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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Седите молим вас. Добар дан.  
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су ту: 
 

 Заменик тужиоца за ратне злочине Дргољуб Станковић, 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, 
 Пуномоћници оштећених:  

 
- Мустафа Радоничи, 
- Марина Кљајић и 
- Наташа Кандић. 

 Оптужени Поповић Срећко са браниоцем адвокатом 
Бориславом Борковићем,  

 Оптужени Миладиновић Топлица, за његовог браница данас 
се јавља Крсто Бобот,  

 Оптужени Кастратовић Славиша, чији бранилац Радивојевић 
није дошао, а њега данас мења. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко мења колегу Радивојевића?  
 

Адвокат Мршовић. 
 

АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кастратовићу Ви сте сагласни? Јесте.  
 

 Оптужени Богићевић Боган са браниоцем адвокатом Крстом 
Боботом,  

 Оптужени Цветковић Звонимир, и бранилац адвокат 
Мршовић Милош,  

 Оптужени Брновић Радослв и бранилац Вучић Шћепановић,   
 Оптужени Корићанин Видоје и Корићанин Вељко, данас 

њихов бранилац Перовић Небојша није ту, за кога се јавља 
такође бранилац Мршовић, 

 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Колега ми је иначе, само кратко је јавио да 
ће мало каснити, па ћу га ја мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каснити? И Ви се јављате онда као бранилац и за 
Обрадовић Зорана? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте, управо тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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 И са тим су сагласни сви оптужени што потврђују климањем 
главе,  
 

  Оптужени Николић Милојко са браниоцем адвокатом 
Палибрк Драганом и  

 Оптужени Момић Ранко са браниоцем адвокатом Радић 
Огњенoм. 

 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се претрес ОДРЖИ. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам прочитала Сокић Абдулах и бранилац 
Крстић Дејан, нисам? Нисам. Добро.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су присутни и Сокић Абдулах са 
браниоцем адвокатом Крстић Дејаном. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доведите сведокињу, односно Ифету Чеку, 
наставићемо са испитивањем оштећене тамо где смо јуче остали. У 
међувремену док оштећена дође, овако дајте молим вас судска стража 
поделићемо пуномоћницима, тужиоцу. Да ли може судска стража да 
дође, овако. За тужиоца то су записници о препознавању, они су сада 
готови за пуномоћнике, за браниоце за Огњена Радића, Небојшу 
Перовића, дајте колеги Мршовићу, Драгана Палибрка, затим адвоката 
Шћепановића Вучића који је присуствовао овом препознавању и овде 
ћете после однети оптуженима Обрадовићу, Момићу и Николићу. 
Остали браниоци моћи ће да изврше увид. Наравно ово су за ове 
браниоце који су јуче били чији су брањеници били на препознавању.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је дошао бранилац Радивојевић за 
оптуженог Славишу Кастратовића. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има и за пуномоћнике, за пуномоћнике. Све то, 
сва три и ево изволите овде за оптужене.  
 
 Да КОНСТАТУЈЕМО да су ту и судски тумачи Еда Радоман-
Перковић и Гани Морина, који се налазе у посебном делу суднице. 
 
 

НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА СВЕДОКА ОШТЕЋЕНЕ  
ИФЕТЕ ЧЕКУ 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Наставићемо данас сведочење, реците 
ми да ли ћете на српском као и јуче да одговарате на питања? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па тако и за вас ако није 
проблем, мој језик није баш јасан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумемо Вас добро. 
 
 Оштећена Ифете Чеку изјављује да ће и данас говорити на 
српском који добро познаје и да се одриче права да се у поступку 
користи својим језиком. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без неког посебног увода, ништа нећу да Вас 
подсећам, знате шта је било јуче и вероватно се сећате да смо негде 
прекинули суђење код предлога тужиоца да погледате неке фотографије, 
па ћемо онда и на тај начин да наставимо испитивање. Ви сте гледали 
већ неке фотографије пред истражним судијом? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раније? Ово су сада фотографије које су у 
међувремену стигле, тужилац ће да нам каже шта предлаже ту? 
Тужиоче, изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имамо фото-албум Раде Минић. Ту бих хтео да 
се покажу следеће фотографије које су означене бројевима у фото-
албуму. Фотографије под следећим бројевима: 16, 18, 19, 20, 44, 46, 51, 
52 и 53. Имамо албум фотографија ''Human rights watch'', фотографије 
које су означене под бројевима 1, 2, 3, 6, 9, 13 и 14 и албум фотографија 
које су снимљене у селу Ћушка, све фотографије села Ћушка. Пошто је 
сведок из тог села да нам определи шта види на фотографијама и шта 
фотографије показују. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Радивојевићу? 
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имајући у виду да не знамо на који 
начин је сведок дошао овде, имајући у виду да вероватно има сусрете са 
пуномоћником и са заштитником оптужбе. Ово Радине фотографије 
може бити веома сугестивно, без обзира што на тим фотографијама нема 
мог окривљеног, веома сугестивно и због тога доводим у питање читав 
исказ. Одакле она зна ко су Радине фотографије ако нису приказане, ако 
јој нису показане, схватате? Онда идемо редом од прве фотографије до 
45 из Радиног па да видимо шта зна, због провере исказа сведока и 
понашања пуномоћника. О томе ћемо имати на крају још речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Искључите молим Вас микрофон. 
Господине Палибрк? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Само ћу се надовезати на ово што је мој 
уважени колега рекао и ја мислим да је доста сугестиван начин како је 
тужилац определио тачно и које фотографије треба да се погледају, 
зашто не погледа цео албум ако је већ то одлучено да се изведе као доказ 
па нека се изјасни о томе шта зна или не зна ништа, а овако таксативно 
набрајање фотографија и после извршеног њеног препознавања мислим 
да је превише сугестивно. Она је јуче вршила препознавање колико 
знам, био сам присутан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Повући ћемо се да одлучимо. 
 
 Заменик тужиоца предлаже да се погледају фотографије из 
фото-албума и са бројевима онако како је то евидентирано у аудио 
запису. 
 
 Браниоци Радивојевић и Палибрк противе се томе и сматрају 
да треба да се покажу све фотографије из наведених фото-албума 
оштећеној. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се оштећеној прикажу фотографије из фото-албума који 
носи назив «фотодокументација сачињена приликом претреса куће 
у којој живи Минић Радосава 23.12.2010. године» и то под бројевима 
16, 18, 19, 24, 44, 46, 51, 52 и 53, фотографије које је тужилаштво 
примило од организације ''Human rights watch'' под бројевима 1, 2, 3, 
6, 9, 13 и 14 као и фотодокументација у предмету «Ћушка» 
показивања лица места у селу Ћушка код Пећи дана 24.06.2010. 
године итд. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затим да се прегледају све па ћемо видети шта 
тужилац каже, за сада смо овако одлучили. Хајдете молим вас, режија 
дајте укључите документ-камеру. Тужиоче, да се оштећена на овим 
фотографијама изјасни шта на Ваше питање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање везано за фотографије да ли неко лице 
на овим фотографијама може да препозна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да увеже у догађај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, молим Вас погледајте фотографије преко 
овог монитора и реците нам да ли неко лице препознајете из догађаја у 
селу Ћушка у мају? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли можете мало да спустите, 
не види се баш добро. Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, фотографија 16 не препознајете никог? 
Добро, идемо фотографија 18 и 19? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Поново иста особа, не 
препознајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, значи 18 никога. 19? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да Вам кажем јуче кад сам била 
на препознавању неки ми је личио баш на њега, можда сад нисам 
сигурна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На кога? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: На овог што има сиву мајицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што држи подигнуту чашу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко Вам је јуче на њега личио? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте лице које личи на овог човека видели 
у Вашем дворишту те године? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нисам сигурна, али ми нешто, 
нешто ми значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, на фотографији број 19. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И јуче кад сам рекла да нешто 
нос, нешто ми значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

На фотографији број 19 за особу која седи друга с лева, држи 
подигнуту чашу у руци и има сиву мајицу, оштећена каже да јој лик 
тог човека нешто значи, али да не може да се сети одакле га зна. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако. Да ли је он био или не тада шта сте 
рекли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Немам откуд друго да га 
познајем, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 И да нема одакле друго да га познаје. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 19 значи. Следећа је 20.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није јасна слика и не могу да 
препознавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, затим 44? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим да сте 19 прескочили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 19 је рекла. 20 је рекла оштећена да није јасна 
фотографија. Тужиоче, погледаћете транскрипт. Идемо 44. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад и овај са овом црно-плавом 
мајицом ми се, али нисам сигурна да ми личи на онога што сам јуче 
рекла да је носио нешто на глави црвено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, на фотографији број 44 за особу која има 
црно плави,  црвено-плави дукс, је ли тако са овим натписом на грудима. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, не прије, рекла сам да.   
ПРЕДСЕДНК ВЕЋА: Црно плаву мајицу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да, рекла сам црвено и плаву 
мајицу.  
ПРЕДСЕДНК ВЕЋА: Црвено плаву је рекла.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да, рекла сам сигурно. Јер за 
овај сам рекла дала сам што ми овај значи, а сад ми је овај мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратићемо, преслушаћемо господине Палибрк, 
преслушаћемо запис кад будемо завршили па ћете чути. Црвено-плаву 
мајицу, дукс, како Ви то зовете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Знајте сви да ми је мало тешко 
овако познати кад су они тако били маскирани у униформи, а ли као лик 
ми овај као изгледа на онај што сам рекла да је држао нешто црвено-
плаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај којег сте описали да је носио мараму на 
глави? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Био је такав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је такав? Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Али нисам сигурна, нисам 
сигурна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте сигурни? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само једно питање. Када је описивала то лице 
са марамом рекла је да је плавушан, је ли то то? Да ли сте на њега 
мислили? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Плавушан мислим да сам рекла 
да је онај који је носио марамицу, а био је неки други што је носио у 
главу био тако мршав, висок. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хајдете још мало нам кажите само о њему, да 
ли се сећате шта је он радио у дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Он је пуцао на земљу, псовао нас 
и био је ту неки бунар, он је отворио тај бунар па је рекао да ће нас све 
редом сад ту бацати и нешто је био тако оштар са нама.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 

 Да констатујемо да је бранилац адвокат Драган Палибрк 
приликом уношења у записник ставио примедбу да председник већа 
диктира плаво-црвена мајица, а да оштећена то претходно није 
рекла. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је ушао бранилац Перовић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо иза тога на слику 46?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Он је опет ту, али. И ова друга 
особа са ове велике обрве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да унесемо. 
 
 Дакле, на слици 46 оштећена наводи да је овај исто ту. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И мислите на кога? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај што има плаво затворену 
мајицу и не знам како да је преписујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим, нисам чула. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај са црвено плавом мајицом 
је исто на ову, онда један стари, онда овај млађи исто ми је сумњив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Да исто ту мислећи на особу са црвено-плавом мајицом, а да 
особа друга млађа особа мушка на фотографија јој је исто сумњива. 
 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Можда грешим, али тако су била 
тешка времена, није баш лако да упамтите. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо на следећу. Имате питање неко, изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је та особа са обрвама, како кажете, била 
у Вашем дворишту, да ли Вас везује нека ситуација или неки догађај, 
нека радња те особе? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Све ово што гледам све мислим 
само они што су били у мом дворишту у та времена, иначе нисам имала 
неки сусрет други с њима или нешто, можда је био полицајац док смо 
ишли у град, нешто нисам сигурна да га не познајем, али не и да га 
познајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако ја Вас разумем добро, а кад кажете овај ми 
је познат одмах мислите на Ваше двориште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да, одмах мислим само на те 
дане прије 14. маја и на тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо 51? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Тај је тај.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сад изоштрићемо мало ако може. Нема 
потребе да руководите док се сналазимо.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, сумњив ми је овај.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та особа на 51? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За особу на фотографији 51 оштећна наводи да је сумњива. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На, из тога доба, је ли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из тог доба. А шта сте, да ли сте нешто 
показали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, видела сам ту у руци, 
мислим да, нисам сигурна да сам некоме видела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да сте тада видели тетоважу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јер су имали онако униформу 
као ја сад ову кошуљу па мислим да сам видела нешто у руци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

И при томе примећује да ова особа има тетоважу на руци и 
мисли да је тада у дворишту видела да неко има тетоважу. 
 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: А то ми се чини прије 14. маја да 
је овај био баш на наше двориште, али су и онда носили неке капе, само 
неке рупе имали на капу, ове обрве, ове очи нешто су ми познате.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 И да је ова особа била пре 14. маја управо у њеном дворишту. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте рекли да су имали кратке рукаве на 
униформама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нису кратки него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као Ви сада да су заврнули рукаве? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 И да су имали рукаве на униформама као што она сада има на 
себи, па председник већа КОНСТАТУЈЕ да оштећена има заврнуте 
рукаве на кошуљи.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имамо 53 још фотографију, да ли је била 
52 фотографија, онда 52 и 53? Ако можете окрените онако.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ово исти је онај, а ови други, 
исти овај, не смем рећи јер су ми сви сумњиви, али овај млади један што 
који га овај држи за рамена. Нека нек' буде да га не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете неког или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никог? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај што држи руке ми је познат, 
али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Познаје овог који стоји и држи подигнута три прста. 
 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И овај млади је познат. Да је био 
један баш млад мушкарац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 И овога младог кога та особа држи у загрљају.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 53? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Исто оне две особе што сам и 
прије видела, ове старе не познајем. Овај са, сад су ми познати ови са 
плавом и црвеном мајицом и овај други, овај старији, овог старог не 
познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 На фотографији 53 познаје особу са плаво-црвеном мајицом и 
ову другу млађу мушку особу, док овога старог не познаје.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо сада је тужилац предложио и ми 
смо донели решење да погледате и фотографије следеће. 
 
 Приказују се фотографије из албума ''Human rights watch'' 
фотографија 1. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико сте случајно ову фотографију у некој 
ситуацији видели раније, јавно објављену или Вам је неко показао то 
нам прво реците? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ако сте ову фотографију икада видели раније 
тако што Вам је неко показао или сте је видели тако што је јавно 
објављена реците нам то? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мислим оне слике прије никад 
нисам видела, а ову мислим да сам видела у Еулексу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Еулексу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тада у Еулексу означили неког као 
особу коју познајете или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ова два особа у средину мислим 
да су и онда били и сад сумњиви као да их познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Вам у Еулексу можда рекли ко је на 
фотогрфији? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За фотографију број 1 оштећена наводи да је претходно видела 
у Еулексу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте давали изјаву, је ли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мислим да нису ме ни питали је 
ли ми неко сумњив или није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само су Вам показали фотографије? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Само су ми показали или сам 
заборавила. Не сећам се. Знам да сам видела неки албум али не знам да 
ли сам ја одвојила који ми је познат или није, нисам сигурна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
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 Да је фотографија показана у Еулексу, да су јој и тада као и до 
сада биле «сумњиве две особе у средини» да јој приликом 
показивања у Еулексу није речено ко је на фотографијама и није 
сигурна да ли је том приликом издвајала у Еулексу фотографије на 
којима види неког кога препознаје. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ове две особе у средини кажете да сте их 
видели осим на тој фотографији некада раније у животу, да ли то 
везујете за период бомбардовања, пре или после?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај што има и бркове и крст 
овај ми личи на некога што сам га и раније видела да је негде, личи на 
њега, нисам сигурна да је тај и извињавам се ако ми је све ово сумњиво, 
јер је време прошло и није лако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, има први с лева има неки крст и други с 
лева? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, овај што има браду и ово он 
ми личи на неког ко је живео ту два села близу нас, мало даље од 
Ћушке, не знам које село, био је неки, мислим да је био професор или 
нешто, али на њега и онда и прије кад сам га гледала ову слику нешто ме 
је подсећао на тај човек, можда је тај тај.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

И за особу која има ланчић са привеском у облику крста око 
врата и браду да јој личи на особу која је живела у другом селу од 
њеног и ко је био професор или само можда личи на ту особу и да га 
је видела и раније.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија број 2 такође исто питање, дакле да 
ли Вам је показана та фотографија, кад, да ли кад Вам је показана Вам је 
речено ко је на њој?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не видим јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видите јасно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не сећам се да сам видела ову 
слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову слику нисте видели? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај у средини и овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај у средини који стоји или који чучи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај који стоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који стоји? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Слабо се види слика. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Фотографију број 2 види први пут и особа која стоји у средини 
са подигнута три прста јој је познат, али је слика веома слаба па. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте или нисте сигурни?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте сигурни? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па овај ми је мало познат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам је познат тај који стоји? Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И овај млади на ћошак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Млади на ћошку који, десно или лево од Вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Лево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лево? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мало краћи него овај што држи 
пушку, можда и овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај лево који држи пушку надоле или овај који 
држи пушку у наручју? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Пушку доле, овај који доле држи 
пушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Надоле држи пушку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 И овај лево који држи пушку надоле. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда фотографија број 3? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Слабо се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пробаћемо сад да видимо да ли нешто 
може.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па тај је онај што има бркове, 
што сам прије рекла онај крст који носи али слабо се овде види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да погледате?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Још мало горе, боље мало. То је 
та особа што сам рекла да ми личи на мог професора, комшија тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За особу на фотографији број 3 оштећена наводи да се ради о 
особи за коју је раније рекла да јој личи на њеног професора. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није био мој, али мислим да је 
он радио као професор јер смо путовали док сам ја ишла у школу он је 
исто путовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Односно да је путовао када је она ишла у школу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда фотографија број 6? Да ли сте видели ту 
слику раније? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У Еулексу, ове слике сам видела 
код њих, мислим да сад кад сам била на истраживању, је л' се тако каже, 
и онда сам видела неке слике ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Али су ми ови сви познати, та је 
група шетала у Ћушки и кад су они хтели све време, баш овај са плавом 
кошуљом и овај што је везао главу и овај млади ту што оно ону слику 
прије што сам била сумњива је ли тај тај, био увек један млади, младић с 
њима и овај мали. Исто су ми сви ови познато лице, овај што код заставе 
нешто се не види баш јасно, али и то лице ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код заставе са капом или без капе? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Без капе овај код заставе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без капе? Добро. 
 
 На фотографији број 6 наводи да је скоро цела група позната 
да су они и уосталом како је евидентирано аудио-техником. 
 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај је новинар био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био новинар? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај са плавом кошуљом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био новинар овај доле што седи са 
прслуком? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Али су ми познати, позната лица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда имамо фотографију 9? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај трећи плаво што носи 
нешто не види се јасно, али ова два су ми позната, овај који има цигару и 
овај на средину. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ћемо то. Да ли сте Ви укључили 
микрофон? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заборавио сам. Да ли су били у Вашем 
дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Чула сам и рекла сам да, јесу 
били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али није снимљено, зато. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Значи, на фотографији 9 особа која има цигарету у устима и 
особу у средини су јој позната и на питање тужиоца онако како је 
евидентирано аудио-техником. 
 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли могу ја нешто да кажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија 13? За 13? За ону претходну 
фотографију? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, везано за ово што  је задње тужилац 
питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ону претходну фотографију? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, не, за претходну фотографију али везано 
за ово што је тужилац питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да вратимо. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема потребе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште то што сте питали није се снимило јер 
нисте укључили микрофон. Изволите. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли може само да нам каже сведок 
оштећена колико је људи било у њеном дворишту, колико тих лица у 
униформи? Да ли зна то децидирано да каже? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли могу да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ако питате за 14. маја или тих 
дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, за 14? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам прецизираћу питање. 
Колико је 14. маја било људи у тим униформама у Вашем дворишту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том првом наврату, је ли тако, у првом 
наврату? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: У првом наврату 1999. године? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Више од 10 или више, више од 
10. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Фотографија рекли смо 13? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ту негде, нисам их бројала, 
група је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Група је била? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, фотографија 13, не 14 је ово сад, не, не 
ово је 13, да ли ту неког препознајете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не види се јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није јасна фотографија 13. И фотографија 
14? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Та је била или слична, мало 
јаснија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је мало јаснија?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: За ова два сам рекла и прије да 
су ми мало познати, а овај трећи не види се јасно, не бих могла да кажем 
да га познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познат Вам је овај са цигаром и овај у средини? 
Добро. То је то. Да Вам покажемо још један албум који је сачињен, који 
носи назив «Ћушка, показивање лица места». Само да завршим 
господине Радивојевићу и тужиоче, изјасните се само за овај албум 
касније да ли можемо да дамо оштећеној то у руке. Изволите господине 
Радивојевићу неко питање? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако можете, пошто сам се ја јављао 
нисте ме приметили у вези слике број 6 да је вратите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ''Human rights watch''? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево враћамо.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је лице са капом било у 
Вашем дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: А ко има капу, овај? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да, горе десно од? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, био је. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Био је? Председнице, хвала, погинуо 
је човек много пре тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја мислим да је погинуо после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мислите да је после? Добро. А ко је то, да ли 
знате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да су нам рекли да је одмах 
после рата погинуо, имао неки удес или нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је у саобраћају погинуо? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да је у саобраћају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ко је то, ко је то? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Оај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, тај с капом? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Увек је и кад сам била на оном 
прислушкивању прије и увек га памтим један мали човек и јуче кад сам 
ишла на препознавање увек ми је пред очима овакав ситан човек, мали 
мршав и да је био јако груб и јако оштар са нама и мислим да је пуно 
пута он био баш убица који је убио људе, тако је изгледао нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је Вама деловао? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, тај човек је погинуо ја 
мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колега, то Вам је за завршну реч, немојте 
коментаристи. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Извините, није за завршну реч него 
за испитивање сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта хоћете да питате, немојте да се нервирате? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нећу да, него дајем примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбу? Добро. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Човек је погинуо 8, 9 месеци у селу 
Радавац испод Куле што је мени познато, познато је и тужиоцу. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Може бити. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Доводимо у питање исказ и ово што 
сам малопре тражио да не гледа, имате овде у, како се зове, иза те слике 
имате његову умрлицу, погледајте слику број 5. Ставите слику број 5 на 
мој предлог ако хоћете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што да ставимо? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да видите када је погинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знамо кад је погинуо, то сте нам рекли овде и Ви 
и оптужени Поповић, ја већ знам и датум и све. Сада то је била 
примедба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, сведок је хтео да коментарише 
нешто, сетио се нечег очигледно. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не сећам се шта сам хтела. Не 
знам, не сећам се шта сам хтела рећи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се слажете да сведок, односно оштећена 
узме у руке ове фотографије и да их тако погледа да не стављамо све на 
документ-камеру, то су оне фотогрфије са кућама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад сам се сетила, да ли могу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 28.09.2011.год                                                        Страна 18/76 
 
 

 
 

К-По2 48/2010 

СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Овај мали и прије  можда 1998. 
године ми смо имали неки дућан  у кући да би он често дошао, да нам је 
сметао, да се пуно пута био код наше куће и сметао мојој браћи да ради 
и тако нешто, да ми је, то је истина што ја кажем, да ми он не каже да га 
не познајем, јер ми је баш оно познато лице, јер све се нешто ту около 
нас он се окренуо и вратио се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта Вам каже адвокат Радивојевић, да је та 
особа коју сте Ви препознали погинула заправо 08. априла 1999. године 
и то је Шалипур Видомир. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како, кад је умро? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је погинуо 1999. године, 08. априла, дакле пре 
овог догађаја у селу Ћушка. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Може бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето тако то овде каже да је заиста погинуо у 
неком обрачуну, а да није то та особа за коју мислите да није погинула 
касније, тог комшију. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Може бити свашта, а ја знам и 
увек сам рекла да је један баш мали, такав мршави био оштар и који јако 
личи на њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам питање везано за ово. Тај мали кога сад 
описујете да ли је имао капу на глави? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онај дан? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мислим да и није и пуно њих 
нису имали, све од њих нису имали капу, можда су имали они које сам 
јуче рекла, они команданти који су били можда су имали капу, ови други 
не, били су баш овако шарени са нечим, овако униформи, били су 
маскирани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А тај мали што је био дрзак, безобразан, 
нападан? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па баш се не могу сетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо? Изволите још нешто? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја бих само да поједноставимо ако може 
сведок оштећена да каже колико је било тих малих, оштрих и колико у 
тој ситуацији јер то се ради о једном лицу или се ради о више лица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја сам рекла било је и старијих, 
али су и били, било је и младих људи, баш су они млади били до 30 
година највише или млађи и можда овај који ја преписујем био је 
старији од неких што су били још млађи, али овај један је био баш мали, 
баш ситан, баш оштар, изгледао је баш као бубица. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете један, је ли? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам, је ли један био тај? Је ли то 
исто ово лице које сте малопре рекли да је пуцало у земљу и да је нешто 
око бунара? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: И за њега сте рекли да је мали, оштар исто? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нисам рекла да је мали него 
мршав сам рекла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Ифете сачекајте мало. Значи, не можете 
тим тоном уопште. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, ја причам врло лепим тоном, нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк немојте ми говорити којим 
тоном причате, ја Вас опомињем на то прво. Друго, господине Палибрк 
немојте говорити са мном углас. Дакле, питање полако поставите 
сведоку и затим сачекајте одговор. Господине Палибрк. 
 
 ОПОМИЊЕ СЕ адвокат Драган Палибрк да се повинује 
одлукама председника већа и да не одговара, јер председник већа 
констатује да иако га упозорава на тон којим се обраћа оштећеној он 
се супротставља, одговара, па одговара чак и кад му је укључен 
микрофон и то јако гласно.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас сада укључите микрофон, поставите 
питање, молим Вас оштећена укључите микрофон да бисте могли да 
одговорите. Ја сам искључила. Господине Палибрк, изволите. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ви сте ме деконцентрисали тако да не могу 
сада да се сетим шта сам хтео да питам, али ја ћу пробати поново да 
формулишем своје питање. Значи, моје питање је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас нисам деконцентрисала господине 
Палибрк, ја сам Вас упозорила како да се понашате. Хајдете сад. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Осећај деконцентрације је субјективан осећај 
молим Вас. Значи, ја ћу још једном питати колико је било тих оштрих 
који су се опходили према Вама како сте малопре описали, да ли можете 
да набројите колико је било таквих лица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја ћу Вам рећи да су они који су 
били тај дан у нашем дворишту они су сви били оштри и дошли су да 
нас убију, не да нас пазе и бране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта Вас пита адвокат ко је пуцао, колико 
је било тих, ко је био млад, како? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онај што сам рекла да је пуцао 
на земљу, онај што је имао оно нешто у глави он јесте био млад, али 
нисам рекла да је био мали него је био мршав онако. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Колико је био млад да ли можете то да 
опишете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја сам рекла и прије око 30 
година сви су они били млади, ту негде, можда и млађи неки, али ту. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, тај што је пуцао на земљу, што је око 
бунара, колико је он имао година, да ли можете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па можда 25, 26 до 30, јер нисам 
мислила колико су они стари. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли можете њега да опишете како је 
изгледао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али већ смо то расправили, сачекајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сте слушали јуче? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Веома пажљиво сам. Је ли мени сад тужилац 
може да упада у реч? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите тужиоче. Дакле, то смо јуче расправили и 
малопре и године и висину и понашање и шта је имао око главе и све. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја само желим са рашчистим и зато је моје 
питање, желим да рашчистим да ли се ради о једној особи или је било 
више особа са сличним описом, због тога, то је само моја жеља да, зато 
ако може тај, ја се фокусирам на то који је пуцао у земљу и око бунара, 
значи да ли можете њега, само њега да опишете? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово се сугерише сада, ја се извињавам што 
упадам. Основно питање је било колико је малих и мршавих било тамо. 
Сведок је јасно и гласно рекла један. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Постављам друго питање тужиоче ако 
пратите. Ја постављам друго питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да каже, тај који је то претио да ће ту до 
бунара да је пуцао итд. и који Вам је малопре  личио на фотографије, 
како је он тада изгледао? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сви они су били маскирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да баш тог да ли је тај имао нешто на глави, да 
ли је имао неку маску, браду? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јер тражим од себе да мало имам 
га у лику. Они су сви били маскирани, од чега ја могу њих мало 
познавати је нос, очи, а онај који ја кажем да је пуцао, да је био оштар и 
да је тај мршави није тако био баш мршав као што кажем, али он је имао 
нешто мале очи, груб оно поглед и тако нешто, неки нос мало као, 
можда нешто не баш оно нормалан нос. 
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АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Деформисан нос? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па не баш деформисан него тако 
мало што се видело мало то памтим, не знам како да ти опишем. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, како се Ви сећате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кратку косу, јако кратку косу, 
скроз малу косу се видели и тако. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Колике је висине отприлике био, да ли се 
тога сећате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: 180 и више можда. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: 180 и више? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нормалан човек, висок, 
нормалан. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: И сад само још зато сам хтео ово задњу 
фотографију коју сте, да ли се о том лицу ради, да ли сте њега 
препознали на овој задњој фотографији? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад на овој што кажем да је 
висок и оно тај није тај мали, овај који ја кажем да познајем овог малог 
он је друга особа од овога што кажем да је тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај што је око бунара 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јесте, скроз друга особа.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, питала сам за ове фотографије из села 
Ћушка, знате оне куће итд. да ли то можемо да дамо у руке оштећеној да 
погледа и да нам каже шта је или ћете преко документ-камере, господо 
браниоци? Све преко документ-камере? Добро. Господине Мршовићу, 
да ли се слажете да дамо у руке? Не. Нико. Добро,  онда идемо на тај 
фото-албум и на фотографије. Значи, кад будете видели нешто што или 
нам објашњавајте једноставно ово је фотографија, читајте број 1 и 
кажите нам шта је? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад је ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево да завршимо ове фотографије па онда ћемо. 
Значи овако, прво ћемо да 
 
 КОНСТАТУЈЕМО да бранилац Палибрк без микрофона 
ремети председника већа и деконцентрише у руковођењу 
поступком, тако што је тражио да се консултује са клијентом без 
микрофона, па СЕ НАЛАЖЕ судској стражи да изведе. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изведите ту негде овог Николића да се 
консултује са браниоцем, ту нека дође на крај ових врата. Изволите 
господине Палибрк? Госпођо Ифете, реците ми, односно госпођо Чеку, 
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реците ми овако број 1, па број 2, значи кад будете видели онако нешто 
најопштије шта нас интересује када буду дошли, односно мене, куће ко 
је, чија кућа, да ли то познајете јер то видим да ови други које смо звали 
сведоци нису дошли па ћемо онда Вас ту да питамо и за то. Значи, ово је 
шта? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ово је ту сад се налази у Ћушки, 
ово је бензинска пумпа једна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је пут, је ли тако? То је пут неки? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Пут Пећ-Приштина, ту је Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда фотографија број 2? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је улаз у Ћушку са главног, из 
цесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда 3? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ово је рушена кућа или се не 
види добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је нека сенка, ето то је кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам чија је ово кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Добро, то је. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Код вас је већа можда би, тамо је 
негде али не знам чија је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да видимо само која је следећа слика сад, 
да видимо следећи број, чекајте да видимо, 4? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није кућа од нас, чекајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није Ваша кућа?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И ове слике нису код нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 5 није код вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Можда из Ћушке јесу, али ја не 
знам чије су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 6? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 7? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не могу ту ништа да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то? 8? Хајдемо даље, 9? 10? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нису наше куће, не знам, ту су се 
градиле нешто ново, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 11? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мислим да су ове куће, ове мало 
и познајем нису далеко од наше куће, али имају поглед од старе куће, од 
села, не од цесте. Ту су у Ћушки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те куће су у Ћушки 11? Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кућа од мог стрица. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је кућа Вашег стрица, која? Која од ових, све 
те или како? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ова што се види ту од сина од 
стрица, ова стара баш на ову стару смо живели раније на коју ми кад смо 
били мали на половину стриц.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ког стрица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ова што се види је мало кућа од 
мог брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова испред које је овај аутомобил? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Аутомобил је на друго 
двориште, а ово што се мало види је од мог брата кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је кућа Вашег стрица који се зове како? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Хаџи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хаџи? Добро, да се то евидентира. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У дворишту је, Хаџија сад живи 
на једну ту малу кућу са женом старом, још мало од тога што се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље, 13? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ту су га заклали, убили, 
запалили мог оца, али не вани него унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унутра? На том истом месту? Добро. 14? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ово је мој стриц, сигурно ту 
приказује где су мог оца убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 15? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је ту исто код нас у нашу 
шталу тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваша штала? Да ли је ту убијен Ваш отац? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви ушли и видели тело или је стриц 
ушао и видео тело? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кад су га убили и кад сам чула 
пуцњаву одмах сам трчала и мислила сам као на филмовима да да ћу га 
затећи још жив па да га помогнем, а убили су стрица Кадрија у кући па 
сам мислила да су њега водили кући јер док су га убили пуно пута су га 
водили кући и вратили. Ја сам трчала кући а стриц је ушао ту у шталу, 
он га је видео. Ја сам онда хтела, он ми није дао и одмах кад ме он гурао 
вани ту код тате пукнуо је неки експлозив јак и оно све је пукло и штала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели стрица Кадрију? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли сам видела? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте га тамо видели? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, они су га убили онда су нам 
рекли да ми идемо, онда Кадрија и мој отац остали су тако мртви сами и 
ми смо побегли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте ушли ту где је Кадрија убијен? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја не и мислим да их нико није 
могао ући јер смо морали све на брзака побећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад слика 16? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је наша штала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то место? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. Ту је исто та Кадријина кућа 
и оно двориште где смо ми били и ту се види оно где смо ставили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је Кадријина кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте у том дворишту били, када су вас 
скупили војници или у неком другом?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, ту смо били, али двориште 
иде још мало унутра, ми смо испред ове куће били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте испред ове куће? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И около сигурно, али оно смо се 
скупљали, оно баш у неку рупу где би могли нас још боље наћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда 18? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је та кад су они, кад је било 
10 година од кад су погинули онда смо ставили ове табле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми та кућа је била исто запаљена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Они су почели запалити завесе и 
нешто и није се запалила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није се ни запалила? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није се запалила, оно завесе и 
нешто тепих и нешто мало јесте, али сама се угасила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда 19? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да споменик у Ћушки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 20? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И то је исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то. 21? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је то тамо код гробља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је код гробља? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нисам сигурна, мислим да тако 
изгледа. То је тај пут код Хасан Бећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је тај пут код Хасан Бећи, онда овако гледано 
право у дубину води ка ком насељу, то води ка гробљу или ка неком 
насељу? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како овако иде иде код гробља, а 
кад излази оно излази на неку другу махалу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате на чију? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како се они зову Бокшијан 
Кељменди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кељменди? А добро ово на лево овај путић ту се 
види? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ова мала кућа што се види? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да на лево овако као неки путић, не знам шта 
је, двориште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Улазак код гробља мислим да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је улазак код гробља? А то је од Ваше куће 
далеко колико? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није ни близу, није ни далеко, 
сад на метар, километар, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико морате да ходате до тамо  онако брзим 
ходом, нормалним ходом? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нормалним 10 минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 10 минута? А овај пут је тада био овако 
асфалтиран или је био какав, земљани или камени? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Земљани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Земљани? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онко сељачки пут онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могла су кола да прођу или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Је, је сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могла су? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да сигурно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо на следећу 23. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је исто мој стриц, али не знам 
где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате где је ово сликано? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нешто не видим добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видимо онда следећу? 24, 35. То знате, 
не знате? Добро, 26? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је мој стриц шета по селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш стриц шета по селу? Добро. 27? Да ли знате 
чију кућу он показује? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. Па не види се добро ово 
двориште, не знам где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? Добро. 28? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јер ја не идем по селу, не могу 
познавати све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово исто? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Али је све у Ћушки то знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је све ту? 29? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Души породица је негде ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро 30? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам чија је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и то не знате? 31? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Иста оно не знам чија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 32? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам чија је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 33? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Исто та кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово, то је неки улаз? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Чија је ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате чија је то кућа или знате? Добро, идемо 
даље. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Души породица мислим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово 34? Идемо и то даље. 35? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? 36? То исто не знате? 37? 38? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ове субе где су они убијали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да су то те собе где су били стрељани? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ово исто оне собе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то закључујете по томе што видите сад ове 
трагове или сте били тамо? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Прије, знам онај прозор и оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били тамо после? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Била сам да, после рата смо 
ишли видети, али не онако баш да гледамо, било је тешки тренуци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то кажете да је ова 38 или она претходна? 
Хоћете да нам вратите 37? Да ли сте за то рекли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, за ову сам рекла јер знам да 
је један преживео побегао кроз прозор ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 39 онда? Питање господине 
Радивојевићу? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ко је из ове куће која је на 
фотографији 37 побегао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли зна? Да ли знате ко је побегао? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Зове се не Хазир, него можда и 
Хазир се зове, можда. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала председице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 39? Не знате? 40? Не  познајете ништа? 
41?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: То је место где су исто убили 
људе јер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто нека кућа, је ли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Знам јер сам пуно пута видела и 
слике и телевизију и познам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су на телевизији биле неке емисије са 
приказивањем тих кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Било је и кад су новинари дошли 
па питали и они људи који су се спасили онда су они испричали оно све 
своју причу и онда су их довели новинари тамо у оне собе где су њих 
убили и тако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 42?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Можда је исто то просторија, 
мало се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имамо ли још неку? Имамо. 43? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Пут  кроз село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пут кроз село? 44?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам чије је ово двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 45? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па ни ова кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? 46? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Збиља ја не идем, нисам ишла ни 
по двориштима, кад смо имали годишње па смо једном шетали на оне 
куће где су погинули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да приђете, можда имамо ту још неке који не 
чују добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Је л' морам ово рећи, је л' јасно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте шетали, је ли тако, једном 
годишње и видели та места? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не идем овако по селу и не знам 
чија је која кућа јер радим и живим у Приштини али кад је било једном 
годишње од масакра смо ишли сви оно шетали кроз оне где су погинули 
људи, а више нисам никад била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте били у прилици да видите? Добро. 46? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 47? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нека врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 48? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Исто прозор, врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 49? И то је нека просторија. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кућа нечија, не знам чија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и 50 је ли има, нема? То је било то. 
Тужиоче, то су биле фотографије, то је било то што сте предложили. Да 
ли имате још неко питање? Ако сте се уморили сугеришите да увек да 
направимо паузу. Изволите тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања, ја сам завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате више питања? Браниоци да ли имају 
питања? Господин ја мислим Крсто Бобот први. По редоследу гледам 
овом из оптужнице, али сад већ нисам сигурна да знам тачно. Јесте. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Захваљујем. Ја бих се надовезао на питање које је 
тужилац јуче поставио, па у том смислу бих хтео нешто да разјаснимо. 
Најпре ако може оштећена, можете ли да нам детаљније опишете то 
лице за које Вас је тужилац јуче питао да сте га препознали али 03. јуна 
2010. године? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се томе, јуче је на моје питање 
оштећена, исто понавља моје питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, он човек уопште није рекао. Противите 
се питањима. Дакле, господин Крсто Бобот Вас пита, значи да сте у два 
наврата препознавали он први пут кад сте били код истражног судије и 
јуче. Он се везује за оно препознавање јуче за које се везује тужилац. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Не, тужилац се није везао за препознавање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За оно препознавање 03. јуна? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: 03. јуна, то је јуче питао тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче се везао за то и питао је само за један случај 
када сте препознали неку особу коју сте јуче описивали као млађу и сада 
шта да ли се тог сећате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ону особу, господин јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче питао? Да видимо шта пита бранилац. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ја не знам да је баш та лица да 
сам га препознала под бројем 2 исто у слику, али мислим да се ради о 
једној особи која је била као командант те организације, тог напада и 
прије не сећам се да сам га икад видела али тих дана кад је почело 
бомбардирање и можда од почетка рата они су често дошли код нас и у 
двориште и ту около и тако ми је остало његово лице па да га познајем. 
Онај дан исто био је кад је масакар, кад су их убили и тако. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, ја нисам тражио да Ви сад понављате, то 
сте Ви јуче говорили. Мене занима да ли можете детаљније мало 
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физички да опишете то лице, значи висина, евентуално боја очију, чини 
ми се да сте рекли да је плавушан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то плавушан или не? 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли је то плавушан тај, да ли можете некако 
конкретније да га физички опишете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Оно што могу хоћу, али ја увек 
кажем да су они односили униформу, да увек били наоружани, да су 
маскирани онај дан били, да није лако казати какав је био и онда нисмо 
били доброг свјеста да гледамо како он изгледа и онако, али оно што ми 
је остало пред очима јесте да је био неки дебеласт човек око можда 
близу 50 или млађи  мало година, да није био толико висок, крупан 
човек онако, фин грађен. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Значи, кажете око 50 година старости? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Можда и млађи мало, али ту 
негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то описујете све или све који су тада 
били? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, не. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Је ли то та особа за коју Вас је тужилац јуче 
питао? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: За тога што ме је он питао, тако 
мислим. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Исправите ме, да ли сам Вас добро разумео да Ви 
нисте баш сигурни да је та особа била на броју 2 или сте сигурни да је 
била на броју 2? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад се не сећам који је број био, 
јер је било пуно времена прије. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Тужилац Вас је питао за број 2 из јуна месеца 
прошле године, сад ја питам да ли сте Ви сигурни да је то? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, не, нисам сигурна јер ја не 
знам да је он био у броју 2 или 6 или који, али. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Мислим, деловало ми је мало чудно да се сећа, 
али у реду прихватам потпуно Ваш одговор. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Али за чудо сећам се пуно чега, 
али по причи шта је он радио и како се он понашао онда сам разумела да 
је тај човек који ме он пита да је та иста особа о коме причам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени уопште није јасно да сте Ви уопште сад 
сигурни за кога Вас пита бранилац и за кога Вас пита малопре тужилац, 
за кога адвокат Палибрк. Добро. Питам да ли сте Ви сигурни за кога Вас 
свако од њих пита увек у свакој ситуацији. 
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја питам судија за ону особу за коју је јуче 
тужилац питао под редним бројем 2 а препозната у јуну месецу прошле 
године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, ја то питам, да ли Ви знате ког сте 
препознали под бројем 2 у јуну месецу 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не под бројем 2, не сећам се, али 
ја кажем да се сећам од онога што ме је судија господин питао његово 
понашање како се он понашао и онда сам на исту особу мислимо. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро. Знате зашто Вас то питам, зато што, сад ћу 
Вам поставити следеће питање. Да ли се сећате тада у јуну месецу 
прошле године кад сте вршили препознавање, колико група лица је 
доведено да их погледате и да препознате, да ли можете тачно или 
приближно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да јасно је, али не сећам се 
баш 6 или до 10 негде. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: 6 до 10, је ли тако? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Или до 11, ту негде. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Реците ми да ли сте само у једној групи 
препознали или рекли да Вам се чини да некога препознајете или је 
таквих ликова било и у више група? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Извињавам се свима тако сам 
оптерећена да на сваку групу био ми је неко познат, можда и по два, три, 
јер тако се мучим да их познајем, па и тражим на свакога  нешто по лику 
који личи, али ја се сећам да на сваку групу био ми је неко познат. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро. А ова особа за коју Вас је тужилац јуче 
питао, значи Ви не знате да је он био на броју 2? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не сећам се да је био број 2. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: И кажете да је био стар око 50 година, можда 
мало млађи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онда у рату. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Онда у рату имао 50 година или мало млађи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада то каже.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Или у препознавању? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сада кажете или у препознвању? Све оно чега 
се не сећате кажите да се не сећате, ако неког познајете сигурно кажите 
познајем. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онда сам ја била млађа него сад 
и он  ми је изгледао старије од мене и од пуно њих што су били ту, он и 
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један други што сам јуче рекла да је носио бркове и браду они су били 
мало старији од ове друге групе јер су они други били млађи. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, значи тај што Вас је питао. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Од тога ја кажем да је мало 
старији био. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Тај што Вас је тужилац питао тај је био мало 
старији? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тај што Вас је тужилац питао. Чекајте, 
уопште мени сада није јасно. Значи, Ви се сећате једне особе, да то 
рашчистимо.  
АДВ. КРСТО БОБОТ: Не, судија, ја питам за особу за коју тужилац 
пита, јер је тужилац циљано питао и ја сам исто циљано питам. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Тужилац ме јуче питао да ли сам 
ја познала неку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте овако, ми сад разјашњавамо следећу 
ситуацију. Оно што Вам се десило, оно што се десило Вашим 
сродницима, што се десило Вашем оцу, Вашој имовини, Вашој 
фамилији, то је једна ствар. И друго, да ли памтите људе који су то 
урадили или који су били ту и од тога када их памтите и описујете овде, 
дакле, описујете једног, другог, трећег, када препознајете онда морате да 
кажете познајем или не познајем, сигурна сам или нисам сигурна, а када 
ми кажете кога сте препознали онда мора да нам каже ко је био на броју 
2 у ситуацији за кога тужилац пита? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја мислим да ме он питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мислите да Вас је он питао или сте Ви 
сигурни да Вас је он питао и о чему сте Ви причали? Знате, увек то 
морамо да рашчистимо. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сигурно да сам јуче била 
сигурна за кога ме он пита па зато сам се испричала. Ја сам мислила да 
ме он пита на једном човеку који овако изгледа плавушан, тако како сам 
га описала, који је онај дан као да је водио све ону битку, тај што је 
шетао около  кад смо ми ишли на путу да тог човека мислим да ме за 
тога питао господин и то је то. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: И само да наставимо. Да ли је то  та особа за коју 
сте данас рекли да је била старија од Вас око 50 година, можда мало 
млађи и да је то та особа за коју? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кад сам ја видела неке особе ту 
све су ми изгледале старије, онај који ја сад мислим да је тај тај је сад 
старији, тако 50 година или више можда има сигурно, и тако онако не 
висок. 
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Да ли се уопште сећате на ком је он броју био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате уопште ко је на ком броју? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам ни на коју групи ни на 
којем броју је био, не змам јер се не могу сетити то баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте јуче били сигурни за кога Вас пита 
тужилац, кад кажете особа коју сте препознали на броју 2, јуче сте били 
сигурни? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, не бих рекла да нисам 
сигурна, али кад ме он питао нешто ми је дошло баш за тог човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сигурни за кога Вас сад пита бранилац, 
овај претходни бранилац? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па је, мислим за њега што ме он 
питао. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Тако је, за ту исту особу. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: На ту мислим особу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ту мислите особу? Добро. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Још једно само питање. Да ли се сећате да ли је, 
пошто сте рекли да Вам се у свакој групи учинило да некога познајете из 
тог догађаја, ја то могу људски да разумем, да ли се сећате да ли је било 
у разним групама, пошто сте рекли да је било 6 до 10 група, да ли се 
дешавало да у више од једне групе буде неко на истом броју, а да Вам се 
учини познатим, или не знате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам ништа о томе. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мршовићу?  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја бих имао само једно кратко питање ако 
може сведокиња да појасни, изјашњавала се већ али мени није јасно. 
После овог догађаја у селу Ћушка где је она отишла са породицом?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: После догађаја у Ћушки наша 
кућа је била цела изгорела и оно штала и двије ноћи смо остали ту код 
комшија у неку малу кућу, није имала места за свих нас, онда мој ујаци 
су у једно село близу нас Благаје кад смо ишли код њих били све док се 
рат завршио.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли можете да нам кажете само како се 
зову ти ујаци ако није проблем? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онај мушко од оне куће је умро 
раније, исто жена му, он је умро од болести прије рата, ту где смо ми ту 
били две ноћи после тог догађаја. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Не, ја Вас питам за ово село Благаје? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, ишли смо код мог ујака 
Руждија Метињанин, он је сад мртав, умро. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 28.09.2011.год                                                        Страна 33/76 
 
 

 
 

К-По2 48/2010 

АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: А реците ми је ли имате Ви ујака који се 
зове Бешковић Хуснија? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли он живи исто у селу Благаје? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: А можете ли да ми кажете где је радио он, 
ако с сећате, у овом периоду? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онда где је радио? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Па да, пре бомбардовања, не сад, сад је 
небитно. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Пре је радио у «П-трансу». 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: У «П-трансу»? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро, хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још неко има питања? Чекајте само 
да видим, Радивојевић?  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Госпођо, примите моје саучешће за 
све што Вам се догодило, али требају ми неки одговори. Кад идете 
према фабрици акумулатора или фабрици «Застава Рами Садику», 
колико има трактора и колико има људи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Тако смо узбуђени, узнемирени 
да ретко ко би могао да мисли колико нас ту има и да се све броји и да се 
све то зна, јер сви смо оно борим се за живот, свако за своју главу, али 
било је више од 10 трактора и више од 200 људи, тако сви, цело село је 
било на путу. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. А колико иначе село Ћушка 
има становника прије бомбардовања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, оно што знате, што не знате, не знате. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Немам неку статистику, не знам 
да има и да ли смо икад, али мислим до 300 можда и више. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колико је кућа била? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет морам да Вас замолим да  приђете 
микрофону, неће се снимити. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колико је кућа у селу била? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па више од 100. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Више од 100? А просечно 
домаћинство колико има у Ћушки становника, чланова, два, три, или 
четири? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли можете да ми објасните, 
нисам добро разумела? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колико чланова? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Има једна породица? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Једна породица једна кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Најмање 7 или 8, више од тога. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Следеће питање. Коме сте све 
давали изјаву у вези овог догађаја? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Само у Еулексу и ту.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нисте давали никоме другоме? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Никоме, никад. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала. Када сте прошли тај дан на 
годишњицу колико сте видели спаљених кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нису све куће биле запаљене, 
али много кућа је више су биле оштећене и запаљене него што су остале, 
било је остало можда неке, не знам које, мало је остало кућа да се нису 
запалиле. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Како у изјави код Еулекса наводите 
једно име? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Које. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте. Какву изјву код Еулекса наводите 
једно име, предочите? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Задња реченица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочите то, не морате питати како у изјави код 
Еулекса наводите једно име. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Једно име наводите. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Које је то име? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да Вас пита, сачекајте. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Предзадња реченица Небојша 
Минић? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја сам то поменула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вашој изјави се налази «могу препознати 
човека који је уперио пиштољ у мене на слици број 6 као Небојшу 
Минића», то је та изјава коју ми имамо овде Ваша од 18.06. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Је ли то за онај дан, је ли то за 
14. мај или прије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је везано за фотографије које су Вам тада, 
неко мора да искључи ове слушалице  из да не би имали микрофонију. 
Слушалице искључите. Дакле, кажете овако: «Док сам трчала све време 
су ме држали... да стигнем на нашу кућу, могу препознати човека који је 
уперио пиштољ у мене на слици број 6 као Небојшу Минића». 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Извините, да ли можете  читати 
гласније, мени се чини да нису све то моје речи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже: «Могу препознати човека који је уперио 
пиштољ у мене на слици број 6 као Небојшу Минића. Ова четири човека 
на слици су двојица који стоје у горњем реду сасвим лево и сасвим 
десно. Човек који седи са аутоматском пушком сасвим лево и четврти 
човек је онај који седи други с десне с оружјем нагнутим према 
грудима»? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли могу видети слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само шта Вам је показано, разумете. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То је слика 6. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Она група што сам рекла да их 
све познајем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је вероватно ова из нашег албума који смо 
добили накнадно. Ја могу да претпоставим која је то слика, али ја Вас 
питам одакле то, да ли сте знали име Небојше Минића, то Вас пита 
бранилац? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јесте, знало се то име. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да завршим ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте тужиоче седите да чујемо овако прво. Да 
ли сте то име Небојше Минића знали када сте давали ову изјаву 
Еулексу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Небојша Минић је био познат у 
селу Ћушка за свакога по имену, то је био познат човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, пре тога, после тога, пре 14. маја? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Пре сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре 14. маја? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас је питао бранилац одакле Вама то име 
које сте рекли у последњој реченици и ја Вам предочавам да је то 
Небојша Минић и Ви кажете да су сви знали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Можда су они кад сам ја рекла 
овај човек они су га познавали и дали име, јер ја не сећам се да сам рекла 
то име баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да сте рекли то име, а да ли сте га 
знали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сигурно да сам га знала, али име 
не сећам се да сам ја рекла тај је Небојша Минић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли могу ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сада господин Радивојевић, Ви не 
завршавате, господин Радивојевић завршава питање. 
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зашто у тој изјави наводи једну 
другу јединицу, код Еулекса то је било непосредно након догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како зашто наводи, како непосредно? Господине 
Радивојевићу, коју изјаву? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Изјава од 07.02.2010. године је 
преведена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2010. године да. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: А 1999. године су давали изјву 
Еулексу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам коју сад изјаву читате? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: 07.02.2010. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2010. године, то је 10 година после, 11 година 
после догађаја, како непосредно после догађаја? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, ове су изјаве преведене из 
1999. године ако прегледамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша изјава  кажете ми, кад сте дали изјаву то 
разјашњавамо сад прво 1999. или 2010. године? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: 2010. године је први пут што сам 
ја била испитивана, можда нашим новинарима, али ја лично нисам 
никоме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објашњавати. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нема везе, одакле јој појам 
«Френкијевци»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, одбијамо Вам то. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, морате ми објаснити, 
овде је изјавила у изјави, страна 4. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто је то овде важно? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због тога што овде се наводи сасвим 
друга јединица 177. ВТО, а овамо се наводи «Френкијевци»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па веома битна разлика, знате ко су 
били «Френкијевци», страна 4, први пасус, предзадњи ред? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Одбијам Вам зато што каже: «Речено ми је да 
ови Срби припадају групи званој «Френкијевци». Значи, ја Вам одбијам 
то зато што је већ овде објашњено одакле је тај назив.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Онда идемо ко јој је рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам и то, неважно. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Веома битно због тога што се на 
сликама 6, 11, 22 и 40 и нешто у фотоалбуму појављује пуномоћник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком фотоалбуму? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: «Ћушка». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ћушка», добро, појављује пуномоћник? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Појављује пуномоћник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Па значи неко јој је сугерисао, нек' 
одговори? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам одбила, немојте одговарати. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, никад. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, дозволите, могу ли да 
довршим, приговарам на Вашу одлуку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видим шта је пуномоћник. Тражите 
можда да веће одлучи? Добро. Уписаћемо то питање. 
 
 Да оштећена одговори ко је рекао за назив «Френкијевци». 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Тужилац је нешто ставио примедбу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Везано за Небојшу Минића, то је истргнута 
реченица из контекста, не односи се на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објаштавати, добро је.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли треба да читам цео пасус те реченице? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нисам га чуо  уопште. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја бих само поставио питање, сада је сведок 
изјавила да је чула да су сви знали за Небојшу Минић и у то време, а је 
ли знала она како изгледа Небојша Минић у то време или сад је ли зна 
како изгледа Небојша  Минић? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја мислим да је тај Небојша 
Минић увек оно лице које ја сво време причам за њега. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли знате Ви како изгледа он?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево каже мисли да је то она особа за коју особу 
све време прича. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Све време сам рекла како 
изгледа, на тога мислим да је тај био. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам, Ви сте више особа 
описивали како изгледају, ако можете само да прециирате на коју особу 
мислите? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад овај задњи што сам рекла да 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што сте одговарали на питање браниоца 
Бобота или на питање браниоца Палибрка? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, више пута. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Шта са? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, та особа коју сте описивали кад сте 
одговарали на чије питање, ког адвоката? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: На ова два. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Је ли то тај човек који је имао око 50 година? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте господине. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да оштећена показује на тужиоца и на 
адвоката Бобота. 
 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Колико година је онда имао, али 
био је старији од оних других што су били ту. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Је ли то та особа што сте рекли да је доста 
старија? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Сад, задњи пут кад сам видела да 
је изгледао јако старији него онда и онда је био старији него они други. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко од бранилаца да ли има питања? 
Изволите господине Крстићу. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Само извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Палибрк, устао је господин 
Крстић, седите господине Палибрк. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Немам ништа против да колега заврши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, немам појма да ли Ви имате 
нешто против, сад Ви постављате питање. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала. Само једно питање сведоку. Дакле, да ли 
је у овом фотоалбумима видела лице Небојше Минића? 
АДВ.ПАЛИБРК: То сам хтео да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк, да ли Ви знате да је суђење 
у току, изволите госпођо Чеку. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мислим да јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте видели? Да ли можете да се сетите ко је 
тај? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је он имао нешто карактеристично 
па сте по томе на тим сликама видели да је то он или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Само лице тако мало, велико 
лице.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пошто ми сада расправљамо нешто друго, 
морам да Вас питам још док се оптужени припремају, размишљају, 
почео је господин Радивојевић, па кад смо већ код тих кућа да ли знате 
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да нам, да ли бисте нам набројали заправо ако знате које су све куће и 
помоћни објекти спаљени што се тиче Ваше породице? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Како да вам објасним? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нам кажете кућа мог брата тог и тог, кућа мог 
стрица тог и тог ако знате, ако не знате. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: На слику или овако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да ми кажете чија је кућа? Ја имам ту 
неки списак који је направио Ваш стриц, па онда ме интересује да ли и 
Ви то знате или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ако је направио мој стриц онда 
сигурно да и ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно да знате у Вашој породици које су све 
куће изгореле? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У нашој породици, баш на моју 
породицу, је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Изгорела је наша кућа где смо 
ми живели и штала цела где смо имали ауто и свега чега што треба за 
живот.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућа Вашег брата? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Онда смо живели сви заједно, 
била је једна нова кућа која се градила испод ту на први спрат био је 
продавница, она није имала што се изгорит ту, али она кућа где смо ми 
сви живели, оно штала оно је све изгорело и баш ништа живо није 
остало.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим на овог брата Африма, његова штала? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Његова, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А Вашег стрица Хусеина? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, цела кућа је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цела кућа? Још неки помоћни, једна кућа, две 
куће, три, колико је он имао кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Који? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хусеин Чеку кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Хусеин је имао једну стару кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Хисни? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Хисни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам како се чита Хусен како се чита? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Изгорела је једна кућа Фазлија, 
Фазлијина кућа, али он није жив него његове деце и жене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Бајрам, Бајрам Чеку, Даут Чеку то нам је он 
овако дао тај списак, заправо не нама него тужиоцу. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Бајрам и Даут су живели онда на 
неку јако стару кућу од оне цигле од блата направљене није се запалила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није се запалила? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда Соли Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта му је изгорело? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нешто се запали, није се цела 
кућа запалила, али јесте нешто се запалило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда не знам да ли добро читам Соли, пише 
Соли, Соли Чеку. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Саљи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саљи Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Јер Исанова кућа и Саљиова 
били су једна заједно кућа, живели на две стране, она се запалила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Спојене? Добро. И кажите ми нешто од разних 
тих машина, трактора, приколице и то у Вашој породици исто Чеку да 
ли је некоме нешто одузето или изгорело или тако нешто? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Наш ауто «Опел омега» тражили 
су нам кључеве од аута, нисмо их нашли, не знам, можда су, тати 
тражили кључеве док су га они водили кући, не знам, ауто се запалио 
исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ауто је изгорео? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, изгорео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Рам Чеку имао трактор са приколицом, је ли то 
њему остало или је тад изгубио том приликом? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Рам Чеку мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако бар каже Ваш стриц. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није онда био ту, они су раније 
побегли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И сада чекајте да видим још овде. Две 
краве са телетом Хисни Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Хисни Чеку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ко је Хисни Чеку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, или ја не читам Хисен Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Хисен, да, шта од њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад каже да је изгубио тад том приликом две 
краве са телетом? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, изгорела му је крава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изгорела? Добро. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да ли могу имати мало воде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, ево сад ћемо воду и ако хоћете можемо и 
паузу. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, да завршимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате још за кога да Вас питам, позвали смо још 
неке овако, Чеку Даута, Чеку  Незира и Чеку Ћазима, до последњег 
тренутка нисмо знали ко ће доћи, онда смо открили да они не само да 
неће доћи него нећ чак ни видео-линком да сведоче. Да ми кажете 
колико имају година, шта су разлог да они не дођу, који су ваши 
фамилијарни односи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ћазим не постоји, Чеку Ћазим не 
постоји, он је раније, прије рата умро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре рата је умро? Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ћазим Шаља да он постоји, он је 
жив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он долази молим вас. Даље, Чеку Даут? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Чеку Даут је учитељ и њега су 
оног дана хтели га убити, водили га до врата да га убију па су један од 
њих тражио од нас дајте пара и злата ако хоћете да се он спаси, онда су 
жене бацали су, па су њега пустили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је он тада имао година? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па скоро 50. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада скоро 50? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто он сада, је ли он нешто не може да дође 
или не може да сведочи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Једноставно неће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неће? А шта је он Вама? Шта је он Вама, значи у 
каквим сте односима? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Рођак, ми смо Чеку, тако рођаци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Чеку, али он није значи Ваш рођени стриц 
него? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, није, близак нам је, али није 
рођени. Рођени стриц ми је само Аџија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли његова кућа, значи причамо сад о Чеку 
Дауту у том и стом насељу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да. Бајрам и Даут она стара 
кућа коју сам рекла они су живели заједно ту у једну стару кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он тада успео да побегне кад су га 
пустили, то кад је плаћено и тако даље? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ту је он био са нама. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отишао с Вама, враћао се с Вама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, после што су га убили 
Кадрија онда су узели Даута да га воде тако унутра, да и њега убију и он 
је био учитељ, можда су они њега познавали и кад је стигао код врата он 
је тражио од нас ако хоћете да се он спаси дајте што имате, баците више 
пара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После је ли излазио из села с Вама, то Вас 
питам? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Чеку Незир? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: И Чеку Незира и мог оца док су 
убили јако су их малтретирали, тукли, бацали тамо и овамо, исто и 
Незира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то гледали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми који Вам је однос тај фамилијарни са 
Незиром? То Вам није исто рођени стриц? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кадрија и Незир су браћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а њихов отац и Ваш деда су она браћа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Њихов отац и мој деда нису 
рођени браћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису ни они рођена браћа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Богами не знм. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? А да ли сте Ви видели тај? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Нису браћа, сигурно нису браћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели догађај са Чеку Незиром? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И гледали га? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, баш сам гледала и јако ми је 
теже да мислим кад су тукли Незира и мог оца него кад су га убили, јер 
је јако тешко гледати да ти најмилијег човека тако ти га гурају, псују и 
ти ништа не можеш ту урадити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико је Незир тада имао година? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Близу 60 или 60 и више, тако 
нешто, старији је, доста је стар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и колико је војника њега тукло, како се то 
догодило? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Он је носио, ми муслимани 
имамо неки ланац, он је био имао у џепу и они су га пуно пута водили га 
кући да види да ли има неко унутра и нешто, да нешто узимају, јер 
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нисам била свесна све што раде с њима јер сам се бринула за себе и за 
моје, али видела сам како га они гурају кад су изашли из куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико војника? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Понекад 2, понекад 3 и тако 
около њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више пута су га водили у кућу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Водили га кући и по дворишту и 
гурали и тукли са оним теспијима овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С чиме су га тукли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Теспихи се зову, неки ланац што 
има неке мале округле, е то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не знам како ви кажете то, али с 
њима онако, али то је било мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су му нашли у џепу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, у џепу су му нашли па су га 
гурали и псовали, јако су нас убили али нису нас поштовали као људско 
биће, нимало, ниједнога ни Незира ни мог оца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а зашто он није дошао? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Баш кад сам ја рекла да хоћу да 
дођем и они су у Еулексу ме питали зашто не, онда сам ја причала с 
њима да они тако су уморни од свега овога да неће више да причају о 
томе, није му више до тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли оптужени имају питања? Изволите 
господин Цветковић. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Добар дан поштоване судије. Ја бих 
питао госпођу или госпођицу, шта је, кад спомиње Бешковић Хуснију да 
је радио у «П-трансу», то Вам је ујак је ли тако? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, прави ујак? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: А где ради он сада? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није ми ништа него, како се 
каже на српском не знам, заменик министра. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Значи, министар, поставио га Агим 
Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цветковићу, да ли сте се Ви потпуно 
опоравили од синоћ? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се опоравили? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Јесам се ја опоравио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдете онда питајте оно што је важно за Вашу 
одбрану. Господине Цветковићу, не расправљајте само, дакле, питајте 
оно што је важно за Вашу одбрану? Не чујете зато што причате са мном 
углас. Значи, укључите микрофон и питајте оно што је важно за Вашу 
одбрану? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Хтео бих да Вас питам, за време 
бомбардовања Хуснија Бешковић где је био? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Кући својој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, нисте укључили микрофон и друго 
немојте, значи режија мора да нам врати слику у судници на мониторе и 
то одмах,  можете на  монитору да пратите све који Вас нешто питају да 
се не окрећете. Шта сте сада питали? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Питао сам где се налазио Хуснија 
Бешковић, њен ујак за време бомбардовања? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Био је у својој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, зашто одговарате док Вам 
нисам рекла. Зашто је важно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Извините. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Важно је гопођо судија у вези мене 
што се тиче, јер је он мени све сместио то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вам је сместио? Да ли је он радио, да ли је 
ишао на посао, да ли је он био у селу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У време бомбардирања није 
ишао на посао и прије мислим да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре бомбардовања је престао да ради? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, да, прије, није ишао на посао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ишао, да ли се борио можда, да ли је 
ишао да се бори током бомбардовања? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да је он ишао да се бори? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, не, сигурно. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Овај он није долазио на посао 
редовно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:  Није ишао. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Али је неколико пута дошао и примао 
је плату за време бомбардовања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: За време бомбардовања. После 
бомбардовања кад смо изашли из Пећи ми Срби, кад сте се Ви вратили, 
да ли је погинуо његов шурак? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, немојте одговарати. Који сад његов 
шурак? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Брат од Бешковићеве жене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Важно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, али што? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Убили су га и одрали су га живог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: УЧК после нашег изласка из 
Метохије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а што је то, ја Вас то не питам, питам 
овако за Вашу одбрану? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Питам да ли је упозната с тиме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам то одбијам пошто нећете да ми кажете 
зашто је то важно за Вашу одбрану. Хоћете да се договорите са 
адвокатом која су то питања, шта је важно за Вашу одбрану? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: А је ли Ваш брат радио у «П-трансу»? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Мој брат? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се овде, пратите овде. Који брат? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Брат од стрица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који брат, како се зове? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Скендер Чеку? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, радио је раније, пуно раније. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: И шта је с тиме? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Погинуо у рату. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Где је погинуо? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У селу Лођа. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: У 1998. години? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте.  
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Ништа, ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и је ли то нешто опет од кључног значаја 
за одбрану Вашу? 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: То значи зато што они ћуте о томе 
шта су радили, а овамо нападају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде  оштећена Ифете Чеку која сведочи, оно 
што се њој десило, шта се десило њеном оцу и њеним сродницима 14. 
маја, то она, то она данас сведочи. Ето то је то. Зато је она дошла овде да 
то исприча. Хајдете онда ако немате ништа да питате вратите се на 
место молим Вас. 
ОПТ. ЗВОНИМИР ЦВЕТКОВИЋ: Добро, хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ви ћете касније после паузе кад се 
будете договорили. Господине Борковићу, конципираћете питања са 
својим оптуженима у паузи, па ћемо онда тек након тога да се видимо. 
Да ли пуномоћници имају питања? Пуномоћници да ли имају питања? 
Да ли Ви имате још нешто да кажете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одморићемо се сада, направићемо паузу, након 
паузе замолићу Вас да се вратите прво овде да би оптужени Поповић 
Срећко могао да Вам постави неко питање. Он ће се свакако претходно 
договорити са својим браниоцем, како сам му наложила, а после тога 
можете да останете, можете да пратите ток претреса, можете да идете, то 
ћемо већ видети и саслушаћемо ову другу оштећену. Дакле, прво 
изведите сведокињу. Пауза ће бити 15 минута. Одморите се ви. Пола 
сата? Чекајте да видимо. 
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја сам игром случаја и пре подне био у судници 1, 
буквално сам прешао, пашћу у несвест, морам нешто да поједем 
најискреније, молио бих пола сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, онда 20 минута, тако.  
 
 За овим суд ОДРЕЂУЈЕ паузу у трајању од 20 минута. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас. 
 
 Настављено након паузе ради одмора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адвоката Крсту Бобота мења ко? Господин 
Перовић, који се јавља. Да ли је с тим сагласан Бобан Богићевић? Бобан 
Богићевић јесте. Да доведемо сведокињу. Изволите.  
НАТАША КАНДИЋ: Ја имам притужбу. Судска полиција нам није 
дозволила да видимо оштећене, кажу да имају наређење да нам не 
дозволе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оштећени су ту у Служби за помоћ и подршку 
сведоцима, видећемо шта је било то. Да ли сте се господине Борковићу 
договорили око начина и врсте питања? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја сам се договорио са Поповићем, 
оптуженим Поповићем, ми смо сели ту заједно, погледали питања која 
он намерава да постави и онда смо констатовали да нема потребе да та 
питања поставља, јер нису у вези са његовом одбраном. То прво, а друго 
што сведок не доводи ни у какав контекст догађај који је она видела са 
оптуженим Поповићем, али Поповић нема питања сведоку, али сам 
замољен од стране Поповића да кажем и следеће ако може. Дакле, и 
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поред чињенице мог утиска да Ви заиста изванредно водите овај 
поступак, оптужени Поповић каже, а како мисли он и остали тако да 
некако му се чини да сте Ви увек на страни тужиоца, јер се њему свашта 
нешто дозвољава у току поступка што се браниоцима не дозвољава па 
тај субјективни осећај оптуженог и осталих чини их уверењу да то неће 
ићи баш правично по њих. Дакле, извињавам се тужиоцу с јучерашњим 
непримереним гестом мог брањеника, али он је, како каже, последица 
једне претње са првог саслушања у истрази кад је тужилац рекао 
«запамтићеш ти ко сам ја», ја се тога сећам, био сам присутан. Дакле, не 
треба ни Поповић, а ни тужилац да прети. Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је све евидентирано, извињење 
прихваћено за суд, за утисак не знам шта ћу да радим. На овај начин смо 
ми ипак, иако сте ушли завршили, јер оптужени Поповић заправо у 
договору са браниоцем нема више питања, па ако Ви немате ништа више 
да кажете, пошто Вам је превоз обезбеђен ми смо сада завршили, 
позваћемо ову другу оштећену. Дакле, Зелфије Гаши. Ви можете да 
останете да пратите ток главног претреса у оном делу тамо за публику, 
можете да се вратите у Службу за помоћ и подршку сведоцима. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Могу остати тамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете остати у публици ако хоћете. А ви 
молим вас позовите оштећену Зелфије Гаши. Примедбе? Добро. Можете 
да се вратите. Изволите. Питање? Изволите.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли сам ја добро приметио, јуче када је 
улазила у судницу да ли је погледала према оптуженима? То је моје 
питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је погледала према оптуженима? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте, због примедбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као примедба? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Због примедбе коју ћу ставити касније, али 
ево сведок је ту па нек' само то каже? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам Вам то где је гледала. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро, Ви одбијте слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одбила сам Вам. Да ли питање неко? 
Изволите господине Перовићу.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Питао бих сведока данас приликом давања 
изјаве, рекли сте да сте у једном тренутку током дешавања у селу Ћушка 
тог 14. маја чули велику експлозију у једном од објеката који је изгорео, 
да кажем? Реците ми је ли то била експлозија велике снаге, велике 
разорне моћи, велики прасак, велики звук или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само оно што знате? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: У том месту где су убили мог 
оца ми сумњамо ми сви да су они оставили неку експлозију, бомбу или 
нешто веће крај њега кад би ми ишли да видимо њега да би он, да би  ми 
сви страдали, јер мени стриц није давао улазити, гурао, на тај тренутак 
нешто је пукло унутра јако, јако, била су се све оно  кров и оно све је 
ишло на ваздух. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Зато што је била велика детонација, је ли 
то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је јако, јако, отишло је све у ваздух. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања? Господин Радић? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Ја ћу поставити само пар питања врло кратко. 
Овако, имајући у виду шта је сведок говорила приликом ранијег 
саслушања, а надовезујући се на питање колеге Палибрка, хтео бих да 
поставим питање да ли сведок може да определи, отприлике наравно, 
колико је приметила тог дана 14. маја припадника, дакле, војске или 
како год она то определи у селу Ћушка, дакле, у целом потезу, дакле, од 
њене куће па до изласка, дакле  када је изашла? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте видели успут кад сте излазили војнике? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја сам рекла да су на наше 
двориште били више од 10, а кад смо ми ишли, кад смо ми изашли по 
цести су се возали пуно они ауто-блинда или аутомобила свакојаких, по 
цести оно била, не знам колико њих, пуно је њих било у целом селу је 
свуда било. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Покушаћу да не будем сугестиван, да ли су у 
питању десетине или стотине војника? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па можда десетине, не знам ја 
колико је било у другим кућама, али код нас је више од 10 било и више. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли Ви, с обзиром да Вам то баш није 
специјалност ужа, да ли можете да определите да ли су то биле 
различите јединице, дакле, пошто сам приметио када сте давали исказ да 
врло добро описујете војску, полицију, можда нека добровољачка 
јединица или како год, нећу да говорим шта сте све раније говорили, 
дакле, да ли сте приметили је ли су вам сви били из исте или из 
различитих јединица, према облачењу или било ком могућем знаку, да 
ли можете то да кажете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Је л' морам одговарати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако знате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Ја сам рекла и прије да су они 
сви носили исту униформу, војну ону, сличну ону с оним шарама, 
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обичне и били су маскирани све, неки је носио неку мараму и нешто, али 
углавном тај дан су исто изгледали. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: А да ли сте приметили неке групе, група да је 
различито изгледала од друге групе војника наравно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па ја нисам видела друге групе 
по селима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је да су сви изгледали исто. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Они који су били код нас они су 
изгледали слични. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У реду. И моје следеће питање. Да ли је у том 
периоду, дакле, мислим непосредно пре овог догађаја од 14 маја од 
почетка НАТО агресије на Југославију, да ли је из правца села Ћушка 
или околних села, дакле, мислим Захаћ и свих околних села, да ли је 
било оружаних дејстава према припадницима војске, полиције или 
српских цивила? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли је у том региону било икаквих наоружаних 
људи, терориста? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Не, у Ћушки нису, није била 
никаква борба и није било никаква организација, ништа тако нешто 
слично. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да ли знате да ли је један војник, полицајац 
убијен у том региону? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:У Ћушки? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: У периоду од почетка бомбардовања до 14. маја, 
дакле у региону Ћушке, Захаћа, дакле тог ту предлела? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Захаћ, Пављан и Ћушка није се 
убио ниједан полицајац. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Није убијен ниједан полицајац? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Не. 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Хвала немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико се више није јавио? Не. Знате где је село 
Љубенић? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Значи није у правцу Ћушке и 
Пављана и Захаћа, него од Пећи иде се према Дечану тамо ту негде 
близу Пећи је село.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пављан и Захаћ? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Пављан и Захаћ су кад се иде у 
Приштини и у Клини и на другу страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се они надовезују као на Ћушку, Пављан и 
Захаћ? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Ћушка, Пављан и Захаћ они су 
тог 14. маја убили су људе исто и у Пављану и у Захаћу и у Ћушку, то је 
била једна акција на све ова три села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви то чули или видели? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули то или видели? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Па знали смо тај дан јер кад смо 
ми ишли, када смо ми изашли из нашег села, онда су изашли и људи из 
Пављана и Захаћа, па смо се срели путем и знали да се то збива исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте срели те људе путем? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:И баш један био је један камион 
са пуно омладина баш су све били на камиону и када су се они вратили 
тамо у Захаћ, где се заврши Пављане и почиње Захаћ, онда су и њих на 
неку где се ауто направи знаш она рупа, они су их све ту бацали и све ту 
их убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како где се ауто прави? Мислите онај канал за 
поправљање аута? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:У канал, да, да. И баш тај дан су 
они са нама били тако на пут и они кад смо се сви вратили и они исто се  
вратили онда су њих убили тамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте накнадно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Тај дан, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте чули да су убијени Мет Шаља, 
Расим Рама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да, они су се убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте Ви то чули, мислим пре него што су 
дошли код вас у двориште и убили вашег оца или после? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Ја сам још била спавала, једна 
жена ту близу комшија што је Расима и оним другима што су убили тај 
дан, она је дошла трчући код нас и мом оцу и брату и свима рекла 
бежите јер су сад убили Расима и они убијају, ушли су Срби и убијају 
свакога кога сретну и тај дан смо чули ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте чули за Пављан и Захаћ, колико је 
људи убијено? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Мислим да је на све ова три села 
готово више од 60 људи убијено тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми ова сада оштећена која 
долази, када се уђе од тог пута Пећ-Приштина, када се уђе у село, дакле 
је ли њено насеље пре вашег или после вашег? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, наша је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идући према гробљу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Наша је прва, онда пут иде даље 
до има једна Бистрица, једна мала река тамо код њене куће су тамо све 
задње у село.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њена кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли њена кућа, је ли се прво наиђе на Хасан Бећ 
или на њену кућу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Не, други пут иде код Хасан 
Бећа, а овај пут од ове сада што долази у истом путу где ми улазимо на 
село и оно само пут иде даље до њене куће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је као неки посебан засеок, а да ли има неки 
посебан пут који иде до Хасан Бећа, а да не пролази поред Ваше куће, је 
ли тако? Тако ја разумем. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Па је, има, има, има тамо једна 
школа, има посебан пут оно што иде право код Хасан Бећа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је посебан пут који иде право до Хасан Бећа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А други пут иде до Вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, има и други улаз за горе, има 
пуно малих улаза који на пример има улаз и код оног Расима и Иса и 
који су убили, има улаз од главног пута до њене куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када се од Хасан Бећа продужи па се 
иде према Пављану и Захаћу, да ли се наилази на насеље Кељменди? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ: Да, док, кад улазиш у улицу што 
иде према Хасан Бећу, прије је кућа од Кељмендија, онда иде пут даље 
до Хасан Бећове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До Хасан, прво Кељменди па онда Хасан Бећ? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда иза Хасан Бећа је ли иде још једно 
насеље или се иде право за Пављан и Захаћ? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Не, тамо се иде, нема више ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ИФЕТЕ ЧЕКУ:Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко питање за госпођу Чеку? Не. 
Онда се вратите ако хоћете у публику, ми ћемо да позовемо Зелфије 
Гаши. Изволите. Само се Ви вратите на место, на место за публику ако 
хоћете или горе у Службу за помоћ и подршку сведоцима. И хвала Вам 
што сте дошли и довиђења. Изволите господине Палибрк.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала Вам уважена колегинице ја би само 
ставио примедбу на део радњи које смо данас извели везано за сведка 
оштећеног који се тиче прегледа албума који је пронађен, фотоалбума 
који је пронађен код Раде не знам тачно како се презива, али зна се о 
којим се сликама ради. Ми смо се и противили предлогу да се уопште на 
такав начин изводе докази јер је по мени не сугестиван, а не практично 
указује сведоку оштећеном шта треба и на кога треба да покаже, али 
фотографије су и саме то по себи доказале јер од 6 фотографија које су 
показане, на 6 фотографија на 3 су два млада лица, један старац и једна 
жена, значи потпуно исте фотографије и жена која дође каже нам и сада 
је поновила три пута да је њој свако лице сумњиво и да практично кога 
год види она препознаје лица која су била у њеном дворишту, то не да је 
субјективно, само је још требао тужилац да стави крижић онај на лица и 
наравно било би све јасно. Са друге стране жена је јуче извршила 
препознавање по закону и онако како закон налаже да се изврши 
препознавање, ми данас на овај начин изводимо тај доказ, то по мени 
апсолутно није законито и ја то не говорим не због само овога него да се 
убудуће такве ствари не дозвољавају јер верујте ми да сам ја био 
уважена моја колегинице на тим фотографијама као човек од 30 година у 
то време колико сам имао, да би апсолутно био указан као могући, као 
сумњиви. Мислим то је нешто што је субјективно, психологија, нисмо 
научници али сви толико знамо о психологији да свако ко има, још 
поготово онако мало компромитујућим позама, мало опуштено, при том 
једно лице на тим фотографијама је истетовирано, онако кратко 
ошишано, знате све то указује, превише је субјективно и превише 
сугестивно да лице које наводно препознаје тако не би указало на, нема 
на кога другог да укаже. Значи ако се већ показују фотографије нека иде 
цео албум, нека иде 50 лица поред па да видимо да ли ће се, а не да има 
једно или два лица, па да тешко погодити да ли је, и то притом се тачно 
обележе које фотографије да се показују, мислим на такав начин 
понављам, можемо сви да будемо осумњичени. Хвала вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала евидентирано. Још неке примедбе 
или нешто пре него што уведемо оштећену? Онда господин Радивојевић, 
па Перовић, па Мршовић.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице поред овога што је 
колега рекао јуче и свих дана смо исто причали, ради се о томе прво 
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Радин албум, значи да је сугестиван. Друго ради се о сликама са 
интернета, ја имам овде пола слика са интернета.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу ја разумем да Ви 
остајете при примедбама које сте раније у току поступка износили. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Али сада идем конкретно на 
примедбу на овога сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете онда конкретно. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Овај сведок је сам рекао да је видео 
фотографије, на пола фотографија ових из 2010. године не знамо када су 
сликане у Ћушки, видимо пуномоћника оштећеног, чак на једној 
фотографији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу немојте понављати 
примедбе. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нисам то рекао, на једној 
фотографији је господин Радоњићи показује овако погледајте 43. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте већ мало пре рекли. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због тога сматрам да то треба 
избацити и уопште не показивати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Перовићу. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја стављам примедбу већу зато што је јуче 
дозволило и приговарам већу и молим веће и Вас као председника да у 
даљем току поступка надовезао би се на речи колеге Борковића и опт. 
Поповића да исувише слободе дајете тужилаштву и дајете им могућност 
да постављају сугестивна питања, као пример навешћу јучерашње 
испитивање где је заступник јавне оптужбе сведока пита крајње 
сугестивно, после питања да ли су вам узимали новац, поставља питање, 
а јесу ли вам и злато узимали, пре тога уопште нисмо установили да ли 
су имали код себе злато и да ли су им још нешто од ствари узимали, то 
ми је остало у сећању, поред тога било је још сугестивних питања, ја 
нисам приговарао са разлога што на претходним претресима када би се 
јавио и рекао приговор, ви би реаговали «Перовићу седите, колега 
Перовићу седите не можете да кажете» и молио би Вас да убудуће према 
тужиоцу имате исте аршине као и према нама. Већина питања су 
сугестивна, већина питања су да се наводи из оптужнице у потпуности 
потврђују са одговором да или не. Значи ми јуче нисмо утврдили да ли је 
сведок имао злата или није имао злата, имамо питање тужиоца који каже 
«јесу вам и злато узимали», «да», мислим да то ипак не доликује овом 
суду и овој згради да се на тај начин врши испитивање сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедба је евидентирана господине Перовићу. 
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АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Још једну бих дао, начин на који сте 
дозволили тужиоцу, наравно није мој брањеник али морам реаговати, 
начин на који тужилац док је испитивао окривљеног Момића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте реаговати на нешто на шта је суд већ 
реаговао.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па нисте на сугестивна питања, Ви сте 
јуче реаговали сте када је викао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ево и сада ми не дозвољавате да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ево не желим да причам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Вас  молим да. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не желим да причам више. Не 
дозвољавате ми да причам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нормално. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Док ја причам прекидате ме и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Кажете станите ја ћу да кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу преопширни сте.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведите, преопширни сте. Сведите своје 
примедбе. 
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја сам причао минуту и по.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу ја понекад имам утисак да 
Ви не знате да је ово суд, па Вас у том смислу опомињем  да се не 
расправљате са  председником већа и да се повинујете одредбама ЗКП-а 
и мојим наредбама и да концизно изнсете своје примедбе, а не тако што 
ћете три пута понављати и цитирати питања од јуче.  
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Нисам разумео. Добро. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин, ко се још јавио? Мршовић.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Ево ја ћу пробати да будем кратак  да не 
будем изгрђен као колега, моја примедба је била у том смислу питања 
које сте одбили, зашто сам питао да ли је сведокиња погледала, ја сам 
врло добро видео да је сведокиња када је ушла у судницу погледала 
према оптуженима, што наравно је њено право. Међутим након тога 
показивања фотографија на којима се они налазе сматрам опет у смислу 
овог што су колеге већ износиле да је сугестивно и само још једна 
примедба везано за овог сведока. У изјави коју је она дала EULEX-у она 
каже на страни 7 да ниједног од починилаца није знала по имену, а онда 
на страни 8 указује на лице као на Небојшу Минића, мислим врло је 
јасно о чему се ту ради. Показују се фотографије, говоре се имена, то се 
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све дешавало пре него што је овај поступак и почео и онда сада имамо 
сведоке који препричавају ствари и само ево завршио би тиме, а сматрам 
да ће нам бити целисходно ради утврђивања истине да се сведоци питају 
оно што они непосредно знају. Ја имам утисак да сведоци овде причају о 
ономе што су чули пошто имамо много сведока ако будемо слушали 
сваког ко је шта чуо имаћемо потпуну збрку. Само због тога, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је стигла оштећена Зелфије Гаши? 
Шта каже стража судска је ли стигла оштећена? Нека уђе.  
 

СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пробаћемо да ли функционише превод. Добар 
дан. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас ћемо вас саслушати, да ли разумете 
преводиоце који ће преводити оно што ми кажемо и оно што ви будете 
данас исказали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми у односу на ваше податке које 
сте дали истражном судији 05.јула 2010. године да ли има неке измене, 
то се односи на име вашег оца, ваше занимање, рођење, годину и место? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не нема, исти су подаци, 
Фетије Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Отац се зове Азем, име оца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је у реду, те податке имамо. Ми смо 
вас позвали овде данас као сведока, као сведок дужни сте да говорите 
истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете све 
што знате, ништа не смете да прећутите, можете да ускратите одговор на 
питања која би вас и вама блиска лица изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. То је упозорење и да ли га 
разумете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, разумела сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва, ја вас 
молим да понављате за мном. Може? Заклињем се. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да ћу о свему што сам лично 
видела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ћу о свему што пред судом будем питана. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: За све што пред судом будем 
питана говорићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити истину. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Рећићу само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Али само о ономе што ми је 
познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унећемо то сада у записник. 
 
 Оштећена Зелфије Гаши са подацима као на записнику од 
05.07.2010. године, упозорена, опоменута, а након што је положила 
заклетву на начин који је евидентиран аудио техником, исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо вас због догађаја од 14.маја у селу 
Ћушка, рећићете ми шта сте ви радили тада, где сте живели, ко је био у 
вашем домаћинству, шта се догодило са вашим мужем и са осталим 
вашим сродницима? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: 14.маја око осам сати дошла 
је војска, приморали су нас да изађемо у Халитово двориште, дакле 
истерали нас из кућа и изашли смо у двориште Халитово.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је вама тада неко настрадао? Да ли 
је неко убијен тада од ваших сродника? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, Селим је убијен, мој муж 
и Хакија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта вам је Хакија? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: То је од стрица рођак наш и 
они су убијени у истој соби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рођак вашега мужа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Рођак са мужевљеве стране, 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где сте ви били, за то време где сте ви 
били? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: У нашој кући, ми уопште 
нисмо изашли из наше куће, остали смо ту унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви напуштали село? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су војници, ако су били војници или 
полицајци или неко други вас нешто питали, од вас нешто узели, вама 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 28.09.2011.год                                                        Страна 57/76 
 
 

 
 

К-По2 48/2010 

нешто тражили? Знате, питам вас оно што сте причали у истрази, да ли 
ви остајете код тог исказа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Тражили су нам новац, 
тражили су личне карте, злато, све оно што смо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се са вама догађало, са вама лично? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Тог тренутка тукли су Хакију, 
ти си припадник УЧК-а итд. а он није био никад припадник УЧК. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још да вас питам онда, ако ви остајете 
код овог исказа из истраге, да вас питам где је то ваше насеље? Где је 
ваше насеље гледано од пута Пећ-Приштина? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Наше насеље се налази близу 
Бистрице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Колико је било кућа у том насељу, 
колико кућа, колико породица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не знам тачно колико кућа и 
колико породица је било тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је ваша породица имала, колико сте 
имали деце? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Нас је било 12 чланова 
породице, а ја сам имала осморо деце, петоро деце извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико су та деца била стара? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Тад су били сви мали, прошло 
је 12 година, имала сам три ћерке и два сина.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се нешто том приликом догодило са вашом 
децом? Знате, питам вас оно што сте причали код истражног судије. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Најмлађег чим су ушли 
ухватили га за косу и бацили га у соби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су ушли то, у кућу или у двориште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: У Халитово двориште су нас 
прво извели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде нам онда то испричајте. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: И оног малог су ухватили за 
косу и убацили га унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта ме интересује? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Селимов стриц је имао две 
ћерке. Селимова ћерка ухватила је малог и није дозволила да га угурају 
унутра, онда нису га дирали али сећам се да су га једном гурали увели га 
у соби. Тад је мали имао осам година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је овај Мађун? Како се зове Мађун? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Мађун. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта вас питам. Када се дође у то ваше 
насеље какав је улаз у део где су куће, да ли су куће опасане неким 
зидом или неким грмљем или шумом, где сте се ви налазили, ко је то 
дошао да нам опишете како су изгледали ти људи који су дошли и где су 
вас то кажете водили једно, друго двориште и тако? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Обор је би опкољен зидом, 
ограђен зидом, нас су извели у Халитово двориште и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле су вас извели? Пазите, где сте ви били па 
су вас извели? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми смо били у нашем 
дворишту и онда су нас послали у Халитово двориште и онда смо били 
сви заједно са Халитовом породицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Између вашег и Халитовог дворишта има 
нека ограда или зид или шта има? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, постоји зид, у зиду су 
једна врата и кроз та врата су нас водили у Халитово двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли у том вашем насељу постоји између 
свих кућа зид или ограда или између неких има, а између других нема? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, ту све куће имају зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И сада када сте дошли у то двориште да 
ли је и ваш муж био са вама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И догађај са вашим сином се одиграо у том 
дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете да ми кажете ко је дошао, колико 
њих и како су изгледали? Ко је то дошао и водио вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Могу сад да набрајам јер било 
их је пуно, у различитим униформама, имали су неке мараме везане, 
ножеве, имали су метке, били су маскирани разним бојама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које боје је била њихова униформа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Носили су шарене да кажем 
униформе, зеленкасте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неко без униформе? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: А имали су црне мараме, 
односно повезаче на глави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неко без униформе? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неко у различитој униформи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па не сећам се тога. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли сви били тако како кажете по лицу 
намазани, да ли су сви имали те мараме на глави? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, неки су имали а неки не, 
неки су били маскирани разним бојама, неки су носили исто повезаче, 
неки не. Нису сви изгледали подједнако, односно исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико их је било отприлике? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па богами могу да кажем да 
је њих десеторо-петнаесторо било поред нас, а кад смо изашли тамо на 
друму било их је више, много их је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте изашли колико их је било? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Мислите напоље? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Код Халитових врата 
дворишних било је тројица или четворица и они су га убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како су они изгледали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не знам шта да вам кажем да 
ли су то били војници или полицајци јер тог тренутка је било јако тешко 
да ли да се бринем о деци или шта да радим, куће почеле да изгоре, 
изашли смо напоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам хтела да вас питам, ви сте рекли да 
никога не би могли да препознате, да се никог не сећате, описали те све 
људе онако колико памтите и рекли сад је прошло 11 година, тешко је, 
сви су били маскирани, ја не бих могла да их препознам, сад сама 
подижем петоро деце, тешко ми је, кажите ми јел сте ви тад били 
уплашени, да ли можете неког да препознате, због чега не можете нешто 
боље да нам опишете те људе? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Нисам ја запамтила како су 
изгледали ти људи, тачно не могу да их опишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни те који су дирали тог вашег сина који су га 
чупали за косу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не бих га препознала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је убијен? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Кад бих видела можда сада 
неког од њих можда бих препознала али нисам сигурна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми ко је убијен са вашим мужем у кући? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Хаки је убијен. Гаши Хаки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви после ишли и видели тело? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми, ја лично говорим у своје 
име као његова жена нисам знала да је он убијен. Након три дана 
испричали, рекли су нам јер тог тренутка ми ништа нисмо знали јер кућа 
почела да гори, то је само избио пламен и дим се видело. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И ко је после нашао остатке њихове и 
сахранио? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Халити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта је он њима? Он је њима брат неки? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Хаки је Халитов брат.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: А Селим је нашег стрица син. 
Односно син његовог стрица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хакијев брат је нашао тело. Да ли су они 
посебно сахрањени њих двојица и где? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Прво су их сахранили на 
пољу тамо неком, онда поново су ископали код Хасана Бећеја тамо и 
онда су их сахранили где је сахрањено око педесетак људи и подигнут је 
споменик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада су тамо где је споменик. Ја Вас питам то 
први пут кад су нађени остаци, њих двојица да ли су сахрањени заједно 
у неком посебном. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, то је једна гробница била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За њих двојицу. Добро.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ту није имало шта да се 
сахрани зато што Селим је, од Селима остале само кости. Они су 
покупили те кости и то су сахранили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Где сте Ви били та три дана што кажете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми, ми смо били тих три дана 
у Садиковој кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви и Ваша деца? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми позвали смо да дође и Туше Гаши. Да 
ли је то Хакијева жена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је она била с Вама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Она није могла да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Она је мало болесна и 
вероватно због тога није могла да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да ми кажете колико је Хаки имао година 
у време када је убијен и колико је година имао Ваш муж? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Мој муж је имао 44 године, 
рођен је 55., а Хаки мислим да је имао 36 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Хаки имао деце? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, два сина.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте причали, још само  то да Вас питам, код 
истражног судије да су војници тражили прво да Туше Гаши, Хакијева 
жена уђе у кућу да су ту тражили од ње новац и да сте зато и Ви морали 
да уђете у кућу. Да ли то можете да нам опишете? Да ли можете да 
опишете војнике који су одвели њу и оне који су одвели Вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Они су били наоружани, 
узели су Тушу, повели је унутра и тражили новац од ње.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су узели? Да ли су јој рекли да пође? На 
који начин су баш њу одвојили? Да ли су је вукли? Гурали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, само су питали. Ко је 
Хакијева жена и одмах нека уђе унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било војника? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: У том тренутку је била само 
двојица. Тушу су прво увели саму, узели су јој 200 марака, онда изашла 
је Туше и позвали су мене, ја новац нисам имала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та иста двојица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: И рекла сам им да ја паре 
немам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли та иста двојица позвала Вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате како су изгледали? Јел су они 
позвали ко је Хакијева жена на албанском или на српском? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Српски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Вама како су рекли да уђете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Изашла је Туша Хакијева 
жена и онда су рекли траже Селимову жену, ја сам одмах устала да 
видим шта се догађа, пошла сам у ходник, пошто не знам српски, само 
сам чула «паре, паре». Рекла сам можете ме убити, ја паре немам и 
стварно нисам имала паре. И они пушком су подигли хаљину, тражили 
су по чарапама, новац наравно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам се осим тог претресања десило још 
нешто непријатно? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам се можда Туше жалила да јој се 
десило још нешто непријатно да је неко тукао, вукао, гурао, ударао Вас 
или њу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А реците ми како су ти људи знали да је 
то Хакијева и Селимова жена? Откуд су они знали да су ту Хакијева и 
Селимова жена ту међу тим људима? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Није ми познато, не знам 
како.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: да ли је ту било још војника у дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су они радили за то време? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Они су стајали ту поред деце, 
близу Селима, Хакија а кад смо ми изашли онда су рекли ајде на трактор 
и треба да одете негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су вам рекли где да идете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Селим је имао старију мајку, 
рекли су за Албанију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли су да идете у Албанију?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте понели ствари? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте могли да носите ствари да пакујете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, нисмо имали никакве 
могућности, нису нам дозволили да више улазимо у наше двориште.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А када се дешава то да туку Халита, пре 
него што су наредили, пре него што су Вас звали у кућу, како? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Чим је изашао из дворишних 
врата, њега су почели да туку, да га туку. Одмах кад су нас позвали да 
путујемо за Албанију, рекли су нам да се попнемо у тракторе и кад смо 
почели да се сместимо, почела је штала да гори, врата су почела да горе, 
капија односно и по том пламену ми смо прошли трактором, сав тај 
пламен пао је на нас, почеле су ствари на нас да горе, тако су ми деца 
преживљавала тај тренутак и вриштали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А када Халита колико њих туку? Колико 
тих људи туку Халита? Чиме? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Халита су тукли шамарима, 
ошамарили га. Једном тамо поред врата, а једном кад смо стигли код 
куће Шабана Селманија. Они су изашли неки други из те куће и они су 
почели да га туку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел падао он доле од тих удараца да ли су га 
знате, или су га овако само док је био у стојећем положају.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. Само  му је цурила крв 
кроз нос,  ту кроз уста и нос.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми још да ли знате које су све 
куће упаљене у том насељу? Кажете штала је горела, кућа је горела. Шта 
је ту горело? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па све куће у нашој махали су 
почеле да горе. Само Садикова кућа је остала, спасена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да нам кажете које су све то куће? И 
како се зове то ваше насеље? Јел ту има и ових породица Љуши у Вашем 
насељу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Љуши су мало даље од нас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На истом том путу или не? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Хоћете да ми кажете онда? Питам Вас зато 
што мислим да сте негде тако нешто рекли. Хоћете да ми кажете које су, 
да ли можете да кажете које су све то куће били или не, да то некако 
идентификујемо. Овде имам неки списак па зато питам. То је Ваша кућа 
јел? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Наша кућа, Халитова кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Халитова и Селимова кућа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Халитова и Селимова кућа то 
је била једна заједничка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Халитова и Селимова кућа то је једна кућа? 
Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које су ту још куће у насељу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Кућа Шабана Хаџије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шабана Гаши или? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, Шабана Гашија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада ја овде имам тај списак, али уопште не 
могу да Вам помогнем јер има више Гаши у насељу и онда не могу да се 
снађем, зато Вас питам да кажете које су то куће? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Има много Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ту у Вашем том делу које су то још биле? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: После рата или пре рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тог дана 14. маја. То ме интересује шта је 
тада изгорело а не током целог рата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тада 14. маја. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Све су, у нашој махали све 
куће су изгореле сем Садикове куће која је остала читава. Садик тога 
дана није био ту. И ми смо се склонили у тој Садиковој кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ли напуштали село или сте били ту 
током до краја бомбардовања? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, тога дана 14. маја водили 
су нас само до «Заставе».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: И кад смо стигли код 
«Заставе» питали су да ли ви желите да се вратите поново на Ваше место 
или хоћете да идете за Албанију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви се онда шта? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми смо се предали. Радите 
што год желите, ми смо у вашим рукама. Ако хоћете водите нас за 
Албанију или вратите нас кући. Али куће су биле већ запаљене. Ништа 
се није видело од дима и од пламена.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда где сте се сместили? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми смо се сместили у 
Садиковој кући. Вратили смо се поново и у Садиковој кући смо се сви 
сместили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли Ви имате још нешто да додате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате одштетни захтев због смрти 
свога мужа и због ове штете коју сте претрпели на имовини? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, ја не тражим ништа само 
сам дошла како сам изјавила и претходни пут да су их убили, да смо их 
нашли тог тренутка убијене. Ја никада овде не бих дошла. Али данас 
кажем, данас сам дошла овде да би они добили заслужену казну, да буду 
кажњени. Нити сам дошла да тражим одштету нити било због неког 
другог разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А сада ће прво питање да Вам поставља 
тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Госпођо Гаши Ви сте рекли да је у Ваше 
двориште дошла војска. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате ли која је то војска? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. Не знам која је то војска 
била, само знам да су били униформисани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то била српска војска или албанска 
војска? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако каже да не зна, онда не зна. Немојте 
одговарати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам чуо одговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја сам рекла да не одговара. Наравно да нисте 
чули. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У исказу кажете пред истражним судијом у 
истрази да је дошла војска и полиција. Питање гласи откуд знате да је 
била војска и откуд знате да је била полиција? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па нама је познато јер кад су 
дошли почели да вичу, да нас малтретирају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел можете да опишете униформе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је да су биле шарене, зеленкасто описала 
оно  на глави. Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помиње у истрази војску и полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је описала униформе, већ је то урадила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел Ви знате да разликујете војну и полицијску 
униформу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ово питање констатујем да одмахује главом, а 
кажите само да или не, јер снимамо ово. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, није ми познато. Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Вам се та војска обратила? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекла је. Значи, користите време да питате 
оно што није питана. Рекла је да се обратила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На коме језику? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је питана исто. Немојте одговарати док 
тужилац не дође до нечег што нисте до сада рекли. Ако хоћете мало да 
погледате, да се спремите, да пустите да пита неко од бранилаца.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам ја још једно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта се дешавало у том дворишту у које су вас 
сакупили како кажете у истрази.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Почели су да нас 
малтретирају, узели су нам новац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок каже да је та војска тукла Хакија, 
Селима и Халита у истрази. Моје питање гласи колико је њих 
припадника војске тукло једног, другог и трећег. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Селима у нашем присуству 
нису тукли. У нашем присуству не, пред нама не. Хакију један је тукао 
један од њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да препознате те људе што су 
тукли ову двојицу?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам тако да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је та војска носила оружје неко? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Гомилу, пуно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате које оружје? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Имали су и ножеве носили, 
различито оружје. Онда су имали реденике разне пуно метака. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су пуцали из тог оружја? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. Нису док смо ми били ту 
не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неко од бранилаца има питања? Неко од 
бранилаца? Господин Крстић? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала председнице. Адвокат Крстић бранилац 
Абдулаха Сокића. Госпођо Гаши да ли бисте могли да определите 
колико је људи убијено 14. маја у Ћушки? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У целом селу? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: У Ћушки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У целом селу? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вам познато то? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Тачно не могу да кажем 
колико али отприлике 50-так људи је убијено. Да ли је то 52, 53 али то је 
то. То је та цифра. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да ли су свима позната имена, односно да ли се 
знају имена свих људи који су убијени тај дан? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: За многе знам дакле, познајем 
имена и презимена, а за један одређени број не знам. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не питам да ли Ви знате све њих. То је просто 
немогуће него знате ли да ли је неко од убијених остао непознат? Значи, 
да ли је пронађен неки леш а да се није знало чији је леш? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Поновите још једном питање 
молим Вас. Нисам разумела добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је нађено неко тело а да се није открило ко 
је то? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Хвала. Немам више питања.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Није нико други, није нађено 
неко лице за кога се није знало и није ми познато све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли неко још има питања? Изволите 
господине Борковићу.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ево само једно питање госпођо Гаши. 
Да ли Ви знате ко је, имате ли икаквих сазнања о томе ко је по имену и 
презимену убио та лица? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Мислите на оне који су 
убили? Или на оне који су убијени? 
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АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Оне који су убили. Да ли Вам је познато 
ко је то убијао по имену и презимену? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не. Не знам који су ти 
људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко од бранилаца? Изволите господине 
Перовићу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Адвокат Небојша Перовић. Да ли је 
сведоку познато, да ли зна да су војска и полиција пре 14. маја убили 
некога ко је становник села Ћушка? А у периоду од почетка 
бомбардовања. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Било је убијених али мени 
није познато тачно који су то људи. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: А да ли Вам је познато да су након догађаја 
од 14. маја војска и полиција убили некога од становника села Ћушка у 
периоду између 14. маја до датума дана када се војска и полиција 
повукла са подручја Косова? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, после 14. није ми познато 
ко је убијен, не знам. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радивојевићу изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Адвокат Радивојевић. Само једно 
питање председнице. Да ли је неко из села Ћушка погинуо у ОВК? Јел 
Вам познато то? За време бомбардовања. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, није ми познато. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нико није погинуо? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Каже није јој познато. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Није јој познато. Хвала. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Из наше махале нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуномоћници? 
НАТАША КАНДИЋ: Наташа Кандић. Овај само, Зелфије питала бих 
Вас сада када сте у дворишту и када ти полицајци или војници уводе 
прво Туше у кућу. Да ли је она нешто рекла када се вратила? Да ли Вам 
је тада или касније. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не.  Само је рекла да су јој 
тражили новац и да су од ње узели 200 марака. 
НАТАША КАНДИЋ: А колико је било тих војника и полицајаца у кући? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унутра? Са њом? 
НАТАША КАНДИЋ: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Двојица. 
НАТАША КАНДИЋ: Само двојица?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, само двојица. 
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НАТАША КАНДИЋ: А када су Вас увели? Колико је било њих? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Исто, и кад су мене увели 
било је двојица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да Вас питам, извините, колико је тада Туше 
Гаши имала година? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па богами, није ми познато 
можда 32, 33 године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је била још нека жена у дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Халитова жена и снаја 
Халитова била је ту. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесу ли њих уводили и претресали? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не, нису.  Само мене и 
Тушу. 
НАТАША КАНДИЋ: А Хакију и Селима јесу ли увели у кућу пре Вас 
или после? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, после нас. Ми смо их 
оставили у дворишту, само су нам рекли узмите децу и попните се на 
трактор. И кад смо се вратили нисмо их више видели и нисмо знали 
више шта се са њима догодило. 
НАТАША КАНДИЋ: Кад сте били код истражног судије да Вас 
подсетим, рекли сте да је онда почела да гори кућа док сте Ви били у 
дворишту, пре него што сте сели на трактор и отишли. Како је кућа 
запаљена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Ми смо се налазили у 
двориште, они су нешто бацали на другом спрату, пукла су стакла и док 
смо ми изашли напоље, избила је ватра и почела кућа да гори. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесте ли видели шта то бацају то на спрат? Шта 
је то? Боца нека? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. Само смо чули прскање 
стакала на прозору и шта се догодило друго мени није познато и не знам 
шта се то збило. 
НАТАША КАНДИЋ: А када су увели Селима и Хакију у кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али она то није видела. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она то није видела. Јесте ли видели да уводе 
Селима и Хакију у кућу? Чекајте да разјаснимо. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она то није видела. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми смо их оставили на 
балкону. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су их оставили ту и изашли. 
НАТАША КАНДИЋ: Где су били Селим и Хакија кад сте Ви кренули? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ми смо били цела породица 
ту и деца су била са нама, нас су наредили да попнемо на тракторе а они 
су били на балкону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел балкон неки на спрату или ту у нивоу 
дворишта? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: На нивоу куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На нивоу дворишта? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Дворишта односно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
НАТАША КАНДИЋ: Кажите нам да ли је колико је полицајаца или 
војника било са Хакијом и овај са њима кад сте Ви пошли? Колико је око 
њих и са њима било? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Није ми познато колико их је 
било јер ми смо пожурили да покупимо децу и да са њима да се попнемо 
на тракторе и није ми познато колико је њих било. 
НАТАША КАНДИЋ: А колико их је било у дворишту? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Можда је отприлике било 10 
или 15. Они су били ту поред нас. Али не знам тачно, тачан број. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесу ли све жене кренуле са Вама? Туше, Хакијина 
снаја,  сви су кренули? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: То је Халитова снаја била не 
Туше. 
НАТАША КАНДИЋ: Халитова. 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Све смо се попели на тракторе. 
НАТАША КАНДИЋ: А кад сте се вратили после из где сте, кад сте 
отишли тамо, кажете да сте били код Фабрике мотора, јесу ли вас увели 
унутра, где сте били? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не унутра, на улици смо били, ми уопште 
нисмо ни сишли са трактора. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко је био на том путу осим вас? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Било је пуно трактора, било је из Ћушке, 
Пављане, Заце, било је пуно и кола и трактора. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте ли тада причали са неким из Пављана, из 
Захаћа? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте се питали откуд они ту са вама на путу, 
откуд они? 
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СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, нисмо их питали, ми смо застрашени, 
деца су почела да вришту, тражили су очеве, тако да ми уопште нисмо 
могли ни са ким да комуницирамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петоро деце је водила. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко вам је рекао да се вратите? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Они који су били ту поред Фабрике, мени 
није познато који су били ти људи али знам да су нам рекли вратите се 
кућама, па неко би реко «па где ћемо сад, куће су запаљене», неко је тад 
изјавио «ићи ћемо за Албанију» али опет смо се вратили у Садиковој 
кући у нашој махали. 
НАТАША КАНДИЋ: После колико сте ви отишли, ушли у кућу и 
видели остатке џемпер, после колико времена кад сте се вратили? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Је ли се ради о Селимону? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О Селимону, Селимону. 
НАТАША КАНДИЋ: Да, да. 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ја три дана ништа нисам знала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је три дана, то је већ рекла да није знала и 
да ништа није остало. 
НАТАША КАНДИЋ: А с ким сте ушли у кућу и нашли кости са? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Ја нисам ушла, Халит је ушао, Имери исто, 
Халитова снаја јер њима је било познато место где су они убијени, јер 
ми нисмо знали, само смо видели да су били неки отвори на зидовима 
одакле су и пуцали. Хакију су нашли скоро потпуно изгорелог, само 
стомак му је био видео и како је на њему пао један део зида куће и 
изгорео је сав. 
НАТАША КАНДИЋ: Где сте их нашли, када сте отишли кажете видели 
сте их на балкону, а где сте нашли њихова тела кад сте се вратили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Халит је нашао. Чекајте, где је нашао Халит, 
да ли вам је причао Халит где је нашао тела? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којој просторији, напољу, у дворишту, 
разумете, то пита пуномоћник? Да ли вам је рекао у којој просторији? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, кад је престало то да су куће гореле они 
су склонили остатке тих људи који су убијени, а ја нисам их видела тог 
тренутка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли је то било да ли је нашао остатке у соби 
некој или у ходнику или на балкону или где? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: У салону, то је соба за дочек гостију, 
гостиона соба, дневна соба. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко је покупио и однео на гробље њихове кости? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? Први пут или други пут? Када, први пут кад 
су сахрањени или после? 
НАТАША КАНДИЋ: Први пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут ко је сахранио? Јесте ли учествовали у 
сахрани? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, ја нисам. Халит и Али Имери су их 
сахранили, ја нисам била. 
НАТАША КАНДИЋ: Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да вас питам колико, значи сад сте рекли 
да је била и Хакија жена и снаја, је ли тако, са вама? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ви, и ваших петоро деце, Туше Гаши и 
двоје деце, Хакијева жена и снаја да ли је са њима било још неке деце? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, двоје деце Хакијеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зову? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: И петоро мојих и две ћерке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Хакијева жена и снаја јесу ли оне такође 
напустиле са вама? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, заједно смо напустили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су оне имале година, како се зову хоћете 
да нам кажете? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Туше Гаши и Риве Гаши, а колико година 
су имале не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А Селимова мајка? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Селимова мајка је била срчани болесник, 
три месеца након убиства Селима и она је умрла.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли она с вама исто тада напуштала? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. Она се онесвестила и ми смо њу унели у 
трактор и рекли смо «куку где је Селим» и она ту онесвестила се и ми 
смо је сместили на трактор и ми смо јој рекли «ето сад ће, сад ће да дође, 
одмах ће он да дође». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И она је три месеца иза тога умрла? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Халитова жена, је ли она ишла са вама? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снаја? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да и снаја. Сви смо се ми скупили и ишли 
смо једним трактором. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било ту неке деце са Халитовом снајом и са 
женом? 
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СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, Хакијева жена је имала два сина, 
Халитова не, није имала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Халитова не, добро. Је ли било ту још неких који 
су са вама у том насељу живели и са вама напустили то насеље? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, није било других лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овде је тужилац описао да је том 
приликом дошло до тога да се од вас одузимају новац, ствари итд. Ви 
кажете да су од Туше Гаши тражили новац и да је она дала 200 марака, 
да сте ви рекли «немам паре», да ли је некоме нешто било ко узео још? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: На почетку кад су дошли они су нам 
скинули ручне сатове, личне карте, ко је имао неки ланац златни на 
врату, ето то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли вама узели нешто? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, јер ја лично нисам имала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога су узели? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Узели су од Халитове снаје ланац, 200 
марака од Туше, Хакијев сат, ето то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али каже тужилац да је тамо неко вршио 
и претрес куће, да ли је неко претресао кућу или не? Ви нам то нисте 
описали никада. 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није претресао, добро. Реците ми када су 
вам рекли да треба да изађете из села и да напустите село да идете у 
тракторе да ли су викали на вас, да ли су вас гурали, да ли су вам само 
наредили, да ли је неко пуцао на вас и децу? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него, да ли су вам рекли да идете ка центру села 
или горе на пут ка Пећи или ка Приштини? Не знам ни ја у ком је правцу 
Албанија. 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Рекли су нам да полазимо за Албанију, 
одмах да покупимо децу, да се попнемо на тракторе, а друго ништа нису 
рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било ко пуцао у вас и приморавао вас да 
идете ка Хасан Бећу? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још неко има још нешто да пита? 
Изволите. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Ако може да нам каже колико је година имао 
њен син? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Млађи? 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Тај што су хтели да га. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла је осам. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако мислите на млађег, осам. 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, осам година. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Је ли Селим и Хакија јесу ли они убијени 
посебно или су убијени са групама, оним другим групама које су биле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Посебно, посебно, чекајте немојте одговарати, 
посебно њих двојица. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Значи посебно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Посебно. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Ова Туша, колико она има година што није 
хтела да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам, 32 је тада имала. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада је имала 32, сада има значи. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Сад има 32? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тад је имала 32, тада је имала 32. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Она је поменула мало пре па није стигао 
преводилац да преводи, каже да је изгорела и кућа Али Имера, то сам 
хтео да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, кућа? 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Кућа Али Имера, да ли је то тачно или не? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Да, тачно је. Први спрат је изгорео. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Каже ова снаја, Халитова снаја, како се зове 
она да ли може да нам каже њено име? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Рива. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још питања? Господине 
Перовићу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Везано за одговоре које је сведок дала на 
ваша последња питања. Да ли је лично видела да је Ахметовој снаји 
одузета огрлица или је чула? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви видели како. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли сте видели или сте чули то? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је она, ко вам је рекао онда да се то 
догодило? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Па то ја нисам изјавила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погрешили сте име. Значи када су. 
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АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја сам разумео Ахметовој снаји су скинули 
огрлицу и Хакији сат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи када су скинули огрлицу кажете да су 
одузели сат Хакију, је ли тако и да су? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Хакији сат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад имамо проблем. Ви сте рекли да су једној 
жени том приликом одузели огрлицу, молим вас да сада поновите коме 
су одузели огрлицу и да ли сте ви то видели? Да ли сте ви то видели и ко 
је то био? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Или је чула? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, не, то сам видела лично јер ту сам била, 
узели су Риви ту огрлицу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још неко нешто има да пита 
оштећену? Не. Да ли ви имате још нешто да кажете? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми нема више потребе да зовемо Туше 
Гаши, она неће доћи, неће ни видео линком да сведочи? 
СВЕДОК ЗЕЛФИЈЕ ГАШИ: Не, она неће да дође зато што је болесна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам што сте дошли. Сада можете 
да идете, отпратиће вас судска стража до просторије за Службу и помоћ 
и подршку сведоцима. На овај начин смо и завршили. Довиђења. 
 Дакле овако, сутра немамо, сутра нећемо имати претрес, а у петак 
Чеку Незир неће сведочити нити овде у судници, нити видео линком, то 
сте чули да сам питала као и Гаши Туше, а Шаља Ћазим сведочиће 
видео линком, он не може да дође па смо организовали да то буде видео 
линком, то је сада за петак поподне у овој судници, и онда сутра немамо 
ништа, за сутра ништа нисмо обезбедили нити сведоке, нити нешто 
друго. 
 Е сада има следећа недеља, од понедељка када смо ми резервисали 
судницу у Палати да би саслушали све оштећене и овде је један потпуно 
амбициозан план овога већа где три сведока иде у понедељак, па три у 
уторак, и по два среду, четвртак и петак, где смо расположени били да 
то буде и видео линком или да они дођу, међутим према последњим 
информацијама од ЕУЛЕКС-а значи сад са паузе, петоро њих доћи ће и 
то ће вероватно да буде понедељак и уторак, још увек они нама нису 
рекли ко је то, тако да то са овог нашег списка они су ишли разговарали, 
чекали повратне информације итд. значи петоро њих долази, са двоје се 
још договарају и то је то. Неке од њих уопште нису ни нашли, тако да 
таква је ситуација, ја се надам у петак ћемо свакако морати да знамо ко 
долази у понедељак и онда ћу да вас обавестим. Постоје сад ова нека 
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имена, те које смо ми звали, ја то могу сад да вам прочитам ако вам то 
нешто значи да се сутра евентуално упознајете са тим исказима и са том 
неком идејом, ако не, онда у петак ћемо вам рећи ко је позван и ко је 
пристао да дође у понедељак и уторак, ето то је то, па ћемо се онда 
видети у петак. Изволите. 
МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Видим да је за 07. предвиђено да се саслуша 
овај Хаџал Ејрип, такво име, некако ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хаџал Ејрип. 
МУСТАФА РАДОЊИЋИ:Тако је написано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
МУСТАФА РАДОЊИЋИ:Да није то можда нека грешка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораћу да проверим, значи. Јесте ли ви добили 
уопште ово? Ево сад ћу да вам прочитам, нема ни тужилац списак, 
добро, сада ћу ја да вам прочитам списак. Овако, пазите. Не, не, 
господине Бобот, значи можете да, ја сад не знам, немам овде довољно, 
верујем да је вама довољно у петак али због господина Перовића 
позвали смо: 

 за 03.октобар, и за остале још који би евентуално имали примедбе, 
Ајше Љуши, Шпресе Кељменди, Адријан Кељменди,  
 За 04.октобар Кељменди Тахир, Кељменди Ханифа и Фадил 
Бериша. 
 За 05.октобар Сабрије Љуши и Незир Тахирукај. 
 Затим за 06.октобар Ајет Гаши, Муја Гаши, Смаил Гаши. 
 За 07.октобар Хаџалај Ејрип и Садик Гаши. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче нема потребе да памтите, добићете 
транскрипт као и обично, немојте да га губите, чувајте га и моћи ћете 
увек то да прочитате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад ћемо да добијемо транскрипт? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У законом предвиђеном року, немојте викати без 
микрофона јер то није предвиђено законом. Дакле за данас смо 
завршили, петак иста ова судница 14:30 видео линк имамо у петак, 
молим и тумаче да дођу у петак и господине Перовићу. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја имам молбу већу, ја знам да заказивање 
суђења иде у сталној организацији Вишег суда али конкретно у овом 
заказивању од 03. до 07. октобра ја сам се нашао у јако неповољном 
положају, зато што имам већ заказана, имам за ратни злочин у исто 
време у понедељак и уторак где је исто неопходно и сведочење путем 
видео линка из Босне из Сарајева, па бих вас замолио пошто овде три 
лица браним, да убудуће ако Ви можете као председник већа да много 
раније добијемо заказивања да би могли наставак претреса усклађивати 
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са другим обавезама, јер смо ово заказивање за октобар добили 15 дана 
пре 03.октобра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сам тад се изборила за судницу, то је 
то. Значи ја се исто, нас троје овде настојимо да добијемо судницу зато 
што је притворски предмет, зато што је много оптужених, зато што је 
много сведока и онда се боримо за то.  Дакле видимо се у петак у 14:30. 
 
 

Довршено. 
 
Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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