Република
Србија
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Београд
Ул. Устаничка бр. 29
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД
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Председник већа објављује предмет главног претреса и
састав већа, те утврђује да су на главни претрес приступили:
Драгољуб

28

• заменик тужиоца за ратне злочине
Станковић,
• окривљени Поповић Сретен и
• окривљени Стојановић Милош, са
• браниоцем адвокатом Божом Прелевићем.

08

Предмет главног претреса је кривични поступак који се води
против Сретена Поповића и Стојановић Милоша због кривичног дела
ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗЈ, а по
оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ бр. 5/06 од 22.06.2009.
године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ова последња измењена оптужница.

Веће ће бити у саставу Растко Поповић – председник већа и
судије, које сте већ раније упознали, са моје десне стране судија Винка
Бераха Никићевић, са моје леве стране судија Снежана Николић
Гаротић.

З

Да ли има примедби на састав већа?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Хвала. Немам примедби.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

ВР

Нема примедби на састав већа.
Да ли сте сагласни да држимо данас главни претрес?
На сагласан предлог странака,
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес одржи.
К-По2-51/2010
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Главни претрес је јаван.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Узећемо личне податке. Поповићу можете да
приступите.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОКРИВЉЕНИХ
Окривљени СРЕТЕН ПОПОВИЋ

ВР

З

08

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких измена у Вашим личним подацима
у односу на.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: У односу на место боравишта, пребивалишта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја сам то дао касније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је оно, јесте. Кажите, Божидара Аџије 20, Ниш, је
ли тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово остало, отац Станимир, мајка Душанка
девојачко Бановић и остало?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само измена у улици.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: У улици, има тамо али сада задњи пут када сам
добио грешка је била 20/1/13, /2/13, а тамо је било 21/2/13, грешка је,
штампарска грешка је била сигурно када сте писали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте у полицији и даље?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте, на којим пословима?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: У Жандармерији у Нишу, шеф Одсека за обуку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За обуку. Са месечним примањима?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Сада око 80 хиљада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада око 80, ево и то је на пример измена. Ако нема
више неких измена то је то, можете да седнете.
Окривљени Поповић Сретен, са личним подацима као на
записнику из досадашњег поступка.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро Стојановићу. Исто питање, да ли има неких
измена у односу на личне податке које сте?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, не, иста је адреса становања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све исто?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Све исто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте сада распоређени?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Одред Жандармерије Краљево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радите као?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Припадник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којим пословима?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Припадника, полицијски службеник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицијски службеник?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико имате месечна примања?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: 60.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 60 хиљада. Адреса?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Крушевац, Книнска 22.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи остаје исто.

З

Окривљени Стојановић Милош са личним подацима као на
записнику из досадашњег поступка.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте окривљени. Седите Стојановићу, можете да
седнете. Окривљени сте у овом поступку, знате ваша права и обавезе, ја
ћу укратко рећи да као окривљени нисте дужни да износите своју
одбрану и да одговарате на постављена питања, уколико то ипак желите
знајте да све оно што будете рекли против вас се може користити као
доказ. Имате право на браниоца, то право сте искористили, такође,
имате право да постављате питања, да стављате примедбе, предлоге,
појашњења, је ли то јасно?
Окривљени упозорени, поучени у смислу члана 89 и 318

ЗКП.

Главни претрес почиње читањем оптужнице Тужилаштва
за ратне злочине КТРЗ 5/06 измењене 22.06.2009. године.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу наравно прочитати измењену изреку
оптужнице:
оптужујем Поповић Сретена и Стојановић Милоша, што су

З
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у првој половини јула 1999. године у контексту и у блиској вези са
оружаним сукобом између Савезне Републике Југославије и Коалиције
НАТО снага који се одигравао на подручју Косова, а започет је
проглашењем ратног стања када је отпочела офанзива НАТО снага
према Савезној Републици Југославији и истовремено у време постојања
оружаног сукоба између оружаних снага Савезне Републике Југославије,
Војске Југославије и полицијских снага Републике Србије, са једне
стране и припадника наоружане војне организације Ослободилачке
војске Косова, са друге стране, као припадници страна у сукобу и то
припадници Оперативно потерних група које су формацијски припадале
124. интервентној бригади Посебних јединица полиције и то окривљени
Поповић Сретен у својству командира вода Оперативно-потражних
група, а Стојановић Милош у својству командира одељења истог вода,
противно заједничком члану свих Женевских конвенција, члану 3 став 1
тачка а) и д) и члану 75 тачка 6 Допунског протокола уз Женевске
конвенције од 12. августа 1949. године о заштити жртава
немеђународних оружаних сукоба Протокол I,

ВР

нису поступали на начин предвиђен одредбама члана 4 и члана 5
III Женевске конвенције о поступању са ратним заробљеницима из 1949.
године према оштећенима Битићи Илију, Битићи Аргон, Битићи Мехмеду,
који су били припадници добровољачке јединице зване „Атланска
бригада”, формирана крајем марта 1999. године у Њујорку, држава САД
и која је бројала око 400 припадника америчких држављана албанског
порекла, који из Републике Албаније илегално прешао на подручје
Косова и у току априла 1999. године ставила се у службу Ослободилачке
војске Косова као једној од страна у оружаном сукобу,
већ су их лишили права на правилно и права на правично суђење
и према њима примењивали мучење, тако што је Поповић Сретен
наредио Стојановић Милошу да лиши слободе оштећене у Окружном
затвору у Прокупљу, те да их спроведе до Наставног центра у Петровом
Селу код Кладова, у моменту када су оштећени по издржаној казни
затвора за прекршај напустили просторије Окружног затвора у
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Прокупљу и када је требало да буду депортовани преко државне
границе СРЈ, па је дана 08. јула 1999. године примљену наредбу
Стојановић Милош извршио ангажујући припаднике свог оделења
Николић Александра и Станојковић Дејана, те је у просторијама
Окружног затвора преузео оштећене, лишио их слободе стављајући им
лисице на руке и тако везане довео до Наставног центра и предао их
Поповић Сретену,

ВР

З
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те су сву тројицу заједно сместили и затворили у једну просторију
са металним вратима која се налази у недовршеном објекту који је
делимично укопан у земљу у делу до писте за постројавање која је
служила за одлагање опреме и муниције, коју су претходно испразнили,
у којој није било основних хигијенских и здравствених услова, где су
оштећене држали затворене више дана, свесни да су на тај начин
предузели службене радње хапшења и привођења без писмене наредбе
надлежног органа и без одлуке надлежног суда и свесни да су својим
понашањем и односом према оштећенима код њих створили страх за
живот и телесни интегритет који је био у мери озбиљног и
неподношљивог једном људском бићу, јер су их као службена лица
лишили слободе не саопштавајући им разлоге хапшења, превезли их
везане из Окружног затвора у Петрово Село у за њих непознатом
правцу, затворивши их и држећи данима у објекту који није имао
минималне хигијенске и здравствене услове, не објашњавајући им
разлоге задржавања, њихов статус нити даљу њихову судбину, који
страх за живот и телесни интегритет оштећених нарочито се појачавао
до нивоа озбиљног и прекомерно неподношљивог једном људском бићу,
онда када их је Поповић Сретен неутврђеног дана у касним вечерњим
сатима предао за сада непознатим припадницима МУП Републике Србије
и САЈ који су оштећене везали жицом и тако везане угурали у службено
возило и одвезли на око 500 метара иза наставног центра до јаме за
одлагање смећа, где се налази масовна гробница посмртних остатака
цивила албанске националности од раније довезених са Косова и
похрањених,

при чему је Поповић Сретен био или могао бити свестан да ће НН
лица управо извршити њихову егзекуцију без суђења и свестан да
својим предузетим службеним радњама према оштећенима значајно
доприноси самој егзекуцији, па је изводећи оштећене из магацина и
предајући их у сред ноћи, на то пристао
К-По2-51/2010

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 23.09.2011. године

Страна 7/51

28

након чега су непознати припадници МУП Републике Србије и САЈ
из ватреног оружја испалили пројектиле у потиљачни део главе све
тројице оштећених, услед чега је код њих наступила смрт, а њихове
посмртне остатке похранили у масовну гробницу, да би 14. јуна 2001.
године на врху масовне гробнице били пронађени посмртни остаци
Битићи Мехмеда, Агрона, Илија жицом везаних руку и са прострелним
ранама у потиљачни део главе,
- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против ратних
заробљеника из члана 144 КЗЈ.

ВР

З

08

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем, само да питам, то је оптужница од ког
датума?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 22.06.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2009?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па имамо ту у списима предмета, али не иде тако
баш, није на идентичан начин како сте прочитали сада, јесте Ви то исто,
колега Прелевићу јесте констатовали Ви то да постоји измена?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Постоји измена, ја вас молим да ми то
доставите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ми имамо у списима предмета од 22.06.2009.
године оптужница која другачије иде, диспозитив другачије изгледа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ја сам, председавајући, такође приметио
разлику, па пошто се ради о веома озбиљном предмету ја Вас молим да
нам доставите оптужницу да би они могли да се спреме у односу на
такву измењену оптужницу, ми немамо ту тако измењену оптужницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми исто имамо оптужницу од 22.06.2009. године, то
је измењена оптужница што је у списима предмета, али потпуно
другачије гласи диспозитив, слично је, али није исто. Сложићете се са
мном колега Прелевићу, слажете се? То је примљено у суд 03.09.2009.
године и то је та оптужница која и даље егзистира, сад ја не знам шта
сте Ви прочитали, ми ту оптужницу немамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево, то је ова КТРЗ 5/06 од 22.06.2009. године.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је исто код нас, исте ознаке су све само што
садржина оптужнице није иста, мислим Ви то морате доставити како
супротној страни тако и суду, јер не можемо без тога да радимо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта да доставим, имам само ово.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Судија, ми се свакако не можемо изјаснити ако
то добијемо сада, дајте ако можете неки рок примерен да видимо у чему
је разлика и да ли треба спремити одбрану у односу на те неке нове
чињенице које је он изнео, па Вас молим да се одложи за неки период
краћи, како већ веће има времена и да омогући окривљенима њихово
законско право. Хвала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па могу да погледам, дајте да видим. Добро. Нису
више стилски урађена, али. Сад ћемо то да решимо само да нађем, јер ја
заиста не знам како је дошло до тога да мени искочи ово. Само мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете једну кратку паузу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Може кратку паузу да ја нађем међу папирима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

З

КОНСТАТУЈЕ СЕ да оптужница која је прочитана од стране
заменика тужиоца за ратне злочине не одговара садржини
оптужнице која се налази у списима предмета, а која је
примљена у суд дана 03.09.2009. године, што је приметио и
бранилац окривљених, који захтева од заменика тужиоца да му
се достави примерак сада прочитане оптужнице, да види у чему
се састоје измене и како би се окривљени могли спремити ради
изношења одбране, или тражи да се данас достави или да се да
наравно одређени рок како би се одбрана припремила.

ВР

Заменик тужиоца за ратне злочине моли суд да да кратку
паузу да би се решио овај неспоразум.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује се пауза у трајању од 10 минута.
Након паузе наставља се главни претрес.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче јесмо решили проблем?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, дошло је до техничке грешке, ја сам заправо
пронашао верзију која је отишла у суд, видим да ту нема неких разлика
осим неких језичких исправки, па сада ако хоћете ја могу и да прочитам
или да констатујете да је ова верзија прочитана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па било би добро да прочитате после овог што се
десило, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро.
Дакле, читам верзију оптужнице од 22.06.2009. године, која је
примљена у суду 03.09.2003. године.

08

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2009. године, извините.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 2009.

Оптужујем Поповић Сретена и Стојановић Милоша, што су

ВР

З

у првој половини јула 1999. године у Прокупљу у Полицијском
кампу за обуку специјалних јединица полиције у Петровом Селу код
Кладова, (то је уствари та разлика), у контексту и у блиској вези са
оружаним сукобом који се одвијао на АП Косову, између Савезне
Републике Југославије, Војске Југославије и полицијских снага
Републике Србије са једне стране и Коалиције НАТО снага и припадника
наоружане војне организације Ослободилачке војске Косова са друге
стране, почев од 23. марта 1999. године, проглашења ратног стања до
20. јуна 1999. године, као припадници страна у сукобу и то припадници
Оперативно-потерних група које су формацијски припадале 124.
интервентној бригади Посебних јединица полиције и то окривљени
Поповић Сретен у својству командира вода ОПГ и Стојановић Милош у
својству командира одељења истог вода, супротно одредби члана 3 став
1 тачка а) и д) Женевске конвенције о поступању са ратним
заробљеницима, III Женевска конвенција и одредби члана 44 став 1 и 5
и одредби из члана 45 став 1 и 2 Допунског протокола уз Женевске
конвеције од 12. августа 1949. године о заштити жртава међународних
оружаних сукоба Протокол I, ратификовано од стране Народне
скупштине ФНРЈ 1950. године,
оштећене Битићи Илија, Битићи Аргон и Битићи Мехмеда који су
били припадници добровољачке јединице зване „Атланска бригада”,
формирана крајем марта 1999. године у Њујорку, Држава САД и која је
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бројала око 400 припадника америчких држављана албанског порекла
која је из Републике Албаније илегално прешла на подручје Косова и у
току априла 1999. године ставила се у службу ОВК као једне од страна у
оружаном сукобу,
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лишили права на правилно и правично суђење и према њима
примењивали мучење, тако што је окривљени Поповић Сретен по
пријему наређења од претпостављеног старешине МУП, генерала
Ђорђевић Властимира наредио свом потчињеном окривљени Стојановић
Милошу командиру одељења вода да оштећене лиши слободе у Окружни
затвор у Прокупљу, када буду отпуштени по издржаној прекршајној
казни затвора, те да их спроведе до наставног центра у Петровом Селу
код Кладова, што је овај и учинио и дана 08. јула 1999. године
ангажовао припаднике свог оделења полиције Николић Александра и
Стаменковић Дејана са којима је дошао у просторије Окружног затвора,
оштећене лишио слободе стављајући им лисице на руке и тако их везане
превезао до Наставног центра у Петровом Селу, где су их предали
окривљеном Поповић Сретену који их је заједно са окривљеним
Стојановић Милошем затворио у једну просторију са металним вратима
која се налази у недовршеном објекту делимично укопано у земљу, која
је служила као приручни магацин за одлагање опреме и муниције, а који
су претходно испразнили, иако та просторија није била опремљена за
боравак људи јер у њој није било основних хигијенских и здравствених
услова за затварање лица, нити основних претпоставки за одржавање
личне хигијене нити воде за пиће, ВЦ, лежајева за спавање где су
оштећени држани закључани више дана,

ВР

а били су свесни да службене радње хапшења и привођења
предузимају без писмене наредбе надлежних органа и без одлуке
надлежног суда о одређивању притвора, што је противно Закону, те да
лишење слободе и везивањем оштећених у Прокупљу спровођењем
оштећених до Наставног центра у Петровом Селу удаљеном око 300
километара, затим затварањем у неуслован објекат, без саопштавања
разлога хапшења, о спровођењу и хапшењу, према њима испољили
нечовечно и деградирајуће понашање, и предузимали радње психичког
мучења, јер су код њих тако створили страх за живот и телесни
интегритет који је био у мери озбиљног и неподношљивог, а који страх
се нарочито појачао до нивоа озбиљног и прекомерног једном људском
бићу оне ноћи када их је окривљени Поповић Сретен извео и предао за
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сада непознатим припадницима МУП Републике Србије и САЈ који
оштећене везују жицом, убацују у службено возило и одвозе до јаме за
одлагање смећа удаљено око 500 метара где се налази и масовна
гробница посмртних остатака цивила албанске националности раније
довезених са Косова,
при чему је окривљени Поповић Сретен према својим својствима
заменика командира Наставног центра и околности извођења и предаје
оштећених могао да зна да ће их непозната лица лишити живота, без
одлуке и без суђења, што се управо и догодило,

08

па дана 14. јуна 2001. године посмртни остатци покојних Битићи
Мехмеда, Аргона и Илија су ексхумирани и идентификовани у масовној
гробници у Петровом Селу, која се налази на око 500 метара од
Наставног центра, а обележена као ПС-1, при чему су руке оштећених
биле везане жицом са прострелним ранама у потиљачним деловима
главе,
- чиме су извршили кривично дело ратни злочин против ратних

заробљеника из члана 144 КЗЈ.

З

То је та оптужница.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем тужиоче. Јесте разумели оптужницу?

ВР

Окривљени изјављују да су оптужницу разумели, а да је
оптужница прочитана од стране заменика тужиоца за ратне
злочине.

АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Могу ли, обзиром да је дошло до промене
председника већа, ја би хтео новог председника већа само да упознам
са неким чињеницама које јесу од значаја, а упознали смо и претходно
веће, и те чињенице се нису измениле. Ја хоћу да вас упознам са
чињеницом да, док Ви овде у главном претресу водите поступак по овој
оптужници у односу на сведоке, из ове оптужнице постоји истражни
поступак у овом суду у односу на иста лица постоји и преткривични
поступак. Хоћу да вас упознам са чињеницом да је полиција вршила
страховит притисак на сведоке који су мењали исказе тако што је
подизала потернице уочи саслушања пред претходним већем, подизала
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потернице без икаквог разлога и тако даље. Значи, хоћу да вам кажем
да неки од сведока након сведочења пред претходним већем никада
нису успели да регулишу свој статус у полицији који је био и пре тога
регулисан, а сви други су регулисали осим њих. Са друге стране, такође
хоћу да вам кажем да је и када је први пут прочитана овако измењена
оптужница, да сам ја рекао да она јесте у суштини шизофрена јер
представља ратно стање у време када је потписан мир, а окривљенима
се ставља на терет нешто што нису урадили, што иначе није иманентно
ратном стању него нормалном стању и мислим да ово јесте дезавуисање
суда из чега је изашла укидајућа пресуда где, такође се то ставља као
примедба, јер мислим да суд ако утврђује овакву оптужницу мора да
почне од тога да ли је она заснована на чињеницама које су познате у
истрази, а овде је већина чињеница позната у истрази што се тиче с ким
смо ми то били у оружаном сукобу, ко је био са друге стране, да ли смо
ми били у оружаном сукобу и признали ОВК, УЧК или немам појма ко, да
ли је икакво сазнање било о „Атланској бригади”, значи све су то ствари
које су апсолутно познате и у току истраге и мислим да закон налаже да
се оптужница напише на основу доказа који су изведени у истрази, а
молим вас, ово је супротно опште познатим утврђеним доказима и
ставовима државе Србије и Републике Србије и тада тако да ја бих само
хтео да вам кажем да уствари овај поступак овде пред вама и даље
прати тај страховит притисак, рецимо истрага против сведока у овом
предмету је отворена, нема оптужнице четири године и она је подигнута
уочи њиховог сведочења, тако да знате да постоји одређена
недозвољена врста притиска на сведоке у вашем предмету. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Дошли смо до дела где је саслушање
окривљених. Да ли сте спремни данас да изнесете своју одбрану
обојица?
КОНСТАТУЈЕ СЕ да окривљени Поповић и Стојановић желе
да изнесу данас своју одбрану, па се пре саслушања
првоокривљеног Поповић Сретена, другоокривљени Стојановић
Милош удаљава са заседања до позивања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стојановићу будите ту испред, па ћемо Вас позвати.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поповићу можете да приступите. Ви сте више пута
давали своју одбрану, закон и дужност ми налаже да Вас питам да ли
признајете извршење кривичног дела које Вам је стављено на терет и
своју кривичну одговорност и са друге стране да ли желите данас да
изнесете своју одбрану.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Господине председниче не признајем ово, да
сам извршио ово кривично дело и нисам извршио ово кривично дело
које ми се ставља на терет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате право да у неометаном излагању
изнесете данас своју одбрану.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја бих желео да остане, не да остане него
заправо остајем при изјави коју сам дао на првом главном претресу, а ту
сам да одговарам на ваша питања све што вам не буде, у интересу да се
расветли ово дело и да се разјасни, да одговарам на ваша питања, а да
поново дајем изјаву мислим да већ ово је који пут да дајем, не знам
колико ће да има то ефекта, јер то се сад све више побркало такорећи у
овој мојој глави из једног другог разлога пошто сам после, хајде када
сам давао први пут нису ми били доступни ови предмети, сада имам
предмете и од једних сведока, од других сведока, од СУП, од суда и ово,
тако да сад су помешани и подаци и информације и ово, тако да највише
због тога би само да, ако може, да одговарам на ваша питања која би ми
ви поставили на основу чега је и одбијена ова прва пресуда. И само бих,
ако може да додам, што се тиче овог кривичног дела које ми се ставља
на терет ратни злочин, ја сам на западном делу Србије, они су хапшени
на јужном делу Србије, ја сам у Центру за обуку они су хапшени у
Мердаре, ја сам извршио ратни злочин против ратних заробљеника, како
сам ја могао њих да заробим и како сам ја могао да будем са њима у
контакту уопште било како, осим тог што сам требао да извршим
задатак који ми је дао на терет, на да извршите. Толико, не знам шта
више да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то. Ви остајете при оној одбрани коју сте дали
на главном претресу?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, постављање питања иде другачијим током,
редом, прво иде тужилац, после бранилац и на крају ми. Тужиоче
изволите, имате право да поставите питања окривљеном Поповићу.
Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имајући у виду да је оптужени Поповић детаљно
дао своју одбрану на претходном суђењу и одговарао на бројна питања
и са тужилачке стране и са стране, ја бих имао само пар питања. Прво
питање се односи на Косово и на састав Оперативно-потражне групе, у
том смислу што бих питао да ли су имали неку сарадњу и контакте са
оперативном, јединицом Оперативно-потерне групе из града Пећи и да
ли неког познаје из те јединице? То би било питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја мислим да ово питање није уопште у
интересу овог предмета, тако да нема потребе да на то одговарам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате право да не одговорите на постављено
питање или.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па нема потребе да одговарам на то, јер није
то у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не желите да одговорите?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не желим да одговорим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад да се вратим на Петрово Село и на камп и на
време догађаја, питање гласи да ли је Радосављевић долазио у Петрово
Село у време док се одржавала тамо обука?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, то има и у изјави да је долазио, повремено
би долазио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли, само да се подсетимо како је он долазио и
које возило је користио?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не могу то да се сетим сада.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао возача?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па како кад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко га је возио, је ли Вам познато то?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па гледајте сад од Косова, па онда овамо у
Србију, па у Жандармерији, сад ко ће да се сети који су му све возачи
били. Не могу да се сетим тад у то време ко је могао да буде.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим на време када се обука одржавала у том
селу, а то значи?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Знам да је повремено долазио са возачем, али
ко му је био не знам, не могу да се сетим стварно не могу.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли је било и да ли је то био један човек
или је мењао возаче?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па у већини случајева би ишао човек сам, није
се, али зависи сад одакле би дошао, ако би долазио са Косова дошао би
са неког отуда, ако би долазио из Београда онда са неког из Београда,
зависи са ког терена је долазио, јер он је већином био буквално
„летећи” да кажем, свуд је био ангажован.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате возила?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па знам да је имао један „Чироки” али.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које боје?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Црна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Црна боја.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате која су возила била паркирана у
кампу јула 1999. године?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тад кад је почела обука?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тад смо дотерали цивилна возила и дотерали
смо „Тојоту ландкрузер” две или три колико је било, маскирне, јер лично
сам ја 30. увече са људима из Приштине их довезао, то и нека цивилна
возила и једну камп приколицу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Те „Тојоте” јесу то били џипови или путничка
возила?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Теретна возила „Тојота ландкрузер” са осам
седишта или тако нешто, имала је стакла.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И само још ово питање, које боје су била та
возила?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Маскирна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Маскирне боје?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да, јер смо их фарбали зато што су била
одузета на терену.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате да ли сте мењали оружје,
наоружање?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У току рата на Косову?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не можемо да мењамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је стигло неко ново оружје које сте
задужили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Молим?
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је стигло неко ново оружје?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Где?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Приштину?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Доле?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Доле.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само још ово да ли су то нове аутоматске пушке
ЦЗ МБ92, јесте ли задуживали такво оружје?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Имали смо их у формацији.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате када сте те аутоматске пушке
задужили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па не знам, то је одавно било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Бранилац окривљеног.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Бранилац окривљених. Ја бих питао окривљеног
Поповића да објасни поново, који је тачно његов задатак био везан за
ове оштећене браћу Битићи?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Мој задатак је био по наређењу генерала
Властимира Ђорђевића, начелника Ресора јавне безбедности да
обезбедим људе да иду да обезбеде безбедан спровод три лица
албанске националности од затвора Прокупље до Петровог Села и у
Петровом Селу да их задржим док не дођу лица која буду послали они
из Министарства унутрашњих послова.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, кад кажете да пропрате тако сте рекли.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да пропрате.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте Ви издали неко наређење Стојановић
Милошу?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја сам Стојановић Милошу рекао, пошто је
једино он имао возило које је било исто као што сам дао у изјави, једино
је он имао возило на располагању и једини који је био близу ту
Прокупља пошто је то већ увече било.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите нам само који је задатак био?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Његов је задатак био само да обезбеди спровод
лица од затвора до мене, да ми их преда, до Петровог Села.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је његов задатак био да превезе та лица?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кад кажете спроведе, да ли можете суду да
објасните шта значи то сад спроведе, тачно који је тачан његов задатак
ако није требао да их вози шта значи спроведе?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па буквално значи, други су све те радње
урадили, његово је било само да обезбеди да то возило са лицима
безбедно дође до.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Које возило?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: „Пајеро”, ја сам после видео да је „Пајеро”, а
тад нисам знао које ће да буде возило, али када су дошли.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте Ви организовали то возило „Пајеро”.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли знате ко је возач тог возила „Пајеро”?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам, тада сам га видео и више га нисам
видео, можда сам га и виђао али.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Стојановић Милош зна, да ли Вам је
познато да ли он зна име и презиме тог?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам, не верујем.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте издали наредбу да Стојановић Милош
и остало друго двоје припадника лише неког слободе?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Где се њихов задатак завршава?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Оног тренутка када су их мени предали и када
сам их затворио у магацину Наставног центра у Петрово Село.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: То су две радње, да ли у тренутку када су
предали или када сте их затворили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, само кад су ми их предали.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Када су их предали. Добро. Шта је Ваш задатак
тачно?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па сад, кад погледам све ово мој задатак је био
чисто један кључар у затвору шта би радио, преузми лица, затвори,
предај када дођу, ја то тако сада видим.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Јесте Ви лишили слободе та лица?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, ја нисам могао да их лишим када су они
преузети из затвора.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажете да је Ваше наређење било да их
задржите.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да из задржим.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Колико времена да их задржите?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нису ми они рекли, ја сам нити сам могао ја да
претпоставим колико ће то да буде.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Где да их задржите, да ли су Вам рекли где?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да их задржим да буду безбедни. Не, нису ми
рекли где, него да их задржим, али ја пошто сам био сам, ја сам морао
да нађем неко адекватно место, а још лица су из затвора да буду, јер ја
не могу са њима да будем заједно у кругу, а имао сам друге обавезе, и
онда сам нашао адекватно место које се могло закључати и задржао сам
их ту.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Хоћете нам описати адекватно место?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: То је магацин са металним вратима, а унутра су
били неки сандуци са неким наоружањем које је одузето са територије
Косова, међутим, ја сам померио то и онда пошто су биле ту као рафови
како да вам кажем, даске, ја сам на тим даскама ставио, импровизовао
лежај, ставио ћебад и оставио их ту.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је та просторија имала воду?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Имала је воду и имала је тај пропуст за отпадну
воду.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте им дали храну?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Јесам, одмах чим сам дошао узео сам, значи,
пакет и дао сам и по једну флашу сока.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је та просторија имала ВЦ?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Није имала ВЦ, али ја сам сматрао то пошто је,
заправо нисам ни ја сматрао да је требало то да они ураде ја би их
одвео да иду у ВЦ, међутим, ја сам отишао сутрадан код њих ујутру да
питам како су, шта су, је ли хоће да иду у ВЦ, они кажу „не, ми смо већ
били” пошто је имало ту и ставили су циглу где су то радили малу нужду
да кажем.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А пошто се ово тонски снима, то што показујете
руком неће ући у транскрипт, према томе умете ли Ви речима да
опишете то што млатите рукама?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тај део где су они вршили нужду је у средини
просторије која се налази и она служи за отпадну воду.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је то канализација?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, она иде у канализацију.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Који је промер те цеви?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Фи 100. Па може да се види.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро. Кажите ми да ли Ви, Ви сте пореклом са
Косова то сте изјавили до сада, да ли знате албански језик?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Знам, знам доста добро.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте са њима разговарали?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Јесам.
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АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: На ком језику?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па овај један мислим да је најмлађи био, он
није знао добро српски, а старији овај и средњи су знали, па сам ето
чисто мало се са њима и пошалио мало на албанском, мало на српском и
тако.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, да ли је Вама познато зашто су та лица
доведена код Вас?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја сам могао само да претпоставим, пошто кад
сам већ са њима био разговарао и када сам видео да су страни
држављани, да се ради о депортацији, ја о ничему другом нисам могао
да претпоставим.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажете кад сте са њима разговарали?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Јесу Вам они то рекли?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Они су рекли „шта ћемо ми овде, ми смо
требали да идемо на Мердаре да нас спроведу”, реко „ја не знам шта
ћете”, а знам да на Мердаре не може да се врши, сад кад видим неке
ствари онда на Мердаре није ни могла да се врши депортација, јер то
није граница, депортација странаца се врши на неком граничном
прелазу по правилнику тамо о.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, да ли сте Ви њих претресли?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нисам их претресао.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте видели неки документ њихов?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Само сам их питао формалности, реко „имате
ли шта код себе”, и овај један је извадио папир ја мислим, шта је било,
да ли је стварно било пресуда или решење судско или о изласку не
знам, само знам да сам запамтио плава, ево и сад имам сличну неку
картицу, питао сам „шта вам је то” и они су рекли „то нам је полиса
животног осигурања”. И ту сам тек после видео америчко и тада сам тек
и схватио да су они амерички држављани. Друго, ја нисам нити сам их
претресао нити су ми показали.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А шта су они то урадили, па су лишени слободе
у Прокупљу?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја када сам их питао они су рекли да су прошли
границу и да су их ови у Рудару ухватили, а они су пошли били да
пребаце нека лица, мислите за то?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да су пошли да пребаце нека лица у Краљево
из Призрена, а зашто су направили тај прекршај, они су рекли били да
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су тада дошли да виде своју породицу, овде им је био ваљда брат,
сестра и мајка. Сестра је као наводно непокретна и да су чули да су они
сви настрадали и онда кад су се повлачили ови, када смо се ми
повлачили, уствари када су они се враћали на Косово, да су они, то су
њихове речи, да су они дошли са тим збеговима који су били.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли Вам је било код од Ваших
претпостављених и да ли имате сазнања да је Стојановић Милошу било
ко у Прокупљу или било где друго рекао да се ради о ратним
заробљеницима?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не и сама пресуда тамо пише да су за
царински, не царински прекршај, него гранични.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте видели неке плочице ОВК?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, то сам видео у овим изјавама и ово,
међутим, опет ако ми дозволите, ја те плочице као што се види да може
свако да их набави, али једна од тих плочица коју сам прочитао
службену белешку од Лутовац Машана начелника ОКП у Прокупљу, тога
дана када су били ухваћени да је једна плочица била коју носе
припадници резервног састава војске Републике СРЈ да кажем тадашње
Југославије. Ено децидно пише у плочици шта имају садржину те
плочице, тако да то припадник УЧК неће да носи ту плочицу сигурно,
него зна се како се.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми, је ли Вам било познато да су они
лишени слободе приликом тог прелаза на Мердару?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Пре тога ништа ја нисам знао шта и како, ја сам
само знао да треба да их преузмем из притвора, да се узму из затвора, а
због чега, шта су они урадили док нисам са њима разговарао нисам
знао.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, јесу они лишени слободе по Вашем
сазнању или заробљени?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Они су рекли да су хапшени зато што су
прешли овамо.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, кажите ми Ви, кажете да је Ваш задатак
био да их задржите, колико дуго?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ја нисам знао колико дуго ће да буде, јер
после тога одмах су ме и звали да треба да их предам, ја зато сам и
рекао мало пре, моје је било да их закључам и да их пуштим, да их дам,
значи, да их примим и да их предам, ништа друго.
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АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, Ви сте раније изјавили да Ви нисте
никакву писмену документацију о томе водили, можете ли пред овим
већем рећи зашто нисте водили никакву документацију?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја сам, када сам разговарао са генералима, ја
сам питао био после да ли треба нешто, не, све што се ради то се ради у
Београду, а друго пошто сам већ видео да, претпоставио да се ради о
депортацији то није делокруг нашег посла, друго ја сам припадник ПЈМ,
ПЈП, ОПГ нисам обичан полицајац, немамо ми услове у Центру за обуку
да водимо те послове и то, због тога је то и остало да се ради у неким
другим канцеларијама или институцијама. Ту је МУП, ту је правосуђе,
Министарство правосуђа.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Како ту је Министарство правосуђа?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па министарство, затвор, како, они нису хтели
да их пуште док не дођу припадници да се обезбеде да би се предали,
значи да нисам то могао ја да организујем и ја да наредим и ја да кажем
„е ти” како се зваше онај из, управник затвора, „доћи ћу ја да узмем, дај
та лица овамо”, ко сам ја.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Који сте Ви чин имали?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Потпоручник тада.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, кажите ми да ли је било тада неких
ратних дејстава?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не. Кад смо се ми, ми смо већ, ја сам 13.
напустио Косово, 09. је потписан споразум, где је ратно дејство. И још
они возе цивиле пребацују их на територију Србије.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро. Кажите ми Ви, кажете да сте разговарали
са тројицом оштећених, нажалост покојних.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нажалост.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми, можете ли ми описати њихово
понашање?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ја када сам разговарао, ето ја више сам са
људима радио, нисам радио са стварима што каже оно, видела се
њихова опуштеност и ово, значи, није било никакво неко устезање или
неки страх или нешто.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А зашто би било страха?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па што би било када знају да треба да иду.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Где?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па да их пребаце, да их депортују преко
границе, ено и у списе предмета има од Министарства правосуђа, како
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се сећам сад кроз маглу, да је било донето решење да се пребаце преко
Прешева ваљда, ако ме сећање не вара, у списима предмета.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато зашто су они баш доведени
код Вас?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па зашто не знам, али могу да претпоставим
пошто је ту румунска граница, да можда преко тога, јер ту је близу
Кладово је одмах, нема 4 километра, 5, само могу да нагађам ја, ништа
да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су они Вама у том разговору рекли да су
они припадници некакве бригаде?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не. Нисам ја са њима о томе ни разговарао
уопште, јер прво и прво зашто би ми пало на памет да причам о томе
када видим да чине један хумани гест и да пребацују оној ујдурми тамо,
како да кажем оном хаосу, пребацују једну породицу, чине један прави
гест, људски гест, а овамо хоћу да размишљам да ли су они били
ратници, да је био ратник не би то урадио засигурно, припадници ОВК
то тада нису радили, то видимо сада.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Па да је био ратник да ли би по Вашем сазнању,
'ајмо овако, да ли сте имали сазнање да је Државна безбедност из
Прокупља обавила разговор са њима? Да ли сте Ви имали сазнање у
тренутку када они вама доводе?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тад нисам знао уопште ништа око тога до
читања, зато сам и рекао не могу да дајем изјаву, јер више не знам шта
је, али опет наводим изјаву Лутовац Машана, тога дана када су они
приведени, да је он водио разговор са њима и да их је предао са
предметима радницима Државне безбедности, испостава у Прокупљу.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Дуго сте у полицији, моје питање је и били сте
учесник тог сукоба на Косову, кажите ми да ли су припадници УЧК-а који
су били осумњичени за неке ратне злочине, ко је са њима водио
разговоре и каква је била у процесном смислу њихова судбина даље, ко
је радио те поступке?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Искључиво су радили, значи, радници Државне
безбедности и оперативни радници.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су та лица депортована?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам. Како мислите да ли су депортована?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су лица која су осумњичена за ратне
злочине депортована у иностранство? Да ли Вам је познат такав
податак?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: То не знам, не знам.
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АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Не знате. Да ли Вам је познато да је суд, затвор
у Нишу био препун Албанаца?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Затвор у Прокупљу.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: У Прокупљу и у Нишу?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Прокупље, Забела, и пардон и Ниш да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли је по Закону о полицији, какав
је ранг усменог наређења?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ево, како момак прима наређење сада овде,
преко радио везе, је ли је то наређење.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ја Вас питам по Закону о полицији?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: По Закону, све је то по Закону се ради, значи,
усмено наређење има усмено наређење, има писмено наређење, има
наређење путем радио везе, путем телефона или субординацијом, значи
командовањем.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте, по начину командовања, могли да
закључите да се то, да ту постоји нека сумња у поступање према
оштећенима, незаконито поступање?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Како сам ја могао да посумњам када ти јавља
начелник Ресора јавне безбедности.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је исти начелник Ресора јавио и да их
задржите и да их предате?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, по доласку лица која буду дошла.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су та лица позвала на наређење које је
Вама дато?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Јесте.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да их предате?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Те просторије у које су били смештени, у чему
су се разликовале од просторија у којима су смештени припадници,
полазници курса?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ево да кажем да ти, једино то што уместо
кревета су биле даске, и што сам их закључао, иначе услови ко је био
горе видео је, ни за припаднике, ево и кроз изјаве које су давали ови,
нису били ништа бољи, може да се види и сада још.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли је приликом њиховог боравка
организовано било какво гађање, пуцање?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, није могло, јер зато што нам није ни по
плану и програму било, а нису ни били припадници, тек су требали да
дођу сутрадан.
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АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, кажите ми каква је, каквог квалитета је
вода у Петровом Селу?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па више техничка него што је ова, али има
извор који се напаја повремено доносе из.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, да ли су припадници, да ли су ови
оштећени поред воде добили било какву другу течност која није
техничке природе?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Давато им је и млеко, дават им је, ја сам им
исто дао и сок.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: И обавезно, значи и воду исто, није то.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: У тренутку када сте их предали лицима, како сте
то описали у досадашњим исказима, да ли можете да ми опишете како је
њихово психичко стање било, да ли су они били уплашени или нису,
како су се понашали?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тога дана када су требали да дођу припадници,
сад датум 09. мислим да је и када ме је звао неко од ових припадника
који су дошли на обуку да неко виче командире, командире, ја сам се
био потпуно омео, занео сам се око других ствари, тако да сам их и
испустио био око тога и отишао сам и дао сам им воде и рекао сам им
јављено је вечерас, не каже зато што сам ја, дан ујутру сам им рекао да
„треба данас да дођу да вас преузму” и ондак они су дошли шта је, реко
„још их нема чекам сваког тренутка да дођу” и онда када сам то, увече
када сам их извео потпуно нормално људи знају да треба да иду.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Када сте их примали, да ли су они били везани
до просторије у коју сте их затворили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су они могли да побегну?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нису имали потребе, ја сам то сматрао.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Питање је да ли су могли да побегну, а не да ли
су имали потребе?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па да су хтели могли су та метална врата нису
толико била јака да не би могли.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А где би то побегли?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па где ће, где да побегну не знам ни зашто би
бежали.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Је ли то било у оквиру касарне?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па зашто би бежали не знам разлог уопште.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је било у оквиру кампа где су пуштени.
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Молим?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су пуштени у оквиру кампа да изађу из
кола?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Јесу, јесу, да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Када сте их, да ли су били везани у просторији у
којој су боравили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте их предали везане?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су их везали приликом предаје?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нису, ја оно колико сам видео нису.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро. Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се захваљујем.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ја се извињавам само још једно питање, да ли
можете да објасните у више наврата сте се изјашњавали у разним
својствима у овом поступку у последњих 10 година, значи, Ви сте
различито описивали временски ток колико су они код вас боравили, да
ли можете да појасните на основу чега сте сада сигурни и остајете при
исказу и са главног претреса да објасните разлог зашто сте давали
различите исказе о дужини њиховог боравка? Хвала.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Једини разлог зашто је био тај временски
размак се није слагао са даном изјаве, зато што кад сам био у притвору,
значи, добио сам комплет списе предмета, а знао сам да сам их узео тај
дан и да сам их предао оног дана када су требали припадници да дођу, е
сад ја нисам могао да се сетим тачно када су требали припадници да
дођу и онда ту сам правио ту разлику између два, три, четири дана,
међутим, када сам видео да припадници су долазили 09. увече онда сад
сам сигуран и знам да сам их значи 08. преузео, 09. увече да сам их
предао. Ето то је та разлика и због тога се није слагала та.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нема више питања ја бих се сада надовезао на
колегу Прелевића. Значи Ви сада то знате, њихов временски боравак у
Петровом Селу везујете за долазак припадника?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, на основу тога сам могао да се, не на
основу, него тако и јесте било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али Ви сте изјавили три, четири дана?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па зато што нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да завршим, па сте после рекли један или два
дана након довођења браће Битићи, телефоном Вас је позвао „Рођа”, па
сте онда рекли једне ноћи пар дана након последњег разговора са
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„Рођом” неко га је пробудио и тако и онда су дошли ти људи који су
одвели браћу Битићи, то Вам говорим оно што сте први пут дали у
исказу у полицији?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да, значи, једини проблем је то само што
нисам знао када је почела обука и зато сам са тим данима правио
грешке, иначе, значи, то је значи, сигурно, 08. дан када сам их узео и
дан када сам их предао је био кад су требали да дођу припадници, а
значи то је 08. и 09. увече, е зато сам правио те грешке, јер нисам знао
када је почињала обука док нисам видео у списе предмета, да би ми
освежило сећање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За то време колико су они боравили, то је негде,
колико сте рекли отприлике?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па то је, значи, они су дошли негде поподне и
сутра увече, значи, 'ајде да кажемо, то је већ лето, мрак је био када су
ови дошли, значи, да кажемо од 22,00, па до 12,00 не знам сад колико је
сати било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута сте им за то време носили храну, ланчпакете и тако, за сво време колико су били?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ланч-пакет сам им дао троделан одмах кад су
дошли ту ноћ, сутра ујутру им је дао био Николић Александар, дао им је
неко млеко, био и ја сам после када су ови момци дошли, значи, то је
било негде око 12,00 сати када су долазили припадници, када је овај
дечко дошао да ми каже да неко доле тражи командира и тад сам им
донео, значи, имали су троделни, то је значи рачунало би се доручак,
ручак, вечера и сутрадан. Значи, уз воду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи прво вече су добили храну и воду.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Троделни, троделни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Троделни?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: То је троделни, значи, за три оброка, по особи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта има у том троделном?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па сад шта су тад ставили, али сачињава један
троделни, значи, рачунам ја тада, рачуна се сардина, млеко обавезно,
нарезак, паштета, ондак иде ова чоколадица, јабука или поморанџа или
крушка зависи шта је у менију тада, то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру је однео „Специјални” једно млеко.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: „Специјални” једно млеко што је било млеко
код нас било у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте Ви у току дана, сутрадан сте још једном
однели?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Тај дан када ме је звао овај дечко, то је оно
што сам вам рекао мало пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је непосредно пре него што су одведени?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па то је, они су, не ово је било негде, значи, у
току дана, они су одведени увече, али исто је био троделни, мислим
троделни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико сте их пута посетили за време њиховог
боравка у том магацину?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па тад кад сам био разговарао увече, кад сам
их оставио ту попричао сам оно са њима, кад сам их питао имате ли шта
код себе и ово, ондак ујутру када сам дошао да видим да ли треба да
иду у ВЦ или нешто и оно, тад сам са њима поразговарао и ондак оно
када сам требао да их предам, то је три пута, јер ја сам имао обавезе
друге пошто сам био сам у кампу. Ја не бих њих можда ту ни затворио
да је имао још неко у кампу него сам био сам, а припадници су морали
да долазе, ја сам требао онда да видим око места, тамо да видим где
треба ко да се смести.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су Вам они изгледали за време тих разговора
са њима, јесу били уплашени?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, па нормално, јер они су знали, када су ми
рекли да су пуштени, да треба да буду депортовани и ондак мени реко
сигурно 'ајде ту је Румунија реко близу, што би ми пало на памет, таман
коме пада на памет то нешто да би се урадило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да нису мучени са Ваше стране?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су се жалили на услове у објекту?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, нису ништа коментарисали око тога, нису,
јер ја сам, пошто сам рекао да треба да дођу колеге и онда нема
разлога, јер знају да треба да иду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу имали неке посебне захтеве типа да се
обавести њихова фамилија или амбасада или тако што?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ништа око тога нису коментарисали, баш
ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам за ту просторију, нешто сте мало пре
причали, причали сте више пута током овог поступка, мене интересује,
сада ја нисам био на лицу места, био је претходни председник већа,
колика је та просторија?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па чим је као магацински простор да вам
кажем, 'ајде да је ово пола собе овако, значи колико то, 6 са 6, 5 са 6, то
је значи неких 35-40 квадрата, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ту су та, имамо фотографије можемо да
покажемо, то је са увиђаја.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Једина је та просторија имала врата и врата са
кључем иначе није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите Поповићу само да Вас питам, то је ова
просторија, је ли тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, ова, ова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ћошку та?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, то би био зид ево овако, значи један
прозор, други прозор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је показано на фотографији број 9, је ли тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ово су та врата?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

З

Након што му је предочена фотодокументација са увиђаја,
који је обављен од стране претходног председника већа,
окривљени показује да се ради о просторији која се налази на
фотографији број 9 и ради се о вратима на фотографији број 11
у фотодокументацији.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видим да су та гвоздена врата имала прозоре,
решетке и?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: И прозор још један.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И прозор још један поред тих врата?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте за тај мокри чвор да је је био на средини
те просторије.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: На средини те просторије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: А чесма је била са десне стране, значи чим
уђете с десне стране поред зида, уз зид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах уз зид с десне стране?
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ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Значи, на средини просторије, ово су врата
овако, овде је прозор, значи, на онај зид је била чесма, а доле је био тај
мокри чвор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то била потпуно испражњена просторија у том
тренутку или је било још неких ствари осим наравно оних
импровизованих кревета што сте Ви направили, све сте избацили?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да, направио сам од дасака те полице, па
она је била полупразна, ту су били само неки сандуци, нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам је ли из те чесме та вода била за пиће
или је била техничка вода?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па то је та иста вода коју смо сви користили у
кампу. То је један био резервоар, то је село.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као цистерна нека?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, па оно по селима се копа каптажа, тај
бунар и онда се допуњава, кад нема оно природним падом што се сакупи
вода.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је било приче током поступка да та вода
није за пиће, да се користила за.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Пили смо, пијаћа је вода била, него није имало
довољно капацитета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Користила се као техничка вода за купање и остало.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: И за пиће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да сте имали флаширану воду.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте кревета направили?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: То је три, колико сам рекао да је ширина, на три
места сам поставио то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли даске положили на земљу?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, цигла, цигла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цигла и онда?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то значи одвојене кревете или сте све
заједно?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па три овако, заправо целом дужином даске.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Целом дужином даске?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту се ћебе стави?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да, давао сам им по два-три ћебета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте правили кревете?
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ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па увече је било, оно дан је кад су их довели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, јесте ли мислили да ће бити дуже ту или сте?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, нисам ја знао уопште колико је
задржавање, него чисто нек се опусте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да имају.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли тражили можда да изађу у шетњу или тако
нешто?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, ништа, ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте знали о тим лицима, у разговору с њима
шта сте знали?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па осим оног што сам рекао мало пре, само да
су били превозили та лица из Призрена до овамо и да су грешком
промашили прелаз и да су их ови ухапсили и да су их затворили и да су
их пустили и да треба да их депортују, ето то и оно што смо причали,
кроз причу онако, шта је, како је, зашто су амерички држављани дошли
овамо кад су могли да чекају да прође рат, примера ради. Не, каже,
имамо брата тамо, сестру, мајку, то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте знали можда да ће им бити суђено због
нечега?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, зашто да знам кад видим да су, па не могу
да будем, да извинете, видовита Зорка шта ће да раде. Ја само сам
могао да претпоставим, ништа више, да нагађам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је за Вас било нешто необично као искусном
полицајцу то што се, на околност извођења тих лица из затвора, предају
без наредбе у току ноћи, под окриљем мрака, непознатим лицима који
малтене нису хтели ни да се представе итд. Је ли Вам то било нешто
необично?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па да вам кажем једну ствар, немам разлога на
пример да сумњам у трећег човека, другог, трећег човека у МУП. Друго,
затвор, мада сам рекао, две институције су ту учествовале, правосуђе и
министарство. Прокупље са затвором, затвором са Милошем, Милош са
мном, ја са неким тамо трећим лицима, што би ми то било сумњиво,
мени то није први пут да радим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Ви знате да су сви они учествовали?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да су сви учествовали, сви и затвор и
полиција из Прокупља?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ево.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад знате, али како тад?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте тад знали?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па зато што ми је рекао да Милош иде и да се
чека испред затвора, ако нешто не буде нејасно да се јави начелнику у
СУП Прокупље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то рекао?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: „Рођа” је мени рекао, Ђорђевић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао вам је то?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, па ту ноћ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам није било необично, на пример, то што се
из Центра за обуку у Петровом Селу, које је 300 километара удаљено од
Прокупља, ангажујете Ви да доведете лица односно да их спроведете, а
не неко други, на пример има СУП у Прокупљу, има ту 30 градова уз пут
који би могли?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нисмо их ми довели, они су доведени са
службеним аутом „Пајеро” са радником у униформи, а ја сам једино ето
могао да повежем шта је разлог тога што, једино ми имамо тај камп и
људи који, најбоље ко зна тачно где је камп и то, ето само то је могло
да буде ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што камп?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам то није било необично?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што не затвор у Прокупљу или затвор у неки
полицијски притвор или било где, што камп?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не могу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И што ту да буду?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: То не могу да објасним, нити могу да повежем
зашто и шта је, верујте ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, чисто да ли Вам је необично? Знам да не знате
али.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: У том времену да вам кажем све нормално било
да кажем необично. Ја сам такав случај, господине председниче, имао и
доле у Приштини, исто тако сам чувао и то радници су били из државне
безбедности, ево га и тужилац који је овде у Специјалном суду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте причали, јесте.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, ја сам тражио да он буде сведок да
посведочи то исто, значи да мени, то су нормалне радње, службене
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радње, ја не знам зашто би ми нешто било сумњиво, још са врха се
наређује. Ко сам ја, буквално, најнижи чин, најнижи официрчић да бих
ја могао да посумњам нешто шта или да размишљам око тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мене интересује ону ноћ када сте их, да кажем,
предали оним непознатим лицима, како су изгледали оштећени? Да ли
су били уплашени?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па рекао сам мало пре баш, јер сам им рекао
„дошли су ови да вас преузму”, буквално само што нису потрчали, што
се каже оно, јер знају да иду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били престрављени?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дрхтали, плакали, тако нешто?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, нема разлога, па зашто би кад су већ били
обавештени да ће да дођу лица да их преузму.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Интересује ме на пример начин преузимања. Је ли
то било све по правилима службе, да ли је било ударања неког или
везивања?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, не, ја сам, отишао сам до просторије,
отворио сам, пошто је овај дечко, колега, тај виђени колега што је рекао
оно што је рекао, био тамо да „све што те интересује имаш горе Београд
позови па питај, немој мене да питаш око тога”. Ја сам их само предао
њему, он је био већ до половине писте тако ту и онда је он узео и један
је ушао у ауто, други, трећи још није ушао, ја сам окренуо и отишао сам,
јер имам доста посла овамо, преча што се каже, него око тога, то нису
предмет, нису ствари, то су људи бре. Аман људи коме би пало напамет
око тога да би се нешто тако урадило. Шта је, није то предмет ево ти
потпиши, донео сам ти млеко, дао сам ти, шта знам кола, то су жива
бића бре. Коме би пало на памет, „дај потпиши ми да сам ти их предао”,
на реверс, не предају се људи на реверс.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад оно питање факса које је постављено пред
Апелационим судом, јесте ли ви имали тамо факс?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, имали смо проблема господине
председниче, тамо са тим везама и са струјом. Тамо удари прва киша
мало јача, гром да удари одмах, али имали смо специјал и имали смо
телефон, а не да ми пошаље неко факсом нешто, пре ће курир да стигне
да донесе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте депеше добијали?
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ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, ништа депеше, све што би било од
писаних трагова, на пример око обуке што би требало да се доведе то се
у Београд Горан узме и онда донесе овамо и то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако стигне?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, или „Ђеро” кад иде, овај други што је, и
тако, или би можда послали ето преко можда некад нешто преко овог, у
Кладово, имали смо и с њима сарадњу али ретко кад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Јел' то није имало потребе за депеше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не бих више да се понавља, много се понављамо
сви, ако има још неких питања. Чланови већа? Изволите колегинице.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Да питам везано за
ово „не предају се људи на реверс”, да ли је уобичајен поступак
приликом предавања лица у полицији између различитих патрола или
различитих служби да постоји документ онај ко предаје лице и онај ко
прима лице да то напише са својим потписом и печатом и датумом?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ми смо, такве случајеве нисам имао, да
предам лице. Немам коме да предајем лице, до сад нисам имао прилике
тако да предајем лица неком.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Приликом лишења
слободе када се рецимо одведе лице код истражног судије?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па нисам их ја лишио слободе, ја их нисам
лишио слободе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Да ли се потписује?
ОПТ.СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, тако раде, ако радите по некој наредби суда
и ово ја прво то лице узимам по наредби суда, па и онда уз ту наредбу
суда предам органу који га тражи и ту могу, али ја нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: А у интерној
полицијској комуникацији између једне и друге службе или?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па нема потребе, не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Не предаје се тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Нисам имао ја такав случај. јер на пример ако
се предаје лице, ухватили су криминалца неког и онда напише се
белешка и преда се лице другима који треба уз белешку.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Уз белешку и уз
потпис?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да. Не потпис, само уз белешку. Нисмо ми око
тога имали неке.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА СНЕЖАНА НИКОЛИЋ-ГАРОТИЋ: Добро, хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче Ви би хтели још?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даћу Вам реч.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само једно питање, приликом предаје ових
оштећених у току ноћи да ли су оштећени били везани?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нису, то сте рекли?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Рекао сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Данас сте рекли да је у кампу било воде и да сте
користили тзв. слободан пад воде, ја сам то тако разумео?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, него та каптажа, тај базен, резервоар
где је за воду, коју је користио Центар, он се напајао слободним падом
из брда, не знам сад како да вам објасним, то знате по селима како иде,
то је брдовит крај и плус што би доносили са цистерном пијаћу воду ако
би требало да би се напунила.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е ту сам хтео да се надовежем, јер сте раније
изјављивали да сте воду довозили цистерном?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ако би требало, али када је већи број људи
и онда не може да задовољи капацитет каптаже, онда би плус и
цистерна била ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи шта то значи када је већи број људи, је ли
то значи када је камп пун и када су ту?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Полазници и када траје обука?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта, има ли воде када се отвори чесма или нема
воде?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Има воде, али због, после смо имрпвизовали,
били касније оне чесме и ово и онда је морало да буде и цистерна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када има воде што сте организовани те
цистерне?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Молим?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када има воде?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па гледајте, та каптажа са њом је била
повезана само кухиња, повезан је тај овамо и ВЦ где је био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: И чесма једна која је била у двориште, остало
друго што је импровизовано није могло да иде из каптаже, него је
морало значи из неког другог суда.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У време када је камп пун?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нема више питања.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Само једну ствар да вам кажем, камп када је
пун и да није пун оно мора да буде то обезбеђено када се припрема да
дође, да то већ буде ту, ако сам Вас разумео шта сте рекли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Просто реците то је врло једноставна ствар, ако је
камп, како у кампу има 100 људи који су примера ради, око 100 људи
који су на обуцу, је ли можете, је ли имате воду у чесмама тамо или
немате?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Има.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има? Отвори се чесма и има?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: У одређене чесме има, у друге чесме када се
укључи пумпа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прошли пут сте на претресу рекли да није било
воде и да сте довозили цистерне за воду?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Има воде.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дакле објасните то шта је.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па ја лепо вам објашњавам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мени није јасно.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Каптажа која је за камп, за воду, значи, кад би
било на пример само особље које је ту има 3, 4 чесме, чесма у кухињи,
чесма вани и чесме које су оном ВЦ где је онај објекат. Када дође већи
број људи не може тај капацитет да задовољи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, онда фали воде када има више људи?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, па ја то и причам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ви онда довозите цистерне са водом?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И када довезете цистерну са водом морате из
цистерне да точите воду, а не из славине?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Из цистерне точимо у оне импровизоване
славине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то и.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Али не оне које постоје, ове које постоје оне
већ имају ту каптажу, оне, ту воде има и.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Три славине сте имали, у кухињи и у ВЦ?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Да, и плус импровизоване славине које су
направљене биле у случају.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пустите сада импровизоване, импровизовано је оно
што тече из те цистерне, је ли тако?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Па да, па да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ништа више.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ако дозволите само једно питање, мислим да је
остало нејасно након ових питања, Ви сте били тада припадник
Посебних јединица полиције?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Припадник Посебних јединица полиције.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро, кажите ми да ли се Ви у оквиру те
делатности Посебних једница полиције бавите лишавањем слободе
неких лица?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не знам у којим условима мислите?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: У тим условима који су тада ево?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Завршио се рат, мировни споразум, да ли сте то
радили?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, то ради полиција редовна.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Ви или Стојановић или Стаменковић или
Николић, да ли имате код себе уопште оне формуларе?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не, ја сам тада, мени је опис посла био тада
у том периоду да будем помоћник руководиоца Центра за обуку.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато да ли те формуларе има
рекли сте униформисано лице возач „Пајера”?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Возач „Пајера” може да има само путни налог,
а и тај ко му даје задатке шта му даје патролни лист или шта можда.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је у тренутку преузимања тих лица
познато да ли је возач „Пајера” униформисано лице потписао било шта?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам, не, не, није, није.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је он понудио да Ви било шта
потпишете?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не, не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Хвала. Немам питања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада ово изазива само једно питање, јесу ли
имали? Па шта да радим сад?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли имали овлашћења у то време да хапсе или
нису?
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ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја у ниједном мом том, у тој мојој радњи не
видим хапшење и нисам имао право да хапсим и ја нисам никога
ухапсио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи нисте имали право да хапсите?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Ја нисам никога ухапсио, а моја легитимација
ако хоћете у редовним условима ја службену легитимацију, у мојој
службеној легитимацији пише када имам право да лишим слободе и када
имам право да употребим пиштољ и када имам шта да радим.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Председавајући ја приговарам оваквој врсти
питања, питати припадника полиције да ли има овлашћење да хапси,
сваки припадник има овлашћење да хапси, али ако бисте питали ове
што растерују хулигане на стадионима нико од њих нема папире за
хапшење, јер Жандармерија се зна чему служи, она није цивилна
полиција да хапси људе, него је неко ко је неко ко је или у полуратном
или за растеривање демонстрација и то је потпуно друга врста посла,
тако да мислим да је питање сугестивно да ли су имали, наравно да су
имали овлашћење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Констатовано као приговор. Ако нема више питања,
да ли имате нешто још да додате што нисте рекли, а хтели би.
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Не знам више ни шта да причам, више стварно
не знам, немам ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте рекли?
ОПТ. СРЕТЕН ПОПОВИЋ: Све сам рекао, шта би још могао да кажем, али
боље да ћутим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа захваљујем, можете да седнете, нека уђе
Стојановић Милош.

Окривљени МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стојановићу добар дан још једном. Дужан сам да
Вас питам да ли признајете извршење кривичног дела које Вам је
стављено на терет и да ли желите да изнесете данас своју одбрану?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не осећам се кривим, нисам ништа урадио,
а остајем при изјави коју сам дао пред првостепеним већем у
потпуности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На главном претресу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: На главном претресу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли желите нешто да додате?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Могу једино да појасним шта је био мој
конкретни задатак у том случају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја сам добио усмено наређење од
непосредног мени старешине, Поповић Сретена да заједно са још
двојицом колега мојих извршимо пратњу и да дамо пратњу возилу које
ће да транспортује лица од једног државног органа до другог, у овом
случају од Окружног затвора у Прокупљу до МУП објекта у Петровом
Селу. И наш једини задатак је био да то возило безбедно стигне до
објекта у Петровом Селу и ништа друго. Ми смо давали пратњу том
возилу, лица је превозило друго возило које је вероватно добило, мени
непознато, од неког другог наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошли сте тамо у Петрово Село, шта се дешава
онда?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Оног момента када је возило са лицима
ушло у круг објекта мој задатак је завршен и мојих колега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви радите још нешто до предаје тих лица
Поповићу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, само сам изашао из возила, али ништа
друго, Поповић преузима, само сам изашао из возила, али ништа друго.
Поповић преузима лица, одводи их, затвара у неку просторију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви били са њима доле?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ишли заједно са Поповићем?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја колико се сећам, не. Мислим да нисам,
немојте ме, било је давно, али нисам сигурно учествовао у затварању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте можда помагали у чишћењу магацина,
спремању?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те просторије?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Нисам могао, јер рука ми је била
неспособна за било какав рад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели Ви ту просторију?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ту просторију сам видео можда после неких
месец дана, месец и по дана, можда и касније када сам почео да се
бавим неким активностима горе у том кампу, службеним активностима
нормално, ако ме питате каква је била та просторија, од свих тих
просторија ту је била сасвим сигурно најсувља, најчистија и са највећим,
најбољим условима за 'ајде да кажем у овом случају боравак неких лица.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком смислу најбољих услова?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Зато што има мокри чвор и имаоло је воде у
том, у тој просторији, значи, једина просторија која то има.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налазила та вода?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Кад уђете у просторију са десне стране је
чесма.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мокри чвор?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Негде отприлике на средини, немој да ме
држите за реч, али тако одавно нисам био горе и стварно не знам, па
сад онако враћам филм. Знам за чесму да је са десне стране сигурно, а
за мокри чвор мислим да је негде да ли у средини или је и он мало
према десној страни, али тако ту је сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу да одузмем реч тужиоцу за постављање
питања, него да ли имате још нешто да кажете што сте хтели у Вашој
одбрани, па ћемо дати реч тужиоцу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте рекли што сте хтели?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стојановићу само подсетите да ли сте Ви били тамо
у кампу све време док је трајала обука?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте били осим овог довођења, да ли сте били
некад после тога?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: После тога да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А у ком својству сте долазили?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: У Петровом Селу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Након овог догађаја?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Горе сам провео неколико месеци као
логистичар радио на издавању опреме за обуку.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то значи магационер?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па у неким фирмама можда би то значило и
тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте јула били, имали то својство и да ли сте јула
били тамо?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: У јулу месецу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, 1999. године?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па када сте почели да обављате ту функцију у
Петровом Селу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За време док сте обављали ту функцију да ли сте
били стално у Петровом Селу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Долазио сам и у Београду ишао сам кући и
враћао се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли познајете Горана Радосављевића?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он долазио за време док сте Ви били тамо и
вршили ту функцију?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па долазио је са времена на време, виђали
смо се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли знате којим возилом је долазио?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је имао возача?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Некад је долазио сам, ја мислим да је
углавном сам долазио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не питам ја да ли је долазио сам, него да ли је
имао возача?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је долазио са возачем?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате која су возила тада била
паркирана у кампу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Две „Тојоте” маскирне, па касније црне, а
једна „Тојота пик ап”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су они џипови „Тојота”?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: „Лендкрузер” шта?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да, да. И можда „УАЗ” један и.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то када би Горан Радосављевић долазио да ли
се сећате боје возила?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја мислим да је у то време Горан возио
„Нисана патфендера” неког кратког малог.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А реците ми само да ли сте, коју сте функцију
обављали на Косову док сте били у Приштини?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Руководилац сектора прве категорије у
Косовом Пољу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Косовом Пољу. Да ли се сећате да ли сте у то
време добијали неко ново оружје, задуживали?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Од кад сам ја у служби знам да смо прешли
са пиштоља марке „ТТ” на „ЦЗ 99” и са времена на време су аутоматске
пушке мењане када дође до неког оштећења.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате да ли сте добили нови тип
аутоматских пушки?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Нови тип, који тип нове аутоматске пушке,
морате да ми појасните.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: „ЦЗ МБ 92”?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: „МБ 92”.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Јесмо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате када је то било и када сте
задужили?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не. Ја мислим да је то било пред крај
бомбардовања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: На крају бомбардовања ја мислим да је
било, пред крај можда неколико дана.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И док сте били на Косову где сте били
стационирани, у ком граду? Мислим да сте рекли претходно да је то
било у Приштини колико се сећам?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Мислите за време рата?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: У Приштини.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли сте имали неке контакте са јединицом ОПГ
из Пећи?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја заиста, познајем те момке, али никад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. За време док сте Ви били стално у кампу и
обављали ту функцију која личи на функцију магационера, да ли је у
кампу било воде за пиће?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: У то време да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се та вода користила из чесме или на неки
други начин?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Могла је да се користи из чесме. Ми смо
избегавали да је користимо и дан данас ми припадници не користимо
нигде воду из чесме, пије се флаширана.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам значи нешто име Максимовић Немања
звани „Макса”?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете тог човека?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: По имену и по презимену не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Крстовић Владан да ли Вам нешто значи, звани
„Џуџа”?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Знам Владана.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га виђали те године док је трајала обука
и док сте били у дому?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Владан је био на обуку те године у октобру,
септембар на октобар.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете лице по имену Петраковић Мићо?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Мићо Петраковић, знам га са суђења из
овог поступка.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажем да ли познајете, мислим пре свега на
1999. годину?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: А јесам га виђао, а нисам знао да се зове
Мићо Петраковић?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте га знали 1999. године?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте знали Мирковић Мирослава из те исте
године?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја и сад не знам ко је Мирковић Мирослав.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи не знате?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли Вам је познато ко је преузео
лица из затвора у Прокупљу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Возач „Пајера” који је дошао ради
преузимања лица.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато да ли је он том приликом
нешто потписао код преузимања тих лица?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро. Да ли Вам је познато да ли је он имао
некакав писмени налог?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми, да ли сте Ви лично, Ви сте били
полицајац на Косову?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли се против Вас у последњих 10 година или
раније водио некакав поступак због сукоба са Албанцима кривични?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, никада.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли сте Ви били у завади са тамо неким
Албанцима?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, никада, чак шта више мој колега до
краја рата помоћник на мом сектору је био Албанац и дан-данас сам у
контакту са њим.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је Поповић Милош да ли имате сазнања
био у некаквим сукобима са Албанцима?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Поповић Сретен мислите?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, не сигурно, знао бих.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли су током сукоба Вама неко изгинуо на
Косову од ближе родбине?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Нико од родбине моје није погинуо нити је
коме нанета било каква штета.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Поповић Сретену?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато ни њему да је нанета било
каква штета ни да му је неко погинуо.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли сте могли, Ви кажете,
објаснили сте на питање председавајућег кад је Ваш задатак завршен.
Да ли сте Ви тог тренутка могли да се вратите кући?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Оног момента када је службено возило
ушло у Наставни центар или у МУП објекат, како год хоћете можемо да
га назовемо, ја сам могао истог тог момента да поздравим Поповић
Сретена и да кажем „одосмо ми”, окренули смо и никакве везе више
немамо, с тим што то што смо ми остали, остали смо чисто само
другарски, да се видимо са њиме и ништа друго.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли Ви имате сазнање ко су лица
која излазе из тог затвора у Прокупљу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Сем оно што.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Онда у тренутку спровођења?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не. Поповић ми је чини ми се нагласио да
се ради о три Албанца, ништа конкретније, ништа друго, само то, а моја
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претпоставка кад сам стигао тамо из неке приче коју сам ту можда у
пролазу чуо или шта је већ било не знам ни ја, претпоставио сам да та
лица требају да иду на неку депортацију, а сама чињеница да они се
прати то возило према Кладову, према Петровом Селу, то ме је још више
убедило да та лица заиста иду на депортацију.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато колико су та лица требала
да остану у Петровом Селу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је Поповић Сретен рекао колико дуго
та лица треба да остану?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Није Вам рекао или није Вам познато?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Мени није познато, није ми рекао.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Није Вам рекао? Да ли можете да опишете како
су се оштећени понашали приликом извођења из затвора и седања у
кола да ли су били везани седањем у кола у тај „Пајеро” џип?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Нашим доласком из Окружног затвора у
Прокупљу лица су чекала, колико сам ја могао да видим, у Окружном
затвору, а чувари Окружног затвора су та лица извела, предала возачу
белог „Пајера”. Лица су ушла у бели „Пајеро”, нико их није везивао,
нормално да смо и ми били присутни ту, то је сасвим нормално, а нико
их није везивао, била су максимално расположена, вероватно знајући да
иду на слободу, вероватно су они по њиховом поношању, ја сам дошао
до таквог закључка. Чак штавише прије него што смо кренули на пут, ја
сам познавалац албанског језика и то веома добро га познајем, ја сам
пришао, обратио сам им се на албанском језику, рекао сам им да немају
потребе да се плаше да, колико ја знам, иду на депортацију. Лица су то
са одушевљењем примила тако да лица није било нити је било потребе
да се везују нити ништа.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато зашто Ви њих не возите
право на границу него у Петрово Село?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли Вам је познато, Ви кажете дошли сте тог
једног дана, сустрадан сте отишли, ако добро се сећам, да ли је ту било
организовано неко гађање из неког оружја?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли сте Ви сазнали да се ради о
неким ратним заробљеницима?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: То сам тек чуо у овом поступку да се ради о
неким ратним заробљеницима.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: У овом поступку кад сте то чули пошто Ви сте у
овом поступку 10 година?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Од оног момента кад је покренута истрага,
то је отприлике прије 10 година, значи из, а да ми је познато да су они
ратни заробљеници није ми познато.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Је ли Вам ово први пут да сте пратили возило?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Дешавало се то и раније као служба, не
једанпут него више пута.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А да ли сте тих ранијих пута, да ли сте имали
касније након тога исто такав задатак?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па након тога ја лично нисам, али моје
колеге да.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Јесте ли Ви имали неке папире, оне формуларе
МУП за лишење слободе итд?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А зашто?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Зато што их ми не лишавамо слободе, то
ради други орган, нас не интересује.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажете ми, који ми?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ми који пратимо возила са лицима.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Који то орган ради други?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па стварно ми није познато, то вероватно
да је јединица задужена за те ствари.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ви сте добили усмено наређење, па сте га
извршили, а зашто, зашто сте извршили усмено наређење?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Усмено наређење код нас по Правилнику о
начину вршења службе јавне безбедности представља што и писмено,
нормално ако то наређење не представља кривично дело.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Кажите ми да ли сте Ви знали да ли су они били
припадници, оштећени било којој јединици?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није ми било познато, нисам знао.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: А да ли је било ратних сукоба у тренутку кад Ви
преузимате та лица у Прокупљу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, то је био јул месец, рат завршен у јуну
13, 15. не знам ни ја кад је потписан Кумановски споразум.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Након потписивања Кумановског споразума да
ли је било икаквих сукоба?
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ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Никаквих сукоба.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: На основу чега Ви то говорите да није било
никаквих сукоба?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Зато што сам имао још увек пријатеља,
другара који су још увек живели тамо, полиција се повукла, војска се
повукла, не знам између кога би требало бити сукоба.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Да ли је било с ове стране административне
границе?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Са ове, да кажем, стране уже Србије?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не.
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Добро. Да ли сте Ви били у оружаном сукобу за
време тог оружаног сукоба? Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад морам да Вам предочим у вези с оним гађањем.
Данас сте изричито рекли да није било никакво организовано гађање, а
Ви сте у полицији, код истражног судије рекли да сте гађали, да сте се
такмичили ујутру, чак и да је била нека опклада, по пет метака сте
испаљивали. То је с једне стране, с друге стране на главном претресу
сте рекли да не можете да се сетите да ли је то било тај дан или неки
други, данас сте рекли изричито да није било никакво гађење?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није било, знао сам да ћете то да ме
питате, није било, а јесте било некаквог такмичења, али не у Петровом
Селу и не у том времену, него у неком другом времену, ја мислим да смо
тамо негде, не могу да се сетим места, код нас на Косову је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте могли да знате да ћу да Вас питам што сте
данас рекли да није било уопште гађања, па зато сам Вас и питао.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Очекивао сам то Ваше питање управо због
тога. Ја сам то рекао код истражног судије, овамо сам се размишљао и
касније сам, кад сам погледао у списима документа када Стаменковић и
Николић и Поповић се не сећају тог, онда сам се ја сетио да сам ја то са
неким другим датумом пермутовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи данас кажете да уопште није било?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није било уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуцања?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са којим датумом сте пермутовали?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ма не, из неког ранијег периода.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког ранијег периода?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Стварно не могу да се сетим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па сад.
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Стварно не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте пермутовали, а не можете да се сетите
сад?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па не могу, знам да смо се негде некад
такмичили, а стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је то било, где сте се такмичили, на ком
простору?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Можда и на подручју Врања, можда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да није Бујановац?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Није на Бујановцу, није сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац добацује с места. Да Вас питам само, после
тог повлачења, после потписивања Кумановског споразума о повлачењу
и престанка ратних дејстава итд, мислите да није било више сукоба? А
кад су били они сукоби на југу Србије?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: На југу Србије је било 2001. године, 2000,
2001. тако ми се чини, чини ми се да је тако, морао бих Поповића да
питам, можда он зна датум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не гледајте у Поповића, ја Вас питам. После
више није било никаквих сукоба на Косову и да ли је било неких напада
са територије Косова и Метохије на ужи део Србије после повлачења
наших снага?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Сад стварно не знам. То је било на југу
Србије кад су они, али то је невезано са овим. Кад су ушли у копнену
зону, а након тога је релаксирана копнена зона, демилатиризована,
можда је било појединачних екцеса, вероватно да јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи било је упада појединачних или је било?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Па да ли је то упада или су то ја колико
знам на југу Србије није било упада него да су они локални одатле
направили можда једну заседу колико ја знам, али стварно се не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао бих Вас још око оног спровођења од
Прокупља до Петровог Села. Ви сте возили „Голф”, с Вама је у „Голфу”
био?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Николић и Стаменковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а прво сте рекли да је Николић био у џипу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ту смо се двоумили ко је био, Николић каже
да није био, Стаменковић каже да није био и онда кад смо стали у
ствари није нико био у џипу, сва тројица смо били у „Голфу”.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам сад лаик за те послове спровођења, али мало
је необично да човек који сам вози кола, тројица људи који се из
затвора спроводе негде по неком задатку невезани буду сами у џипу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: А зашто би људи који иду на слободу
покушали да ураде нешто, кад излазе из затвора и иду на слободу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли иду на слободу?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Ја колико знам да, значи, ја колико знам да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви знали да?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: У том моменту колико сам ја знао они иду
на слободу, апсолутно није имало потребе да се везују нити ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам само рекао да ми као лаику, кад читам
предмет, делује да је боље, мислим сигурније је и логичније да неко
буде још тамо, но добро. Не бих имао више шта да Вас питам све сте у
принципу рекли. Ако има још неких питања? Поповићу, можете Ви да
поставите неко питање? Немате ништа? Имате Ви за Поповића?
ОПТ. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нема више питања захваљујем, можете да
седнете. То би било то што смо за данас планирали да урадимо, то је
саслушање окривљених. Сад бих питао странке у вези ових доказа.
Пошто знамо колико је ту сведока саслушано, колико њих зна о овом
догађају то може на прсте једне руке да се изброји. Да ли сте ви
сагласни да се исчитају ови докази и са којима сте сагласни, са којима
нисте, односно кога би требало да позовемо на главни претрес да да
свој исказ. Тужиоче, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У принципу сам сагласан да се прочитају изјаве
сведока, осим да се на главни претрес позову следећи сведоци:
Максимовић Немања, Крстовић Владан, Николић Александар,
Радосављевић Горан, Петраковић Мићо, Мирковић Мирослав, Ђерић
Милош, Стаменковић Дејан, Живковић Небојша, Видојковић Мирољуб,
Ђокић Небојша, Грковић Саша, Лешњак Јордан, Церовић Драган,
Миловановић Дејан, Ивановић Војкан, Пејчић Срђан, Додић Дејан,
Костић Славиша, Вељковић Срба, Митровић Ненад, Вучетић Дарко,
Филиџановић Мића, Рајовић Милош, Ђикановић Радица и Стојановић
Боривоје. Податке за ова лица имате у списима и њихове адресе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су сведоци који су саслушавани раније?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на које околности?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На околности догађаја који је предмет оптужнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имају сазнања о догађају?
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је, чак и везано за.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Заменик тужиоца за ратне злочине предлаже да се
углавном скоро сви искази до сад саслушаних сведока на
претходним претресима прочитају, с тим што није сагласан да
се прочитају искази сведока који су констатовани аудиотехником, већ тражи њихово непосредно саслушање, а ради се о
сведоцима који су у досадашњем поступку били саслушавани
пред претходним председником већа, а на околности њиховог
сазнања о предметном догађају. Ради се о сведоцима:
Максимовић Немања, Крстовић Владан, Николић Александар,
Радосављевић Горан, Петраковић Мићо, Мирковић Мирослав,
Ђерић Милош, Стаменковић Дејан, Живковић Небојша,
Видојковић Мирољуб, Ђокић Небојша, Грковић Саша, Лешњак
Јордан, Церовић Драган, Миловановић Дејан, Ивановић Војкан,
Пејчић Срђан, Додић Дејан, Костић Славиша, Вељковић Срба,
Митровић Ненад, Вучетић Дарко, Филиџановић Мића,
Ђикановић Радица, Стојановић Боривоје и Рајовић Милош.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбрана?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ја, поштовано веће, имам нешто другачији
предлог. Наиме, ове одлуке Врховног односно Апелационог суда остаје
нејасно да ли ће ово веће ићи поново на увиђај и прегледати
евентуално ту просторију, па ја бих сачекао са изјашњавањем о
предлогу сведока, јер ја мислим да је већи део предложених сведока од
стране тужиоца у ствари није имао више шта друго да каже и да би
њихово саслушање водило одуговлачењу поступка. Уколико веће одлучи
да иде да изврши увиђај на лицу места, ја бих након тога евентуално
предложио неке сведоке, а ми остајемо при предлогу сведока који смо
дали и пре завршне речи на главном претресу, а доставићемо писмено
њихова имена. Ја нисам у могућности у овом тренутку да се изјасним на
предложених 20 сведока, јер не могу, просто немам временских
могућности да видим да ли су сад то сви који су имали нешто
релевантно да кажу или само они који су потврђивали тужиоца, те Вас
молим да ми оставите један рок у коме бих се изјаснио, али у суштини
наша идеја је била да, обзиром да 10 година траје овај поступак, да
нема потребе саслушавати она лица која су до сада два пута исцрпно у
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присуству браниоца и тужиоца, наравно истражног судије и већа,
саслушана на исте околности. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Бранилац окривљеног изјављује да сад тренутно не може
да се изјасни о предлогу заменика тужиоца за саслушање
наведених сведока, јер се ради о више од 20 лица и не зна да ли
су та лица нешто имала да кажу у ранијим поступцима, па би
замолио суд да то уради накнадно поднеском.
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Такође, одбрана остаје код предлога да се саслушају лица
која је одбрана предлагала пре закључивања претходног
главног претреса и доношења пресуде, а која су то лица и на
које околности би се саслушавала бранилац ће то урадити
накнадно поднеском.

Одбрана се не би сад изјашњавала о предлозима за допуну
доказног поступка, јер не зна да ли ће веће изаћи на увиђај
после одлуке Апелационог суда и у зависности од тога одбрана
би предложила још неке сведоке, али о томе ће бити речи
накнадно.

ВР

З

На крају, бранилац сматра да нема потребе да се поново
зову и исцрпљују сведоци који су више пута саслушавани и
исцрпно су одговарали на сва питања како код истражног
судије тако и на главном претресу, поготово ако исти немају
шта више да додају, већ се слаже да се ти искази прочитају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите Поповићу? Ко је преминуо. Има Грковић
Саша, али Брковића на овом списку нема. Ви говорите о Брковићу, а
овде стоји Грковић Саша. Значи то није то лице.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.
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Наредни СЕ ОДРЕЂУЈЕ за:
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20. октобар 2011. године, у 09:30 часова, судница број 4.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одредићемо накнадно, добићете писмено које
сведоке ћемо позвати. У сваком случају тамо где не постоји сагласност
странака са читањем то знате, по сили закона ћемо морати да
прочитамо пошто није исти председник већа. Кажите, да ли сте хтели
нешто у вези са датумом?
АДВ. БОЖО ПРЕЛЕВИЋ: Ја сам само хтео да обавестим веће да ја 20.
октобра од 14:30 у поступку „стечајне мафије” у овом суду морам да
присуствујем, тако да имате у виду то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја се надам да ћемо завршити до тада ако не
и раније. У сваком случају видимо се 20. октобра у 09:30 часова.
Довршено у 11:45 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР
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