само кратко да Вас питам, Ви сте додуше
доста говорили у вези «Чегар 1», питања је било пуно у разном смеру, али
само ово ме интересује. Рекли сте како је тога дана био бучан и шта је имао
на глави, да није ништа имао и слично, а ја бих Вас хтела питати обзиром
да сте рекли да је он долазио често. Да ли је увек исто био обучен као и тог
дана?
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СВЕДОК "А": Тог дана је, као што сам рекао имао ту маскирну униформу,
комбинезон, а других дана, сад не могу тачно да се сетим зато што су ми те
униформе мењале се.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да ли
је увек долазио у униформи, у том смислу?
СВЕДОК "А": Да, долазио је увек у униформи. Није долазио у цивилу.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А
какве су уопште униформе имали да би их мењали, кажете мењали су, јел
било више врста, из тога произилази?
СВЕДОК "А": Па имали су оне плаво маскирну, зелено маскирну и тако,
значи те две униформе су.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И он
их је мењао, виђали сте и у једној и у другој?
СВЕДОК "А": Па да.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А
реците ми да ли је другим ситуацијама када сте га такође виђали имао на
глави нешто, јел носио иначе или иначе није, пошто сте рекли да тог дана
није имао ништа на глави?
СВЕДОК "А": Ретко кад је имао нешто на глави.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А шта
то значи то кад није ретко, шта би евентуално носио?
СВЕДОК "А": Па не знам, да ли му није одговарало, малтене кад-год сам
га виђао он није имао капу на глави.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не. Ви
кажете ретко је носио, значи испало би да је понекад носио, а шта је носио
ако је носио, шта би стављао?
СВЕДОК "А": Они су имали качкете. Њихова јединица је имала качкете.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јел сте
га видели некад с тим качкетима?
СВЕДОК "А": Епа сад не сећам се тачно да кажем да сам га.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А
реците ми да ли је уопште имао нешто карактеристично на себи, на
униформи, на физиономији, било шта по чему би се евентуално разликовао
од осталих? Да ли је имао, да ли је носио ознаке оне полицијске које се
носе иначе?
СВЕДОК "А": Не, није имао никакве ознаке. Значи, могло се рећи као
прост полицајац и шта ја знам.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јел
није носио ознаке ни другим приликама раније кад сте га виђали или само
тог дана, у том периоду да кажем?
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СВЕДОК "А": Е у том периоду ја знам да није имао никакве ознаке, а пре
тога стварно се не сећам.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да ли
су уопште носили ознаке, јел сте виђали, у том периоду који је да кажем
критичан, ових дана?
СВЕДОК "А": Не.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Нису
биле ознаке? А пре тога јел су носили нормално припадници?
СВЕДОК "А": Па припадници једино оне крпице што су се мењали и то, то
неке ознаке зато што, рекао сам и јуче да имали су припадници ОВК наше
униформе које су наши полицајци киднаповани и који су после користили
те униформе.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Означе
значи нису носили тих дана? А ово што сам Вас питала да ли је нешто
карактеристично друго имао на себи по чему би се препознао да кажем,
било какву ознаку, било шта, знак нешто на униформи нешто
карактеристично?
СВЕДОК "А": Стварно не могу да се сетим.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу, хоћете нешто да кажете? То
ћете кроз питања. Тужиоче изволите?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. Ја сам заменик тужиоца за ратне
злочине, да се представим јер ме не видите. Јел се сећате датума кад је
почело бомбардовање? Да ли сте ме чули?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате датума?
СВЕДОК "А": Датума, рекао сам, не сећам се тачно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли се сећате колико је то било дана пре него
што се ово десило?
СВЕДОК "А": Не разумем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бомбардовање знате да је било. Питам Вас да ли
се сећате у односу на овај догађај о коме причамо ових дана, колико је то
дана пре овога било или обрнуто након почетка бомбардовања кад се ово
десило?
СВЕДОК "А": Овај случај у пицерији и то?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Не бих знао тачно рећи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте претходни дан носили храну у Ђиновце,
претходни пут, не претходни дан, кад сте претходни пут носили храну? Да
ли сте носили сваки дан или?
СВЕДОК "А": Ја нисам сваки дан, него ја сам тог дана.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте претходни пут носили храну?
СВЕДОК "А": Претходни пут ишли смо на други терен, значи како се зове,
сад не могу ни ја да се сетим, то је друго неко тамо село, значи нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да сте први пут тог дана носили
храну у Ђиновце?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли би могли да препознате сада кад би
погледали овде окривљене, да препознате лице које сте означили као
«Чегар 1»?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад ћу се вратити на оно што сте причали нама
ових дана. Кажете да су «Чегрови» били бесни кад су излазили из оних
блиндираних камиона. Како знате да су били бесни?
СВЕДОК "А": Па како не би били бесни господине, кад не знам ни ја,
можда два-три месеца није видео своју породицу и дошао ту и.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да су «Чегрови» сваки пут када сте их
видели били бесни?
СВЕДОК "А": Па малтене досадило им и дојадило им од '98. кад су дошли
ту на испомоћ и све им то досадило.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта раде «Чегрови» кад су бесни?
СВЕДОК "А": Па шта раде? Не знам ни ја, алкохолишу се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам Вас чуо шта раде?
СВЕДОК "А": Па алкохолишу се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како?
СВЕДОК "А": Пију алкохол.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел и на њих важи оно што сте рекли понашају
се као каубојци?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад долази «Чегар 1» и сад каже, кажете на два
места различито, сад ја Вас нећу да гњавим тиме, али кажете «шта чекате
ту», јел то каже?
СВЕДОК "А": Овде се прекинуло.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: «Чегар 1» долази код Вас, обраћа се Вашем
претпостављеном и каже «шта чекате ту»?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је то објаснио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, ја Вас молим. Пазите страшно је важно. Ја
Вас молим, ми смо сви били јако стрпљиви на сва питања која сте Ви
постављали и нисмо хтели ни кад је одговарало ни кад није одговарало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, само немојте да понављате питања, зато
толико сам ја инсистирала.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам га ни поставио па не можете ни да знате да
ли сам поновио.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имам примедбу на ово питање. Ви сте
детаљно сведока испитали на ове околности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујемо до краја питање.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Прво на ово питање које колега покушава
да постави.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А које питање је било?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, изволите поставите до краја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Почео сам, али нисам завршио, ето ја Вас молим
да ме пустите да завршим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да чујемо питање до краја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је «Чегар 1» рекао «шта чекате ту» зашто
нисте ушли у полицијску станицу?
СВЕДОК "А": Па прво, ми смо чекали команду од помоћника шта ће он да
нам каже, ја нисам могао на своју одговорност да бежим у станицу, а
помоћник ту стоји. Значи, ја сам био под нечију команду. Значи, нисам
могао ја да бежи, да одем ја сад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не. Зашто сви заједно нисте отишли и Ви и
командир и сва вас петорица колико вас је било, зашто нисте ушли у
полицијску станицу.
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: ите, није поменуо командира него заменика.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помоћник?
СВЕДОК "А": Помоћник да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је питање. Зашто сви заједно нисте ушли у
полицијску станицу?
СВЕДОК "А": Па зато што нико није рекао то да идемо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па рекао вам је шта чекате ту?
СВЕДОК "А": Па рекао је, али није рекао да уђемо у полицијску станицу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел вам рекао да пођете с њима?
СВЕДОК "А": Рекао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта да радите кад пођете с њима?
СВЕДОК "А": Није рекао ништа ни шта да радимо ни како да радимо ни
где да радимо ни ништа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел Ви питате где идете?
СВЕДОК "А": Ми смо питали помоћника. Ја нисам смео прво њега ни да
питам, нити сам ја неки старешина.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел Јовановић био неки опасан?
СВЕДОК "А": Јовановић?
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Јовановићу, не знам ни ја, могао је да му каже ко год је хтео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па што га нисте питали кад је био тако, кажете
није био опасан?
СВЕДОК "А": Па није био опасан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како, кажете нисте смели да га питате, па ја
Вас питам сад ако није био опасан као што су ови други били опасни, што
га нисте питали где ми то идемо?
СВЕДОК "А": Па ми смо сви господине били збуњени и једноставно нисмо
знали ни шта ни како.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас потпуно разумем да сте били збуњени, баш
зато што идете у нешто што.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Одговорио је нисмо знали шта, били смо
збуњени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекам да заврши, да видим, па да интервенишем.
Да вам кажем, сведок је у питању, није окривљени и инсистира да се
разјасни зашто није смео. Логично је било питање.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али инсистира на сведоку, а сведок је одговорио,
он инсистира да промени исказ. У томе је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Описујете нам после тога догађај да се чула нека
пуцњава. Слично Вас је питао и члан већа, па нам објасните ту пуцњаву.
Кад чујете прву пуцњаву?
СВЕДОК "А": Па кад смо кренули пут ка Рештану, значи кад смо кренули
ка кућама ОЕБС-а и овамо овим кућама.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е ко пуца?
СВЕДОК "А": Па ја мислим ови из камиона што су излазили, полиција, ти
«Чегрови», тако смо их звали «Чегрови». Сад можда нису били «Чегрови»,
али ми смо их звали «Чегрови».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте разликовали можда неку паљбу? Да ли
је било одговора на ту паљбу, на то пуцање?
СВЕДОК "А": Е господине сад да ли сам разликовао паљбу, ја нисам имао
тамо детектор неки за звуке да ли је имао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Отворено Вас питам јел су пуцали Албанци?
СВЕДОК "А": Па нисам видео господине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не да сте видели, да ли сте чули, да ли Вам је
познато да су Албанци тог тренутка пуцали на некога?
СВЕДОК "А": Не знам, можда сигурно су и пуцали, али не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, немојте тако. Јесу или нису? Знате или не
знате?
СВЕДОК "А": Не знам, нисам видео.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Хвала. Ово Вас је питао члан већа па Вас
ја поново питам, откуд знате да су имали кључеве од пицерије, каже:
«дошли су и откључали су», па после тога кажете «па су се закључали», па
сад ја Вас питам како Ви то знате да су они имали кључеве од пицерије,
жена и деца и старци који трче, беже и сад откључавају?
СВЕДОК "А": Господине, како да уђу ако је локал био закључан?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па Вас ја питам јел Ви знате да је био закључан?
СВЕДОК "А": Па ми смо свакодневно пролазили, тај локал није радио
можда месец дана није радио. Значи, нико није нити улазио, нити излазио,
значи све је то било здраво и читаво.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад како знате да су се закључали?
СВЕДОК "А": Како знам да су се закључали?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Па ја кажем чим нису излазили, онда су били закључани. Ја
нисам проверавао да обијем и да уђем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде код нас није ништа закључано па нико не
излази из ове суднице, ако како, па каква Вам је то логика ако нико не
излази значи да је закључано?
СВЕДОК "А": Они су могли да беже. Нико њима није рекао ту да уђу. Они
су могли да наставе пут за Призрену и нико да их не дира.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Могли су, али кажете ушли су и закључали се, па
Вас ја питам откуд Ви знате да су се закључали?
СВЕДОК "А": И нико им није наредио да ту уђу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Слушајте шта Вас питам. Откуд знате да су се
закључали?
СВЕДОК "А": Па претпостављам да су.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел сте Ви били поред врата када су се
закључавали?
СВЕДОК "А": Нисам био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он рекао да су се закључавали, претпоставља,
ево сад је рекао да претпоставља.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је времена прошло од кад су ти људи
ушли у пицерију? Претпостављате, кажете да су се закључали, колико је
времена требало да ви одете до ресторана на аутобуској станици, да се
вратите, да причате, да попијете већ колико сте рекли?
СВЕДОК "А": Па једно, да не кажем, да не претерам, 5, 10, 15 минута је
било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Петнаест минута?
СВЕДОК "А": Да, можда и 20, али ето сад не могу да прецизирам тачно
зато што нисам гледао на сат. Да би гледао на сат онда бих рекао и да сам
бележио све то ја да би знао све то тачно у минуту, секунду.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је далеко, ако можете, метара тај ресторан
далеко од те пицерије?
СВЕДОК "А": Ресторан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ресторан од аутобуске станице?
СВЕДОК "А": Па овако, то има пречице, неких 60-70 метара до, ајде да
кажемо 100 метара у оном кругу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то прегледно?
СВЕДОК "А": Није прегледно пицерија где је и аутобуска станица.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:Јел се види са аутобуске станице она кућа ОЕБСа?
СВЕДОК "А": Види се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте ви трком ишли, или сте полако ишли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, трком је рекао.
СВЕДОК "А": Рекао сам трком.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто сте рекли трком, то ми је, због дејстава или
због брзине?
СВЕДОК "А": Господине, да сте били Ви на мом месту и Ви би трком.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вероватно, али нисам.
СВЕДОК "А": Зато вам кажем, зато што се пуцало, фијукало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, пуцало се и фијукало, а кажете они што
тамо ону радњу испражњавају у кући ОЕБС-а, јел су они то трком
испражњавали радњу или су нормално носили и утоварили у камион?
СВЕДОК "А": Норамлно су носили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како се они нису уплашили а ви сте се
уплашили?
СВЕДОК "А": Па они су били заштићени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чиме?
СВЕДОК "А": Како, па из локала ко да му пуца у локал, камион испред
локала, са предње стране нико му не пуца, то је све иза, значи иза тих кућа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико је тих људи који су празнили тај
ресторан било?
СВЕДОК "А": Четири-пет људи можда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За тих 15-20 минута колико су ови људи
закључани кажете су у пицерији. Да ли још неко ту долази или сте само вас
четворица ту?
СВЕДОК "А": У пицерију?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Око пицерије, ту испред пицерије?
СВЕДОК "А": Не, после тога су долазили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, тих 15-20 минута нико се није појавио?
СВЕДОК "А": Нико, док нисмо попили те две флаше пића.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте три врсте пића па сад?
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СВЕДОК "А": Па кажем, две, три, сад не могу да кажем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта сте донели тачно од пића?
СВЕДОК "А": Вињак, вотка, лоза, не знам ни ја све шта тачно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте и вотку?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то литарске флаше?
СВЕДОК "А": Литарске флаше.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел сте све три флаше попили?
СВЕДОК "А": Па остало је нешто мало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало од три литра, колико је то мало остало?
СВЕДОК "А": Па да кажем, остало је можда пола литре и које сам ја сво
време.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је све то попио?
СВЕДОК "А": Па пили смо и ја и Тановић и Петковић и сви смо пили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко још сви?
СВЕДОК "А": Па нас четворица.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је четврти?
СВЕДОК "А": Значи, Петковић, Тановић, Чукарић и ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте још некога понудили? Два и по литра
пића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, рекао је само су они били присутни.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, можда су касније понудили некога? Да ли сте
још некога понудили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је друго. Да ли сте касније?
СВЕДОК "А": Е касније кад сам ја дошао испред киоска, значи имао сам
једну флашу ту која је остала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ким сте то попили?
СВЕДОК "А": Па долазили су ови из цивилне заштите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који?
СВЕДОК "А": Па не могу да се сетим, то су били ови дечаци, ромске
националности и тако то, зато што и они дечаци имају 15-16 година и нису
били пунолетни.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то оно кад кажете кад сте седели на басамак
доле на тротоару као клошар, то сте рекли?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел су и они седели с вама?
СВЕДОК "А": Па нису. Они су хтели да седе, али нису смели. Дошли су
само мало да се допингују.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А што нису смели?
СВЕДОК "А": Нису смели зато што су морали да товаре лешеве што пре.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко их је то пожуривао?
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СВЕДОК "А": Пожуривао др Бобан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, био је ту др Бобан? Ко још?
СВЕДОК "А": Био је и Чукарић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко их је још пожуривао?
СВЕДОК "А": Тановић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко још?
СВЕДОК "А": И Ђорђевић је био ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И још?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неког?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па молим Вас, каже и Ђорђевић на крају и он
каже и ко још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још некога? Чему нервоза кад се
постављају питања, стварно колега Ђурђићу не видим. Укључите
микрофон. То је његов начин изражавања.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па мора да научи тужилац, а дуго је тужилац,
како се постављају питања сведоку и која су недозвољена питања, а Ви
врло добро се види кроз транскрипт како се поставља.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које недозвољено?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Инсистирање и притисак нон-стоп.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које је недозвољено питање?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Друго. Уместо да се пусти да каже ко су били и
да он каже сведок ко је био, он инсистира после сваког имена а ко је још
ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сувишна Вам је интервенција, он набраја и пита га
тужилац да ли још неко је био присутан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је људи сахрањено на албанском гробљу?
СВЕДОК "А": Да вам кажем, нисам бројао. Сахрањени су ови сутрадан
што су скупљени, сутрадан, а ови из пицерије који су потоварени, они су
отишли у правцу призрена, значи у правцу Призрена.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немојте ми то. Враћамо се на ово с овим
флашама и. Морам нешто да Вас питам пре него што. Да ли сте икад код
истражног судије, кад сте разговарали са тужиоцем, значи у та бар три
ваша сведочења, да ли сте икад нешто слагали?
СВЕДОК "А": Да ли сам ишта слагао?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Нисам сигуран.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала Вам. Е сад да Вас питам. На страни
10 овог записника од 21.07. датум пред замеником тужиоца за ратне
злочине Драгољубом Станковићем, или четврта одпозади у овом великом
првом пасусу, па последња два реда: «Све време утовара и једног и другог
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камиона био је присутан др Бобан и Репановић Радојко, Јовановић Ненад,
Нишавић и Јаблановић»?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам му предочила.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Следећа реченица: «Пре него што је овај други
камион напуњен, Нишавић и Јаблановић су негде отишли». Јел то значи да
су сва ова лица била присутна приликом утовара камиона?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао малопре, значи да је био др Бобан, рекао сам и
данас и јуче да је др Бобан преглеђивао те лешеве, е сад Ви мене зато што
сад нисам рекао, а рекао сам да је и др Бобан био и да је сваког преглеђивао појединачно, е сад можда нисам набројао њега, е сад то није то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ово је нама остало нејасно, а имајући у
виду исказе неких других сведока ово не значи да Ви нисте говорили
истину, нити да они нису, него што да Ви објашњавате лепо, свако има
своје неко сећање и не може се на то утицати. Е сад, кад Ви описујете
сутрашњи дан, па каже Срђану Андрејевићу, Бојовић Дејану, Папић
Рамизу и сад коме није важно, је речено да иду да изврше задатак да
обавештавају Шиптаре који су остали у Сувој Реци. Е сад, кад су употреби
израз «остали, сви који су остали», јел то значи да су неки пре тога
отишли?
СВЕДОК "А": Па неки су напустили пре него што је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад Вас ја питам, кад су то ти који су пре тога
напустили отишли из Суве Реке?
СВЕДОК "А": Па пре бомбардовања, значи пре бомбардовања, мислим пре
бомбардовања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте Ви урадили након што се ово све
завршило. Били сте, кажете, мало уплашени, растројени, мало и под
дејством алкохола, кажете, јел се сећате шта сте Ви урадили, где сте
отишли после тога? Како сте отишли са тог лица места, испред тог киоска?
СВЕДОК "А": Ја сам отишао кући у стан где сам живео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте се некоме јавили?
СВЕДОК "А": Нисам никоме.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да сте могли да одете, а да вас нико
не?
СВЕДОК "А": По завршеном послу, значи нико није више остао, сви се
разбежали. Шта ја да тражим ту испред киоска, шта сам требао да радим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте рекли, по завршеном послу, јел сте то
изговорили?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који је то посао био?
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СВЕДОК "А": Посао, утоварили се лешеви. Значи, Цивилна заштита
отишла, нико није био ту, шта ћу ја ту да седим испред киоска, нема више
шта да тражим ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел био неко код вас кући?
СВЕДОК "А": Код мене кући?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Не, није био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сами сте живели тад?
СВЕДОК "А": Живео сам са родитељима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли нешто испричали родитељима шта се
десило?
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се, можда сам им и причао, а и чули су да
сам, не знам неко им је рекао и видели су ме како сам, у каквом сам стању.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта сте им испричали?
СВЕДОК "А": Не знам, не могу сад све да кажем све шта је и како у
детаље, не знам ни ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не морате детаље. Шта сте им испричали?
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се стварно. Не могу нешто да кажем,
рекао сам то. то кад се не сећам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте им сутра нешто испричали?
СВЕДОК "А": Ништа нисам хтео да. Неко им је рекао, они су радознали и
хтели да питају да ово, да оно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта им је тај неко рекао?
СВЕДОК "А": Па да се твој син задесио тамо, па значи где се задесио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте се то задесили? Шта су Вам рекли
родитељи?
СВЕДОК "А": Па што си се баш ти, што тебе да, лако је њима, дошли они
на испомоћ, они ће да оду, ми ће да живимо овде, како сутра да живиш са
тим људима и тако то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте Ви рекли? Јел сте Ви рекли шта је Ваш
удео у свему томе, родитељима?
СВЕДОК "А": Па родитељи су били у праву, него нису могли да разумеју
мене, да схвате мене да ја нисам имао могућност да бирам, господине.
Значи, нисам ја могао да бирам еј хоћу нећу. Значи, затекли смо се ту
одједном, крени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, Ви кажете то је мени мало нејасно остало да
сте знали на почетку кад је оно «Чегар 1» рекао што стојите ту, па овај је
рекао ајде, да сте знали шта ће се десити, Ви у томе не би учествовали, па
макар Вас стрељали. Дошли сте до оне куће ОЕБС-а, ту су четворо људи,
буквално стрељани. Зашто се нисте окренули и отишли па нека Вас
стрељају?
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СВЕДОК "А": Ја да одем?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Малопре сте, јуче сте нешто били храбри па рекли
макар ме стрељали, сад Вас ја питам, кад су већ убијена четири човека?
СВЕДОК "А": Па убили би и мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, није тачна констатација да макар.
СВЕДОК "А": Издао сам свог колегу коме сам штитио леђа, значи пуцао
би у мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То значи није оно тачно што сте нам јуче рекли да
сте знали шта се ради?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ово су закључци који не стоје. Тужилац почиње
да закључује нешто. Сведок је лепо рекао «да сам знао шта ће да буде ја не
бих отишао», ако је ово била, значи, отишао је, затекао се ту и не могу
овакви закључци да се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте дошли и видели оно двоје са пола главе
кажете, двоје стараца, што тад нисте отишли? То је већ шест људи који су
убијени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није исто питање било. Не, питала сам зашто није
помогао. Ја сам питала зашто није помогао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто тад нисте отишли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде је питање зашто није отишао?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, али сведок је рекао «Ја не бих отишао да
сам знао шта ће да буде. Кад сам отишао тамо и затекао се ја сам морао да
останем и сад је ово изнуђивање од њега. Па јесте, немојмо то радити, то
не недозвољено.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел могу да сматрам да је исти одговор као
малопре?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас судија, ја тражим да се одбије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је плашио се, био је заплашен да би га исто
снашло. Одговорио је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто нисте отишли код командира станице и
рекли да је овде убијено шест људи?
СВЕДОК "А": Да одем код командира станице?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Па откуд знам где је командир станице у том тренутку и
прво ако сам кренуо са помоћником, то је било глупо за време рата издајеш
своје колеге, одбијаш наређење и ја сам и тако и тако требао да идем у
затвор као што су затварали људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче само да Вас подсетим. Сведок је рекао да
је видео командир, да је видео кад су се товарили камиони.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али ово је шест људи мртвих, још нема
командира, командир долази после пицерије.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште није ни видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где станује Јашар Бериша?
СВЕДОК "А": Јашар Бериша станује овако сад ћу да вам кажем, овде где
пише.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел можете да подигнете тај папир?
СВЕДОК "А": Само моменат да се мало оријентишем. Е овако: локални
земљани пут, зграда ТО и зграда Скупштине општине где пише. Не знам
сад да ли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Локални земљани пут, где је зграда ТО, јел ту у том
делу?
СВЕДОК "А": Е овде, значи ту су те куће иза ове зграде ТО ту су биле
њихове куће.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде сте у неком од ових Ваших записника
претходно, описали да је он био у комбинезону «Беопетрола»?
СВЕДОК "А": Па имао је своју радну униформу господине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ујутру када сте га Ви?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел могу да се надовежем на ово, пошто сте рекли
да је ту становао Јашар Бериша, а кажете да су га довезли из правца
полицијске станице, да видите, јел тако?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ујутру када сте га Ви довели на радно место, јел
обукао радну униформу?
СВЕДОК "А": Да, имао је плави «Беопетрол» панталоне и јакну.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте га ви чекали да се он обуче или је он већ
кад сте звонили на врата имао ту униформу на себи?
СВЕДОК "А": Не, чекали смо га да се спреми.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Довезли сте га на бензинску пумпу да би он пунио
гориво, јел тако, то му је посао?
СВЕДОК "А": Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У које возило је пунио гориво?
СВЕДОК "А": Па у полицијска, војна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тог дана у која је пунио?
СВЕДОК "А": Па тачно нисам виђао, нисам посматрао, нисам седео поред
њега.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, јел неко возило чекало, јел то нешто било
хитно, неко возило чекало на пумпи да дође човек који је имао кључеве од
бензинске пумпе?
СВЕДОК "А": Па ја се стварно извињавам, али не могу да се сетим сад
тачно о ком возилу се радило и знам да је требало да се пуни гориво.
Значи, треба човек да буде на радном месту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко вам је то, ко је тај који је дошао на пумпу па
није било пумпаџије?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он то рекао да је неко дошао, него само му је
наредба била да се доведе Јашар Бериша. Он га доводи и одлази.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајд` поново да би ме разумели. Да ли је неко
чекао на пумпи да сипа гориво?
СВЕДОК "А": Није чекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није чекао? Онда сам Вас ја погрешно разумео.
СВЕДОК "А": Није чекао нико, него требала је бензинска пумпа да ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте јуче све, детаљно сте све то
објаснили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад су стрељана она прва четири човека, јесте ли
Ви питали Чукарића и Тановића зашто су то урадили?
СВЕДОК "А": Нисам успео ни да их питам право да Вам кажем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта, нисам Вас чуо?
СВЕДОК "А": Нисам успео ни да их питам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто?
СВЕДОК "А": Зашто? Не знам ни ја. Зато што сам можда и ја био
преплашен. Откуд знам, да ли им је то можда неко рекао. Шта би ја сад
питао нешто а мој посао то није да ја испитујем и да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко би могао њима да каже да иду и да ваде
људе из кућа и да их убијају?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Противим се молим Вас, недозвољено питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли је неко рекао?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не зна се уопште да ли је неко рекао. Па не
може, ово је недозвољено питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не и раније кад је код истражног судије, исто је
рекао можда му је неко наредио, баш је конкретно рекао, можда му је и
неко наредио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам сад ко то може да нареди?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате то?
СВЕДОК "А": Па не знам, можда му је наредио помоћник кад смо кренули
или али ја нисам чуо. Командир није био ту поред нас. Ја не знам стварно.
Мислим, нисам чуо преко везе да га је неко звао да му, рекао то, то, то да
мора да се уради.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па какав је Ваш утисак био да ли је то, пошто он
сада овде живи, окривљени Чукарић то урадио зато што је добио наређење
или зато што је, како Ви кажете, био храбар па ишао главом кроз зид?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је Ваш утисак само лично?
СВЕДОК "А": Не знам, можда је ишао на неки начин да се нешто освети,
не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се освети? Коме да се освети?
СВЕДОК "А": Не знам.
К.В. 2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 06.12.2006. год.

Страна 58/99

ВР

З

01

30

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А коме да се освети?
СВЕДОК "А": Знам да је најбољи друг његов погинуо у Ораховцу и он је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел због тога он пребачен из Ораховца у Суву
Реку?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате због чега је пребачен у Суву Реку?
Да ли знате?
СВЕДОК "А": Па не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте били добри другови, да је он добар
друг, да је супер био ту месец дана и Ви сте се с њим спријатељили и онда
се сад изненадили кад је он? Јел он и раније показивао такве склоности?
СВЕДОК "А": Па није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па управо неко ко вам је добар друг, није
показивао такве склоности, сад убија шест људи и шта га Ви питате?
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија, сведок нигде није децидирано
рекао да је Чукарић убио шест људи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, три или једног, или.
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим вас није рекао ниједног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду је Ваша примедба, немојте прецизирати. Он
није говорио, тужиоче немојте прецизирати, шест или пет или реците?
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Он је рекао да је пуцао а радња пуцања
и радња егзекуције су два одвојена чина.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте му рекли кад је тај Ваш добар пријатељ
од месец дана, пуцао у шест људи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није рекао шест.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можда пуцао у шест људи, тако он каже, пуцали
су један и други.
СВЕДОК "А": Пуцао је Тановић и Чукарић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, неко од њих, није важно, али обојица су
ту. Кажете Чукарић је вођа патроле био.
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сада Вас ја питам зашто не питате вођу шта то
радиш?
СВЕДОК "А": Па нисам ја тај, шта сам ја један обичан резервиста који
чини ту, само попуњава тај састав и једна фигура и ништа више. Нисам ја
ни командир, нити сам неки већи по чину и да ја њега испитујем и да га.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад су дошли ови др Бобан, Репановић, читава
ова болумента, да ли га је неко питао шта сте то урадили?
СВЕДОК "А": Не знам. Знам да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете викао је, један је викао али из другог
разлога. Сад ја питам јел неко викао за то што је урађено?
СВЕДОК "А": Не разумем ко је викао.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Објашњавали сте викао је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да је рекао викао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Викао и терао људе да се не задржавају ту.
СВЕДОК "А": Не, рекао је мени да будем са предње стране киоска, до
пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте. Немојте, само конкретно ћете да
одоговорите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање је: да ли је неко прекорио Тановића и
Чукарића за то што се десило у пицерији и пре тога?
СВЕДОК "А": Не знам. Свако је дошао, чудили се, крстили се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко се крстио?
СВЕДОК "А": Па ко је год дошао?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко, јел се др Бобан крстио?
СВЕДОК "А": И др Бобан и сви.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел се Нишавић крстио?
СВЕДОК "А": Нишавића нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако тужиоче. Он је јуче. Ви мени не
дате да дођем до речи. Јуче је рекао да се не сећа да је видео Нишавића.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте први пут видели Нишавића после тога?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли га је уопште видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога, после тог догађаја, па немојте молим
вас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисмо Вас чули, кад сте први пут видели
Нишавића посел тога?
СВЕДОК "А": Мислите тог дана?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Било ког дана, први пут, свеједно ког дана?
СВЕДОК "А": После три дана, четири, тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, три дана га нисте видели?
СВЕДОК "А": Нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ово што сте објаснили, помињете, ја Вам сад,
немојте ме схватити као притисак, али помињете га и код истражног судије
и код тужиоца?
СВЕДОК "А": Да, то је тужилац, ја кад сам давао изјаву, тужилац је рекао
могуће да је и он био зато што су били неки људи у цивилу са камионом
који су дошли, исто носили кожне јакне и хеклере. Е да ли су били они
припадници ДБ-а или крим техничари ја стварно не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 04. марта 2004. године то је пре 2 године, 2 и по
године, код истражног судије на страни 4, сад овог што ја имам, ово је
нешто смањено, можеда је то код вас на некој даљој. Кажете, кад Вас
питају кажете: «Он је био у ДБ-у, сад не знам тачно. Можете ли га
описати? Онако низак човек, брка, онако проћелав. Дебео, мршав? Пунији
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и није онако отприлике», па кажете да тај Нишавић Мики, помињете га и
код истражног судије 2004. године?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он набраја и он каже Репановић Радојко, командир,
стигао је Нишавић, стигао је Нишавић, јел Репановић био командир, шта је
био тај Нишавић. Он је био у ДБ-у сад не знам тачно. То је рекао, био је
Репановић Радојко, командир је стигао, Нишавић.
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Заиста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир је стигао. Значи, он каже био је
Репановић Радојко. Командир је стигао, Нишавић...
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: «Не знам. Прво су стигли ту, био је командир, ови
из ДБ-а», па истражни судија, који говори имена пошто ми не знамо ко су
ти људи, пита га истражни судија «Који, који су то стигли» и он ређа – био
је Репановић, командир је стигао, Нишавић, тачно каже ко је стигао. Ако је
погрешио код.
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Судија молим Вас, то сте Ви јуче
предочавали и ја бих заиста замолио из разлога економичности поступка
итд., ја не могу и не смем да верујем да неко може да врши некакав
притисак на сведока. Јуче сте детаљно најмање двадесет питања у овом
правцу и у овом смислу. Ја имам изузетно стрпљење и Нишавић има
стрпљење, али молим вас да не понављамо питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то тачно. Једино што немамо транскрипт па
не могу сада да реагујем у том моменту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дозволите ми само да кажем. И ми имамо врло
стрпљење и ми смо врло пажљиво слушали и колико сам запазио за све
друго, само мислим да га суд на ову реченицу није питао везану за истрагу,
само за то и због тога је то остало. Овде имамо 30 прежаљених питања, али
само је ово питање из истраге од 2004. године, мислим да суд то није,
можда сам погрешио, али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Завршићемо тако што нећемо више о томе
причати. Идемо даље. Да ли је неко. Јел можемо да наставимо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је неко од припадника полиције «Чегрова»,
Резервног састава, Цивилне, било ког, повређен тог дана?
СВЕДОК "А": Не знам. Не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте икада чули да је неко повређен тог
дана?
СВЕДОК "А": Па рекао сам не знам, не сећам се да је неко повређен,
рањен.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да нисте чули да је неко повређен?
СВЕДОК "А": Не знам.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Једно је кад каже не знам али друго кад каже не
сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и не знам а после је рекао друго Ваше
питање нисам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било с оним, она два блиндирана камиона?
СВЕДОК "А": Шта је било после?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да?
СВЕДОК "А": Па отишли својим путем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад су отишли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите кад су они отишли? Да ли видите?
СВЕДОК "А": Не. Ја сам сво време био доле испред те.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ту код киоска?
СВЕДОК "А": Да, код киоска.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У тој улици где су они паркирани били?
СВЕДОК "А": Да и нисам обраћао пажњу да ли су отишли или нису
отишли, више није ме занимало ни камион.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, па кажете да су отишли, па зато сам Вас питао
шта је било с камионима, а Ви кажете да су отишли, па Вас питам кад су
отишли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате да су отишли?
СВЕДОК "А": Нисам ишао ка станици полиције и не знам да ли су отишли
и да ли су остали ту или кад су отишли уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не знате?
СВЕДОК "А": Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Јесте ли некада након овог догађаја
причали са Вашим претпостављеним Јовановићем око те наредбе да
кренете? Да ли је он знао где креће и шта треба да се ради?
СВЕДОК "А": Не, никада нисмо причали нити смо разговарали о томе, о
тој наредби да ће да се то деси.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није Вас то интересовало, јер он вам је дао
наредбу да кренете?
СВЕДОК "А": Па он је дао наредбу тог тренутка зато што му је било и
њему наређено.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел сте га питали јел си ти знао човече где ми
идемо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није коментарисао, рекао је да ништа није
коментарисао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте малопре терористе у Сувој Реци.
Јел тог дана неко уопште помињао неке терористе?
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СВЕДОК "А": Господине, они су држали пре бомбардовања пункт од
станице полиције на 600 метара док су били верификатори ОЕБС. Значи,
нико није смео да им приђе. Значи, фактички гледали смо се са њима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел сте се тог дана гледали?
СВЕДОК "А": Па нисмо. Ја причам пре бомбардовања, значи кад је био
ОЕБС.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Било је питање да ли сте тог дана? Да ли се тог
дана помињала прича о терористима неким?
СВЕДОК "А": Па сво време се причало о терористима, не може да се прича
о нечем другом кад је ратно стање и сво време пуцњава.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли ви кренули у ту акцију због терориста
или због нечег другог?
СВЕДОК "А": Ја нисам кренуо у акцију због терориста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. Детаљно је објаснио, рекао је пошто је
помоћник рекао ајде, ајде крените у акцију тако је и кренуо.
СВЕДОК "А": Сад акција зна се како се креће у акцију, не креће се ко.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И на крају ћу се само вратити на оних 15-20
минута. Значи 15-20 минута људи су у пицерији и само сте вас четворица
поред уз оних 5 минута колико вам је требало да одете до ресторана и
вратите се. Да ли је могуће, сад мени то није јасно, да тих 15-20 минута
нико други ту не пролази, не долази, пуца се «Чегрови», 40 људи,
блиндирани камиони, нико ту не прође.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, рекао је да су «Чегрови» изнад ових
албанских кућа, искључиво је рекао да су они били ту. Одговорио је.
СВЕДОК "А": Ти локали су били напуштени већ месец и јаче, нису ни
радили, ни отварани, ни ништа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нико од вас у полицијској станици, командир,
нико се ту не појављује?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да је овај Чукарић и Тановић, да су
самоиницијативно побацали бомбе и побили ове људе?
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија нигде није сведок рекао да је
Чукарић бацио бомбу, молим Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте тако молим вас.
СВЕДОК "А": Ја не знам ко је то наредио њима, ја нити сам чуо, а то,
значи они то најбоље знају ко им је то наредио и да ли су самовољни, али
ја нисам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како је Вама то изгледало, да је то неко
самовољно радио или је то акција нека?
СВЕДОК "А": Не знам ни ја шта да вам кажем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Хвала Вам.
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АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: (пуномоћник оштећених) – Мене
интересује прво да ли је погођен неки циљ од стране бомбардовања пре
него што се овај догађај десио у реону Сува Река?
СВЕДОК "А": Да ли је неки циљ погођен?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у реону Сува Река?
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да, али пре овог догађаја?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре овог догађаја?
СВЕДОК "А": Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је погођено?
СВЕДОК "А": Погођен је. Пре бомбардовања? Извините нисам Вас
разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре бомбардовања?
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Не. Пре овог догађаја, а после
бомбардовања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре овог догађаја, а после бомбардовања, да ли је
погођен неки циљ?
СВЕДОК "А": Неки циљ, не разумем на који циљ.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Мислим да ли је пала нека бомба у
реону Суве Реке?
СВЕДОК "А": Мени није јасно питање уопште.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Бомбардовање је почело неколико дана
пре овога или не знам кад, а можда и није, па ја сад питам да ли је нека
бомба пала на реон Суве Реке пре него што се десило ово на Рештанском
путу?
СВЕДОК "А": Пале су пет бомбе за један дан, пале су бомбе, пала је прво
једна у кафићу, ресторану, ту у центру Суве Реке.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Кад је пала?
СВЕДОК "А": Не знам датуме, не сећам се датума.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел пре догађаја? Само то одговорите да ли пре
догађаја је пало?
СВЕДОК "А": Пре догађаја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре догађаја?
СВЕДОК "А": Пре догађаја.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Из овог свега што је председник већа
детаљно испитао, произилази да је та група Албанаца која је стајала поред
зграде ОЕБС-а и ту у околини, да је прешла само, да је само прешла преко
асфалтног пута Приштина-Рештане и да је отишла тамо на аутобуску
станицу. Да ли је нека друга група наставила евентуално Рештанским
путем у било ком правцу или према полицијској станици или овамо према
Рештану?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је наставила?
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СВЕДОК "А": Нисам видео ни једну ни другу групу.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли су ови које сте видели, који су
прелазили, који су ишли према аутобуској станици, да ли су нешто носили
у рукама неке ствари, неке завежљаје, нешто, било шта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли сте то видели? Ови људи, ови цивили који
иду, да ли сте видели да ли носе нешто?
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да, који прелазе Рештански пут?
СВЕДОК "А": Па не знам, не сећам се да су носили нешто.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је још неко био рањен сем ово
двоје стараца?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли је још неко био рањен, осим
ово двоје старих људи?
СВЕДОК "А": Није ту што смо прошли, видео нисам.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А колико је укупно било отприлике те
групе људи која је прешла Рештански пут?
СВЕДОК "А": Па рекао сам малопре не знам тачно број, али 15-20 људи,
25 не знам ни ја више, нисам их бројао право да вам кажем.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Ова два питања која ћу сад да поставим,
сведок се изјаснио али само да расправимо ово. Ови млади људи, помињао
је, јесу ли сви они били Роми, ови од 16, 17 година?
СВЕДОК "А": Па јесу.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А откуд они ту? Како?
СВЕДОК "А": Др Бобан је био главни за њих. Др Бобан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претпоставља да их је позвао. Јел тако сте рекли?
СВЕДОК "А": Он је звао њих лично, дошао је на лице места, видео шта је
и како је и вратио се поново ту, покупио екипу и дошао са тим дечацима и
били су пензионери који су радили ту у Цивилној заштити.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Рекао је отприлике да је први камион
који је утоварен, односно два камиона која су товарили лешеве, рекао је да
је овај први камион отишао у правцу Призрена а овај други?
СВЕДОК "А": Исто у правцу Призрена.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Сад ме интересује овај Тодор Јовановић
који је био криминалистички техничар, да ли је он у било ком моменту тог
дана или уопште дан пре да ли је укључио неку ауто-патролу?
СВЕДОК "А": Не знам. Не сећам се стварно.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: У ком онда својству Тодор Јовановић
као криминалистички техничар доводи овог Јашара Беришу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате како је дошло до тога?
СВЕДОК "А": Не знам. Можда се ту и он затекао случајно и не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате, то претпостављате, јел тако?
СВЕДОК "А": Претпостављам.
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АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А друго питање, како га је упутио тамо
на, оно сутрадан где скупља лешеве заједно с њим, у ком својству тамо иде
да скупи ове лешеве на Рештанском путу, сутрадан?
СВЕДОК "А": Тодор?
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Тодор Јовановић?
СВЕДОК "А": Тодор је крим. техничар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, сачекајте.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је Тодор са вама на Рештанском
путу сутрадан?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А по ком основу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна он то. Јел знате? Као крим техничар?
СВЕДОК "А": Он је био крим техничар и требао је да снима те, да врши
увиђај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су снимали и да су обележавали, све је детаљно
објаснио.
СВЕДОК "А": Али није био само он, били су још двојица из Призрена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јуче сте све рекли.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Рекао је сведок на питање овако:
председник већа је пита, ради се о овом Рештанском путу сутрадан, ово
скупљање лешева, председник већа пита да ли је он поднео неки извештај,
а он каже «нисам ја поднео, то су поднели Чукарић и Тановић командиру
Репановићу», е а ко је обавестио Чукарића и Тановића о томе кад ови нису
били на лицу места?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате?
СВЕДОК "А": Нисам разумео питање.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Питала Вас је председница, ради се о
догађају о сутрадан кад сте ишли да скупљате лешеве са Рештанског пута,
председник већа Вас је питала да ли сте поднели некоме извештај. Ви сте
рекли «нисам поднео, то су урадили Чукарић и Тановић командиру
Репановићу», а ја Вас питам откуд они знају и ко је њих обавестио, њих
двојицу?
СВЕДОК "А": О ни су морали да обавесте командира шта се дешавало.
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А откуд они знају шта се тамо дешава?
Шта сте ви радили кад нису били с вама?
СВЕДОК "А": Ко није био с нама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, говори за претходни дан. Откуд Ви знате да су
они ишли да обавесте командира? Не, него тог дана откуд Ви знате?
СВЕДОК "А": Јел питате сутрадан?
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АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Питала Вас је судија Бераха други дан,
да ли сте неки извештај поднели о том вашем послу скупљања лешева, а
Ви кажете «нисам»?
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Није такво питање судија, Ви сте
питали одакле он зна да је извештај, јел тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, добро сте питали.
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Али поновите још једном питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд Ви знате да су Чукарић и Тановић поднели
тај извештај командиру?
СВЕДОК "А": Ја знам да су добили наређење да идемо у пратњу скупљања
лешева, а не знам да ли су добили налог или да ли су оно, не знам стварно.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, мислим тако сте рекли тако је
ушло, па сам хтео да расчистим. Сад је овде судија Крстајић почео да Вам
постави једно питање а такође и тужилац Виторовић а ради се о следећем.
Ви сте на питање председника већа рекли да нико није пуцао из тих кућа
на Рештанском путу, да нико није пуцао ту у том реону где су се они
налазили а да се он плашио од хитаца својих људи и Чегрова, ал је ипак на
питање Крстајића рекао не знам о каквом се сукобу ради. Да нам то
објасни, да ли је било сукоба уопште?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је уопште био сукоб неки?
СВЕДОК "А": Ама господине реко сам, значи нисам могао тачно да видим
да ли је било сто посто између терориста и полиције, значи нисам био,
нисам мого да видим али је сигурно било чим је било дејства, значи што би
полицајац у полицајца пуцао, значи неко је био у тим кућама ко је пружао
отпорност, значи био је неки терориста који је чекао дан-ноћ, да наиђе
полицајац и да укока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али Ви сте рекли да нисте чули да су пуцали из
тих кућа, зато Вас пита?
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: То је рекао на питање судије Крстајића.
СВЕДОК "А": Не, не, ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Децидирано сте рекли из тих кућа.
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да се пуцало иза тих кућа не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза кућа?
СВЕДОК "А": Да иза.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ал он је рекао био је на отвореном, рекао је, јуче је
детаљно објаснио да се пуцало иза кућа.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је сведок чуо да је било неког
логора, прво да ли је чуо да је било претреса зграде ОЕБС-а?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато да ли је било претреса зграде
ОЕБС-а?
СВЕДОК "А": Претреса зграде ОЕБС-а?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Куће где су становали ови активисти из
ОЕБС-а?
СВЕДОК "А": Не знам, није ми познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам то познато?
СВЕДОК "А": Није.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Није, добро онда ништа, немам више
питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала.
НАТАША КАНДИЋ: Ја испред невладине организације за људска права
Фонд за хуманитарно право заступам жртве да би и сведок знао ко сам.
Помињали сте као и други она два камиона којима долазе «Чегрови», а
мени није јасно, да ли ти камиони остају испред ОУП-а, или се негде на
неко друго место остају?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он их не види више, они су ту, они су паркирани ту
и он их више не види јер они иду даље.
НАТАША КАНДИЋ: Овај камион који се налази испред продавнице аутоделова, одакле долази тај камион јел Ви видите?
СВЕДОК "А": Тај камион је већ био паркиран ту, већ кад смо ми наишли.
НАТАША КАНДИЋ: Кога Ви видите поред тог камиона?
СВЕДОК "А": Па видим неке полицајце које не познајем.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли су «Чегрови» могли знати локацију те
продавнице са?
СВЕДОК "А": Како нису могли кад су ту кретали се нон-стоп, нису знали
локацију, како нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то видно да је то продавница тих ауто-делова,
јел то видно?
СВЕДОК "А": Па то је поред пута, једно два метра од пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК "А": Два три метра.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли, јел Ви знате чија је то продавница, коме
припада?
СВЕДОК "А": Па не знам тачно, знам реко сам да живе ту Берише, мада
сам ја ту живео 25 година у Сувој Реци, али тачно чија, да ли Агрона, да ли
је Седата, да ли је Бујара, не знам, не бих могао тачно да, јер мени тужилац
на слици је показао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте објаснили, немојте се понављати.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли то значи да «Чегрови» у тој целој акцији они
долазе зато што знају да је ту та продавница и да је то продавница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна он, то је закључивање, не зна он зашто су
они ту.
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НАТАША КАНДИЋ: Па добро онда питање, да ли, Ви не видите, Ви
затичете тај камион када сте дошли тамо и шта је Ваше, кад видите тај
камион испред продавнице, јел се он ту случајно зауставио да купи делове
или односи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, детаљно је објаснио да су «Чегрови»
износили из те продавнице.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Помињали сте и остало је мени нејасно, мада
кроз друга питања и онда Ваше одговоре сте рекли да није било Чегрова
испред Занатског центра, али у овом тренутку кад Ви идете од аутобуске
станице Ви видите оне старе људе и ту код истражног судије кажете, и
помињете Чегрове, јел то можда нека грешка или их код аутобуске станице
видите?
СВЕДОК "А": Код аутобуске станице «Чегрови» значи нису били уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више пута сте одговорили на то.
СВЕДОК "А": Нису били, они су наставили дуж Рештанским путем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се понављати, све сте то рекли.
НАТАША КАНДИЋ: Кажете у једном тренутку сте испред пицерије били
само Вас четворица а онда такође кажете да у једном треутку приликом
утовара лешева било је јако пуно људи, што цивилне заштите,
Територијалне одбране и питам ја сада, да ли је било и грађана?
СВЕДОК "А": Било је.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте можда видели, ајде јел можете да нам
наведете неког од грађана кога сте видели, грађана Суве Реке.
СВЕДОК "А": Па сад, не могу ја да се сетим, сви смо имали неке надимке
и сад имена и презимена јер седам година нисам се видео са људима и.
НАТАША КАНДИЋ: Јел могу ја да Вас питам, јел знате, јел познајете
мајку оптуженог Петковића?
СВЕДОК "А": Познајем.
НАТАША КАНДИЋ: Како се зове?
СВЕДОК "А": Е не могу да се сетим.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте је можда видели тог, ту испред Занатског
центра?
СВЕДОК "А": Нисам је видео.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли нам можете рећи, помињали сте јуче ко је
возио неког Ђеру, као неког могућег возача, ту су два камиона који одлазе
за Призрен.
СВЕДОК "А": Да.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли неко од оних које познајете из Суве Реке вози
било један од тих камиона?
СВЕДОК "А": Не,није тачно, из Суве Реке није возио ни један камион,
значи оба камиона та лица су била из Призрена исто у цивилу.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте.
СВЕДОК "А": У неким јакнама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте, немојмо иста питања, молим вас.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, реците ми молим Вас следећег дана на
Рештанском путу ко вози камион?
СВЕДОК "А": Возио је Спиро, не могу да се сетим презимена, Спиро.
НАТАША КАНДИЋ: Он је становник Суве Реке, јел?
СВЕДОК "А": Да, становник Суве Реке.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, а сад само ако бисте били љубазни да нам
кажете, помињали сте да је 27-ог, након тог обавештавања Албанаца да
напусте кућу да сте видели колону која иде кроз Суву Реку и да сте не
знам, да је чак било, дал је тада или следећом приликом да је било
организованог превоза Албанаца на границу Албаније и да Вам је тај ко је
возио реко да су тамо одузимали документа.
СВЕДОК "А": Да.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли имате сазнања шта је било са тим њиховим
документима?
СВЕДОК "А": Не знам шта је било са њиховим документима.
НАТАША КАНДИЋ: И, још бих Вас питала и замолила да кажете, кажете
тамо код ове куће Бериша да не знате, у једном тренутку значи видите
помоћника Јовановића и после тога једноставно га губите из вида иако Вас
је тужилац питао да ли сте икад разговарали са њим па сте Ви рекли да не.
Да ли сте некада баш то, ту чињеницу да је он нестао да сте питали шта се
догодило са њим, да ли сте некад то разјаснили шта је било с њим?
СВЕДОК "А": Па нисмо разјаснили, како да разјасним, питали су ме јел
био, кренуо је и нестао је, где је нестао, да ли је побего, дал се вратио у
станицу ја нисам га видео више, нестао је и да ли је, можда се и он човек
уплашио, побего и не знам ја, он зна најбоље где је био.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Ја бих Вас само замолила за мало
разјашњења у вези са Јашаром Берише.
СВЕДОК "А": Да.
НАТАША КАНДИЋ: Кажете да Ви одлазите по њега и значи он долази да
би точио гориво.
СВЕДОК "А": Да, тачно.
НАТАША КАНДИЋ: Е сад, а шта се онда догађа да неко одлучује да он
више не точи гориво него га доводи тамо испред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То он не зна, то не зна.
СВЕДОК "А": Не знам.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли знате ко Тодору, ко му то налаже да.
СВЕДОК "А": Не знам, ја то не знам кога, ја се сећам Тодора да га држао
за руку и екипа која је била у колима, сад не знам сад тачно имена можда је
К.В. 2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 06.12.2006. год.

Страна 70/99

ВР

З

01

30

био Срђан, овај, онај, али не знам ко им је наредио, значи Тодор Јовановић
сећам се сигурно да га је држао за руку а ко му је наредио то он зна и
нисам чуо за.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, објаснили сте.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, замолила бих Вас ако знате нешто да нам
кажете, да ли знате шта се, да ли се нешто догађало 25-ог, значи
претходног дана у Сувој Реци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли су биле неке интервенције,
оружаних активности?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се судија, слажем се с питањем али
не можемо датуме, ово је уношење датума.
НАТАША КАНДИЋ: Не, не рекла сам пре овог догађаја.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи дан пре догађаја а немојте 25-ти, 26-ти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У праву сте колега, значи пре овог догађаја?
НАТАША КАНДИЋ: Тако је.
СВЕДОК "А": Пре догађаја, нисам разумео.
НАТАША КАНДИЋ: Дан пре овог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан пре овог догађаја да ли су била нека дејства,
оружане активности?
НАТАША КАНДИЋ: Дан пре ове пицерије и убистава на Рештанском
путу, да ли знате шта се, да ли се нешто догађало, да ли је било неких
убистава или сукоба?
СВЕДОК "А": Па било је, било је сукоба.
НАТАША КАНДИЋ: Између кога?
СВЕДОК "А": Између терориста и полиције.
НАТАША КАНДИЋ: А где су били ти сукоби?
СВЕДОК "А": Па на, уздуж тамо Рештански пут, Самодраже, Слапужане и
сва та околна села, места.
НАТАША КАНДИЋ: Ја Вас питам за Суву Реку, Рештански пут је у
центру града, да ли је значи у Сувој Реци било сукоба између како Ви
кажете терориста и.
СВЕДОК "А": Па било је госпођо Кандић, било је у Суву Реку сукоба
убијен је човек Србин на радном месту у сред белог дана у једанаест сати,
значи како није било сукоба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходног дана?
СВЕДОК "А": Па дан два можда пре тога је убијен и после морало је да
буде сукоба у, око Суве Реке, значи терористи су били ту у кућама.
НАТАША КАНДИЋ: Па да, али ја Вас питам за центар града, за тај случај
где је човек Србин убијен, али ја Вас питам шта је још поред тога. Ви знате
за то убиство да ли знате још за неко убиство, дан пре?
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СВЕДОК "А": Па нападнут је исто Нишевић, нападнут је купујући новине,
нападнут је у сред бела дана, значи пуцано је на њега са двадесет метара.
НАТАША КАНДИЋ: Ко, ко?
СВЕДОК "А": Терористи.
НАТАША КАНДИЋ: Ко је тај на кога је пуцано?
СВЕДОК "А": Нишавић Мишко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан пре овог догађаја или?
СВЕДОК "А": Па дан, два три и не могу да се сетим ја сад тачно да ли је
било, значи све се то спремало и сами су они то активирали то да што пре,
те акције.
НАТАША КАНДИЋ: Значи Ви знате само за те случајеве где је значи
Нишавић повређен, где је онај Србин убијен и ништа друго.
СВЕДОК "А": И да су побијени после тога доктор Бобан и Ђорђевић.
НАТАША КАНДИЋ: Ја сам Вас замолила за овај догађај, за неки догађај
пре овог догађаја о коме смо данас разговарали, значи да ли има, ево
конкретније, да ли имате сазнање о убиству већег броја Албанаца дан пре
овог догађаја?
СВЕДОК "А": Не, не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Не знате.
СВЕДОК "А": Не знам.
НАТАША КАНДИЋ: То би било све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. Хоћете паузу једну да направимо
двадесет минута, може?
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 20 минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам мислила до пет, али пошто сте рекли
до четири. Добро. Нећемо наставити, отказали смо за следећи па ћемо
видети, мислим накнадно ћемо заказати кад ће у ком моменту, знате.
Браниоци питања. Изволите?
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине «А», када сте се вратили из Ђиноваца,
изашли из аутомобила, на ком простору сте били вас петорица како Ви
кажете?
СВЕДОК "А": На ком простору?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, колико сте били удаљени један од другога?
СВЕДОК "А": Па не знам, били смо ту близу онако на пола метра.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала. Када је окривљени, када је лице које Ви
кажете да је “Чегар 1” дошло.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Изашло из тог џипа и када је Јовановић Ненад
кренуо према њему да га поздрави, колико је био удаљен Јовановић од тог
лица “Чегар 1”, када сте чули њихов разговор?
СВЕДОК "А": Па колико је било, на метар.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На метар, да ли сте могли добро да чујете то што
један, што изговара “Чегар 1” Јовановићу?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Сад ћу да Вас питам једну ствар, да ли сте
чули да је “Чегар 1” рекао Јовановићу, убијајте, возите или палите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче да ли сте чули да сам му ја то питање
поставила и то данас.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја ово хоћу због друге ствари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте да утврдимо градиво, него дајте нешто
ново.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У реду, е сад ја Вас питам, колико је Јовановић
био удаљен и да ли сте чули од Јовановића када Вам је рекао то што Вам је
рекао што сте до сад наводили да идете да убијате и да палите Албанске
куће, да ли Вам је то рекао?
СВЕДОК "А": Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала. Сад ми реците молим Вас, Ви сте рекли да
је Јовановић Ненад био помоћник командира.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел он био помоћник и активном и резервном
саставу?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А ко је био командир?
СВЕДОК "А": Не, он је био командир резервног састава а помоћник
активног састава.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А добро, а ко је био комаднир?
СВЕДОК "А": Командир је био Репановић Радојко.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Коме је он командовао?
СВЕДОК "А": Активном саставу.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих само молио, ако знате одговорите кажите
ја не знам то, значи Репановић Радојко није Вама могао да командује,
резервним саставом?
СВЕДОК "А": Па могао је да да команду али за нас је био задужен
Јовановић Ненад.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко је правио распоред, реците ми, патрола
дужности у оквиру станице милиције?
СВЕДОК "А": Е не знам то.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па када се обављају редовне полицијске
дужности у Сувој Реци, ко је главни за полицију, јел знате?
СВЕДОК "А": Па командир.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Командир?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па и ви резервисти сте полиција?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ко онда врши распоред и ко командује
целокупном полицијом?
СВЕДОК "А": Командир станице.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Командир станице. Само ми реци,
административне послове у вези резервног састава ко је вршио?
СВЕДОК "А": Помоћник Ненад Јовановић.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, а кад изађе распоред и кад се дају
дужности, ко је то одређивао?
СВЕДОК "А": Па шеф смене.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро шеф смене, а ко је шефу смене давао
наредбе?
СВЕДОК "А": Командир.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Командир. Значи то је Ваш закључак да је
командир резервног састава био Јовановић Ненад?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах би предочила, пошто је Јовановић Ненад
овде нама изјавио да је он био само задужен за резервни састав, значи ни
једног тренутка споменуо да је он био комаднир над резервним саставом
али је био задужен.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само да Вам кажем, навод оптужнице да је
Јовановић Ненад командовао резервним саставом а Репановић активним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја само предочавам.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А моја питања су усмерена да то нема везе, да то.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваша питања, али ево ја само Вам
предочавам.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ја морам у том смислу, ја у том смислу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочавам Вам у том смислу да је Јовановић.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Идем а касније ће доћи компетентнији и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега јел могу само да завршим.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Изволите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, предочавам у том смислу да је Јовановић
Ненад изјавио да је он био задужен за резервни састав.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да и објаснио је у ком смислу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био командир.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У техничко-административном смислу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А не у смислу да је он командовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли би сте Ви сматрали да је он командир или?
СВЕДОК "А": Он је био командир за, мислим за резервни састав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У томе је, па зато, тако је ушло, на основу таквих
изјава је и ушло, да се комадовало у полицијској станици одвојено. Једни
за активни други за резервни састав зато сам то и питао. Поменули сте
камион из Призрена први и неког Ђелеза, Ђезела, не знам како сте рекли
да је Муслиман.
СВЕДОК "А": Ђеза.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ђеза, и поменусте да је можда крим техничар,
одакле Вам то да је крим техничар можда он?
СВЕДОК "А": Па не знам тачно али после тога, значи после за време рата,
у цивилу је радио није облачио униформу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел Ви тог човека познајете као крим.техничара
па по томе сте рекли да је крим.техничар?
СВЕДОК "А": Па нисам баш сигуран да је, али ја мислим да је крим
техничар овај инспектор није сигурно али је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е сад ми реците, тог дана.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад се ово дешавало, да ли сте претходно чули да
треба да дође нека увиђајна екипа из Призрена?
СВЕДОК "А": Па нисам чуо али сам видео кад су дошли.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад су дошли, хоћете нам рећи?
СВЕДОК "А": Па кад су дошли ти камиони, они су били, значи један је
возач и други је био, то су возачи, значи њих двоје су у камиону били.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте ли Ви видели одакле је дошао тај камион?
СВЕДОК "А": Јесте, видео сам из правца Призрена.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи Ви сте га видели кад је био у кретању?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Претходно га нисте видели?
СВЕДОК "А": Како, ја сам га видео из правца Призрена да долази и
паркира се, значи на.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, немој да се збуњујете, у реду. А сад ми
реците ово, да ли сте видели неке људе са машинкама у црним јакнама пре
него што је почело све ово да се дешава, на платоу значи с леве стране
гледано из Призрена према аутобуској станици да ли је ту био неки џип и
два човека са неким наоружањем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, ја сам га питала јуче да ли је било џипова,
рекао је није видео.
СВЕДОК "А": Нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Реците ми ово, које је уобичајено наоружање
Јовановић Ненада било за време рата?
СВЕДОК "А": Аутоматска, пиштољ је имао и аутоматску пушку.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел то увек носио са собом?
СВЕДОК "А": Па скоро стално.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Скоро стално. Реците ми кад сте давали изјаву
код Јавног тужиоца 21.07.2005.године, коме мене је то страна четири, код
вас вероватно пет можда. Ви сте изјавили «крећући се тако за овим
јединица полиције за тим Чегровима, нас четворица смо дошли до куће
Агрона Берише, кад смо кренули ка кућама породице Бериша, Чукарић
Слађан је нама тројици издао наредбе да будемо лево и десно из куће
Седата, Бујара Фаика и Неџада Берише, кућа Весела Берише», и у том
смислу Ви сте објашњавали нешто данас и објаснили, међутим када сам
Вам ја поставио питање 14.04., 14.03. пардон 2006.године, само да нађем то
да не бих причао напамет, Ви сте одговорили на моје питање следеће, «ко
је Неџад Бериша, реците ми, шта је радио, колико година је имао и где му
је кућа», «не знам», Ваш одговор, «ко је Фаик Бериша», без одговора
четири секунде, па даље настављено испитивање, јел можете да нам
објасните како је могуће да је у ову изјаву код Јавног тужиоца од
21.07.2005.године ушло да помињете лица које Ви не познајте уопште?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, објаснио је јуче, тужилац је показивао
фотографије и рекао је то, да каже јесте, то је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не. Велика је разлика кад му каже, али он
познаје ни Неџата ни овог Фаика.
СВЕДОК "А": Ја знам.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А овде улази као да је био иза њихових кућа,
значи он не може да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел их познајете?
СВЕДОК "А": Господине ја сва та лица знам из виђења, међутим не могу
да се сетим имена чија је кућа и ко је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, јесте ли имали слике тих лица код
Јавног тужиоца?
СВЕДОК "А": Да. Тужилац ми је показао ко је, мислим овај.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Колико слика сте имали?
СВЕДОК "А": Па показао ми је те слике.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Чега, чега слике?
СВЕДОК "А": Па тих Бериша.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Лешева или.
СВЕДОК "А": Не, не, слике.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па како сте онда могли, када сам ја питао ко је
Неџад Бериша да кажете не знам, ко је Фаик не знам, а та иста лица улазе у
записник од 21.07., поготову што сте рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показао му је слику, показао му је фотографију, он
не зна, он их зна из виђења, знате, можда је тужилац рекао то је тај, тако се
зове, он каже јесте то је тај.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па добро, е то, нек нам каже тако, тужилац ми је
рекао да се тај тако зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је јуче све како је фотографије је гледао
и.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јел Вам тужилац то говорио како се та лица са
слика зову?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е па то ми реците да је он Вама то рекао. Даље
21.07., исто код Јавног тужиоца, рекли сте, цитирам «дозвољавам
могућност да је ту био Нишавић Милорад припадник ДБ-а, али ја њега
заиста нисам видео у тим тренуцима», објасните ми како је дошло да уђе
оваква изјава у записник, ако неког нисте видели, и не знате, да
дозвољавате могућност?
СВЕДОК "А": Па зато што нисам се сећао и нисам, тужиоц је рекао па
можда се наведе да је можда био ту, али ја стварно, значи не могу да кажем
сто посто да је био, али нешто се не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите може да се наведе да је био ту, откуд
може тужилац то да зна да ли је он био ту, како то мислите. Изволите.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није тај тужилац.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не није тај тужилац, него само да се објасни
сведоку ово се ради у, није ово испред пицерије, ово је догађај који
претходи.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није битно где је, начин.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, него да буде сведоку јасно шта га питате.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па молим Вас судија пустите ово, ово је питање
које се односи на начин састављања записника а не на догађај, догађај ме
не интересује.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не ово је тренутак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, дозволите да каже, јер је тужилац
споменуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово је тренутак када каже, ово је одговорио
сведок, у те, када је започела пуцњава сви остали који су изашли из куће,
кренули су да беже путем у правцу тржног центра који се налази сто метра
од те куће, и он каже дозвољавам могућност да је ту био Нишавић, значи у
том тренутку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не другачије је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, како може да дозвољава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тим тренуцима ја сам видео.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Могућност, кад нисам га видео и не знам да ли је
био, логичка противречност, мислим, такав исказ је немогућ, нисам га
видео и не знам а онда каже дозвољавам могућност према томе не може да
буде таква изјава.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Моја примедба је била само да се објасни за који
период га питате.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ма, није битан догађај него начин у записник и
како је то потписао, како.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како је дошло до тога да Ви кажете
дозвољавам могућност да је ту био Нишавић Милорад?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али заиста нисам га видео у тим тренуцима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја њега заиста нисам видео у тим тренуцима,
како долази до тога да Ви то тако кажете?
СВЕДОК "А": Тужилац ме је питао, да ли се сећаш, да ли је био тачно ту,
реко не сећам се тачно да ли је био, али могуће је, ал сад ја не могу да
кажем сто посто да је био али сад не сећам се, колико људи су били,
прошли и сад ја да тврдим нешто да је био сто посто, значи.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине «А», Ви, Ваш одговор је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли га Ви видите или га не видите?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја њега заиста нисам видео у тим тренуцима, то је
Ваш одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га видите или га не видите?
СВЕДОК "А": Па не видим га, ја сам реко да не видим.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е па добро само да се види начин на који је
узимана изјава, то ми је.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, све смо то јуче колега предочавали,
добићете транскрипт, видећете детаљно смо предочавали.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Нешто Вас је питао тужилац на ту тему, а
ја бих хтео, да ли сте Ви говорили истину када сте саслушавани код
истражног судије 04.марта 2004.године?
СВЕДОК "А": Па говорио сам оно што, чега се сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати па рекли сте, говорили сте
истину, тако сте рекли.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад ми реците, на који начин је узимана та
изјава?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите на који начин?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Технички, на који начин. Ево господин
Тодоровић хоће да одговара?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате како, ајде одговорите, како Вам је
узимана изјава, јел неко куцао јел?
СВЕДОК "А": Па био записничар, тужилац, не знам ни ја судија.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел на овај начин на који данас радимо или на
онај начин како је радио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, чекајте, не може, мислим, какав је сад
неки начин, зна се судски поступак како истражни судија узима изјаву од
сведока, како сада доводите га у ситуацију да он, да га збуњујете да се
плаши да нешто није урађено добро како сте га Ви то.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја сам питао технички како је да ли је снимано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекао је, одговорио је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да али кад неког питамо зна се како се узима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, молим вас одговорио је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је 04.марта 2004.године, снимана Ваша
изјава као данас?
СВЕДОК "А": Снимана да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Снимана, е добро. Ви сте јуче рекли да после свог
овог догађаја Јовановић Ненад није био тамо у Тржном центру, исту такву
изјаву дали сте и 04.марта, да није био у Тржном центру, такође га нисте
поменули ни 14.марта, само у овој изјави код Јавног тужиоца од 21.јула,
пише да је ту био и Јовановић Ненад?
СВЕДОК "А": Не знам тужилац шта је тамо, већ, или та која је писала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где да ли је био, молим Вас конкретно, где?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ово у Тржном центру, ово што сте Ви јуче па сте
све навели и за Репановића и за Нишавића само нисте ја Јовановић Ненада,
мада сте га три пута питали и враћали он је одговарао ал не на
предочавање, сад ми је одговорио на моје предочавање, то је четврта моја
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страна, Ваша вероватно исто, не четврта пардон извињавам се, то је моја
шеста страна, а Ваша можда и седма.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког исказа, од четвртог?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: 21.07.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 21.07?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Када се завршило после тога стигли су
Репановић, ово и тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је он то објаснио он је ређао.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је он то објаснио, видећете.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јесте знам, али га једино на ту, на предочавање
једино њега нисте, иначе он је експлицитно рекао да га није видео три
пута, а пошто имамо контрадикторне изјаве ја сам хтео да га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питање?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине «А», Ви сте следећег дана ишли иза
екипе која је утоварала лешеве и вршила увиђај?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте видели те лешеве?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је ту било старих лешева?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На основу чега закључујете да је било старих
лешева?
СВЕДОК "А": Па по изгледу господине.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Аха, а јел знате можда од кад су ти стари лешеви?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел мислите по годинама да ли су стари?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не по годинама него од времена колико су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од колко стоје, колко стоје.
СВЕДОК "А": Не, по годинама.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не по годинама, извините молим Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он тачно одговара по годинама, видим да одговара
по годинама.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините молим Вас, нисам питао колико су
стари лешеви по годинама, него колика је старост тих лешева у смислу
времена да су мртви лешеви, људи?
СВЕДОК "А": Па откуд знам ја то, нисам ја судски.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Реците ми, нисте, нисте одлично. Реците ми само
сад ово, претходног дана од овог дана који је био у Занатском центру, да
ли је било неких дејстава на Рештанском путу?
СВЕДОК "А": Било је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли Вам је познато да ли је било жртава?
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СВЕДОК "А": Не сећам се.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не сећате се, а да ли се сећате неке занатске
радионице односно, како се зове, столарска радионица, на том Рештанском
путу?
СВЕДОК "А": Ја, не знам, не сећам се али знам да је погинуо, да ли је било
сад пре тога или, терориста који је погинуо испред куће, мислим, не знам,
једино тога се сећам, не знам другог, не знам.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, тог дана кад сте ишли у пратњи овог, да
ли је био, колико се сећам рекли сте био је крим техничар из Призрена?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Један или више њих. Да ли је тај кога сте
поменули претходног дана можда био и следећег дана?
СВЕДОК "А": Да, да био је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И он је био?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли сте командира полицијске станице
господина Репановића видели пре конзумирања или после конзумирања
алкохола?
СВЕДОК "А": Пре конзумирања алкохола.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Колико пре?
СВЕДОК "А": Пре можда сат времена.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само да решимо, на једно скоро исто питање
одговорили сте са два одговора то јесте јуче и данас, на питање судије када
је дошо командир Репановић Ви сте рекли да је он дошао када је све већ
било завршено, па Вас је судија у току даљег испитивања питала, што јој
замерам будући да је забрањено питање, да ли је Репановић могао да види
убиства о којима причате, Ви сте рекли могао је. Па како је могао да види
нешто кад је дошао кад је већ све било завршено?
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да камион и доктор Бобан док је био ту, значи
камион док је био, значи био је камион и он је значи стигао већ кад се све
утоваравало и значи то је, значи он није био док је била пуцњава и то.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Значи он није могао да види неко убиство, није
видео убиство?
СВЕДОК "А": Није.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А како је господин Репановић дошао до
Занатског центра, јел ишао пешака или неким превозним средством?
СВЕДОК "А": Па не сећам се, да ли је колима или.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Не знате можда из ког правца је дошо?
СВЕДОК "А": Не знам ни то, не сећам се.
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јел можете да опишете можда, или да
нацртате на скици како је био паркиран камион испред Занатског центра?
СВЕДОК "А": Па у рикверц, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекли сте нема потребе.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли је камион скроз заклањао улаз у
Занатски центар?
СВЕДОК "А": Па није могао скроз да заклања јер зато што је било
степениште није могао ни да уђе до краја.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Али да ли је заклањао видик у Зантски центар
из правца улице?
СВЕДОК "А": Па није могао баш скроз да заклони.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли сте све могли из правца улице да видите
шта се дешава у Занатском центру?
СВЕДОК "А": Ја.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па било ко други, Ви сте били испред
Занатског центра, јел тако?
СВЕДОК "А": Ја сам био испред.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро, па јесте ли могли да видите?
СВЕДОК "А": Испред киоска а не испред Занатског центра са друге
стране.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро а да ли је из правца улице могла да се
види унутрашњост Занатског центра?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто из правца улице, он се не налази на улици,
он је овде.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па не био је на улици а и зна сад, зна како
изгледа Сува Река, ја не знам, он је био у Занатски центар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може да се види?
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли је могла из правца улице да се види
унутрашњост пицерије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може унутрашњост пицерије?
СВЕДОК "А": Не може да се види.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи из правца улице не може унутрашњост?
СВЕДОК "А": Не може.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Е, реците ми само још једно, поменули сте да
су били неки пензионери присутни кад су се неки лешеви утоварали, јел
можете да се сетите можда имена једног пензионера?
СВЕДОК "А": Јаблановић, Јаблановић, е сад.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само нешто да Вас питам, јел Вам нешто значи
име Станко Трбољевац?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел он био ту можда?
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СВЕДОК "А": Био је.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Колико је био удаљен од Вас?
СВЕДОК "А": Па сад не сећам се тачно, нисам ни обраћао пажњу колико је
био удаљен.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А да ли сте можда могли да чујете садржину
разговара који је водио Репановић са доктором Бобаном?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је водио уопште разговор, да ли сте Ви то
видели?
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Не, рекао је да јесте, да је нешто причао када је
наишо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али није рекао име.
СВЕДОК "А": Разговарали су нешто али не знам шта су разговарали
нисам чуо нит сам.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Хвала лепо, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, изволите?
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Рекли сте да сте сутрадан ишли у пратњи
камиона који је скупљао лешеве?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Интересује ме, четири мушка леша које сте
затекли код куће Бериша?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли се то ради о лешевима лица која су убијена
претходног дана?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли су они затечени на истом месту где су и
убијени претходног дана?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли су били у истом положају?
СВЕДОК "А": Јесте.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро. Рекли сте да су ти лешеви
фотографисани?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јесу фотографисани сваки појединачно, јел
утврђен њихов идентитет?
СВЕДОК "А": Сваки појединачно.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли сте међу тим лешевима видели леш Бујара
Берише?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро. Колико сте пута давали до сада исказ
поводом овог случаја?
СВЕДОК "А": Ја мислим два пута.
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АДВ.МИЛАН БИРМАН: Два пута. Ја имам три исказа које сте давали
овде, пред Хашким трибуналом сте рекли исто да сте давали исказ, значи
то би било бар четири пута, јел?
СВЕДОК "А": Па не знам стварно.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Први пут сте јуче споменули да сте тога истог
дана видели Зорана Петковића на безнинској пумпи, кад се све завршило?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да га је и увече видео, тог дана у вечерњим
сатима да га је видео.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, кад се све завршило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се све завршило.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да, али то први пут спомиње јуче у свом исказу у
дотадашњим исказима и поготово 14.03., кад ја детаљно га питам да ли га
је видео тога дана он га не спомиње, зашто га спомиње тек јуче и
објашњава да га је видео на бензинској пумпи кад се све завршило?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда га нисте питали да ли га види на бензинској
пумпи.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Питао сам га за тај дан да ли га је било где видео,
погледајте записник од 14.03., видећете да он каже да га није видео нигде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете то да одговорите?
СВЕДОК "А": Па ја сам тог дана, јесам рекао значи ту није долазио али
после тек кад се завршило он је био на бензинску пумпу, нисмо се
разумели дал.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, шта је радио на бензинској пумпи?
СВЕДОК "А": Па ништа, замењивао Јашара Беришу, точио гориво.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Точио гориво.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли сте га добро видели, јел можете да га
опишете како је изгледао тога дана?
СВЕДОК "А": Е па сад не знам шта је имао обучено, не сећам се ни ја шта
сам имао обучено пре недељу дана а не пре седам година.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А можете да му опишете лице, јел имао браду,
бркове, јел био обријан?
СВЕДОК "А": Био је обријан, није имао бркове, није имао браду, био је
онако крупан, није носио наочаре, није имао неко одело посебно, не знам
ни ја како.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, рекли сте на судијино питање јуче, да
њега и његовог брата нису мешали да се они значајно разликују?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли су их мешали по имену Зоки-Мики, МикиЗоки?
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СВЕДОК "А": Па не знам, то зависи како ко, их мешао, можда ко их није
знао, значи ко их је знао како је мого да их меша.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па да ли се Вама десило 14.03., на моја питања да
сте га помешали и да сте тек у неком другом сету питања констатовали да
у ствари причате о његовом брату Микију који је био резервни полицајац у
Сувој Реци?
СВЕДОК "А": Па могуће, могуће.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Не, не, погледајте исказ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само рећи на којој страни, јесте има то.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Не пратим тачно страну, ево погледаћу, то је
страна 41, почиње постављањем питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви кажете на питање адвоката Бирман
Милана.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ево Ви предочите, нећу ја да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Реците ми познајете ли Ви Зорана Петковића»,
«да познајем га», «реците ми је ли он био припадник полиције», «био је
резервиста као и ја», «где», «у Сувој Реци», «у полицији или негде другде»,
«у полицији, у полицији», и сад адвокат Милан Бирман каже «Зоран
Петковић», а ви кажете, «не, извините грешка Мики Петковић, ја сам
мислио на Микија, то је буразер», добро и које је питање?
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па како се њему десило да погреши на ова
питања а јуче је рекао да их нису мешали, и сад каже да никад их нико није
мешао ни по имену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком смислу сте их овде помешали, ајде јел
можете да објасните?
СВЕДОК "А": Па ето збунио сам се, мислим имена и.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, хвала то је сасвим довољан одговор.
Немам више.
СВЕДОК "А": Збунио сам се имена због.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, јел има још питања.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја сам доста питања судија скратио тако
да ћу, не верујем да ћу баш дуго ја. Да ли сведок «А» може да нам
одговори прецизније време оног догађаја испред станице када каже да је
наишао лице за које он тврди да је «Чегар 1» или овде оптужени
Митровић, временски.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче сте нешто говорили.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он је говорио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се враћали из Ђиноваца.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: КОје је то време било, кад сте стигли.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако можете, оно кад сте кренули.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одговорили сте јуче.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колко сте се тамо задржали, пут тамо,
пут, да би утврдили макар што прецизније, не баш потпуно прецизно знам
да је то тешко, што прецизније да утврдимо, колико можете нормално,
када је тачно тај догађај био од јутра, мислим на сат?
СВЕДОК "А": Па не знам стварно сам реко не могу да се сетим времена,
датума, не могу и не могу, значи не могу да кажем да је било десет или
једанаест али стварно се не сећам. Значи ја би волео да се сетим времена и
да кажем да је то било у једанаест сати али верујте ми да се не сећам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте у једном од својих исказа ја
мислим да је то пред истражним судијом, тачно јесте, на иста оваква
питања које смо Вам постављали одговорили негде између десет и
једанаест.
СВЕДОК "А": Па реко сам од прилике десет и једанаест али ако Вам то
нешто значи ја не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Може ли то да буде и пре десет?
СВЕДОК "А": Е па сад, ја зато кажем, ја не могу да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не може да определи време.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико Вам временски треба да вожњом
аутомобилом онако како се уобичајено крећете Ви сте са ГАЗ-ом били ако
сам добро разумео?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Оним блиндираним?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да одете до Ђиноваца и вратите се?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи пут тамо и назад?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је то временски?
СВЕДОК "А": Па петнаест минута, двадесет.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У једном правцу или оба?
СВЕДОК "А": Па у једном правцу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи петнаест и петнаест, пола сата, јел,
судија извињавам се ја покушавам да сабирам, колико сте се тамо
задржали?
СВЕДОК "А": Господине ја нисам гледао на сат колико смо.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро верујем да нисте, него од прилике
знате по радњама које сте, немојте да мислите сада да Вас минут.
СВЕДОК "А": Па да кажем сат времена.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сат времена?
СВЕДОК "А": Да.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Можете ли сада у односу на време
да определите време кад сте кренули од доласка на посао, опет макар
ближе, не мислим сад да сте гледали на сат, ево сад смо кренули сад се
враћамо, нико није штоперицу укључивао, не тражимо то од Вас.
СВЕДОК "А": Па не знам можда, можда је једанаест можда је дванаест, не
могу, не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми, ови пунктови у Ђиновцима?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ови људи ваши који се налазе тамо
којима сте носили храну?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико су они удаљени од пута, од самог
пута, ако сам добро разумео то је пут Призрен-Сува Река?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И искључиво су имали задатак да тај део
пута контролишу?
СВЕДОК "А": Да обезбеђују.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Обезбеђују?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И да су били на две тачне у том, на том?
СВЕДОК "А": Да, један део према Лешану други према Ђиновцу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико су међусобно били удаљени?
СВЕДОК "А": Па било је можда песто, шесто метара, тако.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли су и једна и друга екипа?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: На пункту имали довољну прегледност
пута?
СВЕДОК "А": Ови су, значи пратили Лешански пут а ови су пратили
Ђиновски пут, значи пут за Ђиновце и пут Призрен-Сува Река имали су
прегледност пута.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли то значи да су обе екипе или једна
екипа, исправите ме јер ја нисам добро разумео ни у овом Вашем
претходном исказу, ово што сте наводили Ђиновски пут и Призренски јел
тако, јел то исти пут само у различитим правцима гледано?
СВЕДОК "А": Да, то.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Или је то нека раскрсница, нисам разумео
то ми разјасните молим Вас.
СВЕДОК "А": То је пут Призрен-Ђиновце,значи једна екипа а пут Сува
Река-Лешане друга екипа, значи на другу раскрсницу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то пут који се наставља или су то два
различита пута?
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СВЕДОК "А": Два различита пута, мислим али пут се наставља.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ајте сад овако да будем прецизнији.
СВЕДОК "А": Добро.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Оно што хоћу да Вас питам, да не буде
сад идем около. Када возило крене из Призрена према Сувој Реци или Суве
Реке према Призрену?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли обе или једна екипа могу да га виде,
под условом да прате тај пут, односно да гледају које возило пролази и
тако даље?
СВЕДОК "А": Могу обе екипе да виде возило.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи мора да прођу у видокруг обе екипе
ако они испуњавају свој задатак како треба?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Мало час сте изјавили а то сте и
претходно чини ми се још једном описујући окривљеног Петковић Зорана
да је крупан човек, шта то значи по Вама, можете ли да дате опис шта је
крупан човек?
СВЕДОК "А": Крупан човек висок, значи килажа сто, сто десет кила, то
мислим.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Мало час је колега Бирман питао
колико сте исказа давали, када сте давали задњи исказ по овом питању,
значи по овом догађају и коме?
СВЕДОК "А": Задњи пут Јеврема Грујића, тамо ови из Хашког трибунала.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад је то било?
СВЕДОК "А": Не сећам се датума.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте непосредно пре овога, значи
пре пар месеци давали Хашком трибуналу какав исказ?
СВЕДОК "А": Да, дао сам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте то давали тај исказ?
СВЕДОК "А": Овде у, реко сам у Београду у Јеврема Грујића.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли то било сведочење пред Хашким
трибуналом или давање исказа, исказа евентуално лицима из Тужилаштва
Хашког трибунала?
СВЕДОК "А": Да, давање исказа лицима из Хашког трибунала.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А да ли сте пред Хашким трибуналом
сведочили?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када?
СВЕДОК "А": Па пре месец дана, можда тако.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре месец дана. Значи ако сам добро
разумео Ви сте лицима из Хашког тужилаштва давали исказ у септембру
месецу а пре месец дана сте Хагу давали?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је пре неколико месеци, није рекао у
септембру.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питам, молим Вас, не констатујем, питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није споменуо уопште када.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сам добро разумео или не. Нема
замки никаквих хоћу да расчистим, да знамо, да избројимо то да знамо кад
је давао те исказе, ништа друго.
СВЕДОК "А": Па не знам не сећам се тачно датума ал то је сад било,
значи, пре месец дана, значи.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре од прилике месец дана јел тако?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре тога сте давали истражном судији
исказ као сведок кад смо и сви ми присуствовали?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Потом тужиоцу, односно претходно
тужиоцу?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А опет претходно истражном судији, јел
то тачно?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је неспорно.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тужиоцу. У реду, да ли сте давали још
неки исказ и када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите судији, истражном или било коме?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не, уопште да ли је некоме по овом
питању давао неки исказ и када?
СВЕДОК "А": Па не знам не сећам се.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте данас нешто помињали ја не бих да
будем сугестиван покушавам да поставим питање коректно ако не
дозволите да потсетим сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па поставите да чујемо, поставите.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте рекли нешто да су Вас приводили
у станицу милиције односно у ОУП Младеновац.
СВЕДОК "А": А то је било пре него што сам дошо овде на Специјални суд
да дам изјаву.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је то био први Ваш исказ?
СВЕДОК "А": Да, то је први исказ.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дозвољавате ли да је то било у току
2004.године-2005., можете ли да се сетите?
СВЕДОК "А": Е, могуће да је била 2004., а можда 2005.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел то било онда када сте изјавили да су Вам
фотографије показивали?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тај случај?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ето то је моје следеће питање било. Хвала
Вам судија. Кажите ми у свим овим исказима до сада.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Првог исказа истражном судији, затим
тужиоцу, истражном судији, нисте ни једном поменули те фотографије,
када сте их први пут поменули и којим поводом?
СВЕДОК "А": Па, данас сам рекао први пут, значи зато што сте ме питали,
како изгледа човек, значи не могу да кажем за неког ако га нисам видео не
могу да кажем човек да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас питам, да ли сте пре овог данас,
данас смо чули, јасно шта сте Ви рекли, то није спорно, да ли сте пре овог
данас још некад помињали ове фотографије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, реко је први пут.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И коме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реко је први пут.
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се, можда сам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте у свом исказу пред Хашким
трибуналом помињали те фотографије?
СВЕДОК "А": Могуће али не сећам се.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја овде имам део исказа то је на
отвореној седници било, ако дозволите то је од уторка 26.септембра.
2006.године, нећемо помињати чак ни псеудоним под којим је сведок тамо
сведочио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26.септембра 2006?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је. Да ли сте о тим фотографијама
причали, Ви сте предочавам да сте ту поменули те фотографије, да ли сте о
тим фотографијама причали сами или Вас је неко питао и ако Вас је
евентуално питао, ко Вас је питао?
СВЕДОК "А": Па питали су ме тамо, не знам шта су, судије, тужиоци.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта су Вас питали, сећате ли се?
СВЕДОК "А": Па јел препознајете ко је тај човек, одакле је и тако.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесу ли Вам они показивали фотографије
или Вас питали о том догађају само?
СВЕДОК "А": Не, само о догађају.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: О догађају када сте гледали фотографије?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи нисте их сами поменули.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само моменат један, имао бих интервенцију
процесне природе. Молио бих колегу Петронијевића да врло опрезно
поставља питања у вези са Хашким материјалима јер ја сматрам да Хашки
материјале ни на индиректан начин не можемо уводити у овај процес,
значи да се задржимо само на техници а не да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Лично сам такође против тога, према томе
зато сам и на овај начин а то ће суд одлучити о томе, то није спорно, али
без обзира на наше мишљење, ја овде нисам предочавао.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нема закон, има закон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте колега, нећемо тако, изволите наставите
питања. Молим Вас. Наставите.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када сте помињали «Чегрове», јединицу
«Чегрова»?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте у више наврата овде помињали где
су они живели, становали, радили и тако?
СВЕДОК "А": Да, па селили се, премештали се, бомбардовање, значи и
тако то.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли су они били у Сувој Реци пре ових
догађаја, пре рата пре самог почетка бомбардовања?
СВЕДОК "А": Јесу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где су били?
СВЕДОК "А": У «Балкан белту» хотелу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У хотелу «Балкан»?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је њих ту било?
СВЕДОК "А": А па не знам тачан број колико је било, било је педесет,
шездесет људи.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Кажите ми лице које Ви помињете
као «Чегар 1», где је он био, кажете виђали сте га ту?
СВЕДОК "А": Па не знам он да ли је био у то време у хотелу, да ли је био у
Призрену, ја сад не знам где је он спавао, ја стварно не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, знате ли још неког под како Ви
кажете псеудонимом, не ради се о псеудониму, Ви сте ту у једном исказу
овде објаснили да је то шифра, позивни знак, јел тако «Чегар»?
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СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате ли још неко лице под тим
псеудонимом или је ово једино које Ви знате?
СВЕДОК "А": Само то.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само ово лице?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И никога више не знате под псеудонимом
«Чегар»?
СВЕДОК "А": Не.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте икада видели неког од официра
Чегрова јединице или тих јединица које сте Ви звали «Чегар», било кога?
СВЕДОК "А": Не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не знате никог лично да кажете, знам га
по имену, по изгледу и тако даље?
СВЕДОК "А": Не знам, можда да га видим, али имена не могу да се сетим.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте познавали оног ко је био у
Сувој Реци евентуално, да ли је то Митровић, односно «Чегар 1» како Ви
то кажете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта мислите, да ли је познавао неког ко је био у
Сувој Реци?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па да, па неког још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Митровића не зна.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јединица која има толики број људи,
толико организационих јединица има још, већи број официра то ћемо
видети из оне структуре, зато и питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна га као Митровића, знате.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли још зна неко лице под овом
шифром односно псеудонимом «Чегар», било који «Чегар», није важно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да не зна, само њега зна.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је то карактеристично пре овог
догађаја да сте како кажете овде оптуженог Митровића упамтили као
«Чегар 1», пре овог догађаја?
СВЕДОК "А": Шта је карактеристично?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, шта је, који је то догађај, виђење, шта
је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кад Ви знате да је то «Чегар 1»?
СВЕДОК "А": Па онако, ја случајно ту испред страже док сам био на
стражу и оно чује се “Чегар 1” јавите се и тако сам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли чули некад са се јави неко други
да буде «Чегар 2», «Чегар 7», «Чегар 27»?
СВЕДОК "А": Е па можда сам чуо али не сећам се.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми тих дана, сам почетак рата,
пре овог догађаја и овај сам догађај, по Вашим сазнањима где су се
налазили «Чегрове» јединице?
СВЕДОК "А": Па били горе у Дуљу, значи овамо.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте нешто објашњавали где су се
налазили, односно где су се водили ти сукоби?
СВЕДОК "А": Да. Дуље горе један део, значи и овамо око школе иза
хотела.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Иза ког хотела?
СВЕДОК "А": Балкана.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесу ли се водиле борбе.
СВЕДОК "А": Не него ту су биле куће и школа.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где су они били смештени?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Извињавам се нисам разумео, ја сам питао
о борбама где су се водиле. Да ли знате где су се још водиле борбе у том
периоду, говорим о првих неколико дана рата, укључујући и ово?
СВЕДОК "А": Борбе се водиле горе у, како се зваше, горе у.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, не морате се баш сећати, колико је
то далеко од Суве Реке?
СВЕДОК "А": Па има петнаестак километара.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Петнаестак километара?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел се чула нека дејства одозго?
СВЕДОК "А": Јесу, то је трајало месец дана.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Месец дана је трајало то?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми, знате ли које су јединице
водиле те окршаје горе?
СВЕДОК "А": Па то је и војска учествовала и полиција и било је доста.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли Ви учествовали у тим?
СВЕДОК "А": Нисам учествовао.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел неко из Ваше станице учествовао у
томе?
СВЕДОК "А": Мислим да су ови припадници Посебне јединице, активни
полицајци.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли то знате или претпостављате?
СВЕДОК "А": Знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате, како знате?
СВЕДОК "А": Знам зато што су отишли на терену и значи после тога је
била прича оно били смо тамо и тако.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када је то било?
СВЕДОК "А": Не сећам се датума када је било али.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислим да ли је било у току рата или пре
рата?
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је било оно за време рата.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је пре рата било неких акција
оружаних које се водиле у околини Суве Реке?
СВЕДОК "А": Па било је.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када?
СВЕДОК "А": Датума мислите?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не мислим датума, таман посла, не
можете то да се сетите, мислим периода времена јел то '97-ма, '98-ма, ако је
'98-ма, који су то периоди, године?
СВЕДОК "А": Па било је оно док су још ОЕБС био после тога значи, кад,
значи то је било док је ОЕБС посматрао то и.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли можемо да закључимо да је то јесен
'98-ме, пошто знамо када је био ОЕБС, ако се везујете за тај период?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: '98-ме, јел тако?
СВЕДОК "А": Да и.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел било тад борби неких около?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где су те биле борбе?
СВЕДОК "А": У Дуље, у Рештане у Самодражу.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је учествовао у тим борбама, ко се ту
сукобио, кад кажете борбе претпоставља се да се сукобљавају две стране
јел тако?
СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорите о '98-ој години.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте о '98-ој.
СВЕДОК "А": Терористи и припадници полиције.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо '98-му.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја Вас молим, немојте ме
прекидати, ако сматрате да је питање ван контекста ја имам следеће
питање које се јако везује за ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујем следеће.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А овог пута, значи у току рата, ко је био у
сукобу у том простору, који сте малочас описали ван Суве Реке, након
петнаестак километара, значи са једне стране рекли сте «Чегрови», војска
са друге стране ко је био?
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СВЕДОК "А": Терористи.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Терористи. Да ли имате сазнања колике
су снаге терориста биле у окружењу Суве Реке и околине?
СВЕДОК "А": Па немам толико сазнања али знам да их онако било доста.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Било их је доста.
СВЕДОК "А": Да, мислим Општина ко Општина Суве Реке је било пет
посто Срба, замислите Ви колко је онда.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, кажите ми овако, да ли знате како су
се Чегрови тачно звали формацијски, која је то јединица, како Ви кажете?
СВЕДОК "А": Не знам, не знам формацијски али оно.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли Вам нешто говори 37 ПЈП одред?
СВЕДОК "А": Не, не сећам се.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А да ли знате шта је 87 ПЈП одред?
СВЕДОК "А": Стварно не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли знате шта је А формација у оквиру
Чегрова, организације овог одреда?
СВЕДОК "А": Не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је Б формација организације?
СВЕДОК "А": Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте спомињали ПЈП организацију, јел знате
шта је то?
СВЕДОК "А": ПЈП, значи Посебна јединица полиције.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, ја сам прецизније судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јер то је неспорно је да је у питању 37
одред. Да се вратимо на овај сам дан и овај догађај испред станице, кажете
Ви сте дошли и изашли из возила, јел тако, јесам ли добро разумео?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Вас петорица сте у возилу?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Укључујући и господина Јовановића?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тренутак када видите лице за које Ви
означавате као «Чегар 1»?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да излази из ланд-ровера тако сте рекли?
СВЕДОК "А": Па сад не сећам се тачно да ли је изашао баш кад смо стигли
али.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Управо то сам хтео да Вас питам, да ли је
он стигао пре Вас или Ви пре њега?
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СВЕДОК "А": Не, он је, његово возило ја мислим да је већ било ту испред
и значи.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислите или сте сигурни у то, јер би
питање следеће било?
СВЕДОК "А": Па сад не могу тачно, не могу тачно да се сетим, значи
прошло је време, сад да ли је.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колика је раздаљина између места где сте
Ви паркирали ваш ГАЗ, претпостављам тог дана сте.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Са овим УАЗ-ом или ГАЗ-ом.
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И тог «Ланд Ровера» о коме говорите?
СВЕДОК "А": Па петнаест метара.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Петнаест метара?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то било један с једне други с друге
стране улице или нешто?
СВЕДОК "А": Да, да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро.
СВЕДОК "А": Пут шест метра и оно.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Размак, тротоар и тако.
СВЕДОК "А": Шест, седам метра. Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте овде помињали ако се сећам да је у
ланд-роверу, да лице које Ви означавате као «Чегар 1» није дошао сам?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, рекао је да није сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није сигуран.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да није сигуран.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али је у истрази рекао да је дошао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мисли да је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али,и одговорио је да је био сувозач.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није био сигуран.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ево то су те, све сте ми скратили сад
муке, ја сам то све хтео да предочим, хвала Вам али бих ипак тужиоца
молио да ми не улази.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реч.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реч тужиоче. Чули сте ово што су
господин тужилац и председница већа рекли, то је тачно значи, то су Ваши
делови изјава, да ли можете сада да определите коначно то лице које Ви
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означавате као «Чегар 1», да ли је дошао сам, да ли је возио да ли га је неко
други возио, колико је евентуално лица било?
СВЕДОК "А": Мислите с њим или?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, да у ланд-роверу, значи искључиво
нас занима то возило које Ви означавате да је он наводно дошао са њим?
СВЕДОК "А": Ја не знам, нисам видео да је неко још излазио да је возило
било паркирано сећам се и сећам се да је «Чегар 1» прилазио нама где смо
ми стајали преко пута станице, испред СУП-а, значи испред возила.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је, Ви сте спомињали у истрази да
је изашао са сувозачког места?
СВЕДОК "А": Не знам, нисам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас сада питам да ли је евентуално
возио или је био сувозач, јер ако је сувозач било логично да је још неко
био.
СВЕДОК "А": Нисам видео кад је излазио из возила.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисте видели?
СВЕДОК "А": Нисам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете није имао на глави ништа?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како је изгледао тада он, можете ли да га
опишете мало детаљније?
СВЕДОК "А": Изгледао, био кратко ошишан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описао га је, немојте више, немојте поново на то.
СВЕДОК "А": Кратко ошишан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, јуче сте детаљно, јер ја сам
инсистирала да га опишете.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија то је јако битно јер ова питања
које ће следити иза овога су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дајте следеће питање, он га је описао.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја хоћу још нешто детаља и у односу на
ово. Ако Вам није проблем поновите, значи није никаква замка, ја Вас
молим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, нема потребе, јер је описао како је изгледао,
значи следеће питање у том смислу поставите шта сте хтели.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико сте Ви високи?
СВЕДОК "А": Метар и осамдесеттри.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли то лице које означавате као «Чегар
1», ниже, вишње од Вас, Ваше висине?
СВЕДОК "А": Нижи од мене.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ниже. Колико ниже?
СВЕДОК "А": Па не могу сад да, али сигурно седам, осам сантиметара.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Ви сте у истрази помињали његов
исказ, односно пред истражним судијом, изглед извињавам се, у једном од
тих својих исказа и описа сте рекли да је био просед?
СВЕДОК "А": Па знате шта, он је био тако кратко ошишан, значи да сад не
може да се види да ли је плава коса да ли је бела или, ја значи била је што
би се рекло милиметар, два, јединица, двојка, значи ми кад се шишамо оно
дал користиш јединицу, двојку.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта то значи јединица, двојка објасните
нам због записника?
СВЕДОК "А": Због шишања, значи кад одеш код брице тражиђ кеца, значи
и нула, двојка, значи ил остаје мало косе ил не остаје, значи то је било
кратка коса, да сад ја, нисам могао да, није била црна коса сигурно, значи
било је или је плаво или онако, значи оно просед, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја бих се само вратила на претходно.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи можемо ли да. Извињавам се
судија, да ли можемо још једно питање на овом делу да не би поново,
немојте замерити што Вас прекидам, да закључим овај сет питања. Да ли
можемо да закључимо да је он био изузетно кратко ошишан, јединица или
двојка?
СВЕДОК "А": Па двојка.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Двојка?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија изволите Ви па ћу ја наставити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам само да се надовежем на ово Ваше.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само изволите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер сте поставили питање то је тачно 14.марта
2006.године.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је он седео, мисли на «Чегре», када је изашао,
јел он возио, јел је био сувозач или је био назад, где је седео и Ви
децидирано кажете «он је био сувозач»?
СВЕДОК "А": Па реко сам и јуче да обично ти комаднири значи нису сами
ишли и значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је претпоставка, то сте и јуче рекли?
СВЕДОК "А": Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте сигурни, јер зато што сте овде децидирано
рекли он је сувозач, зато морам да Вас питам, нешто морате да се
определите?
СВЕДОК "А": Да, да, значи он је био сигурно сувозач.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је била претпоставка кад сте и тада тако
изјавили?
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СВЕДОК "А": Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли се Ви разумете у полицијске
чинове?
СВЕДОК "А": Па онако донекле.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Донекле. Били сте дуго у полициј, рекли
сте нам, то данас потврдили зато Вас питам. Знате ли чинове својих
старешина?
СВЕДОК "А": Мојих старешина?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да.
СВЕДОК "А": Па знао сам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ево рецимо конкретно господина
Јовановића и господина Репановића, које су чинове имали у том тренутку?
СВЕДОК "А": Па.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не говорим о формацијским њиховим
него чиновима?
СВЕДОК "А": Значи, господин Репановић ја мислим да је био поручник, па
после капетан, а Јовановић је био потпоручник.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А шта је по чину био ово лице које
означавате као «Чегар 1»?
СВЕДОК "А": Па сигурно неки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није имао чинове, рекао је да га није видео са
чиновима.
СВЕДОК "А": Није имао чинове, али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није имао, није носио чинове, кад га је видео
рекао је.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја Вас молим немојте ме
прекидати, дозволите да појасним питање па ми онда забраните.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам да Вас прекинем зато што је рекао кад га је
видео тад, о том догађају причамо, он каже није имао.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија у истрази је, предочавам па ћемо
то пронаћи он рекао «он је имао виши чин».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како зна, тако поставите питање.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па управо то, зато хоћу да кажем, зна ли
који је чин да не би био сугестиван па онда ако зна који чин, или не зна
који чин како зна да је виши чин, ако није тада имао чинове, изјаснили сте
се да није имао чинове данас и тих дана када сте наводно виђали?
СВЕДОК "А": Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли га икад видели са чиновима?
СВЕДОК "А": Не.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда откуд знате да је био виши чин?
СВЕДОК "А": Па чим је наредио помоћнику, мислим овај, кренуо да, значи
сигурно је био јачи по чину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте молим вас, јел Ви хоћете да прекинемо
колега Ђурђићу, дајте да завршимо, нека заврши.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија имам још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате још доста?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи укључите микрофон да чујемо да се то
региструје.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Адвокат Милан Бирман моли ако можете да
дозволите да напустим суђење, мењаће ме колега Драган Палибрк зато што
у четири сата имам заказано у УБПОК-у, требам да прођем поред Сајма.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ћемо да наставимо сутра.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Нећу стићи.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија мени не смета можемо наставити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сагласни. Можете, е хвала.

ВР

Суд доноси

З

На сагласан предлог странака

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес настави 07.12.2006.године,
са почетком у 09,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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