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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите. 
 
 

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 

Присутни су: 
 
- Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
- Пуномоћници Марина Кљајић, за коју смо данас добили 

пуномоћје, правник с правосудним испитом, Наташа Кандић, 
Мустафа Радонићи, 

- Адвокати: Дејан Крстић, Огњановић, Радивојевић и Перовић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада, адвокат Петронијевић и Крсто Бобот и они 
би требали да мењају још неког, ког, господине Перовићу, Ви се јављате за? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јављам се за колегу Палибрка, колегу Крсту 
Бобота и колегу Горана Петронијевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат. Значи, за Бобота, Петронијевића, 
Палибрк? 
АДВНЕБОЈША ПЕРОВИЋ: С тим што ће сва тројица до 11 сати 
приступити претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите Ви? 
АДВ.СРЂАН БОРКОВИЋ: Јављам се за адвоката Борислава Борковића, по 
заменичком пуномоћју које ћу да Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дајте заменичко пуномоћје. За адвоката 
Вучића Шћепановића да ли се неко? Адвокат Радивојевић да ћете Ви да га 
мењате и то је то. Добро.  
 
 Оптужени су сви ту, Миладиновић, Богићевић, Цветковић 
Звонимир, Николић, Видоје и Вељко  Корићанин, Абдулах Сокић, 
Обрадовић, Поповић, Брновић и то је то. 
 
 Овде је и тумач Ферид Телићи за овај каснији део претреса кад 
будемо имали видео-линк.  
 Ми смо у међувремену одлучивали о предлозима оно што је остало у 
уторак, па смо уважили предлог одбране, мислим да је то био бранилац 
Петронијевић да се допуни наредба за вештачење у том смислу да се 
вештацима да задатак и да се испита психолошки профил сведока ,,ПС” и то 
ценећи одређене чињенице познате о његовом понашању, питање 
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деструкције, аутодеструкције, аутоагресивности, агресивности, 
конфабулације, присутности освете, склоности манипулације. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се допуни наредба за вештачење и да се вештацима да задатак 
да испитају и психолошки профил и да се изјасне на околности да ли 
код сведока постоји склоност ка освети, манипулацији, конфабулацији, 
деструктивности, аутоагресивности. 
 
 У односу на предлог, ја мислим оптуженог Поповић Срећка да се 
вештаци упознају и са књигом коју је сведок написао, суд ће одлучити тек 
пошто се упозна и сам суд са садржином те књиге. 
 
 Суд је донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се одбије предлог да се пре саслушања Исе Гашија обави 
психијатријско психолошко вештачење. 
 
 Такође је суд одбио предлог да се за сада не показују фотографије 
које се налазе у фотоалбумима у списима предмета, јер се по оцени суда не 
ради о доказима који су прибављени на незаконит начин, докази су 
достављени и налазе се у списима предмета, тако да се ти докази 
предочавају оптуженима. Ради се о фотографијама које су сачињене 
приликом предузимања одређених истражних радњи као и о фотографијама 
које су достављене тужилаштву, које је тужилаштво затим доставило суду, 
везане су за утврђивање чињеница које су важне за ова кривична дела. У 
том смислу молим Вас оптужени Николићу да дођете и само да завршимо 
са тим делом где сте разгледали фотографије. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се настави саслушање  оптуженог Николић Милојка, како би 
се он изјаснио о томе да ли је погледао фотографије и да ли на њима 
препознаје неко место или евентуално неке учеснике. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Николић  Милојко оптужени наставља. Нећу 
Вам, можете поново да их погледате да ли онако нешто уопште, да ли се 
неког сећате што бисте могли да кажете. Ја сам Вам скренула пажњу и пре 
него што сам Вам дала албум да је ту било неких фотографија где су 
говорили да сте и Ви на њима. Да ли се сећате тих фотографија, да ли сте 
видели себе на неким фотографијама? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ја сам видео можда на једној фотографији 
само ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Да констатујемо да је приступио адвокат Вучић Шћепановић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Само на једној има? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да се сетите у ком албуму или да Вам 
покажем? Оне у униформи или у цивилу? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Не, не, у цивилу на слави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На слави, а где је та? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: То је било Бијело Поље слава 1998. године то 
је било, то сам јуче погледао, то ми остало тако баш упечатљиво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сада ћу да Вам покажем те фотографије 
због тога што су нам рекли, ово је већ како Радосава Минића од које су те 
фотографије одузете, тако и неки други овде у поступку да сте Ви на тим 
фотографијама. 
 
 За овим се оптуженом показује фотографија број 44, 46, 50, 53 из 
фотоалбума са фотографијама које су одузете приликом претреса куће 
Радосавe Минић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте то, је ли су то те фотографије? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да то је та слика са славе Бијело Поље 1998. 
године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, има ту још рекла сам Вам погледајте још има 
неколико. Видите 46, видите 50 и 53. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Овај момак ми је непознат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питам Вас само да ли сте Ви на 46, 50 и 53? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: На 44 сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само на 44? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да погледате молим Вас 46 фотографију? 
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ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да то је то исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте Ви исто, то је та иста слава? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да, са исте славе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Бијелом Пољу 1998? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која слава? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ја не знам која слава верујте ја појмам нема, 
човек ме звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али знате сигурно да је 1998. али не знате која 
слава? Да ли знате у које доба је била та слава? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: И то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека пролећна или зимска слава? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Појма немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И видите онда 50 и 53 молим Вас? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: 48 или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, 50 и 53. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: То је исто са славе. И 53, је л'? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: И ово је исто са славе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било пре или после оно кад сте били у 
ПЈП па сте се раздужили, да ли је то било пре или после? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: 1998. значи то тад кад сам био у ПЈП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док сте били у ПЈП? 
ОПТ.  МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још нечега што сте видели на оним 
фотографијама? Има фотоалбума које је доставила полиција и који су 
сачињени у селу Ћушка. Да ли познајете неке од тих објеката да ли сте 
нешто препознали на тим фотографијама? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Не, то што сам гледао јуче, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познали неке од учесника овде у 
поступку? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Па шта ја знам, ја ето видео ове људе на 
пример поједине ту, могу да погледам још једанпут, али доста су нејасне те 
слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите ми тај албум молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих имао питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за овај албум? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За 44, 46, 50, 53. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То су групне фотографије, ако може прецизно да 
се изјасни на околност ко су особе на фотографијама поред њега, то је једна 
ствар? Друга ствар, колико се сећам, постоје овде две врсте фотографија на 
којима оптужени носи различиту гардеробу, а тврди да је то било једног 
дана све четири фотографије? Да ли је мењао гардеробу током дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац Вам само предочава да је констатовао да 
има различите гардеробе, а кажете да је истог дана и тужилац Вас такође 
пита које су то особе остале на фотографији? 
 
 За овим се преко документ камере показују ове фотографије. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте Ви па ћемо ставити на документ камеру 
да би сви видели о чему се прича. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ево ја сам видео на 46, значи тренутно које се 
сећам то је та. На 53 иста та. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видимо сад сви то на овој документ-камери. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: То је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате одговарати на ту примедбу. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ја што знам ја одговорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли може режија да укључи документ-
камеру? Е сад, пита тужилац које су ове особе на овој фотографији?  
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Само познајем овога човека левога то је 
старац од овог Минића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај старији човек је, који сад лево? Овај што му се 
види профил или који се види овако? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Овај са леве стране овамо, значи старији 
човек, овај што има 60 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је отац Минићев, таст? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Од Минићеве жене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Таст? Добро.  
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Јесте таст. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овог ког сте Ви загрлили, овај други? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: То је момак, ја не знам, ја сам га први пут 
видео тада, тек је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Где тек је дошао, на славу или? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: На славу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На славу? То је иста та? Добро. Затим ова 
фотографија 46? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Ово је жена од Минића, ово је исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Минић, таст и Ви? Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 50? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 50? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да, то је, ово је, ја мислим да је то било исто 
код његовог старца, али то је било други дан кад смо долазили, још један 
дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други дан славе? Добро, па је зато различита 
гардероба? Добро. 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: То је то. Овде старац и ја што знам ко је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. На 53? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, је ли има још неког питања? Да ли има 
неко још неко питање? Остали да ли има питања нека? Не. Добро. Везано за 
фотографије ако нема питања? Да ли Ви имате још нешто да кажете? 
ОПТ.МИЛОЈКО НИКОЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још питања за овог оптуженог нема. Вратите се 
молим Вас на место. Сада ћемо да сачекамо и да видимо да ли смо 
успоставили видео-конференцијску везу са судом у Приштини и за овим 
ћемо да чујемо Ису Гашија преко тумача. Ја Вас молим да господине 
Телићи изволите овде, само за овај пулт да обавимо оно што нам закон 
налаже. Морам да Вас обавестим да имамо веома мали број тумача на 
списку сталних судских тумача, да ниједан од тих тумача или није у 
Београду, или није уопште у земљи, тако да смо позвали особу господина 
Ферида Телићија, који није на списку сталних судских тумача. 
 
 За овим суд узима  податке од присутног Ферида Телићија, који је 
позван да данас преводи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми Ваш датум рођења и место? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): 11.10.1950, Сукобину, Улцињ, 
Црна Гора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми шта сте по занимању? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi):Тумач, професор албанског језика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Професор албансаког језика. Пошто Ви нисте на 
списку сталних судских тумача, ја Вас позивам да положите заклетву. 
 
 Позван да положи заклетву у смислу члана 95 ЗКП, господин 
Ферид Тeлићи исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi):Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу верно преносити питања. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Да ћу верно преносити питања. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која се окривљеном упућују. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi):Која се окривљеном упућују. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И изјаве које он буде давао. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): И изјаве које он буде давао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Окривљеном и сведоку упућује изјаве које он 
буде давао. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Окривљеном и сведоку које он 
буде давао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите молим Вас сада да сачекамо видео-
линк. Ви можете да одете горе у кабину. У реду. Изволите господине 
Радивојевићу.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Поставља се прво питање 
држављанства, господин је грађанин друге државе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које друге државе? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Црне Горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Телићи, да ли Ви имате држављанство 
Црне Горе? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То је питање. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): И Косова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Косова, то је Србија, је ли? Господине 
Радивојевићу, Ви кажете да Косово није Србија. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Молим Вас, пошто господин Радонићи 
боље говори српски него господин којег сте позвали, па бих предложио да 
он преводи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте, он је пуномоћник.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Доводи до апсурда баш ово, због тога. 
Друга ствар, он мора бити са списка сталних тумача и мора бити у наш 
учлањен. Сад, госпођа Кандић је рекла овде без укључења микрофона да је 
он држављанин Косова. Е сад, она није рекла да је држављанин Србије, 
схватате и то је проблем за вештака, за тумача, опростите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И у том смислу. Немојте реаговати госпођо 
Кандић, немојте реаговати госпођо Кандић. Кажите ми сада шта Ви 
предлажете у том смислу? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Предлажемо да обезбедите вештака, 
тумача са списка, који добро зна српски језик и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Пре доношења одлуке о предлогу браниоца Радивојевића да се 
обезбеди тумач са списка сталних судских тумача, председник већа 
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пита тумача које држављанство има, па он исказује да има 
држављанство Црне Горе и држављанство Косова. 
 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Председнице, да ли могу кратко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Огњановићу, изволите. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: (бранилац окривљеног Звонимира 
Цветковића). Ја се апсолутно слажем са колегом у погледу овог дела када је 
у питању држављанство особе која би данас требала да има улогу тумача. 
Намерно кажем улогу тумача јер се не ради о тумачу. Имајући у виду значај 
сведока који данас треба да сведочи и обзиром на читав конглуменат 
чињеница и бројне изјаве које је раније давао, а верујем да ћемо сви имати 
питања која би у том смислу могла бити значајна и за поступак и за 
утврђивање материјалне истине, мислим да не можемо да импровизујемо у 
овом делу. Дакле, ми немамо лиценцу када је у питању овај човек и немамо 
проверено његово знање оба језика. Друго, данас чујем да је он држављанин 
Црне Горе. Црна Гора, као што знате од скоро има свој језик црногорски и 
имамо поред свега тога, дакле, једну баријеру коју без обзира на ту проверу 
знања можемо назвати језичком, лингвистичком. Ја немам ништа против да 
се данас саслуша Иса Гаши али да то урадимо заиста на законит начин и у 
складу са Закоником о кривичном поступку, бојим да је ово импровизација. 
Захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: (бранилац Обрадовић Видоја и Вељка 
Корићанина). У потпуности сам сагласан са предлогом колеге Огњановића 
и колеге Радивојевића. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу хвала Вам. Ми ћемо сада да се 
повучемо и да одлучимо о овом предлогу. Седите молим Вас. Немојте се 
јављати више. Господине Поповићу, нешто сада значајно у овој фази за 
одлучивање? Изволите. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Ја се извињавам господо, ако сам 
добро разумео, сведок Иса Гаши ће преко видео-линка да даје изјаву, је л' 
тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Поповићу, зашто сте изашли? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Управо због тога да Вас питам. Моја је читава 
одбрана и управо на тог господина до којег да бих доказао да је лагао и у 
процесу Веселина Бешовића и изгубио је предмет и у процесу комплетно с 
његових изјава да је био по целој Метохији он и све видео кад је Србин 
урадио нешто, тако да хоћу га овде да га видим у четири ока да му кажем 
како Селим Џакова, Шабан Шаља, Агим Чеку, а он био главна веза њихова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сачекајте онда да њега чујемо па ћете му то 
рећи. Изволите вратите се на место. 
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ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо, ја се извињавам, на видео-линку може 
он да прича шта год хоће, а овде кад га видим је нешто друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Суд СЕ ПОВЛАЧИ, ради одлучивања. 
 
 За овим суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог адвоката Радивојевића, Огњановића, Перовића 
и осталих, па се превођење данас поверава Фериду Телићију. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Телићи, молим Вас идите горе у ову 
кабину. 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог Поповић Срећка да се непосредно на претресу, 
а не путем видео линка саслуша сведок Иса Гаши због тога што је 
саслушање видео-линком предвиђено одредбама Законика о кривичном 
поступку, као и Закона о организацији органа у поступцима против ратних 
злочина и ОДБИЈА СЕ предлог адвоката да се претходно пре испитивања 
сведока Исе Гашија обави психолошко психијатријско вештачење, па се за 
овим преко режије проверава да ли је успостављен видео-линк. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је успостављен видео-линк са судом у 
Приштини? Јесте. Да ли можемо сада на мониторима да видимо колеге из 
Приштине. Молим Вас да укључите слушалице, да поделите слушалице 
оптуженима ради превода. 
 
 За овим СЕ ОПОМИЊЕ оптужени Поповић Срећко да не ремети 
мир у судници. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми на мониторима видимо, претпостављам сведока 
Ису Гашија, међутим, ко је у суду у Приштини? Господине Поповићу, 
хоћете ли да се умирите молим Вас, ометате ме. Да ли хоћете молим Вас из 
суда у Приштини да се укључи неко ко би могао да потврди идентитет 
сведока, неко са ким би могли да отпочнемо ову видео-конференцијску 
везу?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Овде Приштина.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чује превод? Господине Телићи, хајдемо 
оптужени да пробамо превод? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi):  1, 2, 1, 2 да ли се чује превод на 
српском? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро је, то чујемо. Чекајте само да сви оптужени 
наместе микрофоне. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Тест 1, 1, 2, тест превод. Да ли 
функционише превод? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија. Само једна сугестија у погледу фокуса 
камере у Приштини ако икако то може да се евентуално добије неки мало 
шири угао. Само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, само да се јави неко из Приштине, ко 
је са господином Гашијем. Да ли сви оптужени чују преводиоца? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Да ли ме чујете, тест 1, 2, 1, 2, 
преводилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, чују. Хајдете сада наместите овде видите да 
нису можда да ли су добро канал наместили. 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Јављамо се из Приштине, да 
ли ме чујете? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Тест 1, 2, 1, 2 тест, превод 1, 2, 1, 
2, тест превод, превод, тест.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сада сви чују? Оптужени, да ли сви 
чујете? Имате сви слушалице? Оптужени Миладиновић Топлица нема 
слушалице? Не требају Вам, чујете овако преко овог централног 
микрофона? Добро. Да ли је, господине Гаши да ли је са Вама неко ту ко 
преводи и неко ко је задужен за ову видео-конференцијску везу или да ли 
може режија наша да позове неког ко би се ту појавио са господином 
Гашијем? Да ли можете да нам прикажете? Добар дан суд у Приштини. Да 
ли можете да нам покажете ко је са Исом Гашијем ту ко би могао да нам 
потврди његов идентитет, која је функција те особе која је са њим, како је 
утврдио идентитет и да видимо ту особу на мониторима? Дакле, режија у 
Приштини мора сада да сними ту другу особу и да нам је покаже.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Здраво, јављам се из 
Приштине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видимо Вас још увек, видимо само Вашу руку и 
раме. Да ли можете да нам се представите и да Вас видимо мало боље? Опет 
Вас не видимо, значи морамо да видимо особу која је испред суда у 
Приштини, потврђује идентитет и да чујемо Вашу функцију. Добар дан.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Ја сам Демири. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вулнет Демири, је ли тако. 
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ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: И преко идентификације оне 
картице, односно личне карте, идентификујем особу до мене као Иса Гаши, 
мушко, датум рођења 18. септембар 1942. године, место рођења Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете да нам кажете где се Ви 
налазите?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: У Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, у суду или где или на неком заштићеном 
месту, о чему се ради, пошто и то морам да констатујем. 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: У заштићеном месту 
ЕУЛЕКС. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, Ви сте радник суда, радник 
ЕУЛЕКС или, Ви господине Демири?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Ја радим за ЕУЛЕКС. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као, као тумач или као шта? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, тумач.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми рећи да ли је ту са Вама неко из 
ЕУЛЕКС-а или неко из суда, мислим с ким разговарате сад? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, има овде неколико људи 
из ЕУЛЕКС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли би могао неко ко је одговоран из ЕУЛЕКС-а 
за организацију овог саслушања да се ту појави да нам се и он представи? 
Значи, не бисмо желели да доведемо у сумњу на било који начин ово 
сведочење и дајте нам неког од званичних лица из ЕУЛЕКС-а који ће да нам 
се представи и да ово обави.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Само тренутак.   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Дакле господине Демири, ми никако 
не можемо почети саслушање док не видимо, ми успостављамо 
видеоконференцијску везу са судом у Приштини и то је организација ишла 
преко ЕУЛЕХ-а. Ми свакако не можемо, ја Вам верујем Ви сте нама 
показали личну карту, утврдили идентитет сведока Исе Гашија, али ми 
свакако не можемо почети саслушање док не видимо неког надлежног из 
суда или из ЕУЛЕХ-а, а то нисте Ви, Ви сте ту преводилац. Дакле, тако да 
ако такве особе нема, ми онда не можемо једноставно да радимо. Да ли ту 
има неког из суда у Приштини или неког из ЕУЛЕХ-а са којима смо ми све 
време комуницирали ради успостављања ове везе или сте ту само Ви и 
господин Гаши и режија? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Разумем вас господо 
међутим ови међународни се консултују који ће од њих да буде овде и да се 
представља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дакле по нашем праву и као што то 
фунционише свуда у свету, па и у овој држави, ми можемо да 
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комуницирамо са судом, са неким другим надлежним органом и то тако 
једноставно иде. Значи свакако то мора да буде неко ко је надлежан, рекла 
сам Вам суд или ЕУЛЕХ, а не овако.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Поштујемо закон и 
процедуру, међутим господа из ЕУЛЕХ-а желе да задрже скривени њихов 
идентитет, као заштитна мера.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени немојте ме узнемиравати молим Вас.  
Значи има ли неког од надлежних господине Демири ко неће да сакрије свој 
идентитет? Ово је суд, знате и макар можете, могли сте факсом да нам 
пошаљете податке о идентитету лица. Ми чак ни то немамо. Дакле ми 
желимо да саслушамо Ису Гашија, он не жели да дође, ми то можемо да 
обавимо видео линком, али једноставно ми уопште на тај начин не можемо 
да функционишемо.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Можемо преко факса да вам 
пошаљемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неког из суда и шта то значи, од чега 
крију идентитет, од суда? Од суда желе да крију идентитет?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Не, из ЕУЛЕХ-а може неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неког из суда у Приштини? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Не, није нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо да добијемо податке особе из 
ЕУЛЕХ-а са којом Ви разговарате? Значи ми не можемо једноставно да 
обавимо саслушање да Ви комуницирате са неким и да ми то видимо и да 
не знамо уопште ко је то  јер се тај неко крије. Знате то је потпуно 
невероватно. Да ли Вам треба нека пауза да Ви то све разрешите и да онда 
иза тога кренемо са саслушањем сведока, односно испитивањем сведока 
онако како треба, узмемо идентитет господина Гашија, кренемо, чујемо шта 
он има да каже и то је то. Да ли има неког уопште од надлежних органа који 
су ту задужени за видео линк? Да ли вам треба пауза то је прва ствар?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, потребна нам је пауза.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је довољно, господине Демири да ли је 
довољно 15 минута, пола сата, колико? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: 15 минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 15 минута, господине Гаши значи мораћете да 
сачакате док, господин Иса Гаши да  ли ме чује, значи мораћемо да 
сачекамо господине Гаши да обавимо техничке ствари које су неопходне да 
Вас чујемо обзиром да нисте хтели да дођете овде да бисмо Вас саслушали 
видео линком морамо да имамо неког представника надлежног органа који 
је видео линк организовао. Или нећемо моћи уопште то да обавимо.  
 

Значи за овим суд одређује паузу у трајању од 15 минута.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па режија нека погледа да ли ће за тих 15 минута да 
прекида ову везу, па да поново успоставља или ће да држи везу, а ми ћемо 
да изађемо само да чујемо шта кажу адвокати Огњановић и Перовић. 
Изволите.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ја имам једну генералну примедбу, ја 
председнице није сада важно, имам одређена искуства у успостављању, 
начину комуникације и са саслушања сведока или било којих лица чије је 
учешће у неком поступку значајно, видео линком. Ја лично сматрам да је 
неко од представника овога суда морао бити доле присутан под а. Под б 
ЕУЛЕХ је за мене орган управе, а не правосудни орган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Дакле овде имамо комуникацију између 
ја верујем два правосудна органа, овог који организује ово одавде и неког 
ко је имао учешће у томе на тај начин што је дозвољавао или не дозвољавао 
или уопште регулисао или третирао ред, то је неко из суда у Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и примедба? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: То је нешто што је сасвим нормално и 
очекујем да неко буде тамо присутан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Јер као што Ви одржавате ред у овој 
судници, тако би неко морао да одржава ред у тој судници, ако је 
егалитаран са Вама и функционално и по образовању и нивоу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следећа примедба? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: И следећа примедба која је сумарна 
имајући све ово у виду, дакле, а ја сам и малочас крајње неформално рекао, 
не знам које је својство ове особе, ми смо чули његово име и презиме и 
чули смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овог господина Демирија, добро. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Дозволите да, и чули смо да је он 
преводилац, то што смо ми чули да је он преводилац, то за мене није сасвим 
аутентично да је он заиста и преводилац. Са једне стране, са друге стране 
ако је преводилац шта он заправо тамо преводи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Пошто ја нисам видео да он било шта 
преводи, то је човек који употребљава искључиво албански језик, и на 
албанском језику комуницира преко преводиоца са нама. Зашто је онда он 
потребан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Господине Перовићу? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Мислим да је цео начин, ево само да 
завршим, и нећу да дуљим више. Мислим да је цео начин организације 
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овога видео линка не само противан Законику о кривичном поступку, онако 
како је он издефинисан, него уопште се противи логици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Огњановићу немојте понављати, управо 
утврђујем да ли ћу моћи да обавим саслушање. 
АДВ. ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Шта сам поновио, реците ми шта сам 
то поновио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно све о чему смо расправљали од пола 10 и што ја 
управо и тражим. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ја ништа старо нисам рекао, рекао сам 
само ново.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде седите молим Вас. Господин Перовић? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Није ми јасно зашто ми то кажете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо утврђујемо да ли је тамо неко из суда и да 
ли је тамо неко од надлежних органа. 
АДВ. ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Па видите да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То све време расправљамо. Господине Огњановићу.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Перовићу.  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Јесте ме прозвали, шта, јесте ме нешто 
питали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. Господине Огњановићу. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Рекли сте моје презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Огњановићу шта је са Вама? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Како шта је са мном.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете господине Перовићу, још неки предлог? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Како мислите шта је са мном молим 
Вас судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 ОПОМИЊЕ СЕ за овим адв. Драгослав Огњановић да не стоји и 
виче без микрофона. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Огњановићу, господин Перовић даје 
примедбе, о чему се ради? Хоћете ли да пустите колегу?  
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ради се о томе да сте рекли моје 
презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Грешком господине Огњановић. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим Вас господине Огњановићу, хоћете 
ли да седнете? Ја сам Вас опоменула. Господине Перовићу изволите.  
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АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: У потпуности сам сагласан са свим овим што 
је претходно навео колега Огњановић и мислим да је то тако и само бих 
једну допуну што сам уочио у просторији у којој седе сведок и особа за коју 
стварно ја не знам која је улога те особе, да иза имамо већи број рупа где ја 
закључујем да су постојали неки натписи који су скинути са тог зида, да би 
прикрили можда где се налази стварно та просторија и  где је смештен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ако штите сведока свакако, ако га штите, онда је 
свакако све склоњено. Ајде и ту ћемо примедбу да размотримо. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Молим вас, само још ово да вам кажем, у мени 
као браниоцу ствара сумњу да се не ради ни о згради суда ни о згради 
ЕУЛЕХ-а. Даље штитећи сведока на подручју садашње управе Уједињених 
народа, је нешто што је по логици беспредметно јер тамо је слобода, 
сигурно га нико неће лишити живота или му нанети било какво зло, јер овде 
није ништа урађено сведоцима, а камоли на подручју јужне српске 
покрајине која је данас под управом истог ЕУЛЕХ-а, Уједињених народа и 
органа који су изабрани од стране албанског народа. Према томе предлажем 
да се ни након паузе не настави саслушање овог истог сведока док у 
потпуности се не створе услови као што је то до сада у овом поступку пред 
овим судом и увек рађено приликом саслушања што је пре рекао колега 
Огњановић, и ја сам и приликом исто за ратне злочине у другом предмету  
где се саслушавају лица из Босне, и где је пред судијом тог града сведок 
полаже заклетву, утврђује се његов идентитет и судија из тог града из те 
држава нам саопштава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу немојте ме учити, ја сам 
управо и питала сведока где су људи из суда. Ово је заиста изненађење и за 
нас, да тамо нема никог из суда. Господине Радивојевићу у том смислу ако 
је то исто то, и ако понављате оно што ја са сведоком и са овим тамо 
човеком утврђујем да ли ту има неког из суда, па Ви то стављате као 
примедбу или предлог, немојте молим Вас значи зато смо и направили 
паузу, ако нема суда. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите, ја се само придружујем а 
поред тога хоћу да истакнем да у погледу овога предлога за вештачење, 
погледате 09,42 у режији, 3 минута човек је држао овако руку, због тога сам 
устао. Друга ствар, у погледу тумача којег сте одредили ја мислим 
незаконито можемо ли да добијемо његову диплому да познаје српски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Схватате, он неспорно зна албански, с 
тим да, схватате због тога сам устао и то је то, немамо више примедби. 
Хвала.  

ВР
З 0

32
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.06.2011.год.,                                                страна 17/74 
 
 

 
К-По2 48/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ми ћемо се повући дакле до 10,15 да видимо 
да ли ће тамо уопште то саслушање моћи да се обави како треба.  
 

Суд одређује паузу у трајању од 15 минута.  
 

Настављено након паузе ради одмора и ради успостављања 
одговарајуће видео конференцијске везе са Приштином.  
 

Ту је адвокат у међувремену приступо и Палибрк и адвокат 
Борковић.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је сада у суду у Приштини осим сведока Исе 
Гашија и господина Демирија још неко од надлежних органа? Да ли нас 
чује, да ли нас чујете господине Демири? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, чујемо вас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је дошао неко од тужилаца, неко из суда, неко 
из ЕУЛЕХ-а? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Имамо једног званичника 
ЕУЛЕХ-а, међутим на путу је и тужилац ЕУЛЕХ-а који ће накнадно бити 
овде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете да нам сада дате на мониторе 
да видимо и чујемо господина из ЕУЛЕХ-а? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, одмах ће бити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине да ли можете да нам се 
представите, да нам дате своје податке, име, презиме, фунцију и да нам 
покажете одговарајућу легитимацију? Да констатујем да господин Демири 
то преводи на енглески, је ли господине Демири? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, међутим господин овде 
поред мене говори и српски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, хвала.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Добар дан, ја се зовем Димитров Љубомир и 
радим за ЕУЛЕХ, ја сам међународни полицајац и ту сам да потврдим шта 
овај човек који седи поред мене, његово име, рођен, датум и све што ви 
захтевате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, да ли можете само да нам поновите још 
једном Ваше име и број уколико имате легитимације? 
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Да, да, ћу да потврдим, моје име је Димитров 
Љубомир.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Да, шта друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И само да нам покажете легитимацију.  
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ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Моје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, Вашу легитимацију. 
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Добро, може ли само минут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може наравно.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Легитимација ми је у офис, на минут само да 
идем да узмем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, може, или само да пошаљете некога да узме.  
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi):Овде преводилац у Београду, питао 
би судија да ли можемо констатовати да ли они чују превод одавде, 
извињавам се, јер видим да немају слушалице, ако је могуће да се то 
проверава? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предложио би само да овлашћено лице из ЕУЛЕХ-
а сачини записник о утврђивању идентитета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче значи оно што су законске одредбе то 
немојте да понављате, дајте прво да видимо да ли тамо има неког од 
надлежних, да видимо његово име, презиме и легитимацију, па кад видимо 
да ли имамо и са ким разговарамо, онда ћемо да идемо даље на оно што су 
законске обавезе, али иначе сада морамо прво да видимо господин овај да 
ли има легитимацију и шта је он. Господине Радивојевићу чекајте да 
видимо ко је то прво. Господине Демири извините што овако неформално 
питам, када треба да стигне тај тужилац, ја сам мислила да је већ стигао 
тако су бар јавили.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Очекује се да стигне, 
господин је већ дошао са идентификационом картицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Да ли се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може наша режија да ово зумира или не знам 
ни ја како да нам прикаже мало јасније. 
 

Констатујемо да преко монитора полицијски службеник који је 
присутан у просторији где се налази сведок Иса Гаши, показује своју 
легитимацију. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може тамо у режији из Приштине значи да 
зумира, не наши него режија из Приштине.  
 

Па се затим констатује да се ради о службенику ЕУЛЕХ полиције. 
 
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Је ли добро сад, да ли се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да види се. Види се, хвала вам. Хвала вам 
довољно је. 
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ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Молим, молим, нема начему. Све у реду. 
 

Суд констатује да ће у међувремену обзиром да је дошло до 
неспоразума у Приштини приликом успостављања 
видеоконференцијске везе, да приступи и тужилац како је суд 
обавештен од стране преводиоца Демирија.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине да ли нам можете објаснити господин 
Демири коју функцију има и из ког језика преводи? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Мој положај је преводилац и 
преводим албански, енглески и по потреби и српски.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви познајете и српски језик? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, разумем врло добро, 
верујем да и око превода немам пуно проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете сада да предате личну карту 
господина Гашија полицајцу који ће такође да је погледа и да нам потврди 
идентитет.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Човек који се налази поред мене се зове Гаши 
Иса, пол мушки, датум рођења 18. септембра 1942. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Место рођења Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 

Констатује се да идентитет сведока Исе Гашија чита Љубомир 
Димитров, међународни полицајац, који је био задужен за успостављање 
ове видеоконференцијске везе и потврђује његов идентитет.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитров да ли бисте могли да сачините 
и записник о утврђивању идентитета и да нам пошаљете као извештај о овој 
видеоконференцијској вези, дакле да саставни део вашег извештаја о овој 
видеоконференцијској вези буде и записник са утврђивањем идентитета? 
Дакле онако како је то и предвиђено законом. То је у Закону о међународној 
помоћи господине Димитров, значи према Закону о међународној правној 
помоћ да нам сачините одговарајући записник.   
ЉУБОМИР ДИМИТРОВ: Добро госпођо судија, сад ћемо да спремимо и да 
пошаљемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад пре него што донесемо решење и 
кренемо са даљим током поступка мораћу да чујем шта браниоци кажу, 
господин Крстић? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија, две ствари врло кратко. Најпре када је 
господин Димитров показивао своју легитимацију или шта год да је, његова 
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фотографија на том документу је била апсолутно нејасна, то је прва ствар. 
Друга ствар био је уочљив једино датум 25. јуни 2011. па не би било лоше 
да господин Димитров објасни о чему се ту ради, јер ми заиста ево ја не 
знам ако је неко видео јасно његову легитимацију онда ја признајем грешку, 
али мислим да заиста имамо ту очигледно проблем око статуса и у ствари 
око утврђивања статуса господина Димитрова. Он тврди да је то што јесте, 
ја не сумњам, али ипак некако морамо да би било потпуно сигурни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Радивојевићу јесте се Ви јавили? 
Не, господин Перовић.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја сам се јавио, ја имам пар питања за лице 
које се представља као запослени у ЕУЛЕХ-у. Ако дозвољавате прво 
питање је ко га је позвао да приступи у ову просторију, занима ме јер 
претходно имамо од стране лица које се представља као тумач да ЕУЛЕХ не 
жели да се представи, да жели да заштити свој идентитет. Зашто се сада, 
онда како се одједном појављује неко треће лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обијам вам питање, евидентирано је као примедба. 
Даље.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли је лице на дужности сада, јер видимо га 
у цивилном лицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам питање, евидентирано је као примедба 
такође.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још се неко јавио? Не. Од бранилаца? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ја сам се јавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Огњановићу. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ја не знам да ли сам добро чуо датум 
када је рођен човек који се нама представља као Иса Гаши, датум рођења 
ако сам схватио то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да поновимо? 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Ако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или да вам прочитамо записник. 
АДВ.ДРАГОСЛАВ ОГЊАНОВИЋ: Не, ево само да вам кажем, ако сам 
схватио то је 18.09. јесам ли добро чуо? У свим документима које ми имамо 
је 09.09. датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, евидентирано као примедба.  Ја Вас молим 
господине Димитров, господине Гаши Вас ћемо морати да прекинемо када 
буде дошао тужилац, значи у том тренутку када буде дошао тужилац да нам 
се јавите.  
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За овим суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се путем видеоконференцијске везе саслуша сведок Иса Гаши.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши повани сте 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 или вама блиска лица изложила 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли 
разумете ово упозорење? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Прво желим да кажем оно што је исправно и што 
сам видео својим очима, ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, да ли сте разумели ово упозорење 
да сте дужни да говорите истину? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, схватио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даћете нам сада своје личне податке. Како је 
име Вашег оца? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Отац Дервиш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми време, односно датум и место Вашег 
рођења? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: 18.09.1942. године, село Ћушка, општина Пећ.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Ваше занимање? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Моја професија за сада је пољопривредник, раније 
сам радио у фабрици ауто делова «Рамиз Садику» у Пећи. То је моја 
професија, односно моје занимање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви претпостављам нисте у сродству ни са једним од 
овде оптужених? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли ћете свој исказ давати на свом 
материњем албанском језику? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Само на албанском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја Вас позивам да положите заклетву тако 
што ћете текст заклетве понављати за мном. Заклињем се.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да ћу то применити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да ћу говорити само оно што сам видео.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, значи морате понављати ово што 
Вам ја кажем – заклињем се. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ћу о свему. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Говорити само истину. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  И да ништа од онога што ми је познато.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећу прећутати. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Нећу прећутати. 
 
 Сведок Иса Гаши, даје о себи личне податке, па упозорен, 
опоменут, након што исказује да ће исказ дати на свом матерњем, 
албанском језику и суд констатује да се испитивање обавља преко 
тумача који је присутан са сведоком у Приштини, у посебној 
просторији где се сведок налази у седишту EULEX-а, господином 
Демиријем и након што је положио заклетву, исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, позвали смо Вас због догађаја од 
14. маја 1999. године. Међутим, претходно ћу да Вас питам за разлику коју 
смо уочили сви овде, да у неким подацима који се воде овде код нашег суда, 
стоји да сте Ви рођени 09. септембра, а да сте нам данас рекли да сте рођени 
18. септембра.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја ћу сада то појаснити, УНМИК када је дошао на 
Косово после рата, документа су била изгубљена, сва та документа и са 
УНМИК-ом смо донели одлуку да сам рођен тог дана, тог месеца и то је та 
примедба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ког 18.-ог или 09.-ог? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Косовску личну карту коју сам добио, пронашао 
сам документа и истина је 18.09.1942. године, то је стварни датум, онај 
претходни није реални датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, позвали смо Вас због догађаја од 14. маја 
1999. године, па ћете ми рећи, шта се догодило тога дана, оно чега се Ви 
сећате и шта се Вама догодило? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  14. маја у раним јутарњим сатима, српске снаге 
полицијске и војне, су напале село Ћушка и окупили су нас у једном насељу 
села, на једном месту и са рукама иза врата подигнутим, опљачкали су све 
што смо имали паре, злато, сатове, све што смо имали. Након тога су нас 
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одвојили од фамилија, од 15 година мушкарце до 63 године старости и 
поново су нас задржали са подигнутим рукама изнад главе око пола сата. 
Били смо подељени у три групе  и прва група је моја, која група је бројала 
12 лица, имали смо изванредно пуно малтретирања и водили су нас да нас 
егзекутирају. Са свих страна су биле страже док су нас тамо водили, имали 
су оружје, митраљезе и све што је постојало у тадашњој Војсци Југославије 
и тамо су нас увели у собу Азем Гаши, рекли су нам «паре, ако желите да 
спасите живот». И ми смо на то одговорили следеће, рекли смо им, «злато, 
паре, све што смо имали, опљачкали сте, новца више немамо, никоме ништа 
учинили нисмо, никога нисмо убијали». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви ћете сада да нам, нас интересује оно што се 
догодило Вама, не шта се догодило уопште, не знам због чега причате у 
множини. Нас интересује Ваш лични догађај тога дана, где сте Ви били тога 
дана, где је Ваша кућа, шта сте Ви радили  и са ким сте били.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам био код куће са мојом фамилијом, са мојим 
рођацима и читаво село је ту било, ниједан није био исељен отуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не, нас господине Гаши, причаћете само о себи, 
остали из села, неки су били овде, а неки ће доћи, нас интересује, само оно 
што сте Ви лично доживели, а да ја констатујем да је за ово време је стигао, 
претпостављам и тужилац, господине Демири? Господине Демири, да ли је 
стигао тужилац ту до Вас? 
ТУМАЧ ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, стигао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можете рећи само режији из Приштине да 
нам на монитору прикаже тужиоца да и то констатујемо и док господин Иса 
Гаши размишља о томе, значи шта је то било Вама лично. Добар дан, да ли 
можете да нам се представите? Господине Демири, преведите нам, молим 
Вас. 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Господин се зове Чарлс 
Хардвеј, он је тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само име још једном, господине Демири, још 
једном име? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: У Мисији EULEX-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Још једном нам име поновите? 
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Чарлс Хардвеј. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И он је тужилац у Мисији EULEX-a? 
 
 Констатује се да је током испитивања Исе Гашија, на самом 
почетку, приступио испитивању и присуствује и спреман је да буде 
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потписник записника о утврђивању идентитета сведока, тужилац 
Мисије EULEX-a Хардвеј Чарлс. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можете, господине Демири, да замолите 
тужиоца, значи тај записник о утврђивању идентитета сведока који  буде 
достављен, све у складу са Законом о међународној правној помоћи, да нам, 
односно Конвенцијом, да нам и он буде потписник тога и да сада наставимо 
са сведоком Исом Гашијем. Добро, да ли можемо сада да наставимо са 
сведоком Исом Гашијем?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: У реду биће послат протокол 
и можемо наставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У реду. Господине Гаши, извините што смо Вас 
прекинули. Да ли бисте могли да наставите, дакле са тиме, где се налази 
Ваша кућа, каква је то кућа, са ким сте тога дана били, значи оно што се 
Вама лично догодило. Немојте нам причати о осталим житељима Ћушке, 
кажем Вам, они су већ били или ће бити овде непосредно у суду саслушани, 
само о себи, шта се Вама догодило. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам тог дана био код моје куће са мојом 
фамилијом, кућа је једноспратна, она је спаљивана одмах и мене су ме 
водили тамо где је био штаб. Као што рекох, издвајали су нас. Затим су нас 
водили у тој соби и одмах су егзекутирали и то више ја не знам о себи шта 
да кажем. Тамо сам  био пола сата међу мртвима, био је Ибар Кељменди и 
мој брат Хаљид Гаши. Они мртви преко мене, ја рањен испод њих, док нису 
спаљивали ту собу и целу, комплетну кућу и тада сам био приморан да 
одлазим отуда и нисам могао преко врата да излазим, него сам скочио кроз 
прозор. Ишао сам у правцу пољане неких стотинак метара од куће где су 
нас стрељали и која је спаљивана. Тамо сам остао од 9-10, отприлике, јер 
нисам имао сат код себе, до 5 по подне, рањен, у сред пољане сам стајао док 
су фамилију протерали за Албанију. Поново су их вратили код куће и након 
тога сам видео брата од стрица, он је умро накнадно. Ја сам дигао руку и 
звиждао сам, некако ставио до знања да сам ту, дао знак и они су дошли, 
повели су ме, моје кћери и неки младићи од моје браће и водили су ме у 
једној кући у селу нешто даље. Тамо сам боравио два дана, затим, сам 
поново ишао у моје насеље. Тамо сам био док је дошао КФОР, док је КФОР 
дошао на Косово. Тамо су нас скоро сваког дана нападали, бежао сам час 
тамо, час овамо, скривао сам се где сам успео, где сам могао и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши да Вас питам, када кажете да сте 
били у кући и да сте били са својом фамилијом, колико је вас укућана било 
тада тог дана у кући, ко је био још са Вама? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Моја фамилија, била је моја жена, четири кћерке 
моје и мој син. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су Ваша деца била малолетна или пунолетна 
тада? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Деца су била од 15 година до 12, односно 11 
година, најмлађи је син и жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли сте у том Вашем дворишту, осим куће 
у којој сте живели, имали неке пратеће објекте за стоку и тако? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, да, имали смо. Да, ја сам имао стоку, стоку сам 
напустио на пољани, ја сам са женом, са кћеркама  и сином и свим 
житељима села, одлазио. Да ли се чује превод? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, да, чује се. Да ли сте били и да ли је тада у 
дворишту била само Ваша кућа или се ту налазило домаћинство још неког 
из Ваше фамилије, Ваше браће од стричева и тако? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, не, нико није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хоћете ли да нам објасните положај Ваше куће у  
односу на главни пут и улазак у село Ћушка. Када се иде путем из Пећи, где 
се налази, а према Вашем селу, где се налази кућа и Ваше домаћинство? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Село Ћушка је најближе село од Пећи, неких три 
километра од Пећи и дели га магистрални пут Пећ-Приштина и такође 
жељезни пут, односно жељезница. Моја кућа је удаљена од главног пута од 
Приштине неких петсто, шесто до седамсто можда метара највише, толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то на неком путу или ван пута Ваше 
домаћинство, да ли има неког претходног насеља можда, пре него што се 
дође до Ваше куће, неке друге фамилије? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, има, то су моји рођаци, на једном смо месту, 
око тридесетак, четрдесетак кућа је на једном месту. Ту су нас стрељали, 
три насеља, махале, водили су их код нас и ту су све нас пострељали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, да ли је Ваше домаћинство и 
Ваша кућа са десне или са леве стране главног пута Пећ-Приштина, гледано 
из правца Пећи када се уђе у село Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Од Пећи наниже према Приштини је са десне 
стране, близу пећке Бистрице. Рекао сам мало раније, неких шесто, 
седамсто метара, не могу тачно тврдити колико, удаљено, нешто смо даље 
од пута главног пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли када се долази до Вашег  домаћинства, се 
претходно пролази поред неког другог насеља, рецимо, да ли знате где је 
насеље у коме живи породица  Чеку? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, они су ближе путу Пећ-Приштина, ближе су 
Пећи, они су насред села, такорећи, породица Чеку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, када кажете да су вас водили, да ли сте Ви 
кренули из куће заједно сви, Ваша цела породица, ја тако разумем? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, да, заједно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хоћете да нам кажете. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Заједно са мојом децом и супругом, ухватили су нас 
код куће, малтретирали су нас, опљачкали, све што су знали, све су нам то 
урадили, учинили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хоћете да нам кажете онда, ко је то дошао, у 
колико се сати то одвијало и шта су тачно радили ти који су дошли док сте 
ту, дакле у кући? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  То је било негде изјутра, они су били опколили 
можда око пет сати изјутра читаво село, дакле читаво село и опколили су 
тенковима, гулиновима и свим оружјем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, да ли сте Ви то видели шта је 
било у 5 сати ујутру, да су опколили село? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ми нисмо видели јер смо били даље од пута Пећ-
Приштина, али они су били стационирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али, господине Гаши, ја бих Вас замолила да нам 
причате, има доста тих ствари које су  се Вама десиле, дакле, причајте само 
о ономе што сте непосредно видели и оно што се непосредно Вама десило – 
док сте Ви тамо у кући са Вашом породицом, шта се догодило, у колико је 
то сати, ко је дошао? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Тамо су дошли у мојој кући, дошла је једна група, 
око 12 лица, наоружани и питали су ме, чија је ово кућа, ја сам рекао да је 
моја и где су деца, ево где су, овде. Псовали су ми мајку, стотину пута, 
малтретирали су ме на сваки начин. Најбоље је било што није било 
силовања, то је оно најбоље, а остало све су нам починили, урадили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, шта је то остало? Знате, када кажете 
малтретирали су Вас, псовали су Вас, да ли Вас је тукао неко? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Псовали су нас, опљачкали, све су нам урадили, 
учинили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вас је тукао неко, Вас или Вашу породицу 
тада? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, мене су ме нешто тукли и брата који је убијен. 
Ја имам двоје убијене браће, један је био ту, а други је био нешто даље од 
тог места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када кажете тих дванаест војника, опишите нам 
како су изгледали, у каквим униформама, капе, које оружје је то било? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Они су имали митраљезе, имали су аутоматске 
пушке, имали су одела, униформа је била, као сва војска и полиција која је у 
то време имала, шарена одела или су маскирани, не маскама, него фарбама, 
бојама, разноразним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да Вас питам, колико је било пушкомитраљеза? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Само је један, када су нас водили, убијали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту код Ваше куће је један био са пушкомитраљезом 
или у центру села? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Код моје куће, ја сам видео да су носили оружје на 
рамену, ухватили су нас и скупили цело село нешто наниже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, значи. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Наоружани су аутоматским пушкама и све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је неко, причамо сада само о војницима који 
су ту били код Ваше куће, ту где је Ваша породица. Дакле, да ли је ту неко 
имао пушкомитраљез и које боје су те униформе биле? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Шарена униформа, не знам како бих рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Плава маскирна? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Та је била тамнија, нека отвореније боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Плава или зелена маскирна? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  И зелена, не знам, не знам како да објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Сви знају која је била та униформа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли је неко имао неке карактеристичне, 
нешто карактеристично на глави? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, имали су, имали су разноразне капе, било је у 
облику шешира и других, неко је био и без капе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, рекли сте да је ту био и Ваш брат. Да ли је 
брат био одмах ујутру ту, када су они дошли? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, брат је био у његовој кући, неких двадесетак 
метара ниже од мене са његовом фамилијом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове Ваш брат? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Он је убијен, звао се Хаљил Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је био од чланова његове породице тада са 
њим? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, била је супруга Хаљилова, брат, једна кћерка 
његова и двојица синова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, хоћете нам рећи, како се зове његова 
супруга? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, она се зове Зумруте Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Реците нам, како су ти војници дошли, 
пешице или неким превозним средствима? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Они су дошли возилима и пешаци, дошли су са 
гулинов  оружјем, два гулинова су била управо на том насељу. Ми смо сви 
били опкољени свим снагама, сва три насеља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је то гулинов, господине Гаши? Нисам чула 
ово последње, господине. 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Све три насеља су окупили и урадили оно што су 
урадили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши реците нам, којим возилима су 
дошли и шта је то гуљинов? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Гулинов то је на џипу постављено, како да кажем, 
треба да зна свако шта је ко је војску завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је неко оружје на џипу постављено? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, то је, то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какво оружје? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Има меткове, има цев дугачку неких више метара, ја 
не знам како да описујем, шта да кажем о том оружју гулинов. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли аутоматско, полуатоматско, какво господине 
Гаши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, то је сасвим нешто друго. Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми колико је било тих џипова са тим 
постављем оружјем, тада до ваше куће колико је дошло? Да ли је то било 
код ваше куће или? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Код моје куће није било ниједног џипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али сада причамо о томе шта је било пред вашом 
кућом. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Дошли су само пешке, дакле само пешадија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас то и питам, до ваше куће су дошли дакле само 
пешице, без аутомобила, без тог гуљинова, без џипа са оружјем? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да определите колико је то сати ујутро 
било? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је негде осам и до десет су обавили своју 
мисију коју су имали да изврше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, колико су се задржали ту код ваше 
куће? Док кажете кад су вас повели вас и вашу породицу, колико је то 
трајало? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То је трајало неких 10-15 минута док су нас 
опљачкали, запалили су куће и повели су нас са собом и водили на сред 
села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, да вас вратим још на овај део кад 
смо код ваше куће, касније ћемо причати о центру села. Ту код ваше куће 
кажете да је добро што није било силовања, а да су вас малтретирали тако 
што су вас псовали, ја сам то тако разумела? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Опљачкали су нас, рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је дошло до тога? Шта су вам опљачкали и шта 
вам је тада одузето? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Опљачкали су нам паре, сатове, прстење и све што 
смо имали од накита златног, сребра, све су то узели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су тражили да предате то или су улазили у 
кућу и тражили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, то су чланови фамилије имали око врата, 
рецимо руке и међутим нама мушкарцима су узели новац насилно, заправо 
сами смо предали јер је душа слатка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико новца сте предали, колико тог злата 
отприлике, сатове? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: За моју фамилију знам да кажем, за друге не могу 
ништа да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, за вас. Ми само за вас питамо? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Мене су узели 200 марака, ћеркама и жени су узели 
300 марака и њима су узели када су их водили у насељу другом, узели су 
прстење, затим златне наките, сатове. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Огрлице, мисли на наките. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је вредело по вашој процени то злато? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не могу да кажем тачно, било је пуно тих делова, 
како да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, да вас питам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Можда 500, 600, 700 марака све то, до хиљаду 
марака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте се ви док је трајало то псовање, 
малтретирање сви налазили, дакле и ви и ваша супруга и деца испред куће, 
у дворишту или у кући и да ли је неко од војника улазио у кућу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, они су само питали, рекао сам мало пре, дакле 
питали ме «чија је ова кућа», ја сам рекао да је моја и одмах су је 
спаљивали. Спалили су кућу, стају и све што сам живог имао мени су све то 
спаљивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам да ли сте ви то гледали док они пале 
кућу и ове друге објекте? Да ли су то пред вама урадили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин су запалили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Кад су нас опљачкали кућа је већ постала равна, 
била је цела спаљивана, то сам видео мојим очима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да ми кажете још да ли сте видели 
чиме пале кућу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они су имали, шта ти ја знам, плин или шта је то, 
тиме су спаљивали, тим средствима, не знам, плином или чиме. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате и да ли можете да опишете и да ли 
сте можда међу тим војницима који су дошли ту до ваше куће некога 
видели, препознали некога кога знате од раније? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тамо смо кад су нас све окупили на истом месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, господине Гаши, питам само за тај део код 
ваше куће, да ли сте ту од ових војника код ваше куће некога препознали, 
некога кога знате од раније или сте неког упамтили па можете да нам 
опишете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ту нисам препознавао никога јер ако ти буду 
аутоматску пушку у грло да ли бих могао препознати и маскиран при томе, 
нити сам гледао ко је док су нас водили и окупили све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад хоћу још нешто да вас питам и да завршимо са 
тим делом где се то одвија и код ваше куће. Да ли је неко од оних војника 
који су тада били код ваше куће имао моторолу или неко средство 
комуникације? Моторола, то је, мислим да ли знате шта је моторола? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко имао неко средство везе преко кога је 
разговарао? Ако не знате нема везе. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они су имали сви радио везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су имали радио везу од тих 12 војника? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нисам могао да приметим али знам да су имали 
радио везе јер су разговарали са својим друговима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви то видели или чули или, мислим како се 
тога сећате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Видео сам и чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То за то време пре него што вам је упаљена кућа? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, након спаљивања куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта сте онда видели или чули? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они су, не знам, ја не знам тако добро српски, они 
су говорили, они су разговарали на свом српском језику, ни жена моја није 
знала, нити ћерке нису разумеле, нису знале шта говоре. Они су имали оне 
њихове пароле, односно лозинке ваљда и нико није могао схватити о чему 
разговарају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је војника тако разговарало, један или 
више или сви? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао и прије они су дошли њих 12 код моје 
куће, разговарали су можда двоје, троје, са ким су разговарали то не знам. 
Разговарали су са својим друговима тако да то није пуно трајало, рекао сам 
и пре, окупили су нас у селу и издвојили су нас и водили тамо где су и 
егзекутирали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши. 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је три убиства код села Ћушка, у селу Ћушка, 
једном су нам опљачкали све што смо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, да вас питам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Спаљивали су све што смо имали и све лешеве су 
спаљивали, све је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, доћи ћемо касније до тога, реците 
ми сада да ли је неко од тих војника ту код ваше куће тражио можда оружје 
или питао да ли кријете неке војнике? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, нису нас о томе питали, ништа нас нису питали 
само чија је кућа и спалили су је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када су вас повели, то кажете, колико њих 
вас је водило, осим ваше породице да ли је ту кренула и породица вашег 
брата? Где су вас водили, јесте ли ви то схватили где вас воде? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, заједно смо били и снаји су узели 700 марака, 
њој су ставили аутоматску пушку у грло и пљачкали су је и пратили су нас 
наниже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико сте ви тако ходали до центра села, да 
ли сте све време ишли путем, да ли сте можда видели и друге мештане 
вашег села како се крећу или сте их видели тек у центру села? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тамо само сам ја и брат и брат од стрица Јашар 
Гаши, он је био, ми смо на истом месту, пут је који иде према главном путу 
где су нас све окупили и дакле све су нас окупили, одвојили су по групама 
као што рекох и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми да ли сте уз пут видели да још 
негде горе куће и да ли су вашој браћи, вашем брату од стрица упаљене 
куће?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте уз пут видели запаљене куће и 
које? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, била је моја кућа, кућа Јашар Гаши, Халил 
Гаши, било је и других Сали Гаши, све су биле спаљиване. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви то видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми довели су вас до центра села или 
докле, докле су вас водили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: До насеља, насеља Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До насеља Гаши. Да ли су сви ови војници ишли са 
вама? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ови су нас пратили мене, брата и фамилију до тамо, 
тамо су били окупили цело село, три насеља села Кељменди, Љуши и Гаши, 
све су нас окупили у том насељу Гаши, наше насеље. 

ВР
З 0

32
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.06.2011.год.,                                                страна 32/74 
 
 

 
К-По2 48/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Колико сте ви отприлике, по вашој процени, 
затекли људи ту када сте дошли у центар села? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Мислите целог села? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ту кад кажете да видите и остале да су вас све ту 
скупили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је можда до 500 људи, жене, деца, старци, 
младићи, девојке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је ту било војника? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је доста, нисам могао пребројати али било је 
пуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви имали исте униформе или различите? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је и тамних и отворених, маскирана шарена 
униформа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је са војницима била и нека, било људи у 
цивилу али са оружјем? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, војници су се сасвим другачије понашали, 
они нису никога малтретирали, они су стајали по страни, само полиција они 
су нас урадили све што су знали, горе од горег. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како ви разликујете полицију од војника? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Војници су имали нешто отворенију униформу, 
били су благи, културнији, по томе смо могли оценити највише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте ту можда видели осим аутоматских 
пушки и неко друго оружје? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао прије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су ти са аутоматима, тај гуљинов, колико је 
било тога? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је, било је пуно, било је пуно, сви су били 
наоружани аутоматским пушкама, гуљинови су били стационирани у 
насеље, дакле ту су за сваки случај били. Ми смо били у цивилу, нисмо 
имали оружје, нити ништа, никога нисмо дирали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели некога са пушкомитраљезом? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Никога нисмо убијали, опљачкали, нити смо никада 
у животу имали проблема са Србима, све смо имали заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да вас питам да ли је било неког са 
пушкомитраљезом? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Дакле и у свадби и приликом других случајева у 
Гораждевцу сам четири разреда основне школе завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је било неког са пушкомитраљезом? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико особа? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не бих могао знати, јер се радило о животу, о души. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте видели за то време док сте ту у 
центру села шта се дешава са вашом женом и са вашом децом и са осталим 
женама и децом? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, видео сам до извесног времена, имали су неких 
малтретирања, међутим нас мушкарце су одмах поделили одвојили у три 
групе и моју групу су одмах прво водили да нас стрељају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био са вама у групи? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Били су, не могу то изговорити и по цени да се 
никада у животу са њима не видим, имена свих знам али тешко ми је то 
изговорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли сте можда били у прилици 
да видите, ми то имамо тако овде у списима, да је дошло тада ту у центру 
села до сакупљања докумената и тада ту у центру села до узимања накита, 
сатова или новца, да ли сте ви то видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, док су нас одвојили у три групе могао сам 
видети ћерке, односно девојке, жене којима су скинули прстење из руку, 
огрлице из врата и све то, даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви то видели све? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели шта се ради са новцем и са тим 
златом, да ли то сваки војник приђе па узме или се то одузимало на неки 
други начин? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, они су новац сваки узео за себе, ставио би у 
џепове, даље не знам шта су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Езрен Љуши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Езрен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Он каже да је сакупљао. Ерзен, извините. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ерзен, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, он каже да је сакупљао документа, новац итд., 
злато, да ли сте ви то видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја то нисам видео. Ерзена су узели из фамилије и 
водили су га код његове куће и више га нисам видео. Неко је узео та 
документа, неки су их и изгубили, погубили, мене су изгубили сва 
документа, узели личну карту и све, само су ми узели новац и ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам, да ли је неко довезао ту неки 
аутомобил или неко друго превозно средство, да ли сте ви то видели или да 
су некога послали да довезе аутомобил? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја не, ја то нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја то нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ваша група прва одведена у кућу? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Управо прва група смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се вама чини по ком критеријуму, по чему сте 
ви издвојени ви, онда ови мушкарци из друге и ови мушкарци из треће 
групе, шта је било са осталим мушкарцима ту у селу, је ли било још њих 
који су остали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тамо су остали још две групе иза нас и остало је не 
могу тачно да знам јер је то било веома оштро али видео сам како су их 
ставили уза зид са подигнутим рукама иза врата. Ту је био и мој братанац, 
он је преживео, мислим спасио се, није. Они су га сами пустили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је имао година? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је година имао ваш братанац? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Имао је можда 15. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате по чему су издвојили мушкарце међу 
којима сте били и ви? Колико сте ви тада имали година, 50? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам тада имао, данас имам 69, управо 51. година, 
јел тако дође? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Значи исправља се, каже да то није 
тачно, прерачунава сад колико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господо, смирите се, оптужени Поповићу молим 
вас. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Значи ја сам имао тада 58 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, међу тим војницима које 
описујете ту да су неки били благи војници, да су неки други све то радили 
итд. ту у центру села пре него што су вас издвојили да ли сте видели неког 
кога познајете од раније и у којој ситуацији или сте неког упамтили па 
бисте могли да нам опишете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, колико ја разумем и схватам и знам ја сам дао 
исказе и они су данас сви ухваћени и у Београду су их ухватили. Сви су тог 
дана били ту, а главни командант је био Срећко Поповић из Пећи, Славиша 
Кастратовић из Гораждевца, Милош Минић из Пећи и други и други, 
остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете да ми опишете да ли сте ви тада 
својим очима видели Срећка Поповића и у којој ситуацији? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, Срећко Поповић је човек не тако високог стаса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Значи пун, малу браду, кратку, не дугу, дакле не, 
значи необријан, не дугачку браду, то, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам вас у којој ситуацији сте ви видели Срећка 
Поповића тада, шта је он радио? 

ВР
З 0

32
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.06.2011.год.,                                                страна 35/74 
 
 

 
К-По2 48/2010 

СВЕДОК ИСА ГАШИ: Он је дао налоге, наредбе, ништа друго није урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули да он каже и коме је дао наредбе? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, сад ћу вам рећи. Када су нас водили нашу групу 
да нас егзекутују у соби Азем Гаши, он који је хтео да нас поубија он је нас 
питао «новац, ако желите да спасите живот, да вас пуштамо». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао баш Срећко Поповић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, није то Срећко Поповић. Не, није био 
Срећко. Срећко је био тамо где је била цела фамилија на окупу тамо, тада 
нам је он рекао «питаћу команданта шта ће да каже да ли да вас пуштамо 
или» и то радио везом. Он му је рекао «стрељај све одједном» и то је и 
извршено и спаљивана је кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То причате код ваше куће? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, код рођака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту у центру села или где? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, у насељу Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У насељу Гаши? Добро. А ко је тај који је тражио 
новац? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Он је био маскиран, полицајац је вероватно био а не 
војник, није био војник, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад кажете насеље Гаши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Није био сам, било је троје, четворо њих, били су на 
улазу дворишта, на улазу собе други, други је био унутра у ходнику, други 
је био код врата за улазак у ту собу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али да Вас питам, значи, идемо неким редом 
господине Гаши, значи морамо да завршимо, значи да идемо неким редом. 
Молим Вас да ми кажете када кажете насеље Гаши да ли је то место где је 
цело село било окупљено, где кажете било је 500-600 људи, да ли на то 
мислите када кажете насеље Гаши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада, враћамо се на ово, почели смо са тиме да ми 
кажете код Ваше куће међу 12 војника нисте препознали никог, били су 
маскирани, описали сте све то. Сада идемо на ово насеље Гаши где кажете 
да видите 500-600 Ваших мештана, што жена, што мушкараца, што стараца, 
да видите доста војника, да видите доста полицајаца и ја Вас питам да ли ту 
некога познајете и Ви онда кажете да ту или на неком другом месту видите 
Срећка Поповића и шта он ради? Ето дотле смо стигли и онда ми нисте 
разјаснили да ли сте ту видели Срећка Поповића и шта је он радио, да ли је 
он тражио новац или је издавао наредбе и шта је он рекао ако је издавао 
наредбе? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Срећка Поповића сам видео и 17. априла. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не господине Гаши, после ћемо 17. април. 
Значи, сада смо само у насељу Гаши у центру села. Питам Вас да ли ту 
некога препознајете и због чега? Значи, само смо ту пре него што сте 
одвојени, када вас одвајају, да ли ту познајете неког међу војницима?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао Срећко је био командант, Славиша 
Кастратовић и он је из Гораждевца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас питам шта је радио Срећко Поповић и 
шта је радио Славиша Кастратовић?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они су дали налоге за све да се то изврши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то чули? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Неко је чуо, ја не, ја сам био на реду нешто даље од 
њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви њих видели својим очима и како сте 
успели да их препознајете међу масом војника ако су сви маскирани? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Мојим очима сам видео, ја не кажем оно што нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само морате то да нам објасните, знате и 
ништа друго. Како сте успели да их препознате, да ли су њих двојица били 
маскирани? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, били су не тако пуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте их онда препознали ако су били 
маскирани? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Препознавао сам их јер Срећко Поповић он је из 
насеља Хаџи Зека у Пећи, препознавао га је и познавао га је мој брат од 
стрица, он је умро, није у животу више, после рата је умро, да и познавала 
га је једна жена од брата од стрица, она је била по Београду и свуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Вам они рекли касније можда да је то био 
Срећко Поповић или сте га Ви тада видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам њега видео од 17. априла до 14. маја ја сам 
њега мојим очима видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми да ли сте Ви тада у том насељу 
Гаши Срећка Поповића видели да издаје наредбу војницима или да пита 
неког команданта шта да ради са војницима? Господине, значи, не могу да 
се сетим како се зовете тумач, значи не можете писати браниоцима и 
сугеришу да Ви можда не знам шта пишете, немојте, ево господин Демири 
показује да нешто црта, али значи сугеришу ми браниоци да Ви то радите. 
Господо, видели сте, значи, нема потребе да сумњамо у тумача, зашто би он 
то радио, али нема везе. Господине Гаши. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Одавде сад ми знамо ко преводи. Овај 
седи поред њега и он је као тумач, а није проговорио, изузев у 11:48 часова 
кад је окривљени устао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како господин Гаши, да ли Ви имате неки превод, 
како функционише то што Вас ми питамо?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, чујем превод. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујете превод? Који превод чујете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Чујем превод на албанском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви господине Демири, немојте викати 
господине Радивојевићу. Је ли Ви господине? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Вас чујем, мислим на преводиоца из Београда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На преводиоца из Београда? Ви преводите на 
албанском? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Ја преводим цело време и Ваша 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта ради господин Демири? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Демири, а шта Ви радите ако не 
преводите човеку?  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: Да, чује се све, ми само 
стојимо, јер Ви сте тражили да будемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујем Вас ништа. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Каже да све се чује, мисли на мој 
превод, сад је рекао, дакле, а Ви сте тражили да ја будем, каже он, тамо, па 
сам ту, иначе он прати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама не треба тумач уопште, немој да прати. Ако не 
преводи, ако само Ви господине преводите, онда нема потребе Демири тамо 
да седи или како се зове. Ако не преводите господине Демири него овде се 
Ферид ту мучу српски, албански све време, онда не знам шта радимо. 
Добро, хајде да наставимо с господином Гашијем сада па морамо да 
направимо и преводиоцу мало паузу да се одмори кад је таква ситуација. 
Господине Гаши, значи, ја уопште нисам разумела. Значи, нисам разумела 
да ли Ви чујете да Срећко Поповић издаје наредбу и на који начин, или да 
он пита некога другог шта да ради, па онда он добије наредбу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам чуо, рекао сам малопре. Рекао сам да по 
његовој наредби све три групе и остале које су се стрељале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чију наредбу, да господин Поповић издаје или да он 
пита команданта шта да ради? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, он пита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он пита команданта? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Ви знате да он пита команданта, да ли Ви то 
чујете, да ли то ради непосредно или путем средстава комуникације? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, преко радио везе је питао и он му је 
одговорио, ,,све стрељајте одједном” и то ћу, те речи ћу док будем жив 
памтити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми је ли Ви чујете јасно да он каже 
сви ће бити стрељани и то? Да ли се то чује? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, јасно је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин, сада ми кажите, се Срећко Поповић 
обраћа тој другој особи, са команданте, са неким називом, са нечим, како 
Ви знате да је то командант? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Е, то не могу да знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас због тога и питам да причате оно што 
знате, оно што сте Ви непосредно видели и преживели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја имам једну књигу Срећка Поповића коју су ми 
донели. То су старе шине, све су са оним цртежима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Вас питам онда господине Гаши, дакле, има 
доста тога што се Вама догодило и Ви то причате. Немојте нам причати оно 
што је у књизи, довољно је, сасвим је довољно оно што сте Ви доживели, 
немојте нам причати, немојте да мешате оно што се Вама догодило и што 
сте Ви видели с оним што сте касније читали. Значи, ако сте тог дана 
видели, видели, ако тог дана никог нисте видели, или нисте могли да 
препознате, јер сте били уплашени, реците то, а шта пише у књигама, има 
ту разних других књига. Значи, само оно што сте Ви видели. Ако сте видели 
Срећка Поповића реците јесам, ако сте Ви то прочитали. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам, чини ми се да сам то већ рекао два пута и о 
томе немам ништа друго да додам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је радио Славиша Кастратовић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Спаљивали су нас, малтретирали, све су нам 
учинили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте Ви видели Славишу 
Кастратовића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, видели смо га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он радио и одакле Ви њега знате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тројица њих су били команданти, Славиша, Срећко, 
Милош Минић, он је умро, чуо сам, ја не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то прочитали можда у књизи? 
Господине Гаши, да ли сте Ви то можда прочитали у књизи за тог Минића и 
за Срећка Поповића и за Кастратовића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао и пре, сва та имена која сам ја дао 
лично оне данас имате у Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја Вас питам да ли сте Ви та имена? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ни један, ни други нису нам рекли име њихово, 
само су имали да нас поубијају и ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па како онда знате та имена, то Вас питам, 
како онда кажете та имена? Да ли зато што сте их прочитали? Разумете шта 
Вас питам? Дошли су неки људи, пуцали на Вас, сви су други убијени, Ви 
сте се спасили, како онда знате имена, ја Вас то питам? Како је изгледао тај 
Минић?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не могу да знам о Минићу, био је дугачак 
поприлично, црномањаст, односно нешто дужег, не округлог лица, не знам 
како га описивати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте га Ви препознали тамо међу другим 
војницима? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То је се све на брзину тог дана десило. Знам, он нас 
је псовао, малтретирао и рекао је ,,све ћемо вас стрељати, нећемо ниједног 
живог пустити”. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците нам онда. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И стотину пута ми је псовао мајку мени, мени и 
Агим Чеку, а  зашто не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам молим Вас. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Агим мени ми нити ми је брат, нити ништа, не знам, 
само да је из мог села.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми колико војника је вас повело у 
кућу Азема Гашија?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао и пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, молим Вас поновите? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Само да поновим. Мени су 13 мушкарца поубијана 
и могао сам бити можда и сасвим ван строја, али Бог ме је спасио и не 
кажем оно што нисам видео, јер већ сам био међу мртвима али ме је Бог 
спасио, био сам испод двоје мртвих брата, они су били преко мене мртви, а 
ја испод њих рањен и ја не могу да лажем нити сам дошао да лажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је војника вас увело у кућу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао да ли је било 6 или 5 њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда били у прилици да видите оружје? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Оружје је било окренуто, уперено према нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда видели које је све оружје било? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао имали су један пушко-митраљез, не нов 
крагујевачки, ја сам завршио војску раније, не знам калибар, мислим број, 
али не знам дакле калибар, али он је нас поубијао уз наредбу, налог Срећка 
Поповића. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте господине Гаши Ви док је пуцано на групу 
у којој се Ви налазите били окренути лицем ка војницима или леђима ка 
војницима? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, он, опет ћу се вратити на ту тему, јер сте ме 
малопре прекинули. Када сам ја улазио био сам задњи у реду у тој колони и 
када сам ја ушао у ту собу, стражар који је био полицајац или војник, не 
могу да се определим, јер се радило о животу, он је рекао ,,окрените се 
лицем према зиду” и ми смо на то одговорили: ,,Ми се не окрећемо према 
зиду, никоме ништа нисмо урадили, ево где смо, урадите шта год  хоћете” и 
он, као што рекох и пре, он је рекао ,,чекам одговор од команданта”. 
Командант му се представио, значи понавља ,,стрељај све одједном” и то је 
одмах извршено и након тога су пуцали још пуно, пуно метака на лешеве, 
на зиду и то сам све видео мојим очима и онда је изашао у двориште Азем 
Реџа, и његов га је друг питао: ,,Да ли си све терористе поубијао?” Он му је 
одговорио: ,,Да, бежи јер ћемо спаљивати кућу” и онда ја сам био управо 
код прозора испод двоје убијених преко мене и он је подметао ватру у тој 
соби, тако да је соба спаљивана са лешевима, нико жив није остао осим 
мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, сачекајте да Вас питам нешто. 
Када пуцају на Вас, колико војника пуца ако Ви њих све гледате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Био је само један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само један војник је пуцао на све вас? Да ли можете 
да ми опишете тог војника?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не могу да знам да ли је био војник или полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете да га опишете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То је најгори тренутак у мом животу који је 
постојао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли знате да ли је пуцао из аутоматске 
пушке или из пушко-митраљеза? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, из пушко-митраљеза је пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши, одморићемо се мало, направићемо 
паузу у трајању од 15 минута да се одморите Ви и посебно да се одмори 
тумач. 
 
 За овим суд одређује паузу у трајању од 15 минута, ради одмора. 
 
 Настављено након паузе ради одмора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље смо код сведока Исе Гашија, имамо видео 
линк са Приштином, господине Гаши да ли сте се одморили мало? Да ли 
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може режија да нам прикаже. Да ли сте се одморили господине Гаши, да ли 
можемо да наставимо? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, одморио сам се, да одморио сам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми само ћемо ово још једном да 
разјаснимо, у кућу за вама за том групом мушкараца међу којом сте били и 
ви ишло је пет војника, а пуцао је кажете само један војник из 
пушкомитраљеза.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви добро разликујете пушкомитраљез од 
аутоматске пушке?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да опишете тог војника који је пуцао? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Он је био не тако висок, као плавуш, како би рекао 
не тако дакле високог стаса, био је маскиран бојама и ништа више, ништа 
друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта су радила она четворица који су кренули 
за вама али нису пуцали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, и они су пуцали, пуцали су. Час један, час други 
и рекао сам мало пре пуцали су на лешеве по зиду, свуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су пуцали након што су сви људи пали или док 
сте Ви били у стојећем положају? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, након што су они пали, након што су поубијени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, за то време док је овај из пушкомитрељеза 
пуцао, где су они стајали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Остали неки је био на двориште код улазних врата у 
двориште, остали у ходнику, неки на балкону испред куће и кућа је била 
опкољена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми да ли сте Ви касније када сте се 
спасили, и када сте се вратили у село, учествовали на било који начин у 
сахрањивању тела убијених? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не. Ја не. Ја сам био рањен, нисам могао ништа да 
урадим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте сазнали шта се догодило и са овим 
другима, дакле знали сте за своју групу, када сте сазнали за ове остале? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, Кељменди је спасио једну групу и Хазир 
Бериша се спасио из једне групе, тројица нас, по један из сваке групе и од 
њих сам сазнао ко је убијен и шта је све било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми да ли сте Ви тада међу војницима 
који су Вас водили у кућу, некога препознали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не. Нисам имао како препознати јер ми је 
аутомат био на леђима.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми да ли сте Ви сведочили у 
поступку против Веселина Бешовића у Приштини, у Пећи, у Пећи? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја не, у Пећи да, у Приштини не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пећи? Питала сам извините за Пећ? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: У Пећи да кажем, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви тамо можда везано за овај 
догађај описивали да је учествовао и Веселин Бешовић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Истина је, истина је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама данас нисте рекли да је он био учесник овога 
догађаја? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нисте ме за њега питали, извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам да ли сте уопште препознали тада 
том приликом 14. маја у Ћушки некога, Ви код куће нисте препознали 
никога, ту у насељу Гаши препознали сте Срећка Поповића и Кастратовића, 
али нам нисте разјаснили шта је радио Кастратовић и где је стајао и затим 
сте рекли да нисте препознали никога другог, опишите нам онда дакле Ви 
се сећате и Веселина Бешовића, ја Вас питам да ли сте некога тада видели 
од људи које познајете од раније, међу војницима наравно.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја данас не могу да се сећам имена ни моје деце, али 
знам колико је Срба дошло тога дана да нас стрељају и да знам њихова 
имена то не може никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а онда да Вас питам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Јер они су имали сви и псеудониме, они су се звали 
на разно разна имена и нисам могао све то знати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро имам да Вас питам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ниједан нам није рекао своје име, нама дакле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да Вас потсетим још на то да нам нисте 
рекли да ли Ви постављате захтев да Вам се исплати то што Вам је одузето, 
новац и злато или вредност куће, значи да ли имате такав један одштетни 
захтев и да ли се придружујете кривичном гоњењу у том смислу да онај ко 
је то урадио треба да буде осуђен? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Правда ће чинити своје ви знате, ја немам шта о 
томе да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате одштетни захтев да Вам се 
надокнади штета? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Како мислите. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Значи није му јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли Ви имате неку штету коју бисте 
тражили од људи који би евентуално били осуђени за то? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Обештећење се зна, ништа до задње тачке, ништа 
није остало све је спаљено од имовине. Све је спаљено. Паре су опљачкане 
све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви онда имате неки износ који, да ли имате 
неки износ који тражите? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, прво ми је кућа изгорела 13 х 10 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, морате нам рећи износ. Господине Гаши морате 
нам рећи износ.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Значи негде око 100 хиљада еура па и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 100 хиљада еура, добро. И реците ми сада следећу 
ствар, данас се жалите да се не сећате чак ни имена своје деце, и једном 
приликом када сте раније саслушавани рекли сте да имате неке проблеме са 
памћењем, односно кажете желео бих да поменем да нисам у добром стању, 
осећам да имам психолошки поремећај који за последицу има краткотрајне 
губитке памћења. Тај догађај ме прогања и нисам у стању да га се 
ослободим. Реците ми имате ли Ви неке проблеме и какве су те здравствене 
природе и какви су то проблеми? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Моји проблеми су следећи, имам изванредно 
тешких мишљења, очи су ме напустиле доста, оштећене су ми, обадва.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И не знам шта да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате, да се ли се од тих проблема које 
имате невезано за вид, него за ове проблеме које кажете у памћењу, да ли се 
због тога лечите можда негде? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, психолози су више пута дошли и прегледали, 
саветовали шта треба урадити, како да се не нервирамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а везано за ове повреде, да ли имате неку 
медицинску документацију и везано за те разговоре са психолозима, да ли 
имате неку документацију? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, око мог рањавања немам докуменат, зашто, 
зашто, ја сам се лечио у КФОР-у, у Пећи, италијански КФОР, у Косовом 
Пољу код Британаца, значи немам никакву документацију о томе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за ове психолошке поремећаје? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тамо ме је водио један колега из Тексаса који се 
зове Катаман. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за ове поремећаје психолошке природе 
које имате и те проблеме, да ли ту имате неку документацију? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, не, сви су они из вани дошли и прегледали, 
не са Косова, сви су из вани дошли.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми још које сте тачно повреде 
задобили тога дана? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам добио рану на левој нози, рана је била велика 
око 15 цм скоро и не знам шта друго да кажем о томе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је трајало лечење на пример?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. Лечење је трајало бежећи кроз пољане и 
главно лечење је било сир, необрано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, колико дуго је трајало, значи до кад, кад сте 
се излечили, после тај италијански КФОР? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: До уласка КФОР-а па и касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми сада још предочићу Вам одбрану 
опт. Поповић Срећка који каже да због тога што сте се борили на супротним 
странама у догађају у Љођи 1998. године Ви њега спомињете као учесника 
овог догађаја. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја, ја Иса?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Није истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Није истина 200 посто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам био у Ћушку од кад се памти никада изашао 
нисам, само до Пећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада господине Гаши. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И у Приштини већ 12 година нисам био чак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада следи део поступка у коме ће Вам 
питања прво постављати тужилац, пуномоћници, одбрана и оптужени, 
изволите, да ли тужилац има питања? Тужилац је Драгољуб Станковић, 
дакле пратите на монитору такође.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Гаши ја сам заменик тужиоца за ратне 
злочине Драгољуб Станковић, имао бих пар питања. Како се сада осећате 
здравствено, да ли сте доручковали и да ли сте данас пили неке таблете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Данас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Данас сам једну таблету попио, боли ме глава, 
ујутро сам попио нешто млека и ништа друго.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се осећате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не пушим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се добро осећате сада? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, није ми добро. Не осећам се добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Вас нешто боли? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, очи ме боле, на оба ока сам оперисан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разјашњавамо господине Гаши, извините тужиоче, 
разјашњавамо да ли сте можда иначе болесни и разјашњавамо ту ситуацију 
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о којој Ви сведочите да ли можете или не можете, каква је природа тих 
болести, ако Вас боли глава због очију онда нам то реците, ако сте 
узнемирени због овог сведочења и због тога што проживљавате поново 
догађај, то нам такође реците или ако Вас иначе муче те неке ствари или 
имате проблема да се сетите нечега, то нам такође реците.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам шта да вам кажем о мојим проблемима. 
Моји проблеми су велики. Тринаест браће ми је поубијено, два моја лична 
браћа, двоје, дакле њих двоје су поубијени, један је оставио децу ја се о 
њима до сада старам, други фала богу је оставио нешто одраслије. Мој 
пролем је да док будем жив нећу заборавити, то је истина за мене, за друге 
не знам. То су моја мишљења, моје мисли.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сам ја разумео Ви сте попили само таблете за 
главобољу? Је ли то тачно? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, то је истина и ево и показаћу Вам шта је то, ево.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте нам како се зове? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја не видим да читам, нека прочита преводилац.  
ЕУЛЕХ Приштина-тумач ВУЛНЕТ ДЕМИРИ: «Палерон Парацетамол» 500 
милиграма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Друге таблете нисте узимали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала вам. Ја би Вас сад мало вратио на 
догађај па моје следеће питање гласи да ли сте међу том војском код ваше 
куће или у центру села видели неке који су из села Ћушке? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, ја нисам видео. Само ми је рекао Хазир Бериша, 
и он је преживео тај масакр Зоран Јашовић је дошао да види ко је убијен, ко 
се спасио, како стоје ствари и нико други. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Зоран Јашовић из села Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Јесте, да тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га Ви лично видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је тужиоче. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја га нисам видео, видео га је Хазир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте питати то што је рекао, да га је видео Хазир 
и то после.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је међу војском било људи који су били из 
суседних села? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете тако, ја сам питала да ли је било 
цивила, а он је рекао не, да ли је било цивила са оружјем, не, ви сте међу 
војницима за које он каже да их није препознао, зашто мислите, међу којима 
да ли је био неко? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Међу униформисаним лицима?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међу војницима? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Међу војницима? Ви сте питали за цивиле, ја 
питам да ли је међу војском било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустићемо тужиоца да пита да ли је можда, да ли 
сте можда господине Гаши видели неког из суседних села међу војницима? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не. Никог нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај војник који је почео да пуца у кући из 
пушкомитраљеза, да ли је пре тога нешто рекао? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Шта је рекао, ништа, када је добио налог од 
команданта да нас убија, ништа друго. Рекао је окрените се према зиду, ми 
се нисмо окренули и то је завршено немам шта да дужим око тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тамо у центру села где сте били окупљени, да ли 
постоји гробље? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не разумем ово питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се налази гробље у селу Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ту су управо у мом насељу, данас је споменик ту.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то центар села? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, ми смо према  Гораждевцу надомак Пећке 
Бистрице, близу Пећке Бистрице, ми смо одвојено од села, наше насеље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете синове Даринке која је живела у 
Ћушки? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да. Познајем их. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте њих видели тамо у селу Ћушка за време 
тога? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, учествовали су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да се сетите у којој ситуацији сте их 
видели, како су били обучени, шта су конкретно радили у селу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Радили су као и сви остали. Шта су остали урадили 
и они су то учинили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су били у униформи? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да. Сви су били у униформи, ниједан није био 
цивил. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питам само за ове синове. Да ли су били 
наоружани? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели да они пуцају из пушке? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао и пре ја нисам имао времена да гледам 
ко је шта је, ко су јер нас су одмах водили да нас стрељају. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто нисте малопре рекли господине Гаши за 
синове? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Док су нас малтретирали и пратили, одвели да нас 
стрељају нисам имао времена да пратим то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде разјасните онда тужиоче све за ове синове, да 
Вас не прекидам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли се сада сећате имена тих синова и 
колико их је било, колико је њих било у Ћушкој? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Имена се не сећам, мајка се зове Даринка, отац 
Благоје, из села Накло су, двојица су радила у «Застави» у другим погонима 
нисам са њима разговарао ни пре рата нисам имао проблема никада са 
њима, никада.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Та двојица што су радили у «Застави» јесу они 
били у селу Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Сигудно су били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте их Ви лично видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја их нисам видео лично, рекао сам и пре јер нисам 
имао времена, нас су одмах водили, нисам имао времена да гледам ко је, ко 
није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да су они били ту? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Видела је фамилија, видели су их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко Вам је причао? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Сугурно тако нешто, ја их нисам видео лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши врло је важно да нам кажете кога 
сте видели лично, а за кога сте од некога чули, ради се о озбиљним 
стварима знате.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И они су Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И немам шта да кажем о њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ако Вам је неко причао, Ви нам морате рећи да 
су на том месту према казивању неког човека били и ти људи, а не можете 
причати као да сте видели.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Гзим Бериша је видео у Београду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На, а ко их је видео у селу Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, он их је видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у Београду или у селу Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, у Ћушку, али то је рекао када је био у 
Београду то је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче разјасните ово сада када смо кренули у то, 
сада разјасните то. Изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја не бих више разјашњавао ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разјасните потпуно, да се не враћамо и да Вас ја не 
прекидам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја немам шта више појаснити, оно што сам рекао то 
је истина, оно што не кажем није истина.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте Ви чули колико је браћа из Накла било 
тога дана у Ћушкој? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, овако ако сте чули онда нам морате рећи 
када сте чули, од кога, па онда да видимо да ли сте чули колико браће. 
Значи да ли сте Ви видели браћу чија је мајка Даринка Живаловић или 
Живановић из села Ћушка и која се удала у село Накло, да ли сте Ви видели 
њене синове? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли рекао да није. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја их лично нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви чули? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Сећам се да је у групи која нас је убијала учествовао 
у кући Азем Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви и од кога чули да су они били тамо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте нешто друго је рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је рекао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сећа се да је један био у кући када су пуцали.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао да су их видели. То је истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ко Вам је то рекао да су их видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Породица када су их одвојили, када су их водили 
према Албанији, тачно не знам ко их је препознао и ко је рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када су Вам то испричали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Касније, након што је та њихова процедура 
завршена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите после бомбардовања или када сте Ви чули 
уопште за те синове Даринкине да су били ту? Или када су се вратили 
сведоци из овог поступка прошли пут у село, да ли сте можда тада чули? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам чини ми се, рекао сам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, поновите. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја не могу четиристо пута да поновим једно те исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, изволите, тужиоче. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Молим што пре да завршите са мном, јер ја не могу 
више да подносим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, ми се трудимо, господине Гаши, да данас 
окончамо све ово. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Цела Србија зна ко су, шта су и шта су урадили и не 
бих више хтео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ја због тога и кажем да Ви оне које памтите 
кажете, а ако не памтите, да причате оно што Вам се десило. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Молим Вас, ја не желим да имам малтретирања, ово 
је сведочење, ја сведочим колико знам и шта сам видео, даље молим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Славиша Кастратовић, поменули сте Славишу 
Кастратовића. Да ли сте га видели, где сте га видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Или је чуо можда? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Био је тог дана испред нас, дугачак је, глава, 
округлог лица, дугачак, дакле, дугог стаса, не знам тачно, нисам га мерио, 
али поприлично је дугачак. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Ви њега познајете од раније, пре овог 
догађаја? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам школу завршио у Гораждевцу и ја познајем 
пуно Срба из Гораждевца по имену, али они нису учествовали, само овај. 
Можда је био и неки, не могу да кажем, нисам га видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Мене интересује само Кастратовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одакле га познајете?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел одговорио? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Није одговарао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте молим Вас још једном, одакле познаје 
Славишу Кастратовића, од када, колико га добро познаје? 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Каже да чује. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:   Али тог дана, 14. маја сам га видео. Можда када 
сам ја био у школи, он није био, он је вероватно тада био дете, али пуно њих 
познајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Сада да не питам које је доба дана било када га је 
видео. Јесте Славишу видели код Ваше куће или у центру села. 
Кастратовића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, не, тамо где су нас убили, тамо је био, тамо је 
био, у тој групи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је био наоружан? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам рекао, сви су били наоружани, ниједан није 
био без оружја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Вам значи нешто име Звонимир Цветковић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам чуо, али не знам га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Радослав Брновић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  И за њега, Брновић? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Он је био командир полиције у Кличини, њега знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Милисав Марјановић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, не. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Дејан Колашинац? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Њега знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли су ови који знате, били тога дана у Ћушки? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не могу да кажем, не могу да кажем ништа, јер 
брзо су нас водили да нас стрељају и нисам имао времена да гледам ко је ко 
а ко није. То је био најгори тренутак, најцрњи тренутак у мом животу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Имам само још нешто, да ли сте 27. јануара 
прошле године дали изјаву EULEX полицији, да ли се сећате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, да, господину Марку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли се сећате, шта сте господину Марку 
причали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Све ово што овде кажем, и њему сам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли могу да Вас подсетим на неке речи које сте 
њему изрекли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Перовићу, само моменат, господине 
Гаши. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Везано за цитирање изјаве од стране 
заступника јавне оптужбе. Јуче приликом мог питања према Вама, на 
основу које изјаве испитујемо сведока Ису Гашија, Ви сте одговорили, које 
изјаве, како сам ја закључио, нисте прикупили ниједну од ових изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта Ви сада хоћете да кажете? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Зато приговарам да не може да цитира ову 
изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коју изјаву? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Ову изјаву коју жели  да цитира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажите нам коју? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Не знам на коју мисли тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тужилац мисли на коју, тужиоче, од 27.01.2010. 
године? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  27.01.2010. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта Ви предлажете, господине Перовићу? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Не предлажем ја ништа, само онај став што је 
имао суд јуче, да има и данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који став? Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Дакле, господине Гаши, Ви сте овде рекли 
следеће: «На дан масакра сам видео Срећка Поповића који је био командант 
јединица тога дана, познајем га. Видео сам и Илију Дашића тога дана у 
Ћушки. Такође сам видео двојицу браће Колашинац. Сећам се да је име 
једног брата било Данко, али више не могу да се сетим имена другог брата». 
И даље још нешто, «сећам се да». 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ:  То су нам комшије, они су били близу нас и скоро 
цело село Ћушка је познало их је цело село и ништа више не би могао да 
кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Јесу ли они тог дана били у селу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  И још нешто ћу Вам прочитати: «Сећам се да је 
међу том четворицом починилаца који су нас одвели кући Азема Гашија, 
био човек из села Накло. То су четири брата из Наклоа и име њихове мајке 
је Даринка Живаловић. Један од те браће је пуцао на нас у Аземовој кући». 
Да ли се сећате овога и да ли сте се можда у међувремену сетили да ли је 
ово тачно? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Истина је, истина је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли се сећате, који од браће је пуцао на Вас? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не знам, јер сви су исти, слични, сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли бисте могли да препознате сада? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Данас не бих никога могао препознавати, јер не 
видим добро и не могу никога препознавати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Имамо неке слике из тог периода, из 1999. године. 
Да ли бисте са фотографије могли некога да препознате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам рекао да не, јер не видим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  И још нешто, само ми укратко реците, поменули 
сте 17. април 1999. године да је нека војска долазила. Да ли се сећате ко је 
тада био у селу Ћушка и шта се десило? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  17.-ог био је Срећко Поповић са троје, четворо 
војника у нашем насељу и спаљивали су 20, 22, 23 куће тог дана и одмах су 
обуставили ватру, тражили су да се предаје оружје. 18-ог дошли су са две 
кампањоле, два џипа, предали смо једну ловачку пушку, један револвер, 
пиштољ и не знам још нешто друго и они су отишли и рекли су нам 
следеће: «Нико вас неће дирати, радите, радите, живите» и када је дошао 14. 
мај, дошли су и учинили нам, урадили нам оно што су урадили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је тада са Срећком Поповићем био још неко 
од ових које смо сада поменули, да ли се сећате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам тог дана са Срећком поседео, на једном 
камену, ту у насељу и рекао ми је, мени је лично рекао «неће вас нико 
дирати» и оно што се догодило 14. маја, види се. Ја даље не знам шта да 
кажем. Ја имам пуно што да кажем, али то би дуго ишло. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Нисте ми одговорили на питање, да ли је неко од 
ових које смо поменули именом и презименом, био од 17. априла или 18.-ог, 
заједно са Срећком Поповићем код Вас? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Нисам их питао како се зову или, седели смо, 
говорио је Срећко са мном и са још неким другим младићима из махале, да 
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вас неће нико дирати и даље нисмо ишли. Он је ишао у свој посао, ми смо 
остали ту, радили, до 14. маја, сви смо радили иначе обичне послове, као 
сваки сељан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли је био тада Кастратовић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А ова браћа о којој смо причали малопре, да ли су 
били, да ли је био неко од њих? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тужиоче, немојте, немојте одговарати господине 
Гаши. Кажете, да ли су били сви они чија смо имена малопре помињали. И 
сада поново и поново и поново. Ја Вам то одбијам, пређите на неко друго 
питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немате више питања, хвала Вам. Господине Гаши, 
сада ће Вам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Нисам их питао за имена, била су још двојица, 
тројица са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, сада ћемо да идемо на део претреса када ће 
да Вам постављају питања браниоци и пуномоћници оштећених, па се јавио 
господин Борковић. Изволите господине Борковићу.  Господин Борковић 
брани оптуженог Срећка Поповића. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли сте пре овог догађаја, пре 14. маја 
уопште познавали Срећка Поповића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  То сам рекао већ, пре никада га нисам у мом 
животу видео. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Дакле, да ли то значи да пре 14. маја нисте 
познавали Срећка Поповића, пре 14. маја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, рекао је 17. априла да је био. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, 17. априла, тог дана, рекао сам малопре. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Ја питам сведока, да ли је он пре 14. маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, одговорио Вам је. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, да ли сте од раније познавали Срећка 
Поповића или га знате из ових догађаја ту када је дошао 17. априла и 14. 
маја и како онда знате да је то Срећко Поповић? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Рекао сам, рекао сам. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Не, ја не разумем. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Нека не разуме, ни ја не разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле Ви знате Срећка Поповића, то Вас питам? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Рекао сам у првом делу, има једна жена која је 
њихов комшија, она га је препознала и то добро и познаје целу фамилију и 
она је била, сведочила је у Београду. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И она је Вама рекла да је то Срећко Поповић и Ви 
сте име повезали са  оним кога сте видели или како сте Ви открили, тако 
што Вам је она рекла? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја знам када је дошао 17. априла, разговарали смо 
међусобно и обраћали се једни другима без псеудонима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, господине Борковићу. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:   Ја питам сведока, да ли је пре 14. маја знао 
име и презиме Срећко Поповић и познавао тог човека? Шта је тужиоче? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Борковићу, ево пита Вас бранилац, да ли 
сте пре 17. априла? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Нисам га познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Одлично, тако, да разјаснимо. Знате ли Ви 
српски да говорите, разумете ли српски? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто је то важно, објасните ми? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не, не тако добро, не знам добро, јер да знам, 
говорио бих, не знам добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли би сведок могао сада да нам на 
српском каже следеће «питаћу команданта шта да урадим са вама», да то 
каже српски сада директно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи пита бранилац, знате оно што сте рекли у 
команди да сте чули, да нам то каже сведок на српском, добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам рекао, он је говорио у име Србије, сви сте 
стрељани, То знам, то знам добро, чуо сам га својим ушима и преко радио 
везе су говорили и толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Па хајде, нека нам сведок на српском каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, одбија се, он је овако рекао, то сам чуо 
својим ушима. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Нека сада сведок каже «сви сте стрељани» 
на српском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја Вам одбијам то, а сведок је уосталом то и рекао 
сада.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  У име Србије, бићете сви стрељани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја не знам најбоље српски, али ту реч добро памтим 
када је изговорио, јер не знам пуно српски. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: А где је то изговорио? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ту, када су хтели да нас убијају, одмах, секунда и 
одмах је пуцано, митраљез и сви су поубијани, само сам ја остао жив. 
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АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Када сте Ви пали, јесте ли пали лицем 
према поду те прилике у соби, приликом стрељања? Како сте лежали, 
потрбушке или на леђима? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Чини ми се да је ово малтретирање, молим Вас, 
како сам пао, ја знам. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Како сте били окренути лицем, према поду 
или на неку другу страну? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Како сам пао, сада ћу рећи, пао сам на једно крило, 
на десно, лицем према вратима, одакле су пуцали полицајци и био је убијен 
Ибер Кељменди изнад мене и мој брат Хаљил Гаши, они су били преко мог 
тела, док су спаљивали кућу, ја сам био приморан да излазим.  
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли је те прилике у Ћушки било више, 
рецимо, од сто војника и полицајаца, по Вашој процени? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Више је било, више их је било, више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала, остали браниоци. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не могу да знам тачно по броју колико их је било, 
јер нисам имао времена да их бројим. Ја сам имао времена да будем код 
другова и боље  би било тако. 
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ (Ferid Teliqi): Мисли на убијене ваљда, тако 
сватам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, господине Шћепановићу. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Није мени лако, молим Вас, није ми лако, није мени 
лако. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: (бранилац окр. Брновић Радослава) Можете 
ли да нам кажете, господине Гаши, да ли сте Ви лично видели 14. маја 
Брновић Радослава, како сте га назвали, «Цулетом» у селу Ћушка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се, рекао је да је чуо да је он био ту, није 
рекао да га је видео. Хоћете да понови? Јесте Ви видели или сте чули да је 
он био? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја га нисам видео. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, немојте понављати то, ако каже није видео, 
него је чуо, немојте то понављати. Остали браниоци? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Оно што сам видео, видео сам, оно што не видим, 
не видим и ја не лажем, молим Вас, нисам човек који лаже и који прави 
ствари које не треба правити. Господине Бобот, изволите.  
АДВ.КРСТО БОБОТ: Захваљујем, бранилац оптуженог Богићевић Бобана. 
Мене занима само, сведок да ли му је познато, да ли је видео, у априлу или 
мају месецу, да ли је неко возило одузето од неких становника села Ћушка? 
Да ли му је у том смислу било шта познато? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја сам то питала, али Ви нисте били ту. 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, да, да, одузели су, не знам број возила, узели су 
возило Сип Гаши и то возило није било његово и Русвен Гашију су узели 
возило и не знам ког типа, односно марке је било возило, јер је било из 
Немачке и Чауш Љушију су узели возило,. 14. маја су експлодирала возила 
усред насеља Гаши. 
АДВ.КРСТО БОБОТ: Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  То знам,  то знам, даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господин Перовић. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Предочићу Вам реченицу из изјаве коју сте 
дали 27.01.2010. године пред органима EULEХ-а – «становници Ћушке 
избегавају да разговарају са мном и више се не осећам добро».  
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Не знам ја то, не знам ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Диктиран записник, није снимано. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажем, не знате то, изволите, наставите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  То сте дали у изјави 27.01. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, рекли сте већ. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Не сећате се тога, је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, морате да слушате. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Нисмо добили одговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добили смо сви одговор. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Док слушам тужиоца и Вас упорно, ја немам 
ту моћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте чули, пре тога је сведок одговорио, 
наставите. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  О чему је реч? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Све је у реду,  господин Перовић има можда још 
неко питање.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Следећу реченицу ћу да Вам прочитам – «не 
могу да спавам добро, имам пуно различитих проблема». Да ли се сећате 
тога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је део који сам ја питала. Одбија се, већ је 
објаснио о каквим проблемима се ради. Немојте одговарати, господине 
Гаши. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Судија, ја се овде сада осећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Осећајте се како хоћете, господине Гаши, немојте 
одговарати. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Тужиоцу дозвољавате да поставља два пута 
питање. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Гаши, немојте одговарати док Вам суд 
не да реч. Наставите господине Перовићу, претходно укључите микрофон. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Током давања изјаве, уствари, немам више 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, остали браниоци? Господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала, председнице. Да ли се боље 
сећао 1999.године или 2010. године самих догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли разумете, господине Гаши, шта Вас пита 
бранилац, да ли је сећање избледело за неке ствари, везано за овај догађај? 
Да ли Вам се чини да сте нешто заборавили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Може бити да је тако, јер је то дванаест година и 
старост чини своје, могу и заборавити, не пада ми, не сећам се и то се 
свакоме дешава. Ја имам својих психичких проблема, тако да могу и да 
грешим. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Господине Гаши, да ли сте давали 
изјаву 1999. године, месец и по дана након догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Радивојевићу, да ли Ви предлажете да 
ми те изјаве користимо као доказ, које су дате 1999. године у јулу месецу и 
у, само да видим, у јулу месецу 2000. године, господине Радивојевићу, да ли 
Ви ово предлажете да користимо као доказ? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ја не предлажем, само питам, да ли је 
давао 1999. године изјаву и коме је давао? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Ја сам фактички дао, коме сам дао, не могу знати, 
јер заборављам доста, јер ја сам, ко сам, знам моје ствари, тако да не могу 
памтити, а давао сам изјаву. А можда је неко и у моје име, јер ја нисам био 
ту и ја сам био болестан. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала, господине Гаши. Јесте ли 
сведочили у предмету против Веска Божовића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питала сам га, рекао је да јесте. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колегинице, да ли је тамо спомињао. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево питајте га одмах. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зато што ме прекидате, молим Вас, да 
ли сте тамо спомињали Славишу Кастратовића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Да, колико знам, да. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колегинице, ако имате записник, 
предочите му да не  бих ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Бранилац Вам предочава да када сте сведочили у 
предмету HPQ пред Окружним судом у Пећи, Ви сте спомињали неког 
Бешовић Веселина, затим Бешовића, да видим да ли још неког, и другог 
Бешовића из Крушевца, из Гораждевца, али да тада нисте споменули 
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Кастратовића. Ми имамо овде шта сте Ви рекли пред Окружним судом у 
Пећи и ту Кастратовић није споменут.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ:  Може, може човек и да греши, ја сам и малопре 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Могу и сигурно и грешити. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: И шта је Кастратовић био за време 14. 
маја? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Он је био старешина и он. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Чега старешина? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам и ја чинове нисам могао видети, али он је 
био старешина. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Прошле године сте 27.01. рекли шта је 
био?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочавам Вам бранилац да сте рекли. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам да ли је био поручник, водник, не могу 
описивати ни једно ни друго тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, знате шта Вам предочавам. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нисам могао то видети, нису ми баш ствари биле да 
то видим шта је, ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта сте рекли, бранилац Вам предочава да сте 
пред ЕУЛЕКС полицијом 27. јануара 2010. године рекли да је Славиша 
Кастратовић био командир јединице војне полиције и да сте га видели онога 
дана кад се догодио масакар у Ћушки, па Вас онда питамо, је ли то он био 
командир војне полиције или то и како Ви то знате и у којој сте Ви њега 
ситуацији уопште видели, шта је он радио, како сте Ви њега препознали? 
Он је 30 година млађи од Вас, тако да кад сте Ви ишли у школу у 
Гораждевцу, добро, мислим да разјаснимо.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Када сам ишао у школу он је био беба или, то је 
истина. Ја сам 1956. године завршио осми разред у Гораждевцу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Које године сте завршили разред, 
четврти разред? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: 1956. кажем, осми разред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И сад нам објасните за ову војну полицију? 
Додајте ово браниоцу. Ако немате браниоче, ево суд Вам додаје ту изјаву па 
прочитајте.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам уверен да то нисам рекао пред полицијом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То никада споменуо, то је неко ту изјаву дао у моје 
име, ја то никада нисам рекао, то никада нисам рекао, није истина.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како изгледа Славиша? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већ га је описао, оно кад је причао дугачак и то. 
Немојте поново описивати. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Рекао сам и раније, објаснио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, то је већ рекао, питајте га за 
ситуацију, то није. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Плавушан, пун, висок, не тако висок заправо. Тако 
га ја описујем, не знам другачије. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: У којој ситуацији сте га видели? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао прије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и шта ради Славиша Кастратовић, ја нисам 
разумела? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Дао је наредбе као и сви остали. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А где сте га видели, пред Вашом кућом 
или где? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, не код моје куће није био, нисам га видео, 
они су били други и нисам ниједног познавао, били су маскирани и нисам 
их препознавао. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колико Вам је новца узето, због тог 
записника исто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па предочите разлику одмах. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То сам малопре рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте. Сачекајте бранилац да Вам предочи 
разлику само. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Прошле године сте рекли 5.000  марака 
да сте им дали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада 500, знате то је разлика велика? 5.000 или 
500? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Можда и данас грешим. Рекао сам малопре да 
грешим. Сигурно да грешим. Сада се сећам да сам рекао 5.000  марака да су 
ми узели, сад се сећам, то је истина, али човек греши. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Тих 100 или 200 полицајаца и војника 
колико је становника било? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: 200 мојих кажем, помеша број, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да чујемо. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Колико је становника било у Ћушкој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да чујемо ово. Кажите? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нисам погодио. Не знам тачан број. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па колико је људи истерано из села тог 
дана? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ниједан, вратили су их, нису им дали да иду за 
Албанију. 
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АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А колико је отишло трактором?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И одакле зна? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: И одакле зна? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја чини ми се некако није у реду са овим питањима, 
ја не бих могао да знам колико трактора кад сам био рањен насред пољане и 
само је Бог учинио своје. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала Вам господине Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко од бранилаца има питања? 
Господине Перовићу, сетили сте се још нечег?  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Изјавили сте пре да сте радили у ,,Застави” у 
фабрици аутоделова ,,Рамиз Садик” у Пећи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју изјаву читате? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Он је у изјави пре рекао, у својој изјави. До 
које године сте радили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То задњег момента када су дошле српске снаге и 
протеривале нас из фабрике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да ли памтите годину пита бранилац? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Током давања изјаве рекли сте да сте од своје 
фамилије чули да су синови Даринке Живаловић учествовали тога дана у 
селу Ћушка, па ме занима да ли сте то чули, да ли кад мислите под 
фамилијом сматрате даљу родбину или ближу родбину?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам рекао пре, они су учествовали и видели су их, 
ја их нисам видео, нисам их видео јер нисам имао времена да их видим. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: И судија, остало је неразјашњено, мислим да у 
том тренутку је био приговор од стране нас бранилаца да је тумач нешто 
писао, ја сам ево то записао сад, ако грешим Ви одбијте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде кажите, кажите само? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Није одговорио на питање кад је било о томе, 
то је већ колега Борковић, али само да разјаснимо. Да постоје две особе, у 
питању су две жене и он је кренуо да објашњава тада да су те две жене 
препознале Срећка и да су те две жене, како сам ја закључио, међутим, у 
том тренутку је почео да пише хемијском и ми смо приговорили да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која хемијска? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да су те две жене њему саопштиле да су оне 
њему препознале Срећка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо све да разјаснимо ко му је шта рекао. Значи, 
пита Вас бранилац да ли је Вама, не једна или можда две жене рекли 
касније да су видели Срећка Поповића, од кога сте Ви чули то? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам и пре рекао, та жена је комшија њихов у 
Београду, не знам тачно ког месеца, она је дала изјаву и ја овде немам шта 
да кажем. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Је ли то значи да је он од те жене сазнао 
идентитет Срећка Поповића, то је моје коначно питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте разумели господине Гаши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је та жена саопштила идентитет Срећка 
Поповића и рекла ,,то је Срећко Поповић, ја сам њега видела, ја сам то већ 
сведочила у Београду”? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Рекла је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви знали пре тога како се зове тај човек? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам и пре рекао да сам 17. априла препознавао, 
односно седео сам са Срећком Поповићем у његовом насељу, у његовој 
махали. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Сведок се на почетку испитивања изјаснио да 
гуљинов цев је од више метара, па ако би нам то оружје које се налазило на 
моторном возилу џип, па ако би нам сведок мало прецизније ако се сећа, 
ако зна да ли је дужина те цеви кад каже више метара да ли мисли на 2, 4, 7 
метара?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, немојте одговарати, али пробаћемо да 
нађемо фотографију једну, немојте одговарати о томе колико је метара била 
та цев у тој ситуацији, то Вам одбијам, показаћемо Вам једну фотографију 
само док нађемо и док видимо како ћемо то технички да изведемо. 
Изволите господине Перовићу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли се сведок сећа тог критичног дана 14. 
маја у колико сати се пробудио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. Рекао је да је све било у јутарњим 
часовима. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Али судија, он се овде прецизно изјаснио да је 
око 5 сати ујутро опкољено село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и рекао је дакле да је то чуо, да му је то познато, 
да је то чуо. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро, хвала, немам више питања.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам пре рекао, раније рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати господине Гаши.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Значи, не знам сат, али у раним јутарњим сатима је 
село било опкољено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да Вас питам још нешто да разјаснимо пре 
него што дам реч пуномоћницима. Прво, причали сте раније о томе да сте 
након искакања кроз прозор после овог масакра имали неке повреде, да сте 
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повредили кичму. То нам данас нисте рекли. Дакле, да ли сте тада 
повредили кичму после овог догађаја? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, то сам увек рекао и данас кажем поново да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затим, рекли сте нам да је ту било окупљено кад сте 
дошли до насеља Гаши да је ту било негде око 500 становника села. Да ли 
тада у селу међу становницима села било и неких људи из других села? 
Предочавам Вам да смо тако нешто већ чули овде у поступку или је ту било 
само мештана села Ћушка? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, било је и из других села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико отприлике, ко је то знао, да ли се знало ко је 
код кога и тако од тих људи? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, фамилија Авдули из Гораждевца, они су се 
склонили код нас када су из Гораждевца протеривали снаге из Гораждевца 
и они су дошли код нас. Они су били двоје мушкараца и три, четири жене и 
деца заједно са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А код кога баш код Вас или Ваше браће или у село 
Ваше? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, не, код нас, управо код фамилије Гаши.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Били су и из Раушића, било је и из Дреновца, Љугу 
и Баране, било је из Пећи, из града. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је укупно дошло? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: 25 чланова Баљоку, значи фамилија, њих 25, Баљоку 
значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је укупно било људи са стране у селу 14. 
маја?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам тачно али било их је око тридесетак, 
четрдесетак, не више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли су они сви такође делили судбину 
мештана и били ту у центру села 14. маја? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам, највише су код нас учинили масакар у 
наше насељу у селу, убијен је само Агимов отац, један рођак и сви су 
остали преживели, само фамилија Љуши, Гаши и Кељменди ми смо 
највише оштећени 14. маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли знате колико је кућа 
спаљено тога дана?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не могу да знам, пуно их је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли можете да определите колико је 
времена прошло од оног тренутка када сте успели да искочите кроз прозор 
до оног тренутка када сте успели да дозовете помоћ, да ли је можда већ пао 
мрак или не? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да од 8, 9, негде тако, стајао сам насред поља, 
рањен на сунцу и онда су вратили фамилију, нису им дали да иду за 
Албанију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то било сати када су их вратили? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Било је негде око 5, не верујем да је више било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми још, рекли сте малопре да нећете 
да говорите и да Вам је тешко да кажете ко је све био у кући у којој сте 
били Ви, међутим, ради утврђивања чињеничног стања ја морам да Вам 
прочитам, рећи ћете ми да ли је то тачно или не, можда је овде неко ко није 
био са Вама. Каже наша оптужница да су у кући Азема Гашија када и Ви 
били Гаши Емин, Гаши Јашар, Гаши Рама, Гаши Хаљиљ, Кељменди Ибер, 
Кељменди Скендер, Кељменди Дему, Ук Љуши, Османи Љуши, Динај 
Исмет, Авдиљај Гани и Ви? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, сви су они били и ја имам моја сећања, са њима 
сам порастао, школовао се и зато их нисам споменуо. Ја сам их споменуо, 
већ дао изјаве за њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам морала да Вам то прочитам. Сада ми 
објасните још колико се иде временски, или колико је то метара или 
километара од Ваше куће до тог места, насеља Гаши где сте затим одвојени 
и ушли у ову кућу Азема Гашија, колико је то временски, 10 минута, 15? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Од моје куће до те куће свега је стотину метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми још када сте објашњавали да се од 
тог главног пута Пећ-Приштина иде споредним путем па се дође до Ваше 
куће, па се затим иде још тих, то је значи 400, 500, можда чак и 700 метара, 
па се затим иде, стигне до центра села. Објасните ми положај пруге у 
односу на пут Пећ-Приштина, објасните нам још где се налазе ова друга 
насеља Чеку, Кељменди, ако можете?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Кељменди се налази близу нашег насеља негде 
отприлике од главног пута Пећ-Приштина, 300 метара, уверен сам да нема 
више, ми смо даље насеље, далеко даље од њих, Чеку налази се надомак 
пута Пећ-Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно је ближе путу Пећ-Приштина него Ваша кућа? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, ближе су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Следећа ствар која ме интересује то је где је 
пруга. Са које стране је гледано пут Пећ-Приштина, са десне или са леве? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Када се иде према Приштини то је са леве стране 
близу магистралног пута Пећ-Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми још након овог догађаја да ли сте 
у међувремену разговарали са осталим људима у селу, давали ове изјаве за 
које кажете да се не сећате, да ли сте упознати са неким подацима или 
фотографијама које су јавно објављене? Кажете да сте видели неку књигу, 
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сећате се да сте нам то рекли која је то књига у питању, шта сте Ви то 
видели? Да ли сте разговарали о овом догађају и са осталим сведоцима као с 
том женом, кажете да се вратила из Београда након сведочења? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не могу све ово схватити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, питам Вас да ли сте разговарали међусобно 
са другим сведоцима о овим догађајима о 14. мају? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, разговарали смо, обојица су из села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте видели, кажете да сте видели неку 
књигу у којој је описан овај догађај и да су у тој књизи наведена имена која 
Ви овде спомињете? Да ли сам ја то добро разумела?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Пре добијања те књиге ја сам ово споменуо у изјави, 
а након тога су нам дали ту књигу и сви они који су учествовали у Ћушкој, 
Захаћ и Пављане, ту су све те слике свих наоружаних са оружјем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имена рекли тек када су Вам показали 
слике или претходно? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, раније сам то рекао, колико сам јасан то сам 
раније рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, интересује ме још да разјаснимо за Славишу 
Кастратовића. Ја Вас нисам разумела одакле Ви њега познајете и како сте 
Ви том приликом тачно знали да се ради о том човеку? Ја разумем да сте Ви 
ишли у Гораждевац у школу, али ме интересује управо тај човек, како сте 
Ви тако међу свим тим војницима за које кажете да су нагарављени 
препознали управо овог оптуженог? Колико Ви њега познајете добро од 
раније? Колико сте га често виђали? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Чини ми се да сам већ рекао да сам Кастратовића 
видео мојим очима и он је како сам пре рекао плавушан је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не господине Гаши, немојте описивати поново 
молим Вас. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Значи, понављам, није дугачак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, немојте понављати молим Вас. Значи, питам 
Вас одакле познајете Славишу Кастратовића господине Гаши? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Молим Вас немојте више на ту тему да ме вратите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја морам, знате ради се о животу Славише 
Кастратовића. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Извините молим Вас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да ми кажете колико сте се често виђали са 
њим пре ових догађаја, значи пре 1999. године? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја га нисам срео, јер је он доста млад, можда моји 
синови су можда се и играли лоптом заједно у Гораждевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте онда знали 14? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Јер и наше насеље само нас Бистрица дели и сви смо 
заједно чували стоку, седели смо заједно, певали заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је било то што сам ја имала да Вас питам. 
Пуномоћници нешто хоћете да се надовежете? Изволите ако мислите да 
треба? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Сведок колико има синова? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па једног, рекао је једног, рекао је наши синови, 
значи ту из тог краја, он тако говори. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја имам једног сина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, довољно је било. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Можемо да му предочимо да овај млађи. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Имам једног сина и седам кћери. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да је његов син млађи од њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла сам му колико година има Кастратовић. 
Добро, то је као Ваша примедба. Бранилац ставља примедбу да је оптужени 
Славиша Кастратовић рођен 1972. године, дакле, то је 30 година после Вас 
и да је свакако старији од Вашег сина за кога кажете да је у време када се 
овај догађај од 14. маја десио имао 11 година. Сада следи део поступка у 
коме Вам питања постављају пуномоћници оштећених и затим оптужени. 
Изволите господине Радоничи. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Ја бих прво питао да ли на 
месту ту где су сахрањивали ове жртве да ли је ту било гробља раније?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли зна, јер он каже да није учествовао у сахрани, 
ја сам га то питала, он каже уопште није учествоваоу сахрани у налажењу 
тела, јер је био болестан. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Да, али он зна где је то гробље, 
па да ли зна раније да ли је то било ту гробље или није?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Тамо где су сада сахрањени, тамо где су убијени 
тамо није било гробља, али унутар ограде већ стотину година се налази 
гробље, јер ми смо из Кошаре више од сто година тамо дошли и живимо ту, 
гробље је наше, моје браће, не других.  
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Село Ћушка је л' има још неко 
друго гробље? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Има, Чекови имају своја гробља, Кељменди такође, 
насеље Пећани, Мушкољај се презивају и они имају своја гробља, а ми 
Гаши имамо ту, ту су наша гробља свих нас и рекао сам да је ту подигнут 
споменик. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Добро, у моменту кад је он, кад 
се повредио, кад је био онај моменат кад су пуцали у њих, од тог момента 
до кад је он прескочио преко прозора, колико је времена прошло да ли зна 
да нам каже и да ли је он читаво то време био у свесном стању? 
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СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ја сам и пре рекао, реците адвокату да нисам био 
свестан ја бих данас био код оних мојих другова, али Бог целог света, на 
свету ми је сачувао памет и спашен сам од ватре одлазио, око 7 сати ми је 
рана крварила. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Од момента пуцњаве до 
момента кад је изашао преко прозора што је прешао, колико је времена 
прошло да ли зна отприлике да нам каже? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да, да, ту отприлике од 20 минута до 20 минута, не 
више. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Добро, хвала.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Може бити чак и мање.  
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: После оне пуцњаве коју су они 
извршили, је ли приметио он куда су отишли и шта се радило после ту? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они, полиција, војници? 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Да, да, они баш.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Они су изашли кроз врата и један је рекао, рекао сам 
и пре, рекао свом другу ,,да ли си поубијао терористе”, на српском је то 
рекао, он је одговорио ,,да, све сам поубијао” и рекао му је ,,бежи, јер 
желим да палим кућу”, тако да је кроз прозор близу мене убацио неку ватру 
где су преко мене били два мртва, брат и Ибeр Кељменди, дакле, преко мог 
тела и ја сам био приморан да гурам од мене брата Ибра и да излазим из 
куће. При покушају кроз врата пламен ме је спречио, онда сам се окренуо 
чини ми се са десне стране прозор на ходнику и скочио сам и пао доле, пао 
сам у двориште, почео сам да се удаљавам да бежим од туда само да не би 
жив био спаљен, а да ли ће ме поново поубијати или не за то нисам ни 
помислио, само да не горим. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Хоће ли да нам каже да ли зна са каквим 
средством су запалили ту кућу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: То сам рекао и пре и сада ћу рећи, имали су неке 
плинске боце или шта ти ја знам, то је плин, само је бацао аутоматом и 
одмах је пукнуо пламен, све су спаљивали. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Још једно питање на крају. Да 
ли сада постоји та кућа, та соба и оно где се ово све збило, где је он био ту 
са том групом? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, то је склоњено. 
Пуномоћник.ошт.МУСТАФА РАДОНИЧИ: Хвала, немам више питања. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Јер фамилија, све те жене којима су убијени мужеви 
отишли су тамо и изнели кости људи родитеља и због тога то више не 
постоји, уклоњено је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада од оптужених, имамо сада оптужене 
који требају да Вам поставе питања, да видимо ко се јавља, господин 
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Срећко Поповић излази. Да Вас питам господине Гаши, док стиже Срећко 
Поповић, да ли је неко из села пуцао на ове војнике? Да ли сте ме чули? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не, уверен сам да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је међу убијенима било припадника ОВК? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И хоћете ли да нам кажете? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Колико ја знам не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И хоћете ли да нам кажете чија тела, кажете они су 
убијени, али тела нису спаљена, то сте рекли, ево овде сад то покушавам да 
нађем, да ли се сећате? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да у нашем насељу Ибис Гаши је само, Чауш Љуши, 
Брахим Гаши и Мет Шаља. Има још неких али се не сећам имена њихових и 
Авди Бериша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада ће Вас Срећко Поповић има нешто да 
Вас пита. Господине Поповићу, опомињем Вас унапред, Ви знате зашто. 
Изволите, укључите микрофон.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Господин Гаши каже да 1998, 1999. године 
нигде није изашао из Ћушке, а како је онда могао у парници против 
Веселина Бешовића да ме види у Поћешће, Врановац и тим доле испод 
Гораждевца у друштву са Веселином Бешовићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта предочавате, значи можете само да предочавате 
разлике и то или да је рекао нешто. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Питам само пошто је изјавио да није никад 
излазио из села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, да ли разумете, предочава Вам разлику 
господин Поповић да сте рекли, када, у предмету против Веселина 
Бешовића, је ли? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да и Кастратовићем у Поћешће село да нас је 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте их видели у том селу 1998. године. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 1999, 1998? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли разумете, предочавам ту разлику? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: За мене су рекли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ту изјаву никада нисам дао, није истина, то није 
истина двеста посто. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: То је у процесу против Веселина Бешовића 
2000. године, 2001. Норвешка нека судија је водила парницу и он је наводно 
видео нас и ту и у Ћушку 14. маја, да ме је видео у друштву са Веселином 
Бешовићем? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то не могу овде да нађем, али ево тражим па ћемо 
видети касније, то сте писали, он каже да то није рекао. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А да ли ме, са Веселином Бешовићем ме није 
видео у Ћушкој 14. маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, не разумем? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да је био Веселин Бешовић са мном у друштву 
14. маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Веселин Бешовић са Поповићем? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: За Бешовића знам то је истина да је био, за 
Поповића ја нисам дао ту изјаву. За Бешовића сам рекао, био сам и у суду у 
Пећи и познајем га добро, радили смо заједно у фабрици и он је учествовао 
у томе, дао сам изјаве, а за Поповића се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 17. априла. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Многи су дали изјаве у моје име, јер ја сам био 
болестан, требало је да идем код лекара. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 17. априла наводно је са мном разговарао, шта 
сам имао ја од униформе када је већ са мном наводно разговарао тога дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да опишете дакле Срећка Поповића 17. 
априла. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И ко је био са  мном у друштву? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Ко је био са њим ја не знам, не знам им имена, само 
сте седели, односно седели смо где је данас споменик ту је било једног 
великог камена и дао је налог да се обуставља ватра, дошли су једна жена из 
Мањина која је отишла и рекла «престаните са спаљивањем кућа» и тај 
налог је дао Срећко Поповић.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Пошто кажете да не знате други који су били са  
мном, не можете ни да знате, хоћу да Вас питам још једно господине, имам 
ли ја какав ожиљак на себи на лицу? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не знам, нисам погледао, нисам погледао. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Па ако ме познајете добро као што кажете како 
онда не знате да ли имам ожиљак или немам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати господине Гаши, то је Ваша 
примедба, опт.Поповића. Немојте одговарати господине Гаши то је 
примедба опт. Поповића.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добро, да ли знате где је Јабланица?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте одмах немојте увод.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Има пуно Јабланица на Косову.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јабланица на Дриму. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Радавца. 
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ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. Знате ли где је Врановац, Ћушка, Љођа, 
Глођане? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, питајте одмах господине немојте да 
географију испитујемо.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Моја примедба је госпођо, господин Исо Гаши 
је држао везу између Јабланице, Ћушке и Љође до Шабана Шаље. Он је 
лично као курир преносио вести управо због тога што је имао године, није 
био сумњив, изузетно добро говори  српско хрватски иако каже да не зна, 
јер је у «Застави» радио са Веселином Бешовићем, тако да је код Шабана, 
Селим Ђакова бивши водник прве класе ЈНА иначе из насеља Пилана, 
Стара Пилана код аутобуске станице и зграде борачке, тај човек живи, тако 
да је он лично био један од тих људи за везу ОВК или УЧК-е, како их ко 
назива, а ја 17. априла никако нисам мого бити у Ћушкој, у Захаћу ни у 
Пављанима, зато што сам ја тада био у Прибој породицу да доведем. Моја 
породица је била у Прибој тада.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли Ви знате шта каже Срећко Поповић, 17. 
априла када Ви причате значи у тој акцији која је претходно била у селу 
Ћушка, он уопште није био на Косову већ је довео породицу из Прибоја. 
Његова породица није била уопште на Косову, али тако да је он ишао за 
жену, за децу и није могао уопште да буде у селу Ћушка, у тој акцији, тада 
свакако нисте могли са њим да будете 17. априла.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Јер крајем марта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте сада, значи погинуо му је овај, 
фамилија му је погинула и онда је ишао на сахрану и онда је ишао на оних 
седам дана и зато њега није било ту у селу. Кажите господине значи, 
господине Гаши предочавам Вам одбрану опт. Поповића да он 17. априла 
свакако није могао да буде ту јер је био у Црној Гори.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Још једно. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Он може да каже шта жели, то је његово.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: И оно што кажем, што је рекао да сам ја био веза за 
ОВК то није истина никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је његова примедба, то немојте 
одговарати знате. Не морате одговарати на то. Изволите. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Кажете да нисте никад изашли из села Ћушке 
1998-99. а ја Вам тврдим одговорно господине да сам Вас лично видео на 
ливади у кући Шаље где сте Ви лично са још петоро људи били, од тих 
петоро један је ту или двоје погинуло у јуришу на Божа Мишурића и Мила 
Рајковића покојног. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба, значи само ставља 
примедбу господине Гаши, то је само примедба, имате још неку примедбу 
опт. Поповићу? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Нема ништа, ово је све његово лаж од првог до 
задњег госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: И на крају крајева доведите га овде да видимо 
ту истину коју он прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада смо чули, то је Ваша примедба, то је 
евидентирано, вратите се. Да ли неко још од оптужених има питања, 
изволите господине Корићанин. Он ће да предочи своју одбрану, изађите 
слободно господине Видоје.  Господине Перовићу. 
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гаши ово је оптжени Видоје Корићанин 
и он ће Вам сада предочити своју одбрану коју свакако да он није рекао ја 
би Вам предочила. Изволите.  
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Ја би господина сведока питао само где живи 
сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, Ваша адреса сада где живите? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: У Ћушки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на ком имању пита оптужени Видоје. Не то.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: У мом имању, мог оца и мог деде.  
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Да ли је он на имању Живаљевића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то можда имање које сте купили од 
Живаљевића? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Не. 
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Зашто ме повезује са Живаљевићима ако 
нису превели имање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само ставите примедбу, дакле. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Немам имање од њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате. Предочава Вам одбрану значи оптжени 
Корићанин да се ради о имању Живаљевића које су његови ујаци продали 
породици Гаши, површине 11 хектара које је врло вредно али није 
преведено у земљишним књигама и у катастру.  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Истина је, истина је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па ко живи тамо онда? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: На овом имању живе моји другови, односно моји 
рођаци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не Ви? Добро. 
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Добро судија само сам хтео да покажем 
мотив због чега. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то, то би ја свакако предочила.  Добро, 
вратите се на место. Господине Перовићу. Да ли још неко од оптужених 
има питања? Не. Да ли још неко има нешто да пита сведока оштећеног? 
Нема нико, господине Гаши да ли имате још нешто да кажете?  
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Извините имам да додам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Све што смо до сада говорили за мене су истина, за 
вас не знам. Толико имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, трошкове за Ваш данашњи долазак до 
Приштине. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Извините имам једну примедбу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Када је рекао да је Иса учествовао у радио везама са 
ОВК то није истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Али видите даље ко је био ко није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Трошкове за Ваш долазак данас до 
Приштине и? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нити икада сам имао униформу осим када сам био у 
војсци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Гаши трошкове ће Вама 
исплатити претпостављам ЕУЛЕХ према договору и према ономе што ми 
имамо, а ми ћемо то затим рефундирати. Дакле да ли су Ваши трошкови 
данашњег доласка ту у Приштину и Вашег боравка и повратка кући, да ли 
су покривени? 
СВЕДОК ИСА ГАШИ: Нема потребе да ме нико за то плаћа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако немате више шта да кажете на овај начин 
завршавамо сведочење. Господине Чарлс ја сам заборавила Ваше презиме 
међутим да ли господин може да преводи, дакле молим Вас да као саставни 
део овог записника доставите и податке о идентитету и ми се на овај начин 
одјављујемо од видеоконференцијске везе и вас поздрављамо па режији 
налажем да прекине видеоконференцијску везу и да врати на мониторе 
слику из суднице и на овај начин смо завршили саслушање овога сведока и 
за данашњи претрес да ли има још неких предлога? Ми имамо резервисан и 
сутрашњи термин, сутрашњи дан, међутим нема места спајању поступка јер 
бранилац оптуженог, овај што смо раздвојили, Момића је рекла да се  ради 
о озбиљном предмету и тако даље, тако да чак и када би спојили поступак 
оптужени Момић се свакако сутра не би појавио, чак и када би то сутра 
урадили. Тако да ако нема других предлога за сутра, ми ћемо данас 
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завршити ово са овим дакле овим терминима за јун и онда ћемо се 
договарати за даље, а има предлога господин Радивојевић изволите.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да не бих понављао поготово после 
данашњег сведочења Исе Гашија, сматрам да не стоје услови више за 
продужење притвора за Кастратовића. Прва и основна ствар поред оне 
чињенице у погледу његовог економског стања, у погледу доказа које смо 
извели и то немамо индивидуализацију извршеног кривичног дела, немамо 
шта је он урадио што би представљало ратни злочин. Погледајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви предлажете? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: И предлажем да се замени блажом 
казном да се човек пусти на слободу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Везано за овај предлог тужиоче за замену 
притвора блажом мером у односу на опт. Кастратовића? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се и даље стоји исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Противите се. Добро. Господине Перовићу? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја би само замолио веће пошто смо упознали 
пре два месеца веће да је опт. Корићанин Видоје променио боравиште у 
Краљеву у односу на Крагујевац, па да сада изрекнете меру обавезног 
јављања у Крагујевцу јер је тамо у потпуности прешао са битисањем, 
животом и радом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите нам адресу на којој живи у 
Крагујевцу? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Предао сам вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да смо у том смислу и изменили. Па 
немојте онда понављати оно што смо већ одлучили господине Перовићу, Ви 
не читате уопште списе. Господине значи Сокић изволите? Опт. Сокић. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан. Ја би Вас поново замолио пошто сам 
већ један пут Вас замолио нисте ми одобрили, да ми дате написмено, да ми 
не дозвољавате даље лечење.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Сокићу вратите се на место. Све што 
има. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Докторица моја је вама послала допис да морам 
ићи код ортопеда, а док Ви то не одобрите ја не могу да идем, па би Вас 
замолио да ми дате то написмено.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Ви оспоравате лечење је ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се на место. Даље, да ли има још, 
Видоје, Поповић.  
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте добили оптужени ову меру нову од пре два 
дана, од 21.06.? 
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ОПТ. ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте.  
ОПТ.ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Ако је могуће само да се замени да се јављам 
у Крагујевцу, друго ништа, ако је могуће, ако не ја ћу се јављати у 
Крагујевцу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад се јављате у Краљеву, добро. Видећемо 
тај Ваш предлог, вратите се на место. И господине Поповићу? Господине 
Перовићу.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ништа, само да Вас питам у вези моје личне 
карте пошто је ово годину дана, вероватно је са свемира кренула па питам 
шта је са њом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, нисам обавештена опт. Поповићу ништа од 
стране Управе.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Мени је истекла још маја прошле године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, знам и кад сте се сликали и тако даље, све то 
знам, међутим. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Све је то Ок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међутим то не иде више преко мене. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Питао сам, мислим службено сам се обратио за 
код зубара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, видела сам то ћу разговарати са управником па 
ћемо видети. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ништа више, само то двоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам видела да сте тражили да вам се направе, 
поправе зуби.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја би их сам поправио да сам на слободи. То је 
нормално, а овако већ овде сам 15 месеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и опт. Сокићу тек сада је стигао захтев да, 
извештај лекара да Ви идете на ВМА и у том смислу значи сутра или већ у 
понедељак има тамо моја наредба па ће Вас да одведу на ВМА то да знате, 
али то је стигло тек сад у понедељак захтев да се одведете на ВМА. То је то, 
ми ћемо сада да одлучимо о овом, само да одлучимо прво о замени 
притвора блажом мером.  
 

Веће се за овим повлачи ради одлучивања.  
 

Веће је донело  
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се одбије овај предлог за сада, за замену притвора блажом 

мером. 
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Следећи термини за суђење су: 26, 27, 28, 29. и 30. септембар у 14,30 

часова.  
 

Међутим, ја сам, то је термин који ми је да за сада, међутим ја сам 
разговарала из личних мојих разлога да у септембру и октобру ми имамо за 
ово суђење термин пре подне, дакле да не радимо поподне. Не знам због 
чега се то овако десило, колегиница са којом делим ову судницу у тим 
терминима није, тренутно је на одмору и ја ћу вас обавестити уколико икако 
будем успела да се договорим да те недеље радимо пре подне. Значи, али 
остају свакако ти 26, 27, 28, 29. и 30.  
 

За овим веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

СПАЈА СЕ поступак против Ранка Момића по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине и убудуће се спровести јединствен 
поступак па за термине 26, 27, 28, 29. и 30. позвати и опт. Ранка Момића 
и браниоца Смиљану Стоиљковић.  
 

Све се дешава у овој судници тако да ћемо ту два дана вероватно 
утрошити на ту одбрану.  
 

Следеће ћемо ићи на ове сведоке и одмах ћемо да кренемо на то 
према ономе како смо се ми договарали и размишљали. Ми би за један дан 
позивали по два сведока и звали би прво, то је нека сугестија ЕУЛЕХ-а који 
нам пружа асистенцију у довођењу сведока, они свакако желе, што је и 
разумљиво да буду заједно ако је то могуће. Дакле породица и неко из 
породице ако зовемо двоје и тако даље, да буду заједно. У том смисли ми 
ћемо кренути онако оним редом из оптужнице за ове оштећене, па ми 
молим вас сугеришите када дођемо на рецимо Шаља Ћасим да ли ће вама 
бити потребно додатно време за испитивање, да ли за тог сведока можда 
треба предвидети цео дан. Такође обизром да смо чули Чеку Хаџи је био 
овде, остали су нам Чеку Ифета, Чеку Даут, Чеку Незир и Чеку Ћазим, да ли 
ми можемо та четири сведока да завршимо за два дана или нам за та четири 
сведока треба рецимо 4 дана, за сваког сведока по један дан. У том смислу 
упутите сугестију да можемо да направимо распоред и имајте у виду да 
ћемо ето кренути управо са овим сведоцима које сам вам прочитала за та 
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следећа три дана када будемо завршили предмет који смо спојили давањем 
одбране за овог оптуженог Момића. Значи то молим вас писмено. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се данашњи претрес одложи за: 
 

-26, 27, 28, 29. и 30. септембар у 14,30 часова у истој овој судници. 
 

За тада позвати оптуженог и браниоца, који су спојени, као и 
сведоке по распореду.  
 

Довршено у 14,47 часова. 
 
 

 
ЗАПИСНИЧАР                                           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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