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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Средите молим вас. 
 
 Да КОНСТАТУЈЕМО да је ту данас: 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,  
 Пуномоћници Радоничи и Наташа Кандић, 
 Браниоци: Крсто Бобот, који се јавља и за адвоката 

Петронијевића, затим Вучић Шћепановић, Борковић, Мршовић и 
Огњановић, који данас мењају и адвоката Перовића, је ли тако, 
затим Миленко Радивојевић, Дејан Крстић, 

 Сви оптужени који су доведени из Окружног затвора: Поповић, 
Сокић, Кастратовић и Миладиновић и оне који се бране са слободе 
Брновић, Богићевић,  Корићанин Видоје и Вељко и Цветковић 
Звонимир. 

 Ту су и тумачи Еда Радоман-Перковић и Гани Морина. 
 

За данас смо позвали сведоке и они су ту – Халид Гаши и Бетим Гаши. 
 
Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се претрес ОДРЖИ 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим Вас Халида Гашија. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Судија, имао бих једну молбу само у 11:20 
часова имам суђење, па да ме Крсто Бобот мења на пола сата само ако може 
да напустим суђење да ми дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да може. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Пробаћемо прво да овде функционише 
превод.  
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Добар је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Гаши, да ли чујете добро? 
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СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Добар дан. Да, да чујем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, нећу да седнем. Ако Ви кажете и ако ми 
дозволите ја бих седео, али могу и да стојим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако Вам је лакше можете да седите.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Хвала Вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само видећемо са режијом да укључе мониторе.  
 
 Да КОНСТАТУЈЕМО да велики монитор ради којим је омогућено 
оптуженима да виде сведока. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, Ви сте били већ овде. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Изволите, јесам био сам овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тада сте дали своје личне податке. Да ли има неке 
измене у личним подацима? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, ништа нема, никаквих измена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Са подацима као  код истражног судије од 06.04.2010. године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани као сведок, као сведок дужни сте да 
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Морате да нам 
кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, али при томе можете да 
ускратите одговор на питања која би Вас или Вама блиске сроднике 
изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном 
гоњењу. Да ли сте то разумели? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пре давања исказа треба да положите 
заклетву. Молим Вас да понављате за мном.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли треба да устанем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не морате да устанете, само понављајте за мном. 
Заклињем се. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
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СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Нормално нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли остајете код оног исказа који 
сте дали код истражног судије када сте били? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми у најкраћим цртама шта се 
догодило 14. маја у Вашем селу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Замолио бих Вас да ме не питате за село, питајте 
ме само о мојој породици и о мом насељу ту где сам ја живео и где смо ми 
живели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам онда шта се догодило код вас у 
насељу и шта се догодило са Вашом браћом? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли могу да говорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: 14. маја, око 08:14 часова налазио сам се у 
дворишту моје куће, кроз капије дворишта ушла је војска и полиција, 
наредили су ми да пустим краве, јер ту је поред мене била штала, а један је 
почео да ме изудара, да ме малтретира, тражећи новац итд, а један други ми 
је наређивао да ја закачим приколицу за трактор и тог тренутка кад су почели 
да ме малтретирају ја сам могао да видим само двојицу војника ту. Када сам 
узео трактор да пођем код породице, а то је било око 50 метара од штале, ту 
је било пуно полицајаца и војника отприлике око 40. Кућа је била подељена 
на два дела са нашим стрицем, али имали смо један пролаз заједнички ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само овако. Реците одмах како Вам се звао стриц, 
како се зове то насеље о коме причате, у коме сте Ви били? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То насеље се зове Дечанско насеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваш стриц? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Стриц је био умро већ, али његова деца су била ту, 
ту је био Селим, његово дете и довели су породицу мога стрица у моју кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и реците ми још када су дошли ови војници, 
како су они улазили, када кажете улазили су војници на који начин су 
улазили војници? Значи, да ли су држали, на који начин су држали оружје, да 
ли су улазили у неком реду или онако без реда у групама?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Молим Вас само мало спорије. Када су ушли кроз 
капију били су наоружани, маскирани, били су и намазани разним бојама, 
дакле, лица и тог тренутка нисам апсолутно имао могућности да видим који 
су они од њиховог малтретирања разуме се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин су држали пушке или неко друго 
оружје ако су имали? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ово што сам видео држали су оружје у рукама и 
кажем Вам да тог тренутка нисам имао могућности да видим како су држали 
оружје, да ли је то на рамену или на рукама? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када кажете да су Вас ударали? 
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СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли сад морам да одговарам поново на нека 
питања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, када кажете да су вас ударали, чиме су вас 
ударали, како? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Кад сам ишао код породице они су довели 
породицу мога стрица ту, а када сам ишао код брата, код Хакије, они су га 
увели у кујну и како су га масакрирали само они то знају. Селима су држали, 
да ли је то било 10 војника или више, нисам бројао, али рекао сам Селиму, 
дакле, синовца, рекао сам му ''иди узми трактор'', јер му је трактор био већ у 
исправном стању, ''узми трактор и твоју децу и иди даље''. Један од тих 
војника, рећи ћу вам на српском језику, јер то нисам никада заборавио и 
никада нећу ни заборавити и натерали су целу породицу да се попну на 
трактор, а колико је приколица велика свима вама је познато. Било је ту доста 
деце и то најмлађе, дакле и то је било око 41 особа и они су натоварени један 
на другог, значи све тако на гомилу. Кућа је коју смо имали заједно са 
стрицем је дугачка око 30 метара, они су ушли унутра у кућу и у нашем 
присуству ушли су у собе на првом и другом спрату, пљачкали и поломили 
ствари, а онда су подметнули ватру. Онда су нама наређивали да ми изађемо 
напоље тракторима, подметнули ватру кући са свих страна и кад смо стигли 
до штале с трактором, ту негде око 50 метара удаљености, краве које су биле 
ту, оне су изашле, јер ватра са свих страна је избила. С једне стране штала, с 
друге страна гаража, а ватра са свих три страна. На срећу неке жице су 
спречиле да ватра и остаци ватре падају над нама и тако смо изашли на 
улицу. Када смо ту изашли, улица је била пуна полицајаца и војника, неко је 
носио пушкомитраљез или на раме, имали су оквире с обе стране. Видео сам 
да је један други стриц већ био на улици изведен, ја сам почео да њега 
позовем, односно да га уведем у кабину, али један војник одмах је хтео ту да 
ме стреља, а један други, ја му се захваљујем и дан-данас, није дозволио и 
рекао му је ''Немоj'' и тако смо продужили пут у правцу Албаније. Када смо 
изашли у главни пут, асфалтирани пут, ја се извињавам, пре него што смо 
изашли на асфалтни пут у правцу Приштине код врата Шефчета Чекуа 
наишли смо на једну другу полицајаца и војника. Они су ме ту зауставили и 
један војник висок имао је на раме пушкомитраљез и два оквира, с обе стране 
по један оквир, тражио ми је документа и рекао је ''Где си ставио новац?'' и 
псовао му мајку и оца. Рекао сам му да паре немам, добио сам два бокса 
директно и ту је он хтео опет да ме стреља, али онај други није му дозволио. 
Рекао ми је да не смем да гледам у правцу приколице. Пљачкали су све те и 
младе и жене и децу и мајке, јер та старица је била моја мајка њој су и 
минђуше скинули и тако смо продужили пут у правцу Пећи, а према 
Албанији. Изашли смо на асфалтни главни пут. Када смо прешли отприлике 
око 1.000 метара, можда мало више, ту се налази фабрика акумулатора на 
уласку у град, тамо је била постављена војна рампа, ту су нас зауставили. 
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Задржали су нас тамо и ја нисам гледао на сат да ли је то трајало 3 сата или 4, 
не знам тачно и ја ћу све испричати како је било. Постоји могућност да 
можда нешто сам заборавио, али покушаћу да кажем све оно што сам 
запамтио. 
 Након 3-4 сата они су нас вратили, приметио сам да је једно возило, 
које је возио један полицајац у полицијској униформи, возио је горе-доле 
стално, он би дошао до Ћушке прво, па онда би се поново вратио до нас. То 
се поновило неколико пута. Последњи пут он је прешао ту војну рампу, возио 
се до града и онда се поново одмах вратио, зауставио се ту испред рампе и 
наслонио се на то возило и држао је токи-воки и с ким је комуницирао, 
односно разговарао, мени није познато. Ту су војници чекали док нису 
добили наређење од тог човека и након 2, 3 или 4 сата, тачно не знам сад 
колико је времена прошло, вратили су нас за Ћушку. Када смо се вратили пре 
него што смо ушли у село био је Хаџија у приколици трактора испред мене. 
То је један старији пут на уласку у село. Исти тај човек с тим возилима и 
токи-вокијем изашао је испред нас, односно испред трактора и рекао нам је 
да не пођемо главним путем, него старим путељком и онда сам ту питао 
Хаџију ''Да ли знаш ко је овај човек?''. Нити сам познавао њега пре нити тад, 
нити данас. Он ми је рекао да је командир полиције Клинчина. Ми то место 
називамо Клинчина. Е сад, ишли смо кући где смо затекли тамо Хаџијину 
кућу која је још горела, Хаџија је остао ту, а ја сам пошао према својој кући. 
Када сам стигао тамо апсолутно ништа нисам нашао, све је било изгорело. На 
срећу остала је једна кућа једног сиромаха у сред махале, он није био тада ту 
и ми смо ушли у две собе, ту је било око 101 човек, ту смо јели и ту смо и 
стајали и чекали смо док не дођу поново да нас покупе. Ту је отприлике око 
60 или 70 дана је трајало. Када смо се вратили на место догађаја приметили 
смо да је ту био стрељан и Селим. Ја друге ствари не знам и право да вам 
кажем немам ишта да кажем више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја сам само хтела да Вас питам оно кад, 
заправо ми нисте одговорили кад су ти војници ушли у Ваше двориште и кад 
кажете ''Држали су пушке, а не знам како да ли на рамену, да ли у рукама'', да 
ли су тада можда пуцали? Да ли је неко пуцао тад, да ли сте чули можда 
пуцањ? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, на улазу не, тог тренутка не, касније да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад мислите касније?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Кад смо ишли у породичну кућу тамо где смо 
становали, а ово што сам малопре рекао догодило се испред штале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када сте ишли то и кад кажете да су пуцали, 
је ли су пуцали, разумем да нису пуцали у људе, него на који начин?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Како су гађали ја не знам, али Хакија и Селима 
знам да су узели, да су масакрирали, а шта се даље догодило стварно не знам, 
а неколико пута су пуцали у ваздух то код породице тамо горе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам код породице. А кад кажете да су Вас 
малтретирали. Шта сте рекли? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, пуцали су у ваздух? А кажите ми, кад кажете 
да су Вас малтретирали и да су Вас ударали ту, дакле, на самом улазу, на који 
начин су Вас малтретирали, да ли су нешто претили, да ли је неко нешто 
рекао и како су Вас ударали? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Тог тренутка није било других људи тамо сем оне 
двојице о којима сам говорио и док сам ја ишао према штали да ослободим, 
да одвежем те краве можда је прошло десетак или више минута, а сигурно 
након те двојице војника можда је ушло њих стотинак, али ја нисам их видео 
јер сам био у штали. Ушли су тамо од стране мог стрица где му је кућа. Ето 
то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми Ваше да је то насеље Дечанско, 
које је оно по реду у селу када се улази у село из правца Пећи? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Прво је махала Чекуа, односно насеље Чекуа, 
односно насеље Чекуа, од Чекуа до нас има отприлике од око 500 метара, на 
средини налази се једно пољанче и онда долази ту наша Дечанска махала. Ми 
то име носимо зато што смо пореклом из Дечана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико има ту отприлике кућа и породица?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Има отприлике 12, 13 кућа. Пре десетак година је 
било толико, а сада има око двадесетак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како би описали у тој замишљеној ваздушној 
линији које је следеће насеље, како иде тај распоред насеља у селу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: О чему се сада ради? Одакле мислите кад се 
полази? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из правца Пећи, кад уђете иде насеље Чеку, па онда 
пољанче то неко, па онда Ваше насеље? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Нема више насеља, то је само Бистрица. Ту се 
налази Бистрица, а источно од Бистрице је Гораждевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда само још да Вас питам да ли сте можда 
касније учествовали у сахрани посмртних остатака осталих људи који су тада 
том приликом настрадали или не? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Је ли за Ћушку мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Ваше село, да? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, кад је била сахрана учествовао сам, био сам 
присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда улазили у неку од кућа и 
прикупљали те посмртне остатке или не? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ја не, то су прикупили људи, њихови људи из тог 
насеља. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И само ми још објасните, говорили сте о том човеку 
који прича моторолом. Колико сте особа видели да причају моторолом, 
односно токи-вокијем? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, само тог човека о којем сам ја говорио и 
извињавам се заборавио сам нешто да кажем, било је неко војно лице, неки 
војник код мене у дворишту, у авлији. Неколико пута сам приметио да он 
комуницира с неким са токи-вокијем, али о чему су разговарали ја немам 
појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада ће Вам питања поставити тужилац, затим 
одбрана и пуномоћници, онда ћемо видети да ли суд још има нешто. 
Изволите. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Гаши, имао бих само пар питања. Да ли 
можете ближе описати униформе које су носили припадници полиције и 
војске и по чему разликујете те две униформе, кад кажете били су и 
полицајци и војници? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Па ми смо сви знали како изгледа војна униформа. 
Исто тако и за полицијске униформе се знало још тад. Сматрам да није 
потребно да ја објашњавам сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас тужилац које боје, у чему видите разлику, 
можда у чему, ја питам боја, то мени овако делује најлогичније, између 
полицијске и војне униформе? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не могу да вам објасним отприлике како су 
изгледале те униформе, али су разликовале и биле су плаве боје. Дакле, то је 
СМБ боја што је стандардно за војску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  СМБ боја стандардна за војску? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Шта је увек војска имала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обична или маскирна? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, она СМБ боја војничка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су војничке, а ове друге, је ли било и других или 
само војничких? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Било је и полицијских униформи са другом бојом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које боје? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не као војничка боја, него другачија, била је плава 
боја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Носили су маске сви, били су мало и намазани 
лица. Ето то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Догађај који описује код штале и разговор са 
двојицом, да ли су та двојица били у војним или у полицијским униформама? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Били су у војним униформама. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели Бобана када Вашег брата Хакија и 
брата од стрица Селима неко уводи у кућу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: За Хакију не, а када сам ишао код породице они су 
Хакија били увели у кујну, тамо унутра, а шта су са њим радили само они 
знају, а Селима сам нашао између тих 10 или 15 војника, не знам тачно 
колико их је било и када сам рекао да идем да узмем приколицу и моју децу 
нису ми дозволи и ту реченицу на српском језику коју су ми упутили нећу 
никад заборавити кад ми је он рекао ''Овај нам треба''.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Која реченица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли да поновите, скините слушалицу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, ''Он нам треба''.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ја могу сад, значи Ви сте видели да они 
Селима одводе у кућу?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ми смо Селима ту ставили, а они су га увели 
унутра након кад смо ми већ вратили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад кажете они, је ли су они били у војној или у 
полицијској униформи? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: У војној униформи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли сте чули за Хаки Гашија ко је њега увео у 
кућу, да ли Вам је неко причао? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, не знам о томе. Они војници који су ту били 
они су га увели унутра.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нешто бих само предочио сведоку из истраге, 
страна 134, па овде каже ''њ'', цитирам: ''Заборавио сам да вам кажем: у име 
Србије''. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ево и данас сам заборавио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: ''Селиму су рекли: сада те стрељамо у име Србије. 
Ставили су га у кухињу, онда су ту где је био Хаки'' итд. Моје питање везано 
за ово гласи: Ко је то рекао, да ли је рекао човек који је био у војној или у 
полицијској униформи?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ево видите, та група у средини где је био Селим, 
када смо им окренули леђа тим људима да бисмо се попели на трактор, јер су 
они претходно били гађали у правцу трактора, ја нисам могао да уочим ко је 
изговорио те речи од тих присутних војника. Они су тог тренутка увели 
Селима унутра и упутили му те речи ''У име Србије ми извршавамо то''. Ето 
тако је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад је употребио израз војници, је ли то значи да је 
Селим остао са војницима у војничким униформама? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, да, био је ту са њима и они су га увели унутра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је ту било припадника у војним униформама 
по селима? 
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СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Молим? Када смо се вратили трактором, снаја и 
моја супруга, то је Хакијина мајка и Селимова мајка када смо се вратили 
били су на месту догађаја, отишли су на место догађаја. Није ватра 
обухватила целу кућу, само на једно место, на том месту где су они били и ту 
су нашли Хакија и ту смо нашли делове њихових тела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Гаши, моје питање је гласило: То када је 
неко, када је Селим остао са војницима и када је неко проговорио ''Сада те 
стрељамо у име Србије'', колико је припадника војске ту било око Селима? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Жао ми је, али ја сам неколико пута то истакао. Ту 
је било између 10, 15, ја нисам бројао колико је било, али претпостављам да 
је тај број између 10 и 15 њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели колико је њих увело Селима у 
кућу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, ја сам тада већ био се окренуо и нисам видео 
колико је било њих који су увели Селима унутра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То кад сте се окренули, да ли сте чули пуцањ? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, ниједан.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам само још нешто. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да су Ваше невесте из Ваше породице имала 
пуно злата и да је све то опљачкано. Да ли можете ближе да нам кажете ко је 
то урадио и у ком моменту?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ја сам схватио питање, али чуди ме зашто ми 
упутите такво питање. Како сам могао да знам ко се све упутио по тим 
собама да пљачка и да одузима ствари, дакле ту су били само ти полицајци и 
војници, других особа није било. Ја сам и на почетку истакао, односно рекао, 
групно су ушли по кућама, по собама, обијали врата и пљачкали те невесте, 
јер то су биле невесте моје браће и мојих синова, од синоваца, стричева и код 
нас је обичај да невесте носе мало више злата на себи и они су то пљачкали 
све то што су нашли, изашли напоље и подметнули ватру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли пљачкали полицајци или војници или 
заједно? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Они су били заједно скупа, ушли су заједно скупа 
и ту лично нисам био присутан, али они су били у тим униформама и они су 
изашли ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам. Да ли одбрана има питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, ја имам само један предлог да се покажу 
слике и да сведок нацрта својом руком скицу села Ћушка, односно дела где 
се налазе његове куће у односу на магистрални пут Пећ-Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што је објашњавао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово што је сад објашњавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на Бистрицу, је ли тако? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И моје још једно питање гласи: Где се налази кућа 
овог следећег сведока Бетима Гашија у односу на Вашу кућу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: На улазу у село налази се Бетимова кућа, дакле, 
тамо на улазу код асфалтног пута у правцу Приштине, изнад махале 
породице Чеку, када се из зграде  улази у село, ту је Бетимова махала и онда 
долази махала Чекуа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли бисте и њу могли да нацртате? Да ли бисте и 
то могли да нацртате, да означите где је? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не могу ја да цртам то, да нацртам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да нацртате просторно ту кућу, Ваше 
насеље, како то просторно изгледа? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Мени је познато да ви имате фотографије кућа, 
овде имате фотографију моје куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисмо мислили да нацртате кућу него просторно 
како изгледа пут и где су та насеља, значи место да означите насеље, где је 
Бетимова кућа, где је насеље Чеку, где је Бистрица? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Чије насеље и чије куће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше насеље, насеље Чеку, Бетимова кућа, Бистрица, 
дакле, тај положај ако можете, ако не можете да цртате или Ви то не знате у 
реду је, објаснили сте. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Зашто не бих могао. Ја сам некада можда цртао, 
али сад сам заборавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је тужилац предложио, па ћете то тако да 
направите једну скицу. То је то. Дајте да Вам покажемо одмах фотографије. 
Господине Радивојевићу, да покажемо фотографије, па ћете онда моћи да 
предложите. Фотографије бисмо Вам свакако показали. Не можемо преко 
камере, то ћемо касније. Господине Радивојевићу? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, извините молим Вас 
стварно. Ја се противим да они цртају, јер ми имамо три скице у списима 
предмета. Јуче смо покушали да Лирију Гаши определимо на тим скицама, 
положаје, оно што је причала. Ако не може ово што је званични документ 
који стоји код Вас у списима, како они могу да нацртају. Прво, поставља се 
питање стручности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Радивојевићу, то сте већ рекли, а 
ионако за сада не може нико то, фотографије да гледамо нити да, како би 
направио сведок и скицу да тако нешто гледамо јер нам монитори не раде.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ја се противим извођењу доказа цртањем 
скице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одлучићемо свеједно касније кад видимо 
уопште да ли имамо техничке услове за то. Да ли одбрана има питања? 
Господине Бобот? 
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Захваљујем. Господине Гаши, реците ми, кажете та 
лица су била у војним униформама. Остало је нејасно да ли су то биле 
класичне војне униформе СМБ једнобојне, или су то биле војне униформе са 
неким шарама или тзв. маскирне, или су биле класичне? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Рекао сам и малопре да су биле војне униформе. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Без шара? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Без шара. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја бих судија, ово сам питао да бих предочио сведоку 
транскрипт његовог саслушања код истражног судије, то је 134н и њ, значи 
последњи пасус под ''н'' и први пасус под ''њ'' где сведок једно, ја сам 
заокруживао четири или пет пута објашњавајући тај догађај на исти начин 
као и данас говори да су то били полицајци, па каже ''14. маја ушла је 
полиција'', па опет каже ''ушла је полиција, ту сам затекао да ли 20 
полицајаца или 30, не знам, да вам кажем 100 било би пуно, али знам да су 
били униформисани'', па онда даље каже ''чуо сам да су полицајци рекли на 
српском Селиму кад су се обраћали, па су полицајци викали ''брзо, брзо 
пењите се, заборавио сам да вам кажем у име Србије стрељамо те'', значи 
читаво време, то није случајно, говори о полицајцима. Сад каже да су имали 
војне униформе. Само да објасним како сад та промена се десила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите шта пита бранилац, да ли сте разумели? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, добро, могу ли говорити? Нама остало је то 
као обичај да кажемо стално ''полиција, полиција, полиција'', ето то је разлог. 
Први пут кад сам почео да говорим овде ја сам рекао да ћу говорити само о 
ономе што ми је познато, ако сам нешто заборавио постоји могућност. Ја сам 
се заклео, али могу поново да се заклињем да је било људи са војничким 
униформама и полицијским униформама, а чињеница да сам често, да сам 
више споменуо полицијску униформу, то је више уобичајено да се каже, то је 
као обичај код нас.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Кажете обичај код вас да се говори полиција. Да ли 
можете ближе да нам објасните? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега, пита бранилац због чега сте ви стално 
имали ту полицију на памети и говорили стално полиција и од кад то потиче? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Па више смо имали контаката са полицајцима, 
односно са полицијом и пре рата, дакле, стално је то било уобичајено код нас 
''полиција, полиција'' због контаката и честих сусрета са њима. Врло ретко је 
било људи са војничким униформама по селима, управо због тога сам и 
споменуо чешће полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја морам да питам, је ли вам долазила полиција у село 
раније у ваше насеље? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, полиција која је ту имала као свој терен пред 
рат они су долазили, увек је полиција била заштитник те територије, односно 
места, то је нормална ствар.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Бобот. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Само да прецизирамо, мени се чини да сте сад малопре 
на моје питање рекли ''било је ту и људи у полицијским и у војним 
униформама'', па сад само да разјаснимо кад сте рекли било је ту, је ли то 
мислите на тај 14. мај кад се то десило?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, о томе причамо, тако је разјашњавао код 
тужиоца. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Само да разјаснимо, је ли била војска,  је ли била 
полиција или је била и војска и полиција?. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и тужиоцу да је било и правили смо 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Хајдемо из следећег покушаја да пробамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо, али већ смо разјаснили то и тужилац је питао 
и обе униформе и објашњавао је разлику у униформама и сада Вам је поново 
објаснио шта је маскирно, шта је оно обично. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Не, ја само покушавам само да разјаснимо јер је тог 
дана, 14-ог, била војска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, он каже да су били и једни и други, он то каже. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Сад је рекао да су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и у несметаном излагању и на питање 
тужиоца, а тачно да код истражног судије сво време говори полиција. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ако је рекао у несметаном излагању, онда повлачим 
питање, ја нисам тако разумео. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, хајдете касније.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих хтео само нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање неко или нешто? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да му предочим записник из истраге где сведок 
помиње и војску и полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је сада рекао. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Могу ли ја само једну реченицу да упутим 
господину браниоцу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Хтео сам да му упутим питање. Да ли Ви мислите 
конкретно о 14. мају или пре стотину година шта се догодило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 14. мај то, 14. мај, наравно. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Видим да се понављају ствари, па зато и питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужилац је значи без микрофона рекао да већ 
на следећој страни транскрипта са записника о саслушању сведок је рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 134в на питање истражног судије ''ови полицајци 
како их ви зовете у каквим униформама су били?'', па сведок сад објашњава 
''они који су били код мене'', дакле, мисли на ово двориште, па каже ''били су 
шарени, тамнија је била'' и на посебно питање ''је ли била СМБ?'', ''Да, једна 
униформа је била СМБ''. Дакле, горе на 134в каже ''ту се налазила војска, 
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полиција, налази се мало полиција испред њих'', кад описује пункт. Дакле, 
поменуо је и једне и друге код истражног судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Остали браниоци? Господине Борковићу?  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Сведок је рекао да су војници и полицајци 
били маскирани и намазани по лицу. Да ли је он тог дана, 14. маја, међу 
таквим маскираним и намазаним лицима могао иког да препозна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он је то већ рекао, али питаћемо поново. Да ли 
сте некога могли да препознате међу тим војницима? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Тада 14. маја кад се то десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, разумео је сведок. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја сам и малопре рекао да нисам имао 
апсолутну прилику да погледам у лице ни једног ни другог, јер ту је било 
малтретирања и шиканирања, мучења, тако да нисам имао никакве 
могућности да препознам неког, ни пре, ни тога дана, а ни данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Хвала, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Радивојевићу? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала председнице. Имам само два 
питања. Прво питање, да ли сте служили војску? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, како да не.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Друго питање, да ли сте давали изјаве 
било коме осим пред овим судом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, Ви немате код себе изјаву 
од 16.03.2010. године? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, због претреса, због већа, тамо је 
био господин Цветковић, истражни судија он и зна, због већа и јавности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Цветковић сад? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како се звао истражни судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирковић Драган. Да ли сте давали још неку изјаву 
осим овде у суду? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Поред овога суда? Судија, ја сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте причати, ево сад слушамо одговор. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, никада.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала председнице, и молим Вас само 
једну ствар морам да додам. Јуче сам Вас молио када сам постављао питања 
Лирији Гаши да нам дозволите примедбе, пошто Ви не дозвољавате у овоме 
моменту примедбе док не завршавамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево чим сведок буде завршио. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јуче сте исто то обећали па сте отишли. 
Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко? Господин Огњановић, изволите. 
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АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Значи, мене занима господине Гаши у 
прву ноћ 14. на 15. мај, обзиром да сте изјавили да је Ваша кућа горела и 
изгорела, где сте провели ту прву ноћ?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли сте Ви били присутни до сада овде 
браниоче? Када смо се вратили из града, кад су нас вратили из града ми смо 
дошли у нашу махалу и нашли смо једну кућу једног сиромаха која није била 
изгорела, запаљена и ту смо се склонили. Та кућа имала је две собе и један 
мали ходник и једна соба од метар са метар и по и ту смо ми становали или 
били отприлике око 7 недеља. Било је нас 101 лице у те две собе смо ми били 
смештени.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Судија заиста, али ја имам проблем са, 
мешају ми се глас преводиоца и сведоков глас, не могу да чујем одговор.  
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Хоћете да Вам поновим све што је 
рекао? Хоћете. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: У слушалице наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, морате да подесите канал, да седнете ако 
можда слушалице ту нешто запињу и сада ће преводилац да Вам понови оно 
што је рекао, значи симултани, суштина симултаног превода је то, тако да 
појачајте мало преводиоце и онда ћете чути. Господине Гани, можете ли да 
поновите ово ''када смо се вратили, ушли смо у кућу сиромаха'', ако сте то 
евидентирали? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Када су нас по други пут вратили из града, када 
смо дошли код наше куће видели смо да је она била потпуно изгорела, па смо 
ушли у кућу једног сиромашног нашег сељана, која се састоји од 2 собе и 
једног ходника од метар и метар и по и ту смо остали отприлике око 7 
недеља. Ето то је суштина и било је нас око 101 лице, да 101. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Да ли могу да Вас питам чија је то кућа? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То је кућа Садика Гашија.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Па ево видите да није рекао, сад каже 
први пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви тражите по имену? Добро. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Да ли могу да објасним зашто питам да 
не би било неких неспоразума? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Да би Вам било јасно. А да ли тај Садик 
Гаши има жену, супругу?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, има децу, жену, а имао је и мајку. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Да ли можете да кажете име његове 
жене?  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Она се зове Зарифе. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Зарифе, је ли? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да. 
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АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Захваљујем, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад нам објасните? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Зато што се супруг Лирије Гаши зове 
такође Садику Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па сте мислили да је можда тај Садик? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Нисам ништа мислио, ја сам хтео само да 
питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да проверимо? Добро. Господине Мршовићу? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Само једно кратко питање за сведока. 
Господине Гаши, реците ми, изјашњавали сте се везано за догађај у априлу 
1999. године, па да ли можете само да нам кажете том приликом у каквим су 
униформама били ти људи који су долазили у село? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: За април месец мислите? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да, да.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ја не знам уопште у априлу месецу, јер тада нисам 
приметио неке униформе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, хоћете да питате, изволите? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Судија, ако дозволите да предочим сведоку 
изјаву коју је дао код ЕУЛЕКС-а, страна 1842/229. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте, чекајте прво да питамо, малопре на 
питање господина Радивојевића каже да није дао изјаву нигде, осим овде у 
суду, а ми имамо овде једну Вашу изјаву од 16.03.2010. године, где је особа 
Халид Гаши са истим датумом рођења и ја мислим истим именом оца, да 
истим именом оца, давали изјаву код ЕУЛЕКС-а. Да ли сте то Ви? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ја сам ЕУЛЕКС-у дао једну изјаву пре него што 
сам овде дошао, дакле, прошле године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас је питао малопре бранилац када сте рекли 
''нисам давао изјаву нигде него овде у суду''? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Дакле, 14. маја исто је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада Вас бранилац Мршовић пита, тамо код 
ЕУЛЕКС-а сте причали о априлу месецу и жели да Вам предочи шта сте тада 
рекли? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не сећам се, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Мршовићу? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Само онда бих предочио, обзиром да се сведок 
не сећа, а ради се о, већ сам поновио, да се не понављам, значи то је пети 
пасус, сведок каже ''прва српска офанзива у Ћушки је била априла 1999. 
године, видео сам пуно полицајаца који су дошли пешице у крај зван Хасан 
Бећ, што је простор близу гробља. Тада су носили само плаве полицијске 
униформе и нису имали никакво возило''? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Могу ли да одговорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да изволите. 

ВР
З 0

77
5



Транскрипт аудио записа 
Са главног претреса од 31.03.2011.год,                                                                страна 17/60 
 
 

 
К-По2 48/2010 

СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли сам ја рекао тада да сам био присутан или да 
сам чуо да се о томе говорило тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми не знамо, знате ми Вам читамо оно што пише, 
тако пише, а шта сте Ви рекли то заиста немамо снимљено. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Реч је била о ономе да се то тако нешто догодило, 
а не да сам ја био присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то чули само да је то? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, само сам чуо о томе и то не за исти дан, него 
сутрадан. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Шћепановићу. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја бих поставио сведоку једно питање. У 
истрази се сведок изјаснио да је то лице, како он каже, командир полиције у 
Клинчини, на питање тужиоца ''да ли вам је наредио да се вратите нама? Не, 
само је наредио полицији и војсци''. Касније на питање тужиоца, каже ''шта 
вам је наредио? Ја не знам''. Па како сведок зна, како је закључио да је тај 
командир наредио да се врати ако не зна шта је наредио? Само то ако може 
да нам разјасни ту околност? Како је закључио да нареди полицији и војсци, 
а не њима да се врате? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, врло умесно питање. Ми смо били отприлике 
десетак метара удаљености од трактора, ми смо само претпостављали да они 
комуницирају или шта, он им је рекао ''стварно не знамо'' и након тог 
разговора између  њих, они су нас вратили поново. Он је био иза нас, док 
нисмо стигли тамо на врх села, односно на улазу у село и онда једним другим 
путем стигли смо до села.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Немам више питања, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Остали браниоци, господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала, судија. Господине Гаши, да ли можете да се 
изјасните о томе, колико је тачно људи убијено 14. маја 1999. године? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Где мислите? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: У селу Ћушка. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Убијено је педесет двоје или троје, ту негде, 
можда сам и заборавио, али то је то, отприлике, то је број погинулих људи, 
али појавила се дилема код човека када он не зна тачан број. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, да ли се свим убијенима у Ћушки знају 
имена? Дакле, да ли се зна именом и презименом ко је све убијен? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не, за све се не зна, за већину да, али за све не. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Постоји ли споменик у селу Ћушка који је подигнут  
као сећање? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да, ту се налази споменик, ту где се догодио 
злочин, ту је и споменик сада. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ви сте, наравно, видели тај споменик. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Крстићу! Немојте одговарати. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Извините, да ли сте видели тај споменик? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, господине Крстићу, то нећете питати човека, 
каже, постоји спомемик и он је ту на том месту и тако даље, значи питајте, 
немојте изокола. Молим Вас, питајте конкретно. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Извињавам се. Да ли знате шта пише на том 
споменику? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Имена лица. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, хвала, немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Оптужени, господине Радивојевићу, досетили сте се. 
Може, од сада, увек на крају, господине Радивојевићу, да се не би 
исцрпљивали устајањем сталним, изволите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, да ли међу жртвама у 
Ћушки 14. маја постоји Бобан, Србин из Пећи, син тапетара Жике из насеља 
Брежаник? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Није, није ми познато, не познајем то лице, где се 
у том тренутку налазио, мени апсолутно није познато. Ја сам и малопре 
изјавио да никог нисам познавао, ни пре, ни тога дана, а ни после тога.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али као жртва масакра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Радивојевићу, ако каже ''не знам'', онда је 
то одговор ''не знам''. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али господин говори, питајте га Ви, 
преко Вас ћу, извините молим Вас. Питајте га, да ли је као жртва масакра у 
Ћушки постојао Србин Бобан из Брежаника, син тапетара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али, он каже, не знам, ја га нећу питати. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Он је одговорио да не зна никога ко је 
био. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не  познајем га, не знам о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Радивојевићу, али  Ви спорите, да ли је 
одбрана господина Кастратовића да он није био ту, већ да је био у свом селу 
или је његова одбрана да се овај догађај уопште није десио или да није било 
толико жртава, шта је његова одбрана. Господине Сокићу, изволите. Значи, 
господин Сокић нешто каже, изволите дођите овде. Укључите микрофон, 
уопште Вас не чујемо оданде, ништа. 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан, требао бих у WC. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ће краћа паузз, ако не можете, изведите 
оптуженог, док ми наложимо режији да укључи документ камеру.  
 
 Констатује се да је до тоалета изведен оптужени Сокић, па се 
налаже режији да укључи дакле мониторе у судници. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може сада да бисмо могли фотографије да 
приказујемо. За сада имамо слику на мониторима. Сачекаћемо само 
оптуженог Сокића да се врати. Да ли ће оптужени имати питања за сведока? 
Нико се не јавља, добро.  
 
 Констатује се да се вратио оптужени Сокић Абдулах. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сада  ћемо да ставимо на документ камеру ове слике, 
само да пробамо и ја у том смислу молим пуномоћнике само да на тај начин 
пробамо да функционише документ камера, када тужилац буде означио слике 
које је предложио. Да ли сте означили тужиоче? Онда ништа, можемо да 
кренемо на питања пуномоћника. Немате питања, ни госпођа Кандић, значи 
само да видимо, да Вас питам, господине Гаши, да ли сте видели неко возило 
тада том приликом, осим тог возила, што кажете, горе на путу када сте ишли, 
неко друго у селу, односно у Вашем насељу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ниједно возило нисам видео, ни када сам одлазио, 
ни када сам се враћао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да Вас питам још, од главног тог пута који води од 
Пећи до Вашег насеља, односно тамо до центра села, колико има неких 
прилазних путева и путева преко којих може да се уђе у село? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Два, један на челу или на врх села, како се он 
изражава, а други између, на средини. Говорим о главном путу који води ка 
Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а чули смо овде да постоји нека четири улаза 
у село, зато Вас питам. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Врло лепо, врло добро, мислите, како се долази, 
како се стиже до нас. Имамо четири, један на врху горе, између, из насеља 
Чеку, дакле други улаз који води до нас и имамо значи још два улаза.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, е сада када Вас је малопре тужилац када је 
предложио, а одбрана се противила, да Ви нацртате једну скицу и тај главни 
пут и место где је насеље Чеку и место где је Ваше насеље, да ли би могли да 
уцртате у ту скицу и ове путеве о којима ми причате, па да онда у ту скицу 
уцртате практично главни пут, како се улази у село и где су сва насеља у селу 
и њихов положај. Дакле, не шта се где догодило, него само то како изгледа на  
терену. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Како да не, зашто да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, показаћемо Вам ове слике, прво фотографије 
које је предложио тужилац и сада преко документ камере гледамо 
фотографију број 1, добро. Да ли знате шта је то? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ово горе је улаз,  овде је улаз у град, мало даље је 
село, мало испод. Е сада  да ли је мало испред тамо или је на овамо, сада 
немам баш оријентацију. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате питања нека, не? Изволите, пуномоћник  
Радоњићи изволите. 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Да ли може да нам објасни, где се 
овде налази његово село, односно село Ћушка, да ли са десне или са леве 
стране? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Гледано у правцу кретања овог возила? 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Гледано у правцу ове слике, 
оваква каква је. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  На десној страни, гледано овако, из овог правца. 
Видите, када долазимо из правца Приштине, иде значи, налази се на левој 
страни. Уколико стоји право ова фотографија, ако говоримо о супротној 
страни, онда налази се на супротној страни, јер ја сада не разумем баш 
најбоље, да ли је ово сада улаз у село или излаз из села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада, овде има овај путоказ, ако га видите, онда по 
њену можете да се оријентишете. 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Ја сам рекао у правцу овако како 
гледамо сада слику. Е сада у овој слици, да ли се село Ћушка налази са десне 
стране, у овом правцу како гледамо, или са леве стране? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите да овај пут, ова кола иду према Приштини, 
тако води тај пут, то је ту, фотографисани путоказ. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Дакле, возило се креће према Приштини, је ли 
тако, говоримо о десној страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, господине Радивојевићу, везано за ову 
фотографију?  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је ово стање које је настало у 
последњих десет година? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мислим, ако разгледате списе. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:   Нека одговори. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Шта желите да питате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине, знате шта пита, господине Гаши, пита 
бранилац, да ли је ово фотографија, из ког доба је ова фотографија, из ког 
времена? По Вашем мишљењу, наравно. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Могу ли да одговорим? Ова фотографија 
приказује стање које је било пре две године, отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли види путни знак на фотографији? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да, видим, али не знам шта он показује. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, пише на албанском. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Након изградње  транзитног пута, ти путни 
знакови су постављени ту, то је пре две, три године изграђено, ту се налази 
бензинска пумпа и у овом правцу како се крећу ова возила, са десне стране се 
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налази село Ћушка. Ја се извињавам, има озбиљних сметњи у техници за 
превођење. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, ово је битно, због тога што 
путни правац око Пећи је измењен драстично и због тога не схватам, зашто 
сте дозволили тужиоцу да уврсти ово у списе. Ја говорим као становник 
Пећи, још увек сам становник Пећи, то је друга ствар што ја не могу да одем 
доле, схватате и ја због тога ово инсистирам. Ако можете да схватите, јер 
ово, ова фотографија је направљена пре две године, знате колико је измењено 
стање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од каквог је то значаја за одбрану оптуженог? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Од значаја, од значаја за истину, ако 
можете да схватите, зато што ово што тужилац уз помоћ других покушава да 
убаци у предмет, нема везе са догађајима од 14. маја 1999. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дакле, показаћемо и фотографију број 2. Господине  
Гаши, да ли можете да препознате шта је на овој фотографији? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, видим ову фотографију. Ја не знам шта 
приказује ова фотографија, одакле је ова фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, хајдемо фотографију број 3.  То је нека нова 
кућа, је ли? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, та зграда постојала је и пре, значи била је 
изграђена и пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, да, онолико колико је мени познато, постојала 
је и пре. То је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Моменат, господине. Хоћете молим вас да предате 
судској стражи телефон пре уласка у судницу. Узмите тужиоцу телефон. 
Тужиоче, не бих интервенисала, да то није било и јуче. Господине Гаши, 
извините. Чија је ово кућа? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:   Та кућа се налази у махали Хасан Бећаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То је то насеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хајдемо даље, фотографија број 4. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не знам, није ми позната, не, не, није ми позната. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ставите 6 и 7, то је неки. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ни на овој фотографији не могу нешто да 
определим, односно да видим нешто, да разликујем нешто значајно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто Вам тужилац приказује ову фотографију? Код 
нас је означено овде, фотографија број 6, зид који дели кућно двориште 
Брахима Гашија од дворишта Рама Гашија. Да ли је то то, тужиоче, што сте 
хтели да приказујете? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли то познајете, не? Значи, то је ова слика 
где је овај зид. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да ли је то код Бекима Гашија?  Та кућа ми није 
позната, јесте у селу, али мени није позната. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, фотографија 7.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не, ни ово ми није познато, не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, фотографија 8. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ни овде не могу нешто да препознам значајно, то 
је само пољана, не види се ниједна кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, 9. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ни ово место ми није познато. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Судија, питам, да ли су ово коприве, ако 
сведок може да разјасни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има она фотографија, ово, не бих рекла. Да ли 
можете да нам кажете, да ли Ви препознајете, које је растиње ово? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А оно малопре, на оној фотографији 8. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не знам, ово биље стварно не знам како се назива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, идемо на фотографије, остале су још, значи 9, 
ја мислим, било је 10 и 12.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  То је оно насеље Хасан Бећај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И фотографија 12. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не, није ми познато. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате још неко питање за сведока? 
Нема. Тужиоче, да ли сте можда, дајте ове скице, да ли сте можда мишљења 
да треба показати и ове скице, да ли сте то предлагали малопре или само ову 
фотодокументацију, овај фото-албум? Хајде да погледате господине Гаши и 
ово, једну скицу коју имамо овде такође у списима и да нам кажете, овај, да 
ли на овој скици можете да нам означите где је Ваше насеље, у односу на 
овај назив ''Ћушка'' где пише? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ево видите, сада, ова река Бистрица, ту је 
Пављане, Захаче и Главичица. То је све у реду, Ћушка је прво село и јесте, ту 
се граничи са Гораждевцем, то је тачно, то значи само ова речица их раздваја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, и Ваше насеље је ближе реци? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Наше насеље је јако, јако близу реке, ове речице, 
дакле, тачно на обали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ми смо сада док је  оптужени Сокић Абдулах 
разговарао, па за овим, 
 
 Веће доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 УСВАЈА СЕ предлог тужиоца, па ће сведок у Служби за помоћ и 
подршку сведоцима, да својом руком нацрта скицу и да на њој означи 
пут Пећ-Приштина, место где се налази село Ћушка, све путеве који воде 
до села, место где се налази насеље Чеку, где се налази насеље Дечане и 
путеве којим је могуће стићи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, оно господине Гаши што смо разговарали, ја 
ћу Вас замолити да сада када се будете вратили у Службу за помоћ и 
подршку сведоцима, да нацртате својом руком, само, дакле, положај, путеве, 
начине на које може да се уђе у село, где је Ваше насеље и остало. Сада 
предлаже тужилац да Вам покажемо још једну овај, ону претходну скицу, 
мапу Ћушке, да нам то кажете. Ево је и ова, ово је мапа, а ја не знам где је 
овде Ваше, да ли је ту Ваша кућа негде означена, Ваше насеље.  На првој 
скици која се налази дакле у фотодокументацији. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да ли ова црта представља реку, ову речицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знам, да ли Ви можете да се снађете? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да ли се ради о путу Приштина-Пећ, јер на не 
могу да схватим сада тренутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако не можете да схватите, значи то можете само да 
кажете, не могу да се оријентишем, а једино овде ако можете ове називе да 
прочитате. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Не, не бих могао да се оријентишем, јер не видим 
да је ту нешто тачно, да бих ја могао да кажем било шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ако видите ону горе тамну праву потпуно линију и 
ако је то пут Пећ-Приштина и видите који је правац за Пећ,  који видите, да 
ли Вам то значи нешто као оријентација? Видите где пише Пећ и стрелица? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да, дакле, прва црта то је насеље Чеку и школа, на 
улазу од главног пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Прва црта лево или десно? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Са десне стране се иде према насељу Чекуа, а са 
леве стране код старе школе се излази, дакле то је био и стари градски пут. 
Ако идемо сада право, онда се одваја опет тај стари пут према граду и излаз 
је директно у речици, а та окретница се налази код нас, јер наше насеље се 
налази на крају. Ако је то магистрала, тамо на врху, дакле горе, стање је 
такво како сам и рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ја ћу Вас замолити да Ви, уколико можете, 
нацртате то сами, а сада ћете ми, дакле, све те путеве да нам означите, који су 
све правци уласка у село и како, овде имамо означено на овоме куће, видите, 
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кућа А, Б и Ц, а нас интересује за сада само та оријентација, ако можете. Е 
сада ми реците, да ли има још неко питање за овога сведоке? Не. Да ли  Ви 
имате имовинско-правни захтев, да ли имате неку, да ли тражите неку 
одштету, обзиром да Вам је брат настрадао, обзиром на те догађаје? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Да ли постоји таква могућност да се то надоканди 
мени за браћу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, постоји могућност, да ли тражите, зато Вас и 
питам. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  Ако постоји правда, они који су починили такве 
злочине, они ће вероватно уз помоћ правде са Ваше стране, они ће то 
вероватно и сносити одговорност и вероватно ако постоји правда и накнада 
штете би требало да се оствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево сада ће судска стража да Вас отпрати до Службе 
за помоћ и подршку сведоцима. Да ли хоћемо да наставимо и да кренемо са 
другим сведоком? Позовите другог сведока, сада ћу Вам рећи, Бетема 
Гашија. 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Било би пожељно да има макар 10 
минута паузе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите тужиоцу телефон. Мораћемо господине 
Гаши да Вас, господине Гаши, ставите слушалице. Господине Гаши, мораћу 
да Вас замолим да се ипак вратите због тога што преводиоци желе да се мало 
одморе, а и један оптужени се нешто не осећа добро. Дакле мораћемо да 
направимо паузу, извините што сте силазили. Дакле, молим вас да сведока 
отпратите до Службе за помоћ и подршку сведоцима. Тужиоцу је враћен 
телефон, за овим 
 
 Суд одређује паузу ради одмора до 11,30 часова. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас. 
 
 Настављено након паузе ради одмора у 11,38. 
 
 Да ли може режија сада да нам да на мониторе слику суднице? У 
међувремену бранилац Огњановић да ли је напустио претрес или се враћа? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ:  Можда ће се вратити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Да је бранилац Огњановић напустио претрес. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац Шћепановић је напустио и мења га ко? 
Бранилац Бобот, добро. Да ли можете да проверите преко Службе за помоћ и 
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подршку да ли је сведок завршио скицу и ако је завршио да се он врати. 
Завршио је, е онда нека се врати са скицом, ако функционишу монитори. 
 Господине Гаши, да ли сте завршили скицу? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, онолико колико сам ја знао, јер ја нисам неки 
професионалац да нацртам нешто, али ја онолико колико сам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дајте молим вас овде на документ камеру и 
приђите овде негде и објасните нам шта је то на скици.  
 
 Констатује се да се преко документ камере приказује скица коју је 
сачинио сведок, па за овим сведок Халит Гаши објашњава. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, објасните нам само шта је то на скици мада ми 
то можемо и да прочитамо.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Могу ли да наставим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, он не чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада чујете? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, сада чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То је улица, односно пут Приштина-Пећ, овде са 
десне стране је улица односно исто пут, насеље Хасан Бећаја се налази ту, 
друга уличица то је скретница она према нама, према нашем насељу. Кад се 
улази са десне стране је насеље Чеку, а са леве стране то је правац према 
школи и онда се ту излази на раскрсницу која се налази ево на овом месту где 
показујем. Онда се иде у том правцу дакле право и онда се ту скрене са десне 
стране ту је један старији пут и продужава се даље ту према нашем насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и какви су ти путеви, да ли су асфалтирани 
или стари или од оног, или је то само земља нека? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: О којој улици, односно путу питате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови путеви који воде према вашем насељу онда ово 
што кажете стари пут и ово за насеље Хасан Бећ? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То је пољски пут отприлике, то је јако стари пут 
али ту поред тог пута налази се поље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Земљани пут могло се рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питања везано за ову скицу? 
Тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је ово једина скица коју је сведок направио 
или има још? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неке скице које сте цртали? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Нисам разумео питање. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нацртали само ову или још неку другу 
скицу? 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Не чује превод, нема превод уопште. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не, само ово. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Сада чује, до сад ништа није чуо каже. Да 
поновим питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је само једну. Само ову скицу сте сачинили, 
је ли тако? 
ГАНИ МОРИНА: Да, тако је рекао да је он сачинио само ту скицу, да друга 
скица не постоји. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас молим да покажете кућу Ибрахима Гашија и 
Вашу кућу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да означи рецимо знаком ''Х''. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да означите или покажете. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Наша кућа се налази овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ставите ту рецимо ''Х''. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: А ако сте питали за Ибрахима Гашија ја бих Вас 
замолио о ком Ибрахиму Гашију је реч? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О овом следећем сведоку је ли то? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, следећи сведок је Бетим Гаши, а кућа његовог 
оца? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ево овде би његова кућа била. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Тужиоца не чујемо, прича без микрофона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Бетим Гаши то је његова кућа са ''Х'', у насељу 
Дечани је ли тако то је Ваша кућа, само ту ставите ''Х'' код овог Дечани.  
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Дечанска махала се налази овде, ту је и наша кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: А шта је то ''Х'' реците, ја сам давно био у школи 
тако да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пута. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ:  А то је Бетимова кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то значи да је Бетимова кућа са леве стране 
магистралног пута гледано у правцу Пећи? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко питање господине Радоничи? 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Још једно питање у вези са тим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нека заврши господин Радоничи. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Да ли је и преко пруге, железничке пруге та кућа 
Бетима Гашија? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, а где је пруга? Ми немамо пругу овде. Значи 
прво да уцрта пругу, значи ево интервенција да уцртате пругу где је. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Примедба. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Питање молим вас. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Утицај. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ево, то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте господине Радоничи, господине Гаши 
моменат. Молим вас упишите, 
 
 За овим након што је пуномоћник тражио да сведок уцрта и скицу, 
бранилац Радивојевић ставља примедбу да се на тај начин врши утицај 
на сведока. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радоничи, наставите. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Дакле, само сам то хтео да питам да ли је и 
железничка пруга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дели, је ли тако? 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Ту до овог пункта Пећ-Приштина и он преко пруге 
има кућу овај Бетим, је ли? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не налази се магистрални пут ту паралелно са 
железничким путем, и његова кућа није ту преко железничке станице, него ту 
где сам зацртао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, извините молим вас. 
Пошто Ви не дозвољавате примедбе уопште на понашање пуномоћника 
оштећених, имајући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које понашање? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Као ово сада. Дозволите, јуче је господин 
Радоничи утицао на Лирију Гаши за понашање, видећете видео снимак и 
молим веће да види тај видео снимак у вези мог окривљеног. Сада сте 
дозволили да сугерише сведоку, да нацрта пругу коју није нацртао. Ја то 
стварно мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, ја сам то унела у записник. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите, ја стварно то мислим да није 
коректно према одбрани. Пазите, судија, дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Ви изволите господине Радивојевићу причајте. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако дозволите, основни проблем овде 
јуче сте господина Крстића, прекјуче господина Перовића, у понедељак 
господина Петронијевића опомињали за овакво понашање сугестивна 
питања. Господин Радоничи је мало прије поставио следеће питање, можете 
проверити, ''да ли се његова кућа налази преко пута пруге''. Нисте му 
ускратили питање. Ја схватам да господин Станковић и ово поштовано веће, 
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које ја изузетно ценим, се налазе под притиском медија зато што неко има 
осећај да може да позове новинара и да напише пола листа да је господин 
Станковић узео паре, да сте Ви узели паре, да је било који члан већа узео 
паре али молим вас говорим сад о конкретним стварима, говоримо о прузи. 
Обзиром да ја поштована председнице и поштовано веће сам живео ја знам 
где се налазе куће сматрамо ово питање изузетно сугестивним. Поред тога 
цртање скица обзиром да овде је оптужена група оно што сте јуче упућивали 
господину Крстићу као примедбу сви ми се бранимо заједно. Мој клијент 
није био на лицу места али сматрам обзиром да ово је званични докуменат да 
сте прво то требали да покажете сведоку да се изјасни, исто као што сам 
тражио јуче код Лирије Гаши и сматрам да је ово објективан конструктиван 
предлог од моје стране. Сад питање да ли неко ко нема одговарајуће знање не 
може да црта, да реконструише, а данас после изјаве пуномоћника доцртава. 
Пазите, они су у константном сукобу интереса јер утичу на сведоке 
оштећене. Ја то сматрам. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли сведок може да нам каже овде, ја сам 
наравно сагласан са колегом, али кад је сведок већ почео ово да црта, да ли у 
селу Ћушка постоји насеље Гаши и ако би могао да отприлике само покаже 
где се налази? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Је ли ја треба да одговорим на питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Могу ли да одговорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Не постоји махала односно насеље које се под тим 
називом Гаши јер има доста породица које се презивају Гаши, а које живе у 
Ћушку. Насеље Хасан Бећаја, Дечанске, Чекуа то има. Ту негде код Дрвиша 
Демаја исто тако где живи и Бетим то су ти називи који су са ове стране 
железничке пруге и поред Бистрице. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро, да ли би сведок онда могао отприлике да 
нам покаже ако зна где се налази кућа Насера Гашија? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Насера Гашија питате? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да, Насера Гашија. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Има један који се зове Насер Чеку, а један се зове 
Насер Гаши, за Насера Чекуа знам, а за Насера Гашија није ми познато, 
једино можда постоји могућност да код насеља Хасан Бећаја налази се неко 
или јесте неко ко се зове тако, ко се тако презива. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Може ли сведок онда у односу на ову кућу 
Бетима Гашија коју је показао, да покаже где се налази кућа Садика и Лирије 
Гаши, ако зна? 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: То је код насеља Хасан Бећаја. 
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АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само судија ако ми дозволите обзиром да је 
сведоку показивана фотографија са оним аутомобилом «Рено Клио» ја 
мислим да је означена у списима као фотографија број 1, он је изјавио ако се 
ја добро сећам да у правцу Приштине да се село Ћушка налази са десне 
стране, ако се добро сећам сад кад нам ово показује мени сад ово није јасно 
па само сам то хтео као примедбу да ставим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је као Ваша примедба евидентирано. Још 
неко питање везано за скицу? Не. Добро. На овај начин смо господине Гаши 
завршили, можете да се вратите молим вас у Службу за помоћ и подршку 
сведоцима. Позовите следећег сведока Бетима Гашија. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви хоћете изјашњење на то. Сачекајте господине 
Гаши. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, то сам тражио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу нисте, Ви сте рекли ''ви сте 
требали прво да покажете ово, ви сте требали оно, можда је неко објавио тако 
што је потплатио новинаре'' итд. али нисте рекли ''предлажем да сведок 
погледа ову скицу'', тако да можете Ви да прочитате аудио запис, немојте 
говорити више ништа.  
 
 За овим се на тражење браниоца оптуженог Славише 
Кастратовића који се брани да уопште тога дана није био у селу Ћушка 
адвоката Радивојевића сведоку показује скица која се налази у списима 
предмета. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, молим Вас да погледате скицу коју 
имамо у списима предмета. Да, ту скицу. Господине Радивојевићу изволите 
питајте сведока. Само да видимо прво да ли може да се снађе на овој скици. 
Да ли можете да се снађете на овој скици господине Гаши? Погледајте прво 
пажљиво. Само нам реците прво да ли можете да се снађете? Ако можете да 
се снађете, бранилац Радивојевић ће Вас питати. 
СВЕДОК ХАЛИТ ГАШИ: Ја овде стварно ништа не разумем. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, хвала, ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у реду. Господине Гаши, сада смо завршили.  
 
 За овим се сведок Халит Гаши удаљава. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим вас сведока Бетима Гашија. 
Изволите можете да идете. 
 
 За овим адвокат Мршовић жели да стави примедбу. 
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АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Без обзира на моје скромно мишљење да је ово 
један од поштенијих сведока који је овде долазио, ја само желим да ставим 
примедбе ја сам сведоку предочавао ове исказе из Еулекса па је он рекао да 
он то уопште није видео. Међутим када, не желим сада заиста да оптерећујем 
веће и записник, он се овде детаљно изјашњавао везано за овај догађај у 
априлу и за ове полицијске униформе видећете чак на две стране, тако да 
сматрам да ово што је он рекао да он то уопште није видео него да му је неко 
причао, сматрам да то није тачно и само сам то хтео као примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 

СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, добар дан. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте овде, претходно ћу узети Ваше податке, Ви сте 
овде били код истражног судије и тада сте дали податке везане за Ваш датум 
рођења, место, име оца, итд. реците ми да ли има неке измене у Вашим 
личним подацима? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Ви сте позвани као сведок, као сведок 
дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да 
нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите 
одговор на питања која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли ово 
разумете? То је упозорење, да ли разумете? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва, па Вас молим 
да понављате за мном. Заклињем се. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да све о томе што будем питан пред судом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ћу говорити истину. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Говорићу  истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
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 Сведок Бетим Гаши са подацима као на записнику од 08.04.2010., 
упозорен, опоменут, након што је положио заклетву исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте о ономе што сте видели и шта се 
догодило 14.маја 1999.године, да ли се сећате тог исказа? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, сећам се тог исказа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете код онога што сте рекли и да ли сте 
тада нешто можда заборавили или бисте нешто посебно желели да нам 
испричате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Постоји могућност да има још нешто што тога 
тренутка нисам се сетио али углавном то је било то све што сам имао да 
изјавим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте тада имали 17-18 година? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците нам шта се догодило, заправо то је та 
ноћ пре 14.маја или јутро, или како, у које је то доба било кад сте се Ви 
налазили напољу и одакле сте почели заправо код истражног судије да 
причате и да дајете исказ? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, то је било неколико сатова пре тог масакра, а 
колико је то било стварно ја не знам колико часова је било. Да ли је то било 
пре 12 сати или након 12 сати нисам баш сигуран. То су два возила довезла 
су неколико  чланова породице једну жену и мушкарца из Шарапола. 
Породица Шараполи тако се она презива и њих су убили у близини моје куће 
тамо где сам ја живео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте ли Ви то гледали? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, то сам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која кола су била у питању? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То су била двоја кола са укљученим светлима и то 
возило које се налазило иза ту смо приметили један џип беле боје који је био 
познат за све људе из тог, са те територије јер са тим џипом су се кретала 
лица која су била озлоглашена као извршиоци тих масакара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, један аутомобил је био који сте видели џип, а 
други? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Иза тога ја нисам могао да уочим али на основу 
фарова, на основу светла ја сам уочио да је то џип. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а тај други аутомобил? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: И друго возило који је био иза њега. Нисам могао 
да видим које је то марке било или какав је био тај други ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете отприлике да процените у 
колико сати се све то догодило? 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нисам сигуран и први пута сам рекао да не знам и 
не могу да кажем сад да ли је то било један сат или више јер Ви сте ме мало 
пре питали да ја морам да дам заклетву и ја сам се одазвао Вашем позиву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, после колико времена сте отишли до тих тела, 
до тих људи који су убијени? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам прво чуо како разговарају, да ли су то били 
полицајци или војници и чуо сам како разговарају са том женом која је 
касније убијена и да су тражили од ње неки новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: А жртве сам ја пошао и погледао сам заједно са 
мојим стрицем који је након неколико сати и он је био убијен, ту негде пред 
зору, да ли је то било четири или пет сати ујутро не знам тачно али знам да је 
то било пред зору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта се још десило тога дана? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам видео те жртве и видео сам где су убијене и 
у каквом положају су се налазиле жртве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И? Ко Вам је рекао ко су они? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То ми је стриц испричао јер са жртвом је радио у 
Пивари у Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта се још тога дана десило 14.маја, да ли Ви 
знате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, након што смо видели те жртве онда заједно са 
Ибрахимом Гашијем, односно стрицем, ишли смо у кући жртве код Расима 
Раме, то је било отприлике око пет сати ујутру и ту смо ушли да попијемо 
кафу и ту смо се налазили. Након једног сата, можда касније, једно дете од 
тих кућица близу нас обавестио нас је да су војне снаге стигле управо код тих 
кућа и заједно са жртвом, дакле Ибрахим Гашија и Расим Раме ми смо 
изашли из куће Расима Раме и дошли смо у стричевој кући. Кад сам ушао у 
двориште од стране баште, значи према врту, видио сам војску која је већ 
била ушла у двориште. Ту је било још неколико жена и деце у двориште мога 
стрица близу неких греда. Тог тренутка је дошао један војни џип с пута и 
зауставио се ту код стричево двориште и ту је био Срећко Поповић као 
војник и успео сам да бежим кроз једна врата која раздваја двориште 
стричево и тужилац зна где се то налази, јер кроз та врата ја сам побегао 
измакао, а кроз та врата исто измакли су још неки други пре мене. Ја сам 
остао у свом дворишту тад, доста дуго ту није било чланова моје породице, 
они су били у насељу Гашијевих где су ту и моји рођаци, израсла је била 
трава у двориште, поприлично висока и другог растиња. Ја сам ту се био 
сакрио, ја сам се ту, лего сам доле у том растињу, а они су били покупили све 
њих у стричево двориште. Што се тиче жена и деце нисам био у стању да 
видим шта се догађа јер зид који је ту постојао ометао ме да погледам и да 
видим шта се догађа али чуо сам вику, они су пуцали аутоматским оружјем и 
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тако. Након неколико минута два човека су узели Расима Раму, он је био 
болестан вероватно ту од ногу, као да су га вукли два човека, а један од њих 
имао је мараму везану на главу, био је висок, имао је зелене очи. Срећко 
Поповић био је у војној униформи и кратких рукава са блузом, имао је 
прслук војни и моторолу војну која је била обешена ту уз тај прслук. Ова два 
лица који су вукли Расима Раму питали Поповића шта да раде са тим 
човеком. Он им је одговорио овако «Уби га, закољи, запали, ради шта год 
хоћеш са њим» и Расима Раму отуд вукли су га од стричевог дворишта па су 
га водили до свог дворишта и где су га и убили. Онда су се поново вратили, 
узели су Мухамета Шаљу, онда су га водили у двориште Расима Раме и на 
степеницама на другом спрату, јер да би се попело до другог спрата требало 
се да иде кроз степенице које су биле ван, а не унутра зграде, и њега су 
стрељали на степеницама на другом спрату. Онда сам покушао да некако 
пузећи да се повучем отуд како бих се сакрио иза једне шупе, то је један јаз 
поред шупе. Било је и коприва доста високих и било је међа нека. Након два-
три минута мог стрица Ибрахима Гашија то исто лице довео га из свог 
дворишта у мом дворишту. Један га је држао за руку, а један је држао 
повезачу и аутоматско оружје имао је уперено у његовом правцу. Ја сам се 
налазио иза те шупе, а стриц је стрељан испред шупе. Када је полиција се 
повукла из дворишта, полиција и војска, онда су ишли у правцу насеља 
Чекуа, онда сам почео да бежим кроз тај јаз и доста тешко сам покушао да 
пређем до Гашијевог насеља, махале Гашијевих и упознао сам нека лица и 
мог покојног оца који је изгубио живот у том масакру и један од њих је била 
и сведок Лирија Гаши и Садик Гаши. Онда сам побегао и ишао сам према 
оној шумици и тамо сам стајао док није масакр извршен, до краја масакра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците  ми само где је убијен тачно Ваш отац, 
да ли знате на ком месту? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ:  Мој отац је убијен у соби Азема Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви били тамо и да ли знате ко је све убијен 
у тој соби са њим? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Био је, знам за неке. Један од њих био је Иса Гаши, 
био је и Јашар Гаши и још неки други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате колико укупно људи је ту убијено? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Негде између 49 или 51 особа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислила сам на ову кућу где, ту собу, кажете где је 
Ваш отац био, колико тела је ту нађено да ли то знате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не знам тачно зато што сам, имао сам доста  
поремећаја менталних тог тренутка, наравно ја сам учествовао у сахрани тих 
лешева и ми смо из свих тих кућа покупили те лешеве, лешеви су били скоро 
сви изгорели и ми смо ставили у неке пластичне кесе и тако смо их 
сахранили све њих на једно место, на једно гробно место. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био Ваш брат и како се зове Ваш брат? 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Брат се зове Џафер Гаши, он је био у соби заједно 
са сведоком Хазир Беришом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је имао година? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Имао је 41 годину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваш брат? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је то. Сада ће Вам тужилац поставити 
питања. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Бетиме, да ли можете да опишете ту 
двојицу који су, како Ви кажете, узели Расима Раму, како су били обучени, 
колико су били високи, шта су носили од наоружања? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. Један кога сам мало боље видео, једног од 
њих, био је висок, имао је плаве очи, био је плавушан да кажем, имао је 
повезану главу, имао је повезачу, имао је аутоматско оружје код себе држао 
је у рукама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овај други? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: И други је био у војној униформи и он је имао 
повезачу на глави и обојица су имали аутоматско оружје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли били маскирани или намазани по лицу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: За ову двојицу не могу да кажем да су изгледали 
тако, то нисам ја видео, можда неко други имао је и то али о овоме што ја 
сведочим није било толико војника колико је било тамо у махали Гашијевих. 
Овде је било отприлике њих седморо или осморо то је максимално. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад кажете «било» је ли то у Вашем дворишту? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ту у стричево двориште и ту где су погубљена ова 
тројица и ту где сам ја био могло је њих бити око седам или осам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да су ова двојица питали Поповић Срећка 
шта да раде са Рамом. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када су се вратили по Мухамеда Шаљу, да ли су 
питали Срећка шта ће са Шаљом да раде? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, нисам ја видео нити сам питао даље али он је 
дао им потпуну дозволу да могу да ураде шта год желе и с тим ја мислим да 
им је он дао потпуну слободу убијте, закољите, радите шта хоћете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, да ли је Поповић Срећко дао дозволу само за 
Расима или за још ове људе који су били убијени у Вашем дворишту? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам чуо то за Расима али све три жртве су били 
познати, значи Срећко Поповић познавао је њих јер Срећко Поповић је радио 
са свим тим жртвама значи те три жртве у Пивари у Пећи. Било је ту и 
других који су се извукли који су били млађи од мога оца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су ова двојица били код Вашег оца Ибрахима 
кад је он убијен? Ова двојица која су одвела Расима Раму и Мухамеда Шаљу? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ибрахим је стриц. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стриц, пардон. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели ко је пуцао у Ибрахима Гашија? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја мислим да је њега убио онај који је носио 
аутоматско оружје да је то тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај плавушан или онај други? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја мислим да је онај плавушан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да га видите да ли бисте могли да га препознате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Могуће, могуће, ако га видим могу да се присетим 
ко је али прошло је већ 12 година отад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли господине Бетиме можете да објасните како је 
изгледао џип којим је Срећко Поповић дошао у двориште? Какве је боје био, 
да ли је имао нешто карактеристично? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је био војни џип и зеленкасте боје, откривен је 
био, то као што су војна возила како изгледају отприлике. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Срећко Поповић возио џип или је био 
сувозач у џипу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Он је био поред сувозача.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био још неко у џипу осим њих двојице? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Поред возача, извините. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био још неко у џипу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја мислим да само ова двојица јер ја нисам имао 
могућности да гледам боље, постојала је могућност да ухвате и мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је возач носио униформу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, имао је војну униформу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било у Вашем дворишту окупљеног народа? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се завршило то на крају, где сте Ви кренули 
после свега овог? Да ли сте остали у кући или сте? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отишао је у шумицу, рекао је да је отишао у шуму. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам о томе већ говорио мало пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само, наравно предлог да се покажу фотографије од 
1 до 13. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдемо онда одмах да Вам покажемо фотографије. 
Значи да нам режија да документ камеру и да покажемо овде ове фотографије 
како тужилац предлаже од 1 до 13 оно што смо и мало пре. Рећи ћете нам 
када видите ту на монитору, господине Гаши, дакле када видите на монитору 
те фотографије рећи ћете нам да ли знате шта је на њима и да ли препознајете 
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из ког су доба, ако је то важно? Изволите. Да нам режија да снимак документ 
камере. Је ли може? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта се дешава? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ће, ево чекамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Док чекамо, ја бих имао једно питање. Да ли можете 
у односу на главни магистрални пут гледано у правцу Пећи да кажете где се 
налази Ваша кућа? С које стране пута? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Моја кућа се налази са леве стране два ипо 
километра пре уласка у град. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има ту нека пруга? Извините. Не на слици него. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, али шинови се налазе, односно пруга се налази 
са супротне стране, односно на другој страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Ваше куће? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, на другој страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сад да видите ову фотографију број 1 
преко документ камере. Само мало нам приближите да може сведок да се 
орјентише кад види путоказ, значи да буде мало и ова слова и све јасније да 
се види, не може више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је из правца Пећи према Приштини. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Приговор. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, то је правац пута према Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хајдемо слику број 2. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А с које стране пута му је кућа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да видимо, јер тужилац укључио микрофон? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Укључио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С које стране Вам је кућа? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Са десне стране пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова, слика број 2? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је кућа Расима Раме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само вратите слику број 2, да ли има неко 
питање да одмах то? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Слика број 3? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Исто и то је кућа Расима Раме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Четири? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Двориште Расима Раме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је. Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте тужиоче одмах. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли у овом дворишту убијен Расим Рама? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, овде се налазила једна старија  кућа, трошна 
кућа која је тога дана изгорела и испред те куће која се налази на овом делу 
убијен је ту где се види тај бетон у дворишту. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, унећемо то после, издиктираћемо. Ово је 
слика 5? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је кућа стрица Ибрахима Гашија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А реците ми ова ограда што се види кроз ово грање 
овде, шта представља и која дворишта дели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зид мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зид. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: На кога мислите? То је зид који раздваја наше 
двориште и стричево. Ево овде се види где су била врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где видите то? Ово овако као зазидано бело, је ли? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Е овде се види да је зид касније постављен, дакле 
на том месту. Да, ту је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Слика 7? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То су врата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли та двојица кроз та врата провели Расима 
Раму и Шаљу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то је зид између Вас и Вашег стрица, је ли тако, 
па сте то касније затворили или не? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Неколико година касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је место где је убијен стриц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, пошто Ви кажете да је то било код неког 
старог објекта као неке трошне куће, шупе, итд., да ли се она овде види или 
неки њени делови? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је само двориште, је ли тако? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, то је само двориште јер зид није тад постојао, 
сад има великих разлика, управо то је јаз иза овог зида где сам ја побегао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ово је 9. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, то је реч о истом дворишту где је стриц убијен. 
Иза ове куће су убијен Азиз и Неџирване Шараполи. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Може ли једно питање 
молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ову слику може. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Чија је ова кућа, да ли 
може да нам каже? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је кућа Ислама Чекуа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је сада 11. 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Овде сам ја био оно вече када су довели оне две 
жртве које су биле убијене у тој кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је у средини између њих господин 
Мустафа Радоничи на овој слици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се овде на овој слици налази господин Мустафа 
Радоничи, да ли Ви знате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо, слика бр. 12.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: То је кућа Хаџи Чекуа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и 13 јел тако и то смо већ. То не мора, добро. Е 
сада режија може да врати снимак камере. Шта од овога да евидентирамо. 
Сад ћемо да видимо шта сам ја ту сада писала. Значи,  
 

У записник се уноси да је сведок на слици бр.5 из фото албума где су 
фотографисане куће и места односно разни положаји у селу Ћушка, рекао да 
је на слици бр. 5 ограда која раздваја кућу његову и његовог стрица, односно 
зид, да се на слици број 6 јасно види да је зид постављен касније а на слици 
број 7 је део тог зида, односно ограде, али се види где су била врата. 
Међутим, то нису врата кроз која су прошли ови војници. На слици број 8 је 
место где је убијен његов стриц Ибрахим Гаши, тог старог објекта нема, 
затим на слици број 4 је место где је убијен Расим Рама, на слици број 9 
такође место где је убијен његов стриц и Ибрахим Гаши, на слици број 10; 
кућа иза који су убијени Азиз и Нерџиване Шараполи а ради се о кући 
Исљама Чекуа и слика број 11 место где је овај сведок стајао када је доведен 
брачни пар Шараполи. 

 
Добро. Да ли одбрана има неко питање за сведока? Господине Бобот. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Захваљујем. Адвокат Крсто Бобот. Ја, само бих хтео да 
разјасним можда једно-два питања, у вези овог возила џипа које спомињете, 
тај џип који сте видели кад су њиме довезени Шараполи и убијени, да ли 
исти тај џип сте касније видели у селу или су то различити џипови? Прво то 
да појасните. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Касније нисам приметио али пре масакра јесте. И у 
насељу Кристал  у току једног сата убијено је отприлике око 17 људи, и један 
од њих био је Рам Кељменди који је имао отприлике око 90 година. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Добро, то није било моје питање. Моје питање је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само за џип пита бранилац. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Само за џип, тај џип који сте видели то јутро. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујете, само џип. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Да ли сте исти тај џип видели касније у селу или неки 
други? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, касније нисам видео и до завршетка тог сукоба 
ја сам био сакривен у тој шумици, касније нисам приметио неки џип. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Па на питање тужиоца сте данас рекли да је то био 
војни џип и рекли сте чини ми се да је био и у војничкој боји, значи о том 
џипу Вас питам. Јел то тај исти џип са којим су Шараполи довезени или је то 
неки други о коме причате? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, кад је довезао породицу Шараполи био је беле 
боје. То сам рекао и у суду кад сам видео фотографију, то је било беле боје и 
писало је «полиција» на њему.  А овај чим је дошао Срећко Поповић био је 
зеленкасте боје, то је позната војна да кажем, боја. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Да ли је тај бели џип или овај зеленкасти џип, можете 
да нам опишете да ли су били затворени или су били отворени, да ли су 
имали нешто на себи од опреме што би Вам привукло пажњу? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Овај бели џип је био затворен писало је на њему 
«полиција», то са стране на вратима а нешто друго није ни постојала 
могућност да приметим односно да видим шта је било писано, јер би ја био 
убијен као што су били многи други. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: А овај зеленкасти џип јел он био отворен или затворен? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Он је био отворен. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Отворен. Да ли је имао нешто на себи од опреме што 
бисте приметили? Да ли је имао антену? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нисам ја могао да приметим да ли је имао антену 
или не, ја сам се борио за живот, уопште ми није пало на памет да видим да 
ли има антену или нема. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Мислио сам на ону велику, не ову сад малу антену за 
радио, него мало озбиљнију антену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свеједно је тако.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, не знам о томе. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господо, Борковић? Бранилац? Изволите. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Адвокат Борислав Борковић. Сведок је 
поменуо лице по имену Срећко Поповић. Да ли је сведок до тог дана 
познавао Срећка Поповића до тог догађаја? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, не. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Нисте до тада ни чули за име Срећко 
Поповић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борковићу, оно што дакле, на тај исти 
начин је сведок везано управо за те чињенице испитиван у истрази, овај, сад 
ћу Вам рећи на колико страна и на колико питања ако хоћете дакле, то сте 
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разјаснили, али он не зна Срећка Поповића од раније. То је први пут да чује 
Срећко и да види тог човека и тако даље. Немојте питати више, то сте већ на 
тај начин разјашњавали. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро. Када је он сазнао ко је Срећко 
Поповић  и под којим околностима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, то сте сад ћемо да видимо. То је исто тако 
било разјашњено у истрази.  
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све то везано за то одакле он зна да је то Срећко 
Поповић. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро, добро. Да ли сведок говори српски? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам разумео јако добро српски, али прошло је 
12 година, ја мало сам комуницирао, односно нисам ни говорио српски.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борковићу није ли неко други, само 
моменат, или неко други од бранилаца исто то на тај исти начин у истрази 
везано за ово убите, радите и тако даље.  
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро. Сведок је био изричит при изјави да је 
Срећко Поповић био у војној униформи, може ли да опише ту војну 
униформу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описао је малопре, мајица, ово-оно, све. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало чекајте, да ли је, јел сте Ви сада по реду 
јел тако? Кастратовић? Изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, молим Вас, само једно 
питање. У вези фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вратимо фотографије? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Само слика 13. Јел то тај џип? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На слици 13? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да. Задња фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ове фотографије него оне друге које имамо у 
списима предмета. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ово што смо малопре приказивали. Ја 
знам због чега, ја знам због чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, онда слика 12. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: 12, опростите можда сам погрешио број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћемо да покажемо, да ставимо на документ-
камеру или да дамо сведоку? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како год, није проблем. Јел зна тај џип?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте онда да дамо овај сведоку овако у руке и да 
то унесемо у записник. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:Јел то тај џип? Како год, није проблем. 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Јел питање гласи да ли је био овај џип дакле, да ли 
је то тај џип? Јел то питање? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нешто слично јесте. Овако је изгледао и колико је 
мени познато сви војни џипови изгледају скоро исто. Ја тако мислим. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А одакле тај џип прошле године на том 
месту?  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не знам, није ми то познато. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То је слика из прошле године, како је 
тужилац барем. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нисам овде ја дошао сад да одговарам на то шта 
представља овај џип или не, него сам дошао да посведочим о ономе што се 
догодило '99. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Господине, хвала Вам да посведочите још 
једну ствар. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: А није на мене сад.  
ГАНИ МОРИНА: Чекајте да ја завршим шта је рекао пошто се буните да није 
преведено. Рекао је да он овде није позван да идентификује који је ово џип и 
одакле тај џип. Извините молим вас. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, још једну ствар, када је 
пошто у овом албуму, постоји слика са господином Мустафом Радонићијем 
када је настала та слика ако може да зна. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Датум тачан ја не знам, није ми познат.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Прошле године или пре две године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам, каже не знам. Чекајте, чекајте. А што 
Ви мислите да је забрањено да оштећени разговара са својим пуномоћником 
или да се са њим фотографише? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, проблем је процесне 
природе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због тога што ове слике можемо правити 
идуће године и сматрам да оне не могу да буду употребљаване у овом 
поступку јер се ради о 14. мају '99. Овде на пример имамо џип  који описују 
два или три сведока, који личи на тај џип. Да ли је то намерно постављено 
обзиром да пуномоћник оштећених свих оштећених стоји поред тог џипа. 
Односно, непосредно десно од тога. Друга ствар, стање на путевима око 
Пећи је изузетно промењено, лично знам. То може да се провери, тражите 
извештај од Урбанизма Пећ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу објасните ми због чега је то 
важно кад се утврђују одлучне чињенице за елементе кривичног дела ратног 
злочина. 
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АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Важно је, опростите судија, важно је због 
инструирања сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ради провере и веродостојности исказа. Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Инструирања сведока, због тога ја 
мислим да је то веома битна ствар. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Адвокат Мршовић Милош. Прво питање за 
сведока ако може да се сети овај период НАТО агресије и после тога, да ли је 
све време био у Ћушки? Јел се сећа?  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, ја? Јесте, био сам.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро. Даље, сведок се овде изјашњавао па ћу 
га замолити да се сети без обзира што ми је наравно жао што му је отац 
погинуо, али ако може да се сети конкретно. Изјавили сте да сте се срели са 
оцем после овог догађаја када сте видели ова убиства. Ако можете само да 
нам ближе кажете где сте се срели? Ако се сећате. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Након што су се догодила она три убиства 
претходна, ја сам се упутио тамо у махали Гашијевих, где се налазила и моја 
породица и био сам у кући Лирије Гаши и Садика Гашија, били су на 
спавању. Ја сам их пробудио и испричао сам тројици и моме оцу Садику и 
Лирији Гаши, испричао то што се догодило на том месту где сам се ја 
налазио у вези са ти три прва убиства. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само ако бисте били љубазни да појасните не 
знам да ли сам Вас добро разумео, рекли сте пробудили сте их, јел Ви кажете 
у ствари да су сви они спавали, Лирије, Садик и Ваш отац. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не сви, Лирије Гаши и Садик Гаши су били већ 
будни, али мој отац је и даље спавао.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли можете да нам кажете јел сте том 
приликом нешто причали са њима и ако се сећате шта сте причали када сте се 
сусрели? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Само сам им испричао ко је убијен и отишао сам, 
односно побегао и отишао до те шумице. Није било времена да се даље 
прича, онда су продрли, значи дошли су до других тих насеља односно 
махала. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Хвала. Да ли сте им том приликом испричали о 
убиству овог брачног пара Шараполи о коме сте причали. Јел се сећате тога? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Није ми познато. То се догодило пре 12 година и ја 
сам говорио о убиству Расим Раме и Моамета Шаље и нисам имао пуно 
времена да ја њима сад испричам на детаље ко је убијен и где је убијен, јер 
свега је то било пар минута. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само још једно питање ако бисте били љубазни 
да нам кажете колико је отприлике удаљена та кућа Расима Раме где сте се 
налазили од ове куће где сте се срели са оцем и овом фамилијом? 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја нисам рекао да сам био са мојим оцем. Рекао 
сам да мој отац убијен у насељу Гашијевих а ја сам био у кући са Ибрахимом 
Гашијем и Рамом.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро. Хајде онда ако могу мало да 
преформулишем питање. Та кућа где Ви кажете да сте видели та убиства 
колико је удаљена од ове куће где сте се срели са оцем где сте рекли да је 
спавао па се пробудио. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Како мислите тамо где сам ја побегао у том правцу 
или путем како сам ишао? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Па не, прво ме интересује само отприлике ако 
можете да се изјасните колико је удаљена? Само то. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Са које стране? Са стране где сам ја побегао или 
кад се иде правим путем? На који правац мислите? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја ћу само покушати да разјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви ишли? Колико Вам је требало? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Отуд где сам ја ишао то је јако близу јер ја сам  
кроз њиве и ливаде али ако се пође путем, правим путем онда је то даље. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Јел сте морали да прелазите главни пут, говорим 
о путу Пећ-Приштина? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, не, сад ја не знам где је циљ Вашег питања али 
главни пут нема никакве везе са овим убиством, јер то је тамо на крају 
Ћушке, а ја нисам имао никакве потребе, делић насеље Ћушка, нисам имао 
потребе да прођем туда.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Немам више питања. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Остали браниоци? Господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија. Адвокат Дејан Крстић. Прво питање би 
било за сведока судија да се изјасни, о томе говори у истрази, али чисто због 
провере исказа и осталих сведока,  у које време су убијени припадници 
породице Шараполи? Дакле, може ли да каже у које време је то било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам. Рекао је да не може. То сам питала. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да не може? Па у истрази је био врло прецизан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, питала сам данас, не може. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не може да се изјасни?  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Није то истина да сам ја то истакао изричито. То 
може да се види и од мог исказа. Како сам ја изјавио пре ја то кажем и сада, 
јер ја тачно не знам колико је било сати и више неће одговорити на то, нећу 
више одговарати на то питање јер сте ме питали најмање двеста пута да 
кажем и више нећу вам одговарати  на таква питања. Ја сам дошао и за то сам 
положио заклетву да говорим само о ономе што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, немојте се нервирати, ја сам већ 
браниоцу рекла да не треба да Вас пита нешто што сте већ питани. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја сам савршено разумео питање и одговор. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Овако, ако не може већ да каже тачно време, које је 
доба дана било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И то Вам исто одбијам. Рекли смо, то се 
одбија. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не разумем због чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам одбијам.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја стварно не знам. Добро, овако, може ли сведок  да 
се изјасни на чињеницу судија, колико је година имао 14. маја 99.године? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. Питала сам га на почетку.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: А у истрази је рекао једно, данас је рекао друго. У 
транскрипту ако треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја Вам свеједно одбијам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, ако треба да објасним због чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тако колико је имао година, имамо датум да је 
сведок рођен 03.12.1982.године, и то су његови  резултати. Одбијам Вам 
господине Крстићу, одбијам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, не ради се о томе, морам да објасним. Дакле, 
да ли ми знамо или не знамо кад је рођен. Ради се о томе шта је он изговорио 
у истрази а шта је изговорио данас. Ја ћу да кажем, у истрази је рекао да је 
имао 14. маја 1999.године, 16, скоро 17 година, данас је на почетку изговорио 
да је имао 18 односно 19 година. Дакле, ја не бих заиста да сад инсинуирам 
шта то значи али овај, ја бих заиста волео да ми дозволите да наставим, да 
поставим питање сведоку за које сматрам да је корисно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Држите се околности догађаја. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Па ја сам покушао да га питам. Дакле, да се изјасни 
на то у које доба дана су били Шараполи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја сам Вам то одбила. Одбила сам Вам и то. 
Господине Гаши, значи не можете одговарати сада док Вам не кажем и ово 
колико је имао година то сам Вам одбила.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Може ли да се изјасни онда на следеће, када је 
ушао у кућу Лирије Гаши и Садика Гашија, где је како каже спавао његов 
отац, које је то доба дана било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након убиства Мехмета Шаље и Расим Раме,  и она  
три убиства. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја сам питао судија њега да се изјасни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, Ви мени упорно целе ове недеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Одбијате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Дакле. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ове недеље имамо суђења. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Могућност да уопште поставим. Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ове недеље смо имали суђење мислим, па сам 
само ове недеље могла да Вам одбијам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не разумем сад. Ја сам то и заустио да кажем, нисте 
ми дозволили. Не разумем шта је смешно сад у мом наступу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Смешно господине. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: А Ви се мени смејете судија лично. Извините, али ја 
добро видим. У реду, пошто немам могућности да браним свог клијента како 
треба, ја ћу сада сести  и више нећу постављати питања. 
 
 
 За овим се констатује да бранилац Крстић наводи да се 
председница већа њему смеје и да је он онемогућен да поставља питања, 
да брани свог клијента и да ће сада за овим да седне и више неће 
постављати питања.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите господине Гаши још на ово што Вас је 
питао господин Крстић, а то је да ли знате у колико сати сте дошли у кућу 
Лирије Гаши тамо где је био Ваш отац, односно после убиства ове тројице, 
Мехмета Шаље, Расима Раме и тако даље. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја нисам носио сат, нити сам се сетио нити сам 
имао потребе, нити сам могао да гледам колико је сати у то време, али се 
сећам да је било рано ујутро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли неко од оптужених има питања? Још 
нешто? Хајдете, изађите господине Поповићу док тужилац пита. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не да питам, само да предложим, ми смо добили 
фотографије из Хага после истраге које сведок није видео, нису му 
предочене, то су оне групне фотографија које смо јуче и пре неки дан 
показивали, па је мој предлог да сведок погледа те фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, само да господин Поповић заврши с питањима. 
Све тужиоче или само неке? Све. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Нећу да питам ништа него само 
тражим да се покаже слика господина покојног Небојше Минића звани 
«Мртви» и Зорана Рашковића самозваног «Сердар».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. Да ли још неко од 
оптужених? Још неко од оптужених да ли има питања или ништа? Е 
господине Радивојевићу.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, сматрам да само нешто 
имамо процедурални проблем. Кад господин тужилац устане и предложи, то 
је одмах усвојено. Пазите, ниједна фотографија због чега сам малопре 
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инсистирао на оним фотографијама које смо гледали, ниједна фотографија 
нема везе са догађајем. А сви сведоци, ових 5 дана су вршили препознавање 
наших клијената и господина Крсте Бобота и Шћепановића,  Борковића, 
Мршовића. Сви су они вршили овде препознавање и сад мени није јасно због 
чега обзиром да нико се од њих није променио, хладно прихватате предлоге 
тужиоца. Сматрам да морате да нама дозволите да се изјаснимо о предлогу 
тужиоца. Тужилац сад може рећи да идемо у Сопот да прегледамо неки 
терен, Ви ћете то прихватити. Такав је мој утисак, опростите што сам мало 
злобан, али такав је мој утисак. Хвала и извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјасните се одмах. Ви се противите да се овај, 
оштећеном покажу ове фотографије? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Противим се зато што ниједна, што 
ниједна та фотографија, погледајте записник о одузимању фотографија, нема 
везе са Ћушком, што су фотографије настале видећете, на доста фотографија, 
има 98., на 50% фотографија су сасвим други људи. Имамо фотографије 
Џудовића, које су настале у околини Приштине које немају везе. И 
дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу Ви се изјашњавате о 
предлогу да се погледају фотографије 1, 2 и 3. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имамо фотографије из 2000. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Међународног кривичног трибунала.  Господине 
Радивојевићу Ви се сада изјашњавате о овом предлогу да се ове фотографије. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не изводе као доказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не уопште о фотографијама, него ове фотографије. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не, све, све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зато што ниједна фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је евидентирано, ево сад ћу да унесем у 
записник. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

 Заменик тужиоца предлаже да се сведоку покажу фотографије 
прва, друга и трећа из албума који је доставио Међународни кривични 
трибунал за бившу Југославију, а бранилац оптуженог Кастратовић 
Славише се противи томе на начин који је евидентиран аудио записом. 
Оптужени Поповић такође предлаже да се сведоку покажу фотографије.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даћу Вам сад да погледате које, да ли се Ви тужиоче 
томе противите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не противим се предлогу оптуженог Поповића.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не противите се предлогу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А могу да Вам помогнем, то су фотографије које су 
пронађене код Минић Радмиле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И то су фотографије које приказују неке особе 
групне фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел сте на те мислили Поповићу? Не. Сасмо, 
немојте понављати имена, само ми кажите, Ви само једну фотографију 
заправо желите. Знате где је она? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ : Само фотографију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте нам господине Поповићу, рекли сте нам. Да 
ли знате коју фотографију?  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ : Било коју, само да су они ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било коју? Добро.  
 
 За овим суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се оштећеном покажу фотографије из фото албума из 
Међународног кривичног трибунала и то слика 1, 2 и 3, да би се 
изјаснио. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, погледајте ове слике.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Тамо где сам ја био, они нису били.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, слика број 2? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ово је Срећко Поповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат, ми не видимо добро.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не видим јасно.  
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Сведок је изјавио да он не види јасно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Види се, Срећко Поповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А остале да ли препознајете? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Можда су они били у насељу Гаши, у Гашијевом 
насељу, али тамо где сам ја био било их је седморо, осморо, не знам. Не 
видим јасно, не видим добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И следећа слика број 3.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Срећко Поповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И видећемо. Ево сад ћемо да нађемо. 
Господине Поповићу, немојте нам говорити кога да покажемо да би сведок 
можда да каже, значи немојте говорити имена да би сведок могао евентуално 
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да каже имена ако зна или ако је касније чуо. Ајде изађите и кажите ми где су 
те фотографије, па кажите број и фотоалбум, ако знате. Значи немојте да 
подсећате сведока, Ви онда њега инструирате што би рекао. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам намерно то рекао да би, јер знам да је ово 
директно пошто покојни Небојша Минић не постоји, да се сва кривица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам кажем немојте говорити имена. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само тренутак, да се баци кривица на мене и то 
је то и ништа више, јер ја моторолу нисам носио, а камоли у џип био. Хвала 
најлепше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Само један предлог процесни, сада је тренутак, дакле 
касније ће већ бити заиста прекасно, молим Вас да констатујете записником 
да је сведок претходну фотографију дакле прву која му је показана пре него 
што се заиста изоштрила слика и пре него што је заиста могао да види, он је 
већ рекао име и презиме једног од окривљених и то је јасно показује дакле да 
он је препознао слику као слику, не особу на слици. И указује управо на оно 
на шта је колега Радивојевић указује све време и не само он, него сви ми 
овде. Ја Вас молим да ово уђе у записник, добро, сад је свакако ушло због 
аудио транскрипта, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени не смета господине Крстићу да то и 
издиктирам, значи.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не би ни било лоше истине ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 За овим бранилац оптуженог Абдулаха Сокића, адв. Дејан Крстић, 
инсистира да се у записник унесе како је сведок указао на оптуженог 
Срећка Поповића пре него што је преко документ камере изоштрена 
слика, што указује на то да је он инструиран јер је знао о којој се 
фотографији ради.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, јер нећемо да диктирамо више. Имате ли 
идеју господине Поповићу коју фотографију, је ли може, да ли има овде у 
фотоалбуму од ове супруге што је одузет, ту има фотографија и једног и 
другог. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Дајте му да погледа пар фотографија овде 
он.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Познато је да је Небојша Минић био на првој 
фотографији која је приказана сведоку. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Не види се добро тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема више ни потребе да му се приказује.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате ко је Небојша, а на оној првој 
фотографији. Добро. 
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АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Замагљена је, не види се добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде показаћу вам онда.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Затим суд сведоку показује фотографију број 47 и 48 из 
фотоалбума, фотографије које су одузете од Радмиле Минић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ћете ми рећи да ли познајете овог човека у 
униформи, да ли га се сећате? 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Изоштрите мало.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ову следећу фотографију 48, да ли ту 
познајете некога? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја имам сада један проблем, дајте ми неке слике 
само у војним униформама јер ја не знам када је ова фотографија сачињена.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа мораћемо мало само онда да сачекамо да 
видимо која је то фотографија, унећемо ово што каже тужилац. 
 
 На првој фотографији која је показана сведоку из фотоалбума 
МКТЈ налази се Набојша Минић, а сведок га тада није препознао.  
 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то, од? То и гледамо, нађите 14 и 15. 
 
 Па се сведоку преко документ камере приказује фотографија број 
15 да нам каже да ли неког препознаје из фотоалбума фотографија 
одузетих од Саше Џудовића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли овде на овој фотографији познате неког? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, то није одузето од Џудовића, него од 
Кастратовића да не би било грешке после.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Ово је одузето од Саше Џудовића.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте скакати, да погледа ово.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, имам приговор.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите господине Радивојевићу који приговор.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имамо аудио запис предлажем паузу да  
проверите од кога је одузета слика, да је то сугерисао тужилац, то је оно као 
што је господин Радоњићи инструирао претходног сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине сада ћемо овако то да решимо,  дакле 
унећемо у записник описно која фотографија шта се на њој налази, куће, 
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чаше и тако даље, и онда нећемо имати дилему, да ли ви познајете неког 
овде? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Овај са брадом имао је српску заставу у бојама, он 
је био у двориште, и имао је намазано лице разним бојама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нацртану српску заставу на образу, то показујете, 
или где? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, на овом делу лица, дакле она три боје, 
симболи, да тробојка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај други? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро унећемо још и ово у записник. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, који, леви или десни, није 
превео Гани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте рекли Ви на ком образу или сте само показали? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Који од ове двојице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта који? Како који од ове двојице, рекао је са 
брадом који држи пса. 
Судски тумач Гани Морина: Рекао је човек са брадом и показивао је руком са 
које стране је била нацртана тробојка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гани, овде само један човек на овој слици 
је са брадом. Господине Радивојевићу немојте се укључивати више. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Можемо ли да вратимо, да имају двојица 
лица овде  на овој фотографији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али само један је са брадом господине Радивојевићу, 
господине Радивојевићу пратите ток главног претреса.  
 
 За овим се сведок након што му је фотографија на којој се налазе 
две мушке особе са псом и на којој је сто са чашама, а ради се о 
фотографијама које су у фотоалбуму фотографија које су одузете од 
Славише Кастратовића, и председник већа се утолико исправља у 
називу фотоалбума, исказује да препознаје особу са брадом, да је та особа 
била код њега у дворишту и да је тада, односно у дворишту где је убијен 
Расим Рама. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли, како сте рекли? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Да је имала на левом образу нацртану српску тробојку, при чему је 
сведок показао на свој леви образ, а то није рекао.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада иде питање мало да детаљније опише шта је та 
особа радила у том дворишту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је радио тај човек.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то бранилац поставио, да ли се сећа? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја не знам шта је он радио, јер рекао сам да ја 
нисам имао могућности да видим од зида, али сам видео да је он био заједно 
са Срећком Поповићем и са неким другима био у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то лице које сте сада препознали одвело 
Расима Раму у друго двориште, од оне двојице који су били? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, да ли се сећате шта је то лице радило у 
дворишту, да ли је и где је стајало? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, рекао сам већ да се не сећам, ја не знам шта је 
радио, они су ишли тако кретали су се горе доле, тако да није постојала 
могућност да ја приметим тачно где су они стајали. Да су приметили да ја 
њих гледам вероватно би ме убили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, реците ми само да ли је та особа коју сте сада 
препознали била близу Срећка Поповића или даље? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Он је био у двориште када сам ја од куће Расима 
Раме, Ибрахима Гашија, они су били већ у двориште са оне стране тамо где је 
и башта.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то лице које сте сада препознали, та особа, 
да ли је била обучена овако као на слици? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Био је у војној униформи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био наоружан? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је имао од оружја? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Имао је реденик, односно оквире са мецима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли имао неко оружје, је ли носио неко оружје? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Још једном ћу поновити да тако јасно и све те 
детаље нисам могао уочити, али претпостављам, односно сигуран сам да је 
носио оружје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је носио пушку? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, дугачке цеви јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате како је ту пушку носио, како је 
држао ту пушку када сте га Ви уочили? Да ли му је била на рамену или у 
руци или како? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: У руци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Радивојевићу? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је имао тога дана браду? 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесте ли сигурни? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Претпостављам, једино ако је реч о неком човеку 
који личи на њега. Имао је поприличну браду.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли Вам је истражни судија показивао 
ове слике? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, ове слике никада нисам видио пре. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесте ли сигурни? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Милион пута.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесте ли вршили препознавање лица у 
овоме суду? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, на препознавању препознао сам Срећка 
Поповића и двојицу других. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Кога сте још препознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, па није то њему, је ли Вам рекао неко кога 
сте препознали? Ми имамо записнике, немојте то питати сведоке, њему се то 
не каже.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице због тога што јуче и данас 
долазимо до сведока који нагло препознавају мог клијента, он је препознавао 
мог клијента предамном.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је захваљујући Вама.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, тужиоче.  Дакле, имамо записнике о 
препознавању и то су, они су од 08.04. и њему се човеку не саопштавају 
резултати е ти си сада препознао тог и тог, то се њему не каже, знате па ево 
сви су ту били браниоци, ја гледам сада Ви нисте били, знате.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице имао сам заменика тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел јесте, да видим ко Вас је мењао? Ко Вас је мењао 
тога дана?  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Славиша Вукосављевић, вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ето он је био знате. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице али дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба да сведоци нагло 
препознају, ето то можемо да унесемо, ето то је. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па председнице то је, ја ово морам да 
истакнем сада зато што сте јуче обећали да ћемо на крају дати примедбе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу пустите сада, ево уносимо 
примедбу да сведоци нагло препознају ова два дана на фотографијама неке 
особе, а да их раније нису препознали. Ето тоје. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице могу ли сада да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу. 
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АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да питајте, ајде питајте сведока, ајде. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Где се он налазио у дворишту, објасните.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је видео овог човека са брадом, где сте се Ви  
налазили? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: У дворишту где су се налазили сви, када сам 
изашао из куће Расима Раме, са Ибрахим Гаши и Расимом Рамом они су већ 
се налазили у дворишту. Они су дошли са задње стране, дакле од тамо где је 
врт, башта.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли кућа Расима Раме има ограду, 
високу зидану ограду? Зид? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја не знам сад који је значај овога питања, да ли је 
ту постојао зид или не и зашто ми се упућује питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само одговорите да ли је постојао зид или не. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је постојао зид или није? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу сачекајте одговор.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Са које стране Ви мислите да постоји тај зид јер 
она са свих четири страна се граничи са нечим, или путем или са комшијама, 
са које стране Ви мислите да је тај зид. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Са свих страна.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, није било, сем тамо где је постојала она стара 
кућа, она је била потпуно отворена, само где је та стара кућа била видело се 
једно парче зида, али сада се та стара кућа не види се.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како сте Ви гледали у то двориште? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ако можете да вратите фотографију где је Расим 
Рама, ту се јасно види да није настала никаква промена и тачно се види и 
тачно се види како је било заокружено, односно ограђен двориште Расима 
Раме.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице док нађем ово, зашто вам 
онда ако постоји зид, смета џип.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, шта је то, зашто вам ако постоји 
зид смета џип? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако постоји зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како зашто вам смета џип? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Десет пута је рекао да није смео да гледа, 
да их види због џипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако треба да вратимо транскрипт.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега Ви питате? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због тога што тврди да он није видио то 
двориште од џипа, а има, постоји зид може овде стојати џип какав хоће ја не 
могу да видим од зида. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је евидентирано као Ваша примедба. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не као примедба, тражио је да погледа 
слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не да погледа него да нам на тој слици покаже 
како се јасно види. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ајде да видимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте сведоку фотоалбум да нам пронађе ту 
фотографију, мислим да је број 6 или 7, она где је село Ћушка.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија то је мени веома битно због мог 
клијента.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема потребе показивати фотографију, сведок је 
рекао да није било ограде и да се то јасно види на фотографији, у чему је 
проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Чекајте сведок је тражио слику, 
кажите.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не знам да ли ми се поставља такво питање да ли 
сам приметио џип или не? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам истакао већ сто пута када је џип стигао ту, 
ја нисам био у двориште Расима Раме. Расим Рама био заједно са нама у 
двориште Ибрахима Гашија.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Одлично председнице. Мало пре када је 
препознавао он каже да је човек био у дворишту Расима Раме. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, није то истина. Рекао сам са Расимом Рамом, 
Ибрахим Гашијем од њихове куће ушао сам у двориште Ибрахима Гашија. 
Да сам се налазио у двориште Расима Раме ја овде не би сведочио него би 
био убијен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и пита значи, сада је само остало нејасно 
браниоцу у ком тренутку и тачно на ком месту сте били када сте видели овог 
човека са брадом ког сте препознали мало пре на слици? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Чим смо ушли у двориште Ибрахима Гашија, 
можда је било неколико метара отприлике 15-так метара, и једини људи 
којима не могу заборавити лик је Срећко Поповић и овај други, добро је што 
сам га видео јер тог човека никада нисам видео пре тога на ниједној 
фотографији сем сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а је ли можете да га опишете, његову грађу, 
телесну конституцију или тако нешто? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Био је пунији, носио је браду велику и имао је 
француски шешир.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колико је био висок? Не шешир него тај 
човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли висок или низак тај човек или какве је висине? 
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Онај други је био нижег раста и био је пунији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај са брадом? Он је нижи и пунији од оног 
другог? Не, не, онај са брадом, значи причамо о оном са брадом ког сте 
видели на овој слици број 15.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ова задња фотографија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ево кажем поново да ниједном нисам њега видео 
на некој фотографији, ту је по први пут видим и за њега кажем да је био 
развијенији, пунији, имао је браду и са леве стране имао је тробојку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да процените колико је био висок? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Као Ви? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Није био толико висок, али је био пунији, а ја 
нисам могао прецизно сада да кажем јер нисам га мерио колико је он висок.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Где га види први пут? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већ је рекао, већ је рекао, не можете питати сто пута. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли га види код трафике.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које трафике, па које трафике? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, јучерашњи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви ишли до трафике тога дана? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нисам схватио питање.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, обзиром да дозвољавате 
тужиоцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу, али сведок је причао о свом 
кретању тога дана. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па зато и питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да укључујете трафику у његово кретање.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па зато и питам јер не можемо читаво 
време да орјентишемо гдје је ко био, шта је ко радио, и остало, људи изузетно 
личе у том периоду, а ово председнице, ја да сам рекао ово што је рекао 
тужилац, Ви би мене удаљили. Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу давно је можда требало да се 
одлучује о неким другим мерама, осим опомене и новчане казне које су Вам 
изречене. Господине Гаши шта сам хтела да Вас питам, ове фотографије није 
тачно да су Вам показане први пут, Ви сте њих гледали и код истражног 
судије, сада ћу вам рећи па ћете само да ми објасните како сада, а онда нисте, 
указујете да се сећате ове особе на слици број 15, значи 08.04.2010. године 
Вама су показане фотографије, па Вам је показан цео овај фотоалбум и из тог 
фотоалбума Ви сте само на фотографији број 1 означили лице као Срећка 
Поповића. Иначе ову фотографију гледали сте цео албум, Ви нисте означили 
да се сећате те особе,  Ви нисте описали ту заставу на образу и тако даље, а 
сад кажете ја то видим први пут, само Вас питам за то.  
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СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: На ниједној фотографији коју сам ја гледао овде у 
суду не налази се ово лице. Ја сам се изненадио сада када сам видео ову 
фотографију, то први пут ја видим то лице и нормално је то ако моментално 
се не сећам свега тога, некад се сећам више, некад мање, с обзиром да је 
прошло од тад око 12 година, постоји могућност да сам нешто рекао што тада 
нисам или да нешто нисам рекао а да тада сам изјавио јер није лако прошло је 
12 година од тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имао бих једно питатање везано за, да ли се сећате 
како Вам је истражни судија показивао фотографије, као данас или Вам је дао 
албум фотографије у руке па сте Ви окретали, да ли сам јасан? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не, ја сам био седео у некој сали, мања сала, 
фотографије и албум били су преда мном и ја сам рекао кога сам препознавао 
на основу тих фотографија и навео сам те људе, постоји белешка о томе, кога 
сам препознао а кога нисам, али ово што сам видео данас, то није било тада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је судија овако приказивао фотографије 
или сте Ви добили тај албум и имали албум у рукама и сами окретали 
странице? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Ја сам узео албум у своје руке, видео сам, окретао 
сам све странице и кога сам могао да препознам ја сам рекао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико албума сте видели тада? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Не сећам се.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Било је фотографија и која нису биле у саставу 
албума које нису се налазиле у албуму.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Могу једно питање само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господин значи питања и завршавамо, значи 
ја сам Вас замолила због тога што поподне имамо, због тога што поподне 
господине Радивојевићу, дакле поподне има друго суђење овде, ја сам Вас 
јуче замолила само питање за сведока и онда сутра настављамо са 
примедбама и предлозима и осталим. Изволите господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија, нека се сведок изјасни да ли је током 
догађаја 14. маја 1999. године чуо експлозију у било које доба дана? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: О каквој експлозији је реч.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неку експлозију да ли сте чули? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Толико је било тог пуцњава да ја нисам могао сад 
да разликујем то порекло експлозије, односно пуцњаве јер сам био у једном 
врло страшном стању.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја то потпуно разумем, али да ли можете да 
направите разлику између пуцњаве и експлозије. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сада је рекао да није могао да разликује, толико 
је било пуцњаве. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, ја питам да ли уопште може да направи 
разлику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А уопште.  Да ли уопште Ви можете да направите 
разлику између пуцњаве и експлозије господине Гаши? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, сигурно не само ја него свако би могао да 
разликује.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Само једно питање, извињавам се. Знате ли како је 
убијен Кадри Чеку? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Рекао сам већ, ја овде сведочим само о пет 
убистава и није фер сада да ме питате како је убијен Чеку. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Значи не знате, хвала. У реду.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Јер ја нисам изјавио како је убијен Хасан Чеку и 
сматрам, овај Кадри Чеку и сматрам да с обзиром да нисам био присутан, не 
би хтео да дам икакве информације око тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. Ако можда Вам је лакше 
фаљиминдерит, ради се  о следећем председнице, ја сам рекао када је даван 
тај албум, да није требало да тужилац говори чији је албум, исто као што 
претходни сведок је објашњавао да Бетим Гаши живи преко железничке 
пруге, а Бетим Гаши живи са друге стране. То су инструисање, то постоји 
јуче, то постоји и данас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине да Вам кажем. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде почиње друго суђење, сведоци су такође дошли 
из иностранства, морају да уђу и преводиоци, значи ако имате питања за 
овога сведока, а те примедбе ја вас молим да изнесете сутра.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па дозволите, али сваки дан 
пролонгирате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутра ћемо имати примедбе, дајте питања за сведока 
господине Радивојевићу. Господине Мршовићу.  
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Можда ћу имати питања, али један предлог ако 
можемо сведоку да покажемо скицу ову број у списима 1607/229. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову скицу коју показујемо? Показаћемо, само да 
видим да ли има још питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се, сведок није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, показаћемо да видимо да ли може да се. Да ли 
мора господине Мршовићу на документ камеру ова скица из списа предмета 
или можемо да дамо сведоку. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ако није проблем на документ камеру. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На документ камеру, ту бисте имали нешто да питате. 
Режија дајте нам молим вас на документ камеру на предлог господина 
Мршовића, чему се противи тужилац, скицу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али није ушло у записник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте господине Радивојевићу Ви знате која је 
следећа мера, након ове новчане опомене, значи држите се одбране свог 
клијента и интереса свог клијента, немојте се молим Вас толиког гласно, 
гласно читавог, свих ових дана обраћати свима присутнима у судници, мимо 
реда који је предвиђен законом. Да ли господине Гаши можете да препознате 
ову скицу и да им ту идентификујете о чему се ради? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Нисам схватио сада о чему се ради, дајте само 
мало да се орјетнишем, помогните ми да се орјентишем мало.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да погледате ту шта пише, ако можете да 
прочитате, ако треба да Вам се мало приближи, да ли мало оштрије да буде и 
да видите да ли то можете да идентификујете? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Није јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи не могу ја да  Вам помажем о чему се ради. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: И не могу да будем сигуран сад шта ту пише, јер 
не видим јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даћемо Вам сада. Не, нећемо Вам дати у руке 
овако је бранилац предложио. Имате неко питање господине Мршовићу или 
неки предлог за ову скицу? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Немам питања али бих имао предлог обзиром да 
су и ови сведоци који су били непосредно пре овог сведока такође цртали 
неке скице па имам предлог да и он то нацрта, ако већ не може да се снађе, 
немам онда питања када сведок не може да се снађе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Мршовићу је ли Ви знате у ком 
делу села он сведочи да је био, а који је ово део села? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Судија, ако пошто видим да одбрана мора да 
образлаже сваки предлог, ево ја ћу образложити, зато што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте образлагати, рекли сте зато што су сви 
други цртали, а он не може да се на овој скици, Ви сте образложили. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Па управо тако. Па мене интересује позиција 
неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте поново то образлагати. Добро, да видимо 
сада да ли има још неко питање за сведока, господине Поповићу? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Немам за њега ништа да питам, него само да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете онда молим Вас сутра због тога што почиње 
друго суђење за 10 минута.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само укратко. Госпођо само ни секунду, ето. 
Извињавам се што сам тражио показивање слика, ви нисте то уопште 
показали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А коју хоћете Ви слику? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја сам тражио слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју? Немојте говорити имена, само ми реците коју 
слику, ајде нађите овде. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господина.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите овде господине Поповићу и нађите слику. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја не могу да је нађем, Ви је имате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ту је фотоалбум, списи, све што имамо ми у суду 
Ви сте све добили. Господине Поповићу објашњавам Вам сада да све што суд 
има имате и Ви. Све фотографије можете да добијете у електронском облику, 
можемо да Вам фотокопирамо, можете да дођете овде да их гледате у суду. Ја 
Вас сада упућујем да седнете овде и нађете слику коју хоћете да покажете 
сведоку.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо ја је тражити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте расправљати са мном, седите и нађите.  
 
 Упућује се оптужени. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите да нађете.  
 
 Упућује се оптужени Поповић Срећко да нађе фотографију коју 
жели да покаже сведоку, међутим Поповић Срећко не жели да нађе 
фотографију, већ се враћа на место за оптужене.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко господо неко питање за овог сведока?  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја сам мислио можда би било корисно да 
сведок на овим фотографијама можда види да ли се види место на коме је он 
био, ове фотографије што је раније гледао, да ли се види место на коме се 
налазио можда у случају да се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се на овим фотографијама види место где сте 
Ви били господине Гаши или не, које смо Вам показивали оне куће, зид и 
тако даље? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ништа онда се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се оно када сам диктирала записник, па сам 
рекла то је место где је, је ли тако, то су оне фотографије 5, 6, 7, 8, 9, 10, за 
сваку сам издиктирала. Немојте ништа говорити сада везано за предлог 
господина Мршовића тужиоче шта Ви кажете за ову скицу, да сам црта 
скицу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема потребе, погледао је фотографије, јасно је 
објаснио где се шта налази, нема никаквог разлога да црта.  

ВР
З 0

77
5



Транскрипт аудио записа 
Са главног претреса од 31.03.2011.год,                                                                страна 60/60 
 
 

 
К-По2 48/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 

Веће се повлачи мало удаљено.  
 

Веће је донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБИЈА СЕ  предлог адв. Мршовића да сведок сачини скицу.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има нешто да пита сведока? Не.  
Господине Гаши хвала Вам што сте дошли, можете да идете у Службу за 
помоћ и подршку сведоцима и она ће Вас даље отпратити из зграде суда.  
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас питала да ли имате одштетни захтев због 
смрти свога оца и свога брата, свога стрица, имовине? 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Да, сигурно ћу ја то тражити, поднећу захтев да 
тражим одштету. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам, можете сада да идете. Довиђења. 
СВЕДОК БЕТИМ ГАШИ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господо сутра је тај дан када ћете моћи да стављате 
примедбе, предлоге и када ћемо се договорити о наставку претреса. Дакле, 
сутра имамо цео дан само за то обзиром да сутра немамо сведоке.  
 

Данашње рочиште је завршено, претрес се наставља: 
 

Сутра у 09,30 часова у истој овој судници. 
 
 
Довршено у 13,45 часова.  
 
 
Записничар                                                             Председник већа-судија 
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