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 Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
• пуномоћници Радоњићи, Кљајић и Кандић, 
• браниоци Палибрк, Дејан Крстић, Мршовић, Радивојевић, 

Борковић, Шћепановић, 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И Ви? 
АДВ.ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ: За адвоката Боривоја Боровића по 
заменичком пуномоћју. 
 
 
 Нису ту: адвокат Крсто Бобот, затим Перовић и Петронијевић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко њих мења и да ли их неко мења данас? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја ћу их мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сву тројицу? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, да, мислим да је јуче достављено 
заменичко пуномоћје, али ако није. 
 
 И за адвоката Боривоја Боровића адвокат Весна Голубовић. 
 
 Ту су оптужени Сокић, Кастратовић, Николић, Момић, 
Обрадовић, Поповић, Брновић, Миладиновић, Корићанин, Видоје и 
Вељко, Богићевић и Цветковић Звонимир. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Претходно се јављају Сокић Абдулах, изволите. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добар дан. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Ја бих требао код доктора на контролу, ја не 
могу да, ја сам болестан већ месец и по дана, данас сам био на снимању 
плућа, нико ми не доноси лекове никакве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, видећемо то до краја радног времена. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ:  Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А код ког доктора на контролу? 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Овде код нашег доктора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А  код овог доктора? 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Она је  данас овде, она само уторком и долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, значи у току радног времена, проверићемо. 
ОПТ.АБДУЛАХ СОКИЋ: Хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пре подне је та докторка. Цветковић изволите, 
нисте се јавили?  
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се претрес одржи. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА 
 

 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Наставићемо са сведоком Кељменди Тахиром. 
 
 

СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Претходно адвокат Радивојевић, изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, поводом синоћне 
информације, на дневницима «Б-92» и РТС, знајући да господин 
Станковпћ нема везе са тим, имајући у виду изјаве Бруне Векарића, 
сматрам да је то притисак на ово веће, јер оно што је данас објављено у 
новинама, нема никакве везе са оним што се догађало у овом суду. Мени је 
жао ако је неко напао господина Станковића за ово. Господина Вучковића 
нико из ове групе није могао назвати, а највише ме боли оно од чега је чак 
и господин Станковић одустао да се ради о паравојној формацији 
«Шакали». Погледајте задње оптужнице, не постоји паравојна формација 
«Шакали». Мој клијент није био члан паравојне формације, имамо војну 
књижицу, имамо потврду, имамо сва документа, значи он није члан 
паравојне формације и мислим да Тужилаштво, не господин Станковић 
него други, врше притисак на ово веће и бојим се да ће то бити пресудно за 
одлучивање у овом поступку. У погледу онога што је изјавио господин 
Бруно Векарић у дневним новинама, да се ради о томе да су се они 
уплашили. Ја говорим у име свог клијента, он се није уплашио саслушања 
«ПС», заштићеног сведока. Прво, сматрам да то од Тужилаштва није у 
реду и да би Ви требали да то санкционишете на било који начин, јер 
износе детаље из овог поступка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Евидентирано, позовите сведока Кељменди 
Тахира. Ко се сада још јавља? Хајде Поповић док дође сведок Кељменди 
Тахир. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Ја се извињавам, ако сам онај дан 
екцес направио са називањем, ја се поново извињавам и суду и господину. 
Ако је то предмет да се изрази у јавности синоћ, ако је то предмет, 
господине, ја се стварно извињавам, ја сам такав човек, у ефекту изговорим 
и шта мислим и шта не мислим. Али, да претим то се користи изгледа ми 
све и свашта, дозвољено је у јавности, у медијима да се то тако каже. Ја се 
још једанпут извињавам, али сигурно одавде из суднице нико није претио 
никоме, нити имам намеру да претим. А то нека му је на част, свакоме ко је 
умешан у ове прљавштине. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хајде, вратите се на место, прихваћено извињење.  
 
 Ту су и тумачи Еда Радоман- Перковић и Гани Морина. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас молим да пробате, да ли функционишу 
слушалице и да ли сви имају слушалице за превод. Седите ако имате 
столицу, седите. Нема столице? Додаће неко, ево господин Мршовић, 
хвала господине Мршовићу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Добро јутро, свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро јутро, имате слушалице можда па ћете 
пробати да ли функционише превод. Да пробамо са слушалицама, добар 
дан, наставићемо сведочење. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Хвала и Вама, добро јутро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, пробајте на албанском, да видимо да ли 
функционише превод. 
Судски тумач ГАНИ МОРИНА. Поздрављам све присутне, хвала вам. 
Судски тумач ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, сведок не реагује, 
изгледа да ме не чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви чујете тумача? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, наставићемо данас саслушање. Реците ми, 
да ли се сећате, јуче шта сте нам испричали, да ли можемо данас да 
наставимо? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Можете продужити да питањима, тамо 
где смо јуче стали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, питаћу Вас још само једну ствар, пре него 
што кренемо на део поступка када Вас испитују странке. Јуче сте рекли да, 
окренули сте се и рекли да познајете једног од овде оптужених, то смо 
унели у записник, па ћете ми рећи, да ли га познајете од раније? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, ја познајем њега од раније, био је 
полицајац у Глишину, тако да је за мене то позната личност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли га везујете за овај догађај од 14. маја? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, он је 14. маја тамо код «Заставе», 
шетао је колима «Кецом – Стојадином 101»; асфалтним путем, неколико 
пута је прошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Горе на главном путу Пећ-Приштина? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Јесте, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био сам у аутомобилу, који је аутомобил 
био? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Полицијска кола, «Застава 101», било је 
њих свега четворица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У ауту? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Још са тројицом људи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У униформи или без униформе? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: У полицијској униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, сада ћемо прећи на овај део када Вам 
постављају питања странке. Да ли тужилац има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја немам питања, али у списима на страни 
1601/229 постоји једна скица, на којој су уцртане неке куће и пут, па бих то 
предочио сведоку, ако дозволите да објасни, да ли ова скица одговара 
стању на терену, да ли је то правилно уписано и да потврди тачно место 
где је спавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, дајте претходно да ставимо скицу овде на 
документ камеру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја сам направио ову велику скицу. Дакле, да 
опише тачно, овде није описано где је била та група и где је било то 
раздвајање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли режија може да нам да слику документ 
камере на монитору? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ако дозволите, ја бих урадио овако, да ово 
предам сведоку, да он сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, прво да констатујемо која је то скица, да 
покажемо свима. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, сведок и даље не чује превод, 
изгледа само одговара директно на Ваша питања, јер не реагује када га 
питам да ли чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Кељменди, да ли Ви чујете преко 
слушалица преводиоца? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да чујем, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како Вам се обраћа на албанском? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, али јако слабо се чује. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, сада ћемо то да пробамо да решимо. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Уопште не реагује. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, сада чујем. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Е сада реагује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли оптужени и браниоци знају о којој се скици 
ради, оној у списима предмета? Потврдите молим вас уколико знате о којој 
се скици ради, потврђују дакле сви, оптужени знају климају главом и 
браииоци се јављају да знају. Е пошто смо на овај начин констатовали,  да  
 

преко документ камере гледамо скицу која се налази у списима 
предмета, села, један примерак скице заменик тужиоца даје и сведоку 
у руке, да би сведок погледао ближе и да би на скици означио где се он 
налазио и где су се одвијале разне ситуације које је описивао у исказу. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Кељменди, погледајте скицу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да ли је то гробље овде? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Овде је овај WC пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чекајте тужиоче. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да ли је могуће да ми дате парче папира ја 
ћу да Вам цртам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да Ви нацртате своју скицу? Наравно. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ако је могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Могуће, могуће. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Само два минута, за два минута ја 
завршавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли на овој скици можете да се снађете, без 
асистенције неке, без објашњавања? Мада ту има, видите, ту и пише шта 
је, не знам да ли можете рукопис да прочитате. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули шта сам Вас питала? Држите ту 
скицу, па ћете нам после показати, да ли сте ме чули шта сам питала, да ли 
се Ви на овој скици сналазите што Вам је дао тужилац? Да ли можете да се 
снађете? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја разумем то, али мало је ту шкакљиво, 
јер место где сам се .ја налазио, овде сам ј-а нацртао где сам ја био, иза 
куће Дема Гашија, ту је један канал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли Ви можете онда сами да сачините 
неку скицу на којој бисте уписали, то нам није довољно, кућа Дем Гашија, 
па да уцртате тај канал, па да на неки начин рецимо знаком «икс» означите 
место где сте Ви били, да ли можете, само ми кажите? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А на овој скици има ли кућа  Дем Гашија, да ли 
можете да је нађете, на овој скици што Вам је дао тужилац? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, али нешто ми је нејасно овде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да Вам кажем, господине Кељменди, да ли 
можете прво на овој скици коју је тужилац дао на нам нешто објасните, па 
онда евентуално касније, ако Вам треба више времена, да горе у Служби за 
помоћ и подршку или овде у судници да нацртате скицу, а сада ако било 
шта можете да нам објасните према овој скици, да приђете овде код 
документ камере. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, да.Сада где се налазим овде, седећи 
или како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не, да приђете овде код документ камере и 
евентуално да нам покажете, да седнете, да нам покажете на овој скици где 
сте Ви били, где је било то раздвајање? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да ли тамо код тужиоца мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овде код ове документ камере, прођите ту позади, 
седите, ево слушалице. Е сада ми видимо онда шта Ви показујете и узећете 
једну оловку и означићете том оловком места. Тужиоче, да сведок овде 
покаже, где се налазио, је ли тако? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Где се налазио. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Овде се налази гробље где су покупили 
ствари и одвели су тамо горе и у ово место доле где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ставите ту број 1 где кажете, број 1 где кажете – 
овде се налази гробље. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Који број реците? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Један, тако. 
 
 За овим сведок на скици која му је показана под бројем 1 
означава место где се налази гробље и место где су покупили ствари. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте тако рекли? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мислите на оно-покупили ствари, на одузимање 
златног накита, новца и личних докумената? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. Ту су простирали ћебад и све ствари 
су покупили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли су ту заједно мушкарци и жене или су 
они већ раздвојени? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, биле су и жене и мушкарци, а када су 
ствари одузели, онда су нас раздвојили и мушкарце су водили у три 
различита правца. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Напишите на ком месту је дошло, на том истом 
месту број 1 је дошло до раздвајања? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, али ова кућа овде у овом углу, да ли је 
то кућа Дем Гашија, јер нешто ми ту није јасно. Тамо где ми је сада 
кажипрст, јер ова доле је Садикова кућа, ово што показујем доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пише испод сваке куће, прочитајте то ако можете. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не видим, не видим ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ни ја, тужиоче, шта ту пише? Не, то је кућа Саљи 
Реџе, под бројем 6 је кућа Саљи Реџе. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Сада ми је јасно. Овде би требала бити 
кућа Дема Гашија, где сам се ја налазио иза те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не видимо шта показујете. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада нам покажите где. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево ова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, означите то са «икс». 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  А ја сам био позади ове куће, један канал 
је позади ове куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ставите ту знак «икс», дигните још мало 
скицу, ставите знак «икс». 
 
 Сведок са «икс» означава место где се он налазио и где је канал 
иза куће Дема Гашија. 
 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево овде се налази тај канал где је ова 
црта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Подебљајте то цртом где је канал. Господине 
Обрадовићу, господине Николићу, немојте ометати ред у судници. Шта 
још тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  За ове куће само ако може да покаже, са које 
стране је искочио Реџ Кељменди, како је рекао у свом исказу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да означите онда бројем 2 где је искочио Реџ 
Кељменди. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  Реџ Кељменди је изашао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, број 2 ставите. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Изашао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Са бројем 2 означите. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Реџ Кељменди је изашао из овог прозора 
из ове собе. 
 
 Затим сведок са «икс» и бројем 2 означава одакле је изашао Реџ 
Кељменди. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли имате још нешто, тужиоче? Означите нам 
правац одакле су одведени мушкарци са «икс»; на пример, са а, б и ц.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, водили су их Аземовој кући, 
Садиковој и Адемовој. Њих су раздвојили у три групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можете то да идентификујете? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ставите а, б и ц. 
 
 Затим са А, Б и Ц означава куће у које су одведени мушкарци. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Редоследом како сте описали? Још нешто 
тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Кућа Азема Гашија. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је под а, али овде је био и нужник тамо 
на путу где је Чауш Љушију откинута глава, 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Али нама је овде то другачије означено видите да 
горе пише кућа Сахита Гашија, а да је доле убијен Чауш Љуши, видите да 
то нама другачије пише. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Зато сам ја малопре тражио да ја то 
направим, јер то што сам ја написао, ту се боље показује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, сада ћете и Ви да нам покажете. Још нешто 
тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ништа више? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Имам нешто судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Везано за ову скицу? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Да, везано за ову скицу. Да ли може 
оптужени да нам уцрта овде место где је видео Брновића како каже, главни 
пут, да ли се налази на скици, да ли се види на скици тај главни пут? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја ову скицу не разумем уопште, а та 
улица од гробља па навише је отприлике од 450 до 500 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је ту уцртан тај пут на коме сте видели 
оптуженог Брновића? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: С обзиром да не могу да схватим, да не 
разумем ову скицу, многе ствари су ми се побркале, помешале овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је на овој скици главни пут Пећ-
Приштина?  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја нисам схватио, колико је мени познато, 
не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, изволите. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 10/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ:  Само једно питање за сведока, да ли је он 
видео тренутак када је Реџ Кељменди скочио из куће? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, јер иза Демове куће, ја сам био ту где 
је јаз. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Само у вези ове куће, чисто ради 
утврђивања истине, да ли је кућа запаљена док је сведок био поред ње, да 
ли је видео дим из те куће, пошто је био овде, на скици је био непосредно 
близу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, да. запалили су лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А кућу, да ли је горела и кућа? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, тотално. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: А где је улаз у кућу ако може да покаже 
сведок? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можете да означите и улаз у кућу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Улаз, ево овде напред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у ту, него у ову доле кућу. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Нека прецизира, где се догодио тај 
догађај што је описао окривљени?  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Улаз у кући је био овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Означите бројем 3. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ:  А где је тачно сведок био? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево овде, то је иза куће, око десетак 
метара од куће налази се тај јаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сачекајте само да упишемо. 
 
 Сведок под бројем 3 је означио место где је улаз у кућу Дема 
Гашија и навео да је десетак метара иза куће «Јаз» у коме се он 
налазио. 
 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ:  Да ли сведок може, судија, прецизније да 
нам опише, пошто се улаз и прозор налазе са супротне стране куће, како је 
то све видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Видите шта Вас питају браниоци, како сте Ви 
видели из тог канала који је иза куће, како видите улаз и ово како искаче 
Реџ Кељменди? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Реџ Кељменди је изашао кроз прозор, а не 
кроз улаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али како сте Ви то видели, ако сте иза куће? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, из тог канала се јако добро видело. 
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АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Судија, када смо већ само, нека сведок 
каже колико је дубок канал био, да опише канал где се налазио и коприве, 
мислим да је казао и коприве да су биле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Коприве да је рекао, да има неко жбуње. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је канал, канал је отприлике дубок око 
1 метар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а то растиње, јесте Ви описивали неке 
коприве? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Да ли му је сметало то растиње? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, било је и коприва, растиња, разног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дакле, да ли сте Ви били буквално иза куће или 
не? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, ја сам био иза куће у том јазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А како сте онда могли да видите улаз и овај прозор 
кроз који искаче Реџ Кељменди, ако сте да друге стране куће? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Овај канал простире се до краја, јер много 
се ту наводњавају и лепо се видео ту и улаз и са стране и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се Ви шетали по том каналу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Како да не. Ја сам очекивао само кад ћу 
бити и ја устрељен.  
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Још једно моје питање сведоку. Да ли 
може да опише распоред просторија у тој кући када је, каже све добро 
видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је видео распоред просторија? 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да. Све је видео и да опише кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели распоред просторија у тој кући 
тада тог дана или можда некад раније? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. Након два сата заједно са онима које 
сам јуче рекао ишли смо да гасимо лешеве и ушли смо у ове три собе јер је 
у овој кући Демовој било је десеторо убијених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: И да ли, само још једно питање.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Деветоро ту су изгубили живот а Реџа је 
остао жив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, није завршио. А кућу да опишете јел 
била завршена, незавршена, на спрат, приземна и величину тих просторија. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Собе су биле јако мале да кажемо 3 са 3 
можда није истина, али биле су јако мале.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел кућа на спрат или приземна? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је једноспратна кућа. Била је изграђена 
од блокова и није била споља, односно малтерисана. 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 12/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Споља а унутра је била завршена? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, унутра да. Али споља није била 
малтерисана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неко степениште на улазу? Два три 
степеника? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, имало је три степенице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Шћепановићу. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Само још једном да ли сведок може да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да нам само опише где је степениште, 
опишите нам рецимо са ставите стрелицу па мало даље напишите. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево између овде где стоји Х2 и Х3 између 
та два Х ту су биле три степенице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: И још стоји рупе од метака и од рафала 
аутоматског оружја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 

Сведок означава се на месту између Х2 и броја 3 налази и два-три 
степеника за улаз у кућу. Господине Шћепановићу. 

 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Колико је удаљен био сведок од куће да ли 
може да нам каже. Метар-два? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 10 метара удаљен. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: 10. метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли рекли 10 метара? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Јел нам рекао колико је дубок канал? Ја 
нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Рекао је. За сад немам питања. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Метар један је био дубок. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја се извињавам нисам имао питања, али 
обзиром на ова сад изјашњавања, да ли сведок може да нам каже. Каже да 
је у овој кући убијено 9 људи. Јел он видео када су ти људи довођени? То 
је моје прво питање. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, како су увели видео сам. Да. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: А из ког правца су довођени јел може да нам 
покаже овде на скици? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Из правца од гробља са подигнутим 
рукама на потиљку у овом правцу су их довели и кад су их увели унутра, 
онда из аутоматског оружја рафалом су их убили. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте сада. Сада овако, узмите и означите 
рецимо једну линију стрелицу како иде ка тој кући, упишите број 4, па 
ћемо да констатујемо да је сведок на  скици означио пут којим доводе људе 
и уводе у кућу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево од гробља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Линијом и број 4, само да издиктирамо и бројем 4 
означио како су мушкарци доведени у кућу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Тражили сте да пишем број 4 јел да 
напишем доле или горе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро је. Добро сте написали. Кажите господине 
Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Моје следеће питање за сведока би било да ли 
је он видео ко је довео те људе? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Били су маскирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико њих? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ако не грешим, јер нисам могао да их 
набрајам, али чини ми се да је било њих петорица. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Крстићу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Адвокат Крстић. Бранилац окривљеног Сокића. 
Само једно питање за сведока судија. Да ли може да објасни када је видео 
да Реџ Кељменди излази кроз прозор, само да каже на коју страну је 
отишао ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је видео. Да ли сте видели на коју страну је 
отишао Реџ Кељменди кад је изашао. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Реџ Кељменди је изашао овде, дошао до 
јаза и онда ишао према пољу тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То упишите број 5. Не можете све Х. Значи,  
 

Затим сведок линијом и бројем 5 означава пут којим је Реџ 
Кељменди ишао када је изашао из куће и отишао до јаза. 

 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Извињавам се судија, сад у односу на ово што је 
рекао сведок. Да се изјасни да ли је са Реџ Кељмендијем причао, да ли га је 
видео, односно да ли је Реџ Кељменди њега видео? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. Чим је изашао и да нисам ја био ту, 
њега вероватно би га убили јер он је био тотално изгубљен.  
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. А шта се онда дешавало након тога чисто да 
не будем сугестиван. Да ли су њих двојица, не знам у ком правцу су 
отишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли остали заједно? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ:  Да ли су остали заједно? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли остали Ви сад са Реџом? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не. Ја сам њега испратио и ја сам остао ту 
јер ме интересовало шта ће се догодити јер син јединац ми је био тамо код 
гробља. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Немам више питања. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, да ли је он видео Хазира 
Беришу тај дан? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. Видео сам га како је изашао кроз 
прозор и пламен му се видео на леђима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Из које куће је изашао Хазир Бериша? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Бериша је изашао из куће Садика Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: И његова срећа је што је једно дрво је 
било ту, и управо то га је спасило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чекајте да упишемо то. Означите то бројем 
рецимо 6 а јел сте нашли кућу Садика? Чекајте да видимо. Где је кућа 
Садика Гашија по Вама? Јел ово што Ви показујете то је пише овде Саљи 
Реџе. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево тамо су гробља а овде би требало 
бити његова кућа, Садика Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Чекајте да видим, ја мислим да пише овако 
скроз лево, лево. Ово горе је Сахит Гаши а лево да видимо шта је.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја мислим да је словом А означио. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Па ова, Сахит Гаши и они су браћа, браћа 
су. Ово је кућа ту је кућа овоме Садику Гашија, ова ту где пише 5. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако могу да само интервенишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте само да видим шта је бранилац питао. 
Бранилац је питао одакле је изашао Хазир Бериша и да је горео, сведок 
каже да га је заклонило дрво, добро. Да заврши, не, нећу да прекидам 
сведока који одговара, кажите господине Кељменди. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Хазир је изашао из Садикове куће. И 
Хазир је изашао леђа су му била скроз у пламену и дошао до тог дрвета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви показујете да је то кућа коју Ви овде 
идентификујете као. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Мени се чини да је то, али нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама се чини да је то ова кућа овде која има већ на 
скици уцртан број 5? Добро. Кажите.  
 

Сведок сматра да се под бројем 5 који је уписан на скици налази кућа 
Садика Гашија, одакле је изашао Хазир Бериша.  
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Међутим, шта каже тужилац сада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бојим се да је сведок збуњен. Питајте сведока 
словом А шта је означио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте Ви написали горе као А? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је на почетку рекао слово А то је та кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите горе А? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Словом А, то је кућа Азема Гашија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нацртаћете Ви после своју скицу јер ја не 
знам видим да овде има неких проблема око ове скице.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите господине Радивојевићу. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Хвала председнице, с тим да мислим да 
није у реду да будем прекидан. Колико их је било у јазу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био још неко? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Сем мене нико није био, ја сам био сам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли сте дали изјаву Међународном 
суду за кривично гоњење лица у Хагу 2008? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли сте тада рекли да су поред Вас 
били чланови Ваше породице и још 5 породица? Страна 456079. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Није то истина. Породица, значи сви жене 
и деца, нису била ту ја сам се касније после срео са породицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Бранилац Вам предочава да у тој изјави коју 
он има стоји да су они били са Вама. Хоћете да прочитате господине 
Радивојевићу? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Тачка 38. Каже «чланови моје 
породице са још пет породица из нашег комшилука, скупили су се на 
неких 50-60 метара од моје куће и Срби нису могли да нас виде».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али то господине Радивојевићу читајте 
даље. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, сачекајте. Ви видите даље, да пише да су 
они затим даље отишли у центар села, а не да је ту у каналу господине 
Радивојевићу. Читајте, господине Радивојевићу немојте читати тако знате. 
Прочитајте на који се то део тог догађаја и део тог дана односи. То се не 
односи на овај боравак у каналу.  
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, морам сад ја морам да 
коментаришем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коментаришите. Изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбе имате на исказ. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Он је рекао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Радивојевићу. Јел Ви имате још 
неко питање за сведока? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имам. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Није то тачно како Ви кажете јер деца и 
жена су били са друге стране, а ја сам био сам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте ме сада, слушајте ме господине 
Кељменди, сачекајте да каже бранилац, па ћемо онда видети да ли је то 
неко питање за Вас или неки његов коментар. Да ли имате још неко питање 
господине Радивојевићу? 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, имам да Вам покажемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање везано за ову скицу. Па ћемо завршити са 
овом скицом па ћете показати. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: За ту скицу немам ово предлоге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сачекајте, показаћемо полако. Да ли још 
има неко питања за ову скицу? 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Адвокат Вучић Шћепановић. Да ли може 
сведок да означи на овој скици своју кућу? Да ли се види? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ваша кућа види на овој скици? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: И мени није јасна ова скица јер чини ми 
се да је поприлично компликована. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви хоћете сами да сачините скицу. Добро. 
Да ли још има неко питање везано за ову скицу? Нема. Добро. Да ли сада 
овако бранилац господин Момић. Изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте. Ја нисам завршио, извињавам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нисте завршили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Имам још један предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте сада да пита Момић за ову скицу. Да 
завршимо са скицом да сведок може да се врати на своје место.  
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Добар дан. Момић Ранко, оптужени. Једно питање 
за сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте. Ставите слушалице.  
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Јуче је изјавио када је почео такозвани напад на 
Ћушку да је ишао кући да успостави везу са неким људима из ОВК. Па би 
га ја питао како је он знао за те телефоне и јел одржавао он везу често са 
људима из ОВК? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је често одржавао везу? 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је често одржавао везу. Јел сте често 
одржавали везу са ОВК? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ви сте малио побркали питање. Али кад 
се догодио масакр ја сам затражио од њих помоћ јер ту је било 1240 лица. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то, али везано за то. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Али он је побркао каблове и жао ми је 
због тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вас пита јел сте Ви често одржавали везу са 
ОВК? Ето то Вас он пита оптужени. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не, нисам имао никада. Јер у Ћушку није 
било организовано УЧК. Јер ми смо најгоре прошли зато што нисмо били 
наоружани, тамо где је било прошли су боље а тамо где није било као код 
нас, онда су прошли горе. Ево као што се догодило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако имате за скицу, да би могао он ту да се врати. 
АДВ.ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ: Судија ако могу само једно  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете кад је оптужени ту, наравно да не 
можете. Укључите микрофон. Изволите. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Могу ли још једно питање за скицу, ево на 
пример. Не видим добро овде слику али он је то ако може мало горе само 
скица да видим ову кућу где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче немојте оптуженом додавати то са «ти» а 
не са «ви». Оптужени да ли је Вама неко рекао да узмете ту скицу? 
Гледајте овде на мониторима да би ми могли да видимо. Тужиоче не 
можете уопште на тај начин разговарати са оптуженима и онда после је 
нешто јесте или није, знате нешто упућено некоме. А овде смо тако 
неформално разговарамо. Кажите оптужени. Изволите. Ако Вам није 
добро, реците ми да Вам треба скица, добићете скицу у руке.  
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Извините. Овако, ова кућа доле што је означио са 
Х2 прво је означио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је улаз, то је улаз у кућу Адеми Гашија. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Он је улаз означио са 3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, улаз је 3, ово је прозор. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Где је тројка ту је улаз. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Нек мало сачека, барем док ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хајде кажите. 
Опт. РАНКО МОМИЋ: Овај, означио да је ту изашао тај како се већ зове 
што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реџ Кељменди. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Јесте, са Х2, касније означава са Х. Значи, нек 
одлучи се да ли је то на леву или на десну страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то је 5 па је он ту изашао и онда је отишао 
тамо према са овим путем Х5. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ово је улаз у кућу Х2. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: А 3 шта је?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је 3 сте рекли да је улаз а 2 да је прозор. 
ОПТ. РАНКО МОМИЋ: Немам више питања. Хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се онда на место. Изволите. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН: Судија, ако Вам нешто значи  и 
степениште је означио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И степениште између броја 2 и 5. 
АДВ.ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ: Када тумач истовремено са сведоком 
преводи, просто нисмо у могућности да адекватно пратимо, ја заправо 
нисам била у стању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите канал, ради се о симултаном преводу, 
укључите добар канал и пратићете. Значи, ако може судски стражар да 
намести канал. 
АДВ.ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ: Просто, постоји проблем када истовремено 
слушамо и преводиоца и сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наместићемо Вам канал да слушате. 
АДВ.ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ: Без обзира на канал. Мислим та примедба 
стоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је симултани превод. Још неко питање за скицу? 
Добро. Ако нема више ниједног питања за скицу да ли сведок треба да 
остане овде тужиоче везано за скицу или да се врати? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Везано за скицу не треба али имао би других 
предлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете господине Кељменди да се вратите 
овде да нам режија врати сада молим вас на мониторе слику суднице. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се сведоку покаже фотодокументација из села 
Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све фотографије? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите  
 
 За овим се у списе предмета ставља скица на којој је сведок 
означавао ствари које су и диктиране путеве и места на коме се 
налазио и скицу сведок потписује и уноси данашњи датум. Па се 
сведоку затим приказује фотодокументација сачињена у селу Ћушка.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се браниоци и оптужени слажу да сведоку 
дамо ово у руке и да он тако погледа? Знате о којој се фотодокументацији 
ради.  
 
 Сведоку се за овим даје у руке фото албум да погледа и да 
потпише скицу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потпишите скицу, ставите данашњи датум, 
погледајте ову фотодокументацију и рећи ћете нам ако нешто неко место 
препознајете. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Који смо данас? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 4.10. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 4. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када погледа тужиоче ову фотодокументацију шта 
сведок треба да каже? Шта ћете га питати? Да ли треба да гледа преко 
документ-камере па да нам нешто објасни или само да погледа? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Посебно да препозна кућу коју је означио Х2 и 
оно 3, 4. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи овако. Значи, када погледате господине 
Кељменди ту фотодокументацију ако будете нашли фотографију куће о 
којој сте причали и коју сте означили улаз, искочио Реџ Кељменди и тако 
даље, Ви ставите горе фото албум на пулт, Ви сугеришите. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате устајати, сугеришите значи за кућу 
Адеми Гашија. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не могу седећи да видим добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И ако Вам требају наочаре или нешто а 
нису овде код Вас, донећемо Вам. Јел имате наочаре у служби за помоћ и 
подршку? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не, не. Ево ово је кућа  Адема Гашија. Ево 
прозор где сам ја рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, сада ћемо онда то морати да ставимо на 
документ-камеру. Дајте нам режија опет документ-камеру. Господине 
Кељменди молим Вас да се опет вратите тамо и да нам све покажете. 
Извините што Вас шетамо, нисам знала да ће бити питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Такође да означи где се налази тај канал у коме је 
он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите нам шта сте то нашли. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево иза ове куће налази се канал за 
наводњавање. Дакле, иза ове куће налази се тај канал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците нам који је број те слике, доле шта пише? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 29. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је тако евидентирано. Значи ту је иза 
канал. А чија је то кућа? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је Адема Гашија кућа. Ту је улаз а Реџа 
је искочио из тог прозора овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је тај прозор сада кад ништа нема га на 
слици? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево овај прозор овде на крају. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде окрените, можда има још слика. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам једно питање само везано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да Вас пита тужилац везано за ту слику. 
Чекајте, шта показујете? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ово је боља фотографија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте нам који је то број и кажите шта је то. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 32. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како 32? Дигните онда горе тај фотоалбум. Шта је 
на тој фотографији 32? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: На овој слици боље се види, на овој 
фотографији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И чија је то кућа? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је кућа Адема Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли ту видите улаз где су увели ове људе 
у кућу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, ево одавде су их увели. Овде где је 
ово дрвеће, на десетак метара се налази тај јаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чекајте да то унесемо у записник. 
 
 Сведок на слици 32 показује да се налази кућа Адеми Гашија, 
показује на улаз у кућу са три степеника поред кога се налази 
сателитска антена, као на место где су увели мушкарце у кућу и затим 
показује на место на левом углу задњем куће као место где се налази 
канал –јаз у коме је он био.  
 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само једно питање везано за фотографију бр.32, 
фотографију куће. Да ли је та кућа исто тако изгледала и 99. на дан 14. 
маја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите опет мало ту слику да видимо. Да ли сте 
разумели шта Вас пита тужилац? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. Ево овако је изгледала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто је тако изгледала? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко питање? Изволите господине. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Сведок је казао да је кућа изгорела, да је 
била запаљена. А сада да ли може да нам прецизира како да ли се сећа 
колико је била уништена у пожару? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас бранилац како онда јел уништена од 
пожара? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Кров је био скроз запаљен, јер су људи 
изгорели унутра па и кров је био тотално запаљен. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кров је у међувремену обновљен. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, али све што је било унутра, то је било 
скроз запаљено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А где је прозор? Јел се види прозор одакле 
је изашао Реџ Кељменди или не? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Реџ Кељменди је изашао са десне стране а 
овде где се виде ови прозори то су две собе где су били смештени ови који 
су запаљени односно убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Сокићу. Оптужени Сокић, питање неко 
за ову кућу за ову слику? Изволите. 
ОПТ.СОКИЋ АБДУЛАХ: Сведок је рекао ако се доро сећам да је кућа 
била на спрат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није рекао. 
ОПТ.СОКИЋ АБДУЛАХ: А ово је приземна кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није рекао. 
ОПТ.СОКИЋ АБДУЛАХ: Ја сам чуо да је рекао да је била на спрат. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Нисам разумео питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било питање. Била је примедба да сте рекли да 
је кућа на спрат. Погледајте даље тај фото албум. Погледајте даље. Кад 
будете нешто видели што препознајете реците.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То је кућа Сади Реџе и где се налази и 
Ибиш Кадрија. Има три степеника да би се сишло доле и ту је био онај који 
је био у виду крста. 14. маја '99. и деца и жене и мушкарци, сви су били у 
овом дворишту и ту су убили дакле, тога дана су убили Ибиша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте нам број те слике. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 45 број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да би се то на тај начин евидентирало. Неко 
питање за ову фотографију 45? Не. Јел сте тело нашли унутра или на том 
степеништу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, на самом улазу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко питање за овај фото албум? Не. Останите ту 
молим Вас јер ће бити предлога да погледате још неку скицу. Да ли 
тужилац има још неки предлог или неко питање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да чујемо шта хоће да каже сведок. Кажите 
господине Кељменди. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево број 30 од куће Адема Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Видиш, показује слика да пола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пола крова. 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Јесте, она се изгорело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада идемо на питања која имају браниоци, па 
господин Радивојевић је предложио да погледате једну скицу. Дајте нам 
прво да видимо шта је. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ово је фотографија, сателитска 
фотографија 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Садашња или из  тог доба? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја имам још једно питање. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Не може сведок да поставља питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чекајте да видимо шта хоће да каже сведок. 
Кажите господине Кељменди. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ево број 30 од куће Дема Гашија, видиш, 
показује слика да пола крова, она је изгорела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само да ставимо, да окренемо ту 
фотографију, да сви видимо. Вратите нам опет 30, да виде сви ту 
фотографију 30 коју показујете.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да види се, то је жива истина шта се 
догодило, нема ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Радивојевићу, господине Шћепановићу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја тражим паузу, хоћу да одмарам мало, 
јер психички нисам добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 
 За овим сведок наводи да жели да се одмори, јер се не осећа добро 
и није доброг здравственог стања, па  
 
 Суд одређује паузу у трајању од 15 минута. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим Вас да видите, да ли можете да 
успоставите везу са доктором, ако је то само данашњи дан. Сачекајте да 
вратимо адвокату Радивојевићу ово. Одведите сведока, господине 
Кељменди, изађите да Вас отпрате. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одредили смо паузу. Кажите пре паузе, господине 
Крстићу. 
Адв. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, ако је већ пауза у питању, да ли млже 
сведок у тој паузи ако је у стању, да нацрта ону скицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он је ту нацртао нешто, објасниће нам после. 
Дакле, пауза 15 минута, ако може, доктор ће погледати оптуженог Сокића. 
 
 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 23/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

 Настављено након паузе ради одмора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Позовите молим Вас сведока Кељменди Тахира. 
 
 

НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА СВЕДОКА КЕЉМЕНДИ ТАХИРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У међувремену, да ли Вас је прегледао доктор, 
оптужени Сокићу? 
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте, добро. Да ли сте се одморили господине 
Кељменди, јесте? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можемо да наставимо? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, да ли је било још питања, браниоци? 
Изволите, поствите питање. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Да ли сведок Кељменди можете да нам 
кажете колико сте се задржали у овом каналу, временски? Ако је већ 
одговорио, ја се извињавам, колико је био временски у том каналу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: У каналу сам остао онолико колико је 
требало времена и овим снагама да се повуку у правцу Приштине. Они су 
пошли путем право, а ја сам ишао попреко, попречним путем, јер ме је 
интересовало шта се догађа и где иду, у ком правцу се крећу. Они су 
пошли у правцу Захаћа и Пављана. Као што се то догодило и Ћушки, то се 
догодило о у Пављанима и у Захаћи, јер су били, настрадали људи, 
ненаоружани људи, цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немојте то понављати, значи питање је било 
временски колико, ако можете да процените? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Како су их побили и запалили, тог 
тренутка ја сам се .удаљио, односно отишао. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Да ли је тачно, господине Кељменди, сада 
сте рекли, на данашњем, када сте давали изјаву, када сте одговарали на 
питања, да је пут од тог места где сте се Ви налазили био удаљен 450 до 
500 метара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, како, да ли је тачно што сте 
рекли, какво је то питање, ако је тачно. То Вам забрањујем, или питајте 
преформулишите, да ли је тачно то што сте рекли. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Да ли је пут био удаљен од Вас 400 до 500 
метара? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И то Вам одбијам, зато што је он рекао колико је 
пут био удаљен. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Добро, нека само потврди. Да ли сте 
имали Ви двоглед код себе? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Само једно питање још судија, само да 
видим. Казали сте при саслушању код истражног судије 01.06.2010. године 
на питање сте одговорили, «на главном путу»; мислећи на Брновића, «он је 
чувао главни пут, а други су били у селу». Шта се, како сте то извели 
закључак да је он чувао пут, на основу чега? Казао је пред истражним 
судијом, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да видим која је то страна, сачекајте да 
видим која је то страна. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Страна 9/31, ја имам тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је транскрипт? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Транскрипт, да. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да ли је потребно да ја одговарам на ово 
питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, сачекајте мало. Ко је викао од оптужених, неко 
ремети ред овде? Док ја тражим ово у транскрипту, ви правите жамор. Који 
Вам је то пасус, господине Шћепановићу? Овде је само «на асфалту био 
односно на том главном путу», је ли то? 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: «На главном путу је чувао, он је чувао 
главни пут, а други су били у селу».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чекајте да видим где је.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  То је истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је истина? Добро, ево то Вам је одговор. 
АДВ. ШЋЕПАНОВИЋ ВУЧИЋ: Немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Крстић и Палибрк и онда ћемо ту 
фотографију, да не би шетали сведока. Изволите, господине Крстићу. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија. Питање за сведока је, да ли може да 
каже,  да ли су сви људи који су убијени 14. маја 1999. године, да ли се 
свима знају имена? Дакле, не да ли је он знао њихова имена, него да ли су 
сви познати? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, да. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Још једно дакле питање, везано за исто, дакле, да 
ли је можда пронађено нечије тело, а да није могло бити идентификовано? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: За двојицу, односно тројицу који су били 
толико изгорели, чак ни анализа ДНК није показала који су они. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, сада морам да питам сведока, одакле му је 
то познато? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Знам да је то, јер је то после рата, они су 
обавили анализе адекватне, ДНК и утврђено је то што сам ја сада изјавио. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Само ко они, ко је то ко је извршио анализу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је обавио ту ексхумацију и 
обдукцију и ДНК анализу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ви знате боље од мене шта је АДН, то је 
Међународни суд радио, ископавање. Дакле тих лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, судија, још једно питање, зна ли сведок 
можда евентуално место где су нађени лешеви тих људи који нису 
идентификовани? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ти лешеви су били међу овим лешевима 
које сам ја 14. маја водом поливао и угасио ватру и све сам их ставио у 
најлонске кесе, делове лешева и у једној масовној гробници ми смо их 
сахранили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти лешеви, дакле, који нису могли бити 
идентификоваи, ти посмрти остаци, они су нађени у овој заједничкој 
гробници, то Вас пита бранилац? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ:  Односно моје питање је било, дакле, хајде да 
будем прецизнији, да ли су ти лешеви нађени у некој од ове три куће у 
којима су биле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли они потичу из тих кућа?  
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: То. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви то знате, јесте Ви из све три куће 
сахрањивали? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, било је случајева да неки леш има 
само труп, иначе није имао ни руке ни ноге, грудни кош. 
 АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: То ми је јасно, него једноставно питам за место 
где су ти лешеви нађени, дакле, да ли су они нађени у кућама које су 
запаљене, у којима су били ови остали људи, или на неком другом месту? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, ту где су били запаљени. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Ту где су били. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: У кући Садика Гашија и у кући Аземија, 
Аземиној кући. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ:Добро, још једно моје питање би било у односу на 
оно што је сведок јуче и данас рекао, дакле, да је након свега контактирао 
УЧК. Само да објасни, на који начин је то било, како је ступио у контакт 
са? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није ступио, он је објашњавао да је звао мобилним 
телефоном и да није могао да успостави везу, сада ћу да Вам кажем где је 
то, бар у транскрипту у истрази. Немојте одговарати оно што сте већ 
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рекли, сачекајте да нађемо, да видимо шта то није разјашњено. И јуче смо 
га то питали и јутрос. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, али ми се чини да он на крају иије одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта? 
Адв. ДЕЈАН КРСТИЋ: На који начин је ступио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, мобилним, ево сада ћемо да нађемо 
истрагу. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, рекао је да је покушавао да ступи са њима 
у везу мобилним, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чекајте да видимо, Ви сте били у истрази, чини ми 
се, немојте правити жамор, господине Радивојевићу, Шћепановићу. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Друже судија, ја могу да Вама објасним, 
када су завршили убиства, тада сам покушао да зовнем за цивиле јер 1.240 
људи су били у питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кељменди, немојте причати док 
тражимо шта сте већ рекли у истрази. Ево овако, видите, имате транскрипт, 
господине Крстићу, транскрипт немате? Онда ћете ми рећи шта треба ту да 
се разјасни, јер он каже детаљно је испитиван управо на то, да није ступио 
у контакт, 1240 цивила, тражио је да ли неко зна адресу да види или да 
ступи у контакт, исто ово што и данас каже, ту где је био ОВК, ту нису 
настрадали људи, а овде су настрадали и тако даље и то је данас питан, и 
јуче је објашњавао. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Онда повлачим то питање, али ако може сведок 
онда да објасни, где су то били ОВК ако нису били у Ћушки? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када, када? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: У време када се дешавало, значи у време овог 
догађаја о коме причамо, 13-ог, 14-ог, 15-ог маја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви знате, где је био стациониран ОВК, које 
позиције је држао? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, било је то у Дечанима, па био у 
Глођане и по целом Косову. 
Адв. ДЕЈАН КРСТИЋ: Да ли је било у Пављану, Захаћу, Наклу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  Не, зато што је у Наклу било више Срба 
него Албанаца. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, још само једно питање, да ли сведок може 
да каже, да ли су на улазу у село, гледајући из правца Пећи, пронађена тела 
двојице непознатих Албанаца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Мушкараца? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, да, мушкараца. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, у Шараполу јесте и у Ћушки, чак и 
пси су појели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Брачни пар или два мушкарца? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Жена са мужем. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: А жена са мужем, хвала, немам више питања. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То из Пећи су донели, па ту су га убили у 
Ћушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, господине Палибрк. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја само једно питање имам, сведок нам је овде 
јуче рекао да је разговарајући са некаквим Ранком Влаховићем добио 
упозорење да ће платити цену, е сада моје само питање, да ли може да 
објасни разлог или због чега је требало да се плати та цена, шта је разлог 
таквој једној претњи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се, зато што је он причао оно што је њему 
рекао, а зашто му је претио и како, ко то може да зна.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је њему познато, због чега му је претио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се ово питање. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да ли треба одговор на ово питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Дајте ту слику да погледамо, значи имамо 
сателитски снимак. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Да ли можемо пре него што устане, 
два, три питања, она класична моја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Може. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Колико је било становника у Ћушки 
пре бомбардовања? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 1,400 становника. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Колико је трактора отишло из Ћушќе 
тог 14. маја према Пећи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само оно што сте видели, пазите, не оно што сте 
чули, само оно што сте видели, ако сте видели? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Колона је била доста дуга, а ја нисам 
бројао тракторе. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Да ли је било између три и десет 
трактора? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, није бројао. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не, више, више. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Колико је било чланова ОВК из Вашег 
села? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било припадника ОВК из Вашег села? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Колико ја знам, у Ћушки није било, 
колико је мени познато. Ми смо у Ћушки има доста Срба и ми смо толико 
добро живели са њима, да и поред тог масакра који се догодио, ниједан 
Србин није изгубио живот, односно није убијен. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Колико је било Срба у Ћушки? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Било је једанаесг кућа, девет српских и 
две црногорске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте причати, то сте причали већ у истрзаи, 
немојте то што смо у истрази разјаснили, то је разјашњено у истрази. 
Немојте одговарати, то сте испричали. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Девет српских кућа и две црногорске, 
немојте да мештате ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, добро.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Судија, само још једно питање, па да 
покажемо сведоку, Хаки Чеку је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који сада? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Сведок Хаки Чеку је овде, Хаџи Чеку, 
опростите, Хаџи Чеку је рекао да су сви који су били  војног узраста  били 
у ОВК. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дајте ми предочите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Не могу сада да нађем. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да смо били ми УЧК, другачије би 
прошле ствари, хоћемо да будемо људи, да говоримо истину што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, већ сте одговорили. Дајте ову слику да 
видимо, нисте морали да се мучите, да устајете. Дакле, имамо овде један 
сателитски снимак села, бранилац тражи да Вам то покажемо. Дајте нам 
режија документ камеру, 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сачекајте да констатујемо шта показујемо. 
 
 Преко документ камере се приказује сателитски снимак села 
Ћушка, за који бранилац Радивојевић, на чије се тражење ова 
фотографија приказује, неће да каже из ког је то периода, управо да би 
због тога сведоку могао да поставља питања.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Које је питање за сведока сада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Извињавам се, имам примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сачекајте да пита. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  На основу чега тврдимо да је ово Ћушка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То бранилац каже да је Ћушка. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Председнице, доле на средини има 
датум када је скинуто са интернета, то је 2011. година и пише да је село 
Ћушка. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ово није истина, јер на Ћушку иде пут 
Приштина, он се показује као аутобан, нема нигде, извињавам се. Ако Ви 
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констатујете да има пут Пећ-Приштина, признајем, али ово није ни Ћушка, 
ни шта ја знам. 
 
  Бранилац објашњава да је на фотографији означено на средини 
доле од када је ова фотографија, а сведок каже да ово није Ћушка јер 
овде нема пута Пећ-Приштина. 
 
 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Судија, на горњој страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли видите ово горе што Вам каже бранилац да 
је Пећ-Приштина, онако при врху фотографије? Ево бранилац каже да је то 
пут. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Горе? Е ако је то горе пут, тај асфалт 
Ћушку одваја, али ове куће и ово, ја нисам сигуран у ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ако нисте сигурни, у реду је. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Судија,  иза пута постоји железничка 
пруга, нека погледа мало боље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ако он није сигуран, не можете да га терате 
да показује. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Ја покушавам да објасним, да не би 
враћали још једном, направићемо бољу фотографију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта добијамо са овом фотографијом, шта 
питате? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Доказујем да ово овде што је све под 
правим углом не постоји у Ћушки, овде је све под правим углом, 
погледајте ову скицу коју нам је приложио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, шта сведок треба да каже? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  Да нам објасни оно што је 
објашњавао, где је Демова кућа, где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли Ви можете да се снађете овде, он 
Вама то управо и каже да не може да се снађе, како можете да га питате, 
ако не може да се снађе? Да ли можете да се снађете на овој слици, значи 
где је ауто-пут, па где је пруга, па где су ова насеља, где је споменик, да ли 
то можете да нађете? Да ли Вам је згодније да Вам то дам у руке? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ова слика уопште не личи на наше село, 
јер овај пут што је горе, што сте Ви показивали, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чекајте да Вам дамо сада у руке, да видите, па када 
боље погледате, да нам кажете, да ли Ви ту можете да се снађете, значи где 
је овај пут, пруга, где је кућа? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли видите горе пут, то што смо Вам показали? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, али овај пут асфалт Ћушку на средину 
га дели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли видите пругу? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То може бити од Пављана па наниже, 
према Захаћу и Наклу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли видите споменик ту? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не, не видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Бистрицу, да ли има ту Бистрице? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  Не, не могу ни Бистрицу да видим, то је 
јако интересантно. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, нема Бистрице на овој 
фотографији, она је иза пруге. Ја нисам сигурно сликао ово, него неко 
други. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, господин Радивојевић се уопште не 
чује. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Колико ја видим, за мене то уопште није 
познато, за мене је то непозната фотографија, не препознајем ништа. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице ништа, реците да 
повлачим, али дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Вратите нам режија слику у судници молим вас 
кажите. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ:  У погледу исказа сведока,  имам три 
примедбе, фотографија, слика 21 показује да нема, тамо где каже сведок да 
је изашао у овај, преживели, уопште нема прозор, то је са десне стране 
куће. У вези УЧК; ОВК, имамо разлику са другим сведоцима, посебно са 
Хаџи Чекуом, јер он тврди, покушава да их добије у то време, у време 
бомбардовања, мрежа 061 је једино постојала и није функционисала. Значи 
да он зна некога, рекао је да је употребљавао двоглед. Данас је рекао да 
није имао двоглед, на питање колеге Шћепановића. Зато сматрам да је ово 
неискрен исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли можда оптужени имају питања? 
изволите, господине Поповићу. Будите овде, молим Вас, будите ту негде 
поред Поповића, може ту. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Само једно питање имам за господина, одакле 
му, ко му је дао број да ступи у контакт са ОВК? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбијам. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, остали оптужени? Изволите господине 
Брновићу. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Добар дан, да ли могу директно да питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питајте. 
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ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Јесам ли Вама рекао или коме сам то рекао 
ону реч која ме је увредила, оно «мутмељуље»? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: То сте рекли када смо били у Ћушки на 
тракторима, моја жена Вас је питала и питала Вас је, шта се то догодили и 
Ви сте рекли «мутмељуље». 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: У реду, то да. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: И да сте око двадесетак пута, били сте ту 
у правцу Захаћа и. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: То нећу да коментаришем, јер двадесет 
пута одласка и враћања, то је десет часова путовања, то нећу да 
коментаришем, то је врло неозбиљно. Међутим, за Влаховић Ранка кажете, 
знате ли ко је командир у полицијској станици Озрен.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Влаховић. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: У полицијској станици је командир 
Влаховић Милован, значи Влаховић Ранко нема везе, он је само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био тамо тај Ранко Влаховић? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Пре рата и на рат је био шеф Ранко 
Влаховић и ти си био укључен у тај пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Кељменди, сачекајте. Да ли је био 
уопште тај неки Ранко Влаховић? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ:  Чуо сам за неког дечка у Озрену Ранка 
Влаховића, али командир полицијске станице је био Влаховић Милован, а 
сада овај  Влаховић Ранко шта се њему замерио, комшије ту. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Не, не, није комшије, него је ухватио у 
кола мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Кељменди, да ли Вас је он у 
саобраћају нешто ухватио, у неком прекршају тај Ранко Влаховић? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ:  Код војне касарне увео ме у кола и до 
Дрвног комбината, а Вама је познато где је, рекао ми је «Ћушка има да 
плати високу цену», он је знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је тај Ранко Влаховић млад или стар? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 30 до 32 године је био тада прије рата, 
сада колико има, Ви знате боље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. Да ли имате још неко питање? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Не бих имао више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, вратите се онда на место. Да ли 
пуномоћници имају питања? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Само једно питање управо у односу на ово што је 
сведок рекао да ли може да сведок каже по његовом мишљењу, када је 
почео рат на Косову? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одбија се, немојте одговарати. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, молим за образложење, зашто одбијате? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, немојге образлагати. Пуномоћници да ли 
имате питања? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Ја тражим да о томе одлучи веће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 
 Бранилац оптуженог Абдулаха Сокића, адвокат Дејан Крстић 
пита сведока, да ли зна када је за њега почео рат на Косову. 
 
 Председник већа забрањује ово питање. 
 
 Бранилац тражи да о томе одлучи веће. 
 
 Веће се повлачи, удаљавајући се од стола, ради одлучивања. 
 
 Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Одбија се одговор на ово питање. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Крстићу, још неко питање? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Не судија, само да објасним због чега сам питао 
ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, немојте објашњавати. 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, сведок је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Крстићу, немојте објашњавати, немојте 
објашњавати и немојте нам одузимати време. Пуномоћници, господине 
Радоњићи. Господине Крстићу, седите, оставите то за завршну реч. 
Изволите, господине Радоњићи. 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Он је рекао да пошто су се 
удаљиле ове војне снаге из села, он је пошао и хтео сам да га питам само, у 
коју је кућу он прво ишао да види овај шта се десило ту и што је рекао да је 
гасио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекао је да је прво ушао у кућу Дем Гашија. 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, чекајте да видим. 
Пун.оштећених МУСТАФА РАДОЊИЋИ: И још једно питање, после 
колико времена су они покупили те остатке тела тих запаљених људи и 
сахранили? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: 14. маја они су остали тако како је то 
било, а 15. маја ми смо њих сахранили увече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, сутрадан од овог догађаја? 
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СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да, 15. маја увече, јер је било јако 
ризично. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: У колико гробова су их сахранили? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: У масовну гробницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У једну гробницу, то је рекао, у кесе па у масовну 
гробницу. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Колико гроба је било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У масовну гробницу, једна гроб, масовна гробница. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Сва лица сте? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Добро, хвала, немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Немате питања? Изволите. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли може сведок да нам објасни где се 
то тачно десило што је Брновић ову реч сад што сте превели, како се нашао 
код колоне, како је дошао, где је тачно место то било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, он је чуо те увредљиве речи? 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли је он непосредно чуо и где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је његова жена чула. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: У Ћушку је рекао у колону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте то Ви чули или Ваша жена? 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Моја жена је била са троје деце на 
трактору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његова жена.  
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Ја сам мислио да је он. Гарантујем 
животом да је рекао, Брновић зна сваки ко је у Ћушкој учинио, зна све, 
гарантујем животом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кељменди, немојте викати, ми смо 
завршили. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сада можете да останете у судници, можете 
овде у судници да пратите ток главног претреса и можете да одете у 
Службу за помоћ и подршку сведоцима ако се не осећате добро и да тамо 
сачекате крај суђења и повратак Ваш кући. Хвала Вам што сте дошли. 
СВЕДОК ТАХИР КЕЉМЕНДИ: Имам право само две речи да употребим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате сад право кад смо завршили, сада можете 
да идете и само да се поздравимо и да Ви позовете молим Вас Мујо Гаши 
сведок. Можете овде или у Служби за помоћ и подршку. Отпратите 
сведока молим Вас.   
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите. Узмите слушалице. Значи, 
морате да помогнете сведоку за слушалице и за канал и за све. Чујете ме, је 
ли тако. Добар дан. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да констатујемо, Ви сте Мујо Гаши, је ли тако? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, Муј Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Муј Гаши? Добро. Ваши лични подаци које сте 
дали истражном судији 27. априла се нису променили?  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Све је исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо Вас позвали 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 питање које би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој 
срамоти и знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ја Вас 
подсећам да сте код истражног судије положили заклетву пре него што сте 
дали исказ. 
 
 Са подацима као на записнику од 27.04.2010. године, упозорен, 
опоменут, након што га председник већа подсећа на заклетву коју је 
претходно положио када је саслушаван код истражног судије, 
исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте разумели ово упозорење, ја сам Вас 
подсетила на заклетву коју сте положили? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у односу на то када сте саслушавани код 
истражног судије и после тога ишли на препознавање, јуче ишли на 
препознавање, да ли имате нешто да додате томе и да ли остајете при том 
исказу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, стојим иза тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у ком сте насељу живели у селу Ћушка? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: То је село Ћушка, ја сам живео у насељу 
Хасанбећај, то је породица Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми Иса Гаши да ли је Вама нешто, 
да ли сте у неком сродству? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, он је мој стриц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његова кућа је ли близу Ваше? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, отприлике је око 10-ак метара од наше куће. 
Имамо један зид између. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми шта се Вама догодило онако у 
најкраћим цртама тог дана, колико сте тада имали година, 20, је ли? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се догодило, где сте Ви били? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана ја сам се налазио кући око 7, пола 8 
ујутро, ја сам спавао у то време, јер то вече сам био јако болестан и дошла 
је моја мајка па ме је позвала и рекла ми је 'ајде устани јер изнад нас село 
се запалило. Устао сам, обукао сам се и стално сам носио поред себе црну 
једну ту торбицу, у њој сам држао елементарне ствари, личне ствари и 
упутио сам се у правцу једне шуме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим путем сте ишли? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: То је пут у насељу тамо где ја живим. Ишао сам у 
ту шуму, ми на нашем језику зовемо луга и ту сам се сусрео са једним 
мојим блиским рођаком који се зове Осман Халили. Ми нисмо знали шта 
се догађа, одвојио сам се од њега и прикључио сам се оној гомили у мом 
насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте се прикључили гомили, на ком месту? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: У нашем насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није Хасанбећ или јесте Хасанбећ? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, то је Хасанбећ насеље, а ми породично сви се 
презивамо Гаши.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ту има неко гробље? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Мислите у кући? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у кући, него ту где сте се прикључили 
осталима? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, то су гробови из нашег насеља и у близини тог 
гробља постројавали су нас и стигле су снаге и рекли су нам ко год има 
новац, злато, лична документа, што значи личне карте све да то бацимо 
испред. Тог тренутка одвојили су нас у три групе, ја сам се осетио да ми 
прети опасност животна, угрожен ми је живот био и тог тренутка, мени је 
јако тешко сад у том тренутку да кажем, ја сам се представио да сам 
инвалид. Након што су нас издвојили у три групе, поређали су нас у зид у 
кући Хакија Гашија. Један војник ми се приближио и питао ме колико 
имам година. Рекао сам му да имам 16 година. Фактички ја тада још нисам 
био напунио 20 година. Рекао ми је на српском језику, не заборављам и то 
треба да вам кажем и још један дан, да живи још један дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао тај што Вам је то рекао, то је 
мушкарац неки? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, војник је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите нам ако можете униформу, које боје? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Униформа је била црне боје и зеленкасте боје, а у 
лице нисам смео да га погледам.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао нешто на глави, је ли имао оружје? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: На глави је имао капу или шешир, како да вам 
кажем, и пошао сам са њим јер тако ми је рекао и ту смо се приближили 
где је била гомила наших чланова породице, моје породице и свих ближих 
рођака и углавном ту су била деца, жене и старци, али тог тренутка ја сам 
стално се представљао да сам инвалид. Један војник пошао је иза мене и 
рекао ми је скини чарапу, скини ципеле да видим да ниси рањен. Ја сам му 
рекао не, ја сам рођен овако. Није са мном више разговарао и наређивали 
су да сви који смо и деца и жене и стари да се попнемо на тракторе. 
Попели смо се на тракторе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми само претходно како је изгледао тај 
који Вам је рекао да скинете ципеле и чарапе? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми смо се попели на тракторе и пошли смо и 
прешли смо отприлике око стотинак метара, нисам баш сигуран, ту у 
близини куће Ајета Гашија. Зауставио се трактор, односно стао је трактор, 
није радио, а не знам због којих разлога. Тог тренутка горела је кућа Ајета 
Гашија, и један војник који је имао повезач црвене боје на глави он је 
активирао трактор нешто са аутоматским цевом нешто је тамо дирао, а шта 
је дирао не знам и наредио нам је да изађемо на главни пут Пећ-Приштина 
и рекли су нам да идемо у правцу Пећи. Ми смо тад пошли и стигли смо до 
фабрике акумулатора. Онда су нас вратили поново и увели су нас у кућу 
Ментора Кељмендија, односно његовог оца Шабана Кељмендија. Ту смо 
ми остали до поподневних часова 3, 4 сата поподне, не знам тачно и 
поново су нам наређивали, реч је о за поподне да поново пођемо у правцу 
Пећи. Кад смо поново стигли код фабрике акумулатора један млађи војник 
рекао нам је немате где да одете, вратите се поново својим кућама. Ми смо 
се вратили и ишли смо у наше насеље, насеље наше породице и по први 
пут ту сам се сусрео са мојим стрицем и рекао ми је да је рањен и питао 
сам га за мог оца. Он је рекао да је твој отац умро, да је убијен, буди јак и 
на крају ми је рекао да су њега запалили. То је оно што сам ја видео и 
доживео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ваш отац убијен у некој од кућа у селу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којој? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Убијен је у кући Азема Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били унутра, да ли сте видели остатке и 
скупљали и сахранили? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Фактички ја сам тело мога оца видео колико износи 
ова чашица за воду. Ништа друго нисам нашао кости или нешто друго.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, описивали сте код истражног 
судије да сте видели неке војнике тада. Да ли сте видели можда да војници 
користе неко средство везе и да међусобом комуницирају на други начин 
осим тако што разговарају? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, било је то радио веза, наоружање, ножеве, 
бомбе, то су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели баш неког како прича преко тих 
радио веза? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Када су стигли, када сам ја њих приметио, односно 
видео један војник је рекао «ево долази Срећко и долази «Нула», «Поп», то 
су имали псеудониме, ја не знам по именима. Они су имали радио везу све 
време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како изгледа та особа за коју кажете «Нула», је ли 
то «Н» или неко друго слово на почетку? То име, то «Нула» или је то 
нешто друго на почетку? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Мени није познато, они су га звали тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Нула»? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тако су га звали «Нула», а како му је име било ја не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао, како је тај изгледао? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Био је, односно изгледао је, не знам како да вам 
кажем, имао је једну мараму на глави и тог тренутка ми нисмо ни смели да 
гледамо право у лице ко је и како изгледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели неко возило да су ти људи 
користили, војници? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Код гробља не, али мало ниже на путу да. Ја војник 
нисам био, да ли су то били ауто-блинд или како их називају, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Морам још да Вам предочим, више пута сте 
у истрази рекла да чујете да неког ословљавају са Срећко, баш Срећко сте 
чули? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, само Срећко, да ли му је то име или презиме, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и како је та особа изгледала? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Он је био висок, мало пунаст, није био обријан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је био обучен, је ли имао нешто на глави? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, на глави није ништа носио, нормално је био 
обучен у војној униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли Ви имате одштетни захтев због смрти 
Вашег оца? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Као одштетни захтев тражим прво од вас да правда 
изађе на видело, а о том питању ће се бавити наш бранилац што се тиче 
одштете. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте гледали фотографије, код истражног 
судије сте гледали неке фотографије и тамо сте указали на неке људе којих 
се сећатет. Да ли се сећате тога да сте гледали неки албум с 
фотографијама? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показаћемо Вам сад те фотографије које сте тада 
видели, на којима сте неког препознали, овде преко документ-камере да 
сви видимо кога сте тамо код истражног судије означили и да 
констатујемо, ако знамо ко је то да констатујемо његово име, јер то тамо 
није уписано.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да се сведоку преко документ-камере 
приказују фотографије на којима је код истражног судије указао на 
неке особе и то: фотографија број 31, из фото-албума одузетог од 
Џудовић Саше. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија, да ли може да прикаже документ-камеру? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не види се баш најбоље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте само да видим, показујемо погрешну 
фотографију.  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Нешто је мрачна слика, тамна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Односно, тек сада се показује фотографија 31 из 
фото-албума Џудовић Саше, овде где је ова група војника. Сад нам кажите 
ко је то, је ли сте видели ту фотографију? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте ту означили?  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Овде сам ја обележио Срећка, на монитору се 
налази са леве стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Ваше леве стране? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У седећем или у чучећем положају? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, у стојећем стању.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Сведок на овој фотографији означава особу прву која стоји са 
леве стране као Срећка Поповића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд Ви њега знате? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Познајем га јер сам њега видео истога дана у нашем 
насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте сазнали његово име? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Онога дана кад је дошао и кад су споменули само 
његово име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су га звали именом, то је та особа за коју 
кажете? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он нама каже овде да њега нико није звао именом, 
он нама каже да је он имао надимак «Ћале» и да су га тако звали? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја сам чуо кад су рекли «долази Срећко», а мени 
нијие познато сад како су га они звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда се на овој фотографији из истог 
албума. 
 
 Показује му се фотографија број 15 из истог албума. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту сте исто означили неког па ћете нам сад рећи 
ко је то? Ког сте ту показали?  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Постоји могућност да ми приближите мало слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ми овако да погледамо па ћемо Вам дати у 
руке, можда боље видите. Да ли сте Ви гледали тада из руке фотографије? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја се извињавам, не види се баш најбоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даћемо Вам у руке.  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: У реду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите? 
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Чини ми се да светло пада на документ-камеру да 
зато прави рефлексију, па не знам да ли би можда решило питање завесе 
позади да се, јер рекао бих да због тога настаје рефлексија која прави. У 
реду то, него просто је можда лакше или сијалица, нешто јесте сад.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате кога сте Ви то показали? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, сада мени, ја не знам да ли треба препознавати 
Срећка или неког другог? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, ја Вас питам, Ви сте код истражног судије 
показали неке људе и онда нама овде истражни судија није уписао о ком се 
ту ради, то морамо да погледамо сада и да констатујемо да би то огли да 
користимо. Ви сте на тој слици 15 показали лице које је у чучећем ставу 
одмах иза лица која стоје, а пети је са десне стране са брковима, као лице 
које препознајете које је било у Ћушкој, али му не знате име. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, сећам се сада, јер прошло је доста година и 
нормално да човек заборавља, прошло је дванаест година и ево, сваки пут 
понављају се ти, односно сећамо се тих тренутака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је позната та особа или није? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, дајте нам онда да видимо да ли можемо да 
констатујемо. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ:   Ја знам да је било једно лице које је носило бркове 
и да је стално имао митраљез поред себе. Оног дана је било тешко 
препознати неког, односно запамтити, јер је тога дана било, како се код нас 
каже, кијамет, страшно, увек смо мислили да ли ћемо остати живи или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 
 Сведоку се показује фотографија из фотоалбума,  фотографије 
одузетих од Џудовић Саше. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  23 сте рекли, да ли се сећате те слике, да ли је то та 
слика или сам ја погрешила албум? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то та слика? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, то је та фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шга сте рекли за ту особу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, видео сам га, рекао сам да сам га видео у селу, 
али није ми познат, не знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тако ми се чини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знамо ко је то, тужиоче? Тужилац зна, ми не 
знамо. Ко је то, не видите добро? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја не знам, јесу то фотографије од Џудовић 
Саше? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу, од Џудовић Саше, то је Џудовић Саша, 
добро. То је тужилац рекао без микрофона да је то Џудовић Саша. Затим 
показаћемо фотографију број 30 из истог фотоалбума, на којој сте опет 
означили неког.  Ово је опет нека групна фотографија и да ли ту нешто 
препознајете? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Само један тренутак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако видите тако, а ако не, онда да Вам додам ово. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Овако се не види добро. Ако можете овако, а ако не 
можете да видите, даћемо Вам у руке. 
 СВЕДОК МУЈ ГАШИ: У реду је, са десне стране у монитору, види се 
Срећко, сада се сећам и презимена, колико ми се чини, Поповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, тако сте рекли и код истражног судије. Са 
десне стране стоји или седи, стоји или чучи? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, стоји, овде у суду је са моје десне .стране, стоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, још неког, да ли ту препознајете? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, овај у седећем ставу са леве стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Са Ваше леве стране? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Односно са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овај што чучи? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У првом или другом реду? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, он је близу Срећка, он је у седећем ставу 
испред Срећка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он је испред Срећка, чучи доле? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада, који је од ове двојице, један и други с.у 
близу Срећка? Знате, зато што сте Ви код истражног судије рекли, то је 
овај са црном траком, али ту су двојица са црном траком и обојица чуче и 
обојица су поред Срећка, односно те особе коју Ви означавате као Срећко, 
а што је тачно. Кажите, који је од ове двојице? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Овај први, не осећам се баш најбоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, овај први с лева? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не. 
ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Рекао је да се не осећа добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не осећате се добро? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, то је била та фотографија, можете ли да 
погледате још једну фотографију, да нам кажете које је то лице? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ако је то лице које чучи први с десно, са црном 
траком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овако каже, не с десно, с лева, испод Срећка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Испод Срећка, то је десна страна фотографије и 
чучи човек, то је Милан Каљевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Милан Каљевић. Каже овде код истражног судије 
сте рекли, познато му је лице које чучи испод Срећка Поповића са плавом 
косом, са црном траком преко чела, то је лице које је било у Ћушкој, а не 
зна како се зове, то је Милан Каљевић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Још неког да ли познајете на овој 
фотографији? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо још једну, да ли можете још једну 
фотографију да погледате коју сте већ видели код истражног судије, само 
Вам то показујем. Добро, фотографија 36 из истог фотоалбума. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Добро, нема проблема 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је исто једна групна фотографија. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ:  Могу ли да добијем оригинал? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете да добијете оригинал. 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да имам мало ближе. Да је оног дана био активно и 
учествовао активно, ја сам рекао за овога који је овде у средини, у седећем 
ставу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чучи доле? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Чучи, не не овде где чучи, где је у седећем ставу 
доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да приђете овде да нам покажете? Ако 
можете да ставимо ту фотрафију, да Ви директно покажете, да сви видимо. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Овај који има ту мараму на глави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада нам изоштрите мало па ћемо да видимо, 
чекајте да ако можемо ту да изоштримо слику. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да ли сада видите?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Аха, овај са црном траком? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Е ја ћу мало померити оловку и види се овде, 
изгледа да је био мало млађи, тако ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тај са црном траком? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. Да ли сада видите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, а код истражног судије  сте рекли, на 
фотографији 36 је лице које је, познали сте опет Срећка Поповића, да не 
показујем, код истражног судије сте баш показали на слици Срећка 
Поповића. А ово тужиоче кога показује, да констатујемо да показује, 
Каљевић исто? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Чини ми се да је Каљевић, сада не видим добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, тужилац не види добро, и мени се чини да 
је то Каљевић, али. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причамо да ли је ова особа коју сте претходно 
означили са црном траком, питам тужиоца да ли се он зове Каљевић или 
не? 
 
 Опомиње се оптужени Поповић Срећко да не добацује из дела где 
се налазе оптужени. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немам појма, господине Срећко Поповићу, какав 
сте Ви.човек, како реагујете, какви су Вам афекти и остало, не можете 
причати тако гласно да Вас ја чујем и да реметите овде ред. Значи не 
можете се уопште понашати тако. Ово Вам је сада опомена па после тога, 
знате, онда Вас опет удаљавамо и тако. Значи научите да се  понашате. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Извињавам се, да ли може још само мало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Може да Вам се приближи фотографија. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, и овде се налази Срећко, он чучи испред 
овога који има тај ширит. Да ли сада Ви видите тога? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да констатујемо да показујете оптуженог Срећка 
Поповића. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: За остале постоји могућност да сам рекао, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Имамо још смо означили неке људе, да ли сте 
спремни да сада то погледамо или морате да се одморите? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да пробамо и да не изгубимо време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овим другим фотографијама то је из 
фотоалбума одузетих од Славише Кастратовића, Ви сте на слици број 1 
означили неког. Значи приказујемо ту фотографију број 1, погледајте. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, то је сада са моје стране, то је значи са десне 
стране, он је у стојећем ставу, носио је аутомат у рукама и то је Срећко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има или нема траку на глави? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, нема, не види се овде да носи траку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, тако сте рекли и код истражног судије, да 
на фотографији 1 је лице које стоји са калашњиковим са десне стране када 
се гледа у фотографију Срећко Поповић, онда сте на фотографији 4 
означили сте неког. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, ту се налази лице, оно држи цигарету у руци и 
има нешто као ширит на глави, име ми није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овај који држи овога у плавој униформи? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, не, овај други горе тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овај позади са траком? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, са траком и уздигнуте руке, држи цигарету. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, тако сте рекли и код истражног судије, да 
је то трећи са леве стране када се гледа у фотографију. Да ли је то опет 
Каљевић, тужиоче? Изгледа да јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Изгледа да јесте, али питаћемо Кастратовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И фотографија број 9 код истражног судије и ту 
сте показали. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, то је исто лице, подигнута два прста горе и 
чини ми се да носи и амблем, односно грб УЧК, то је исто лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, значи исто то лице на фотографији 9. То су 
те фотографије које сте гледали код истражног судије и сада сте 
разјаснили, то је то. Вратите се молим Вас на место за сведоке. Ви сте 
имали, обавили препознавање у овој посебној судници преко непровидног 
стакла? Да ли се тог сећате, да сте обавили код истражног судије и пре 
доласка овде на претрес јуче? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, ми смо јуче отишли тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а код истражног судије сећате се да сте 
обавили препознавање, када сте били у априлу месецу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јуче сте означили једну особу, хоћете да нам 
кажете, шта је, јуче сте за једну особу рекли да сумњате да је била у 
Ћушкој, нисте сигурни. Шта Вам се ту учинило познато? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Нисам био сигуран, прошло је дванаест година и 
нисам сигуран ни у себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли ту особу везујете за неку ситуацију у којој 
сте били и коју памтите? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, не повезујем са неком ситуацијом конкретном, 
не сећам се, жао ми је, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, рекли сте код истражног судије да су 
неке особе биле маскиране. Какве су то маске биле, да ли сте видели да 
неко има неку кожну маску на лицу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, то сам изјавио, односно рекао. Било је 
маскираних, било је оних који су били намазани фарбама разним, а било је 
иних који су изгледали нормално, носили су мараме, неко је носио и траку 
на главу, неко је носио и шешире, те велике капе, како се зову, а било је и 
маскираних који су носили маске, покривених лица, тако да само очи и 
уста су им били откривени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте приметили да, осим оружја, неко носи 
можда носи нож или бомбу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, носили су и ножеве и бомбе, имали су поређане 
ту на грудима, а тада ја нисам ни знао шта су то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте видели можда да неко има кожну маску 
на лицу? Рекла нам је овде сведокиња јуче да је неко имао неку кожну 
маску на лицу. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тај сведок који је јуче изјавио, могуће да је то 
видео, али мени није познато. Ја знам да је било маскираних људи, да ли је 
то била кожна маска или нека друга, то ми није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И чули смо јуче, такође од сведока да је неко имао 
укрштене реденике на грудима са муницијом, оквири са муницијом 
укрштени на грудима. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте Ви то видели? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, видео сам, да, то је било поређано у виду 
реденика, да било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Код једног или више? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: За једног сам сигуран, а за остале не. Дакле, тај дан, 
то је било страшно, ужас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли можете да ни кажете, да ли је од Вас 
одузето, да ли су од Вас одузете неке вредне ствари? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Од мене, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта је одузето, набројите. 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Узели су ми сат, личну карту и један златни ланац, 
новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико новца, да ли знате? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Имао сам негде око 800 марака, ми смо били 
приморани, односно речено нам је, не њима да дамо у руке, него да их 
бацимо ту испред нас.  А мом оцу је одузето отприлике око пет хиљада 
марака, можда је имао и више, али ми није познато, нисам толико сигуран 
колико је имао са собом, јер није толико битно сада новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ако сте спремни, ако нисте много уморни, 
да наставимо, тако што ће Вам питања постављати странке. Ако сте 
уморни, можемо да направимо и паузу, реците ми како хоћете. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Нема проблема, како Ви желите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Онда тужилац, видећемо сада да ли има питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Тужилац нема питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли браниоци имају питања? Изволите 
господине Борковићу. Дајте нам режија ако можете слику суднице, сведок 
не мора да се окреће. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Сведок је дакле рекао да је чуо у једном 
тренутку речи: «Долази Срећко». Шта се дешава у том тренутку или пре 
тога, јесу већ мушкарци раздовјени од жена и деце, јесу ли у групама, да ли 
је то све пре тога свега или након тога? Који је то тренутак, отприлике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У ком тренутку се чује када долази Срећко? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја сам то чуо у моменту када смо ми били 
распоређени односно поређани тамо поред гробља нашег насеља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не, пита Вас бранилац, да ли сте тада, да ли су 
мушкарци и жене били заједно, да ли су били одвојени? Јасно нам је да је 
то било ту у Хасанбећу ту поред гробља, значи у ком тренутку? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, жене и деца су били мало даље од нас, а ми 
смо били наслоњени на зиду. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Јесу ли већ мушкарци били раздвојени од 
жена и деце? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Раздвојени су од жена и деце, ту су на зиду.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: И да ли сведок заиста  види да долази 
Срећко и одакле долази, са ким долази? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не можете, да ли заиста види да долази Срећко, 
мислим. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Али он види Срећка који долази, чује, да 
ли он види неко лице које долази? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте чули, ево долази Срећко, да ли сте Ви видели 
да неки људи долазе, да ли су заиста и дошли неки људи и како сте међу 
тим људима баш видели да је то Срећко? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Срећко је био заједно са оним другим лицима и ја 
сам чуо када је речено: «Ето Срећко долази»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Видели сте да долазе неки људи, то Вас пита 
бранилац, неки војници. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, ту је било доста људи, ту су били полицајци и 
војници, а одакле су дошли, то је већ друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То кажете да су били у различитим униформама? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, било је и у полицијским униформама, 
војним, војничким, биле су две, три униформе, било је зелених са црвеном 
бојом, то су биле шарене боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли дакле сведок види да долази неко, 
макар то звао и Срећко или то не види или само чује? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је сада да су дошли. Чекајте, како су 
изгледали ти који су дошли, што кажете, дошли су неки ту, како су они 
изгледали, какве су њихове униформе? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, малопре сам и рекао, шарене униформе, 
зеленкасте боје, то су војничке униформе. Ја то понављам пар пута, 
обзиром да је прошло доста времена и човек неке ствари заборавља, јер ја 
се осећам исто онако као што сам се осећао тога дана када ми је убијен 
отац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Судија, сведок ми не одговори ни на једно 
питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, то ћемо евидентирати као примедбу. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ја имам утисак дакле да он хоће да 
прикаже име Срећко и долази Срећко, вербално то чује, само зато да је 
отприлике инструисан унапред  да је он ту присутан, он нити ми каже, када 
долази, у ком тренутку, да ли он њега види. Када Ви први пут видите 
Срећка? Ви га препознајете, да ли када долази наводно или је ту присутан? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ:  Да ли се ради о томе да је он присутан ту или он 
долази, тек долази. Они су изговорили, «ево долази Срећко», они нису 
рекли, ево Срећко је ту, него су рекли, «ево, долази Срећко». 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: И када он тада први пут виђа Срећка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вам одбијам, када сте Ви открили ко је од тих 
људи који долазе, Срећко? Када сте Ви идентификовали, ако дође њих 
тројица или петорица ко је Срећко, па нам га после показујете на сликама? 
Пазите, Ви дефинитивно на сликама показујете Срећка Поповића. Када сте 
открили да је та особа за коју кажу, «Ево долази Срећко», изгледа тако? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, ја сам то чуо када су га звали Срећко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте открили ко је од њих Срећко, то Вас 
питам? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана сам ја открио да се он зове Срећко. Да ли 
се он сада стварно зове Срећко или неко друго име, мени није познато, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  По чему сте открили у тој групи војника ко је 
Срећко, то Вас питамо, разумете? Када сте повезали то име и изглед тог 
човека? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ:  Да, схватио сам Ваше питање, али увек када су 
говорили, «ево долази Срећко», он је био први. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како је изгледао тај који је био први? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Био је мало пунаст, у униформи, није носио капу, 
нисам сигуран да .је носио капу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Онако како сте га описали у истрази и данас, 
добро, изволите. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро, из ког правца долази Срећко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, то Вам одбијам, сада из ког правца, он тамо 
стоји постројен уз зид, прича да је био уплашен. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ:  Носи ли бомбу Срећко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте приметили, да ли је као саставни део 
опреме имао бомбу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не знам, нисам сигуран, знам да је имао радио везу, 
имао је аутоматско оружје, имао је пиштољ. 
АДВ.БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Желим само да ставим примедбу на исказ 
сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.БОРИСЛАВ  БОРКОВИЋ: Дакле, израз «долази Срећко» у контексту 
свих догађаја није уобичајен, не само с тога што Срећка нису звали Срећко 
него њега зову «Ћале», па је очигледно да је термин, израз «долази 
Срећко» дат сведоку као налог припремљен унапред да га користи да би се 
у контекст свих ових догађаја на лицу места ето убацио и Срећко Поповић. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има неких разлога да ви, да ли ви 
знате ту особу од раније, тог Срећка Поповића? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, нисам га познавао пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда чули да неко из ваше фамилије 
познаје Срећка Поповића и да је с њим био у завади некој, у неком сукобу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми нисмо били у конфликту, неспоразуме нисмо 
имали ни са ким,  не само са Срећком јер мој отац је био земљорадник, он 
је радио само земљу и тиме се бавио. Не само са Срећком него и са свим 
другим комшијама Србима, ми смо са њима увек били у добрим односима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам, да ли сте неке од ових фотогорафија 
које су вам показане код истражног судије видели некада јавно објављене 
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раније заједно са именима људи? Јавно објављене, мислим на штампу, на 
телевизију, на друга средства комуникације? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Срећка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Срећка, него све ове фотографије, да ли сте 
некада видели раније? Па и Срећка наравно. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Фотографије по први пута видио сам овде код вас, 
овде у судници, колико памтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Шћепановићу. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја бих упознао сведока да је казао пред 
истражним судијом 27.04.2010. године на страници 14/52, каже на питање 
«Да ли сте неког препознали», «Брновића који је био командир полиције у 
Клинчини», па бих га питао како му је то познато? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми Брновића смо познавали, дакле цело село. Он је 
радио као командир полицијске станице у селу Клинчина и ми смо га 
познавали сви отуд. И стало су га звали Брновић. Ја никада нисам имао 
проблема са њим, био сам млад, нисам имао проблема. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, изволите. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, сведок је рекао данас да је од његовог оца 
остало толико мало након што је, када је видео, или после свега, па просто 
интересује ме како је препознао да се ради о телу његовог оца, ако може да 
се изјасни о томе јер је рекао да је остатака било мало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте ви добили те остатке вашег оца, када сте 
установили да су остаци вашег оца такви и да их има толико да могу да 
стану у чашицу, одмах ту на лицу места или касније? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми до  краја рата нисмо ни знали да је настрадао 
мој отац али анализом ДНК установљено је да је то мој отац. Ту је 
изгорело много људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су вам тада предати сви остаци и да ли је 
вршена ДНК анализа? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама предали све остатке и рекли да је то што је 
нађено идентификовано? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми смо тада препознавали, идентификовали и по 
нашим обичајима верским ми смо њих сахрањивали, а ја сам нашао ето 
толико колико може да стане у чашици кости мога оца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Могу да кажем да ми је јако жао због тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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Да констатујемо сада да сведок је на ово узнемирен и потресен и да 
почиње да плаче. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да плачете, молим вас. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тешко ми је, тешко ми је, јер ми личи на 
провокативно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није провокативно, само разјашњавамо када су 
нађени сви остаци и када су то успели да сахраните. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Стварно ми није била намера, судија, да сведока 
узрујавам, заиста, просто је било ето разјашњење у питању. Добро, може 
ли сведок да се изјасни да ли је 14.маја 1999. у Ћушки убијена особа нека 
женског пола или неко дете или су сви убијени били само мушкарци? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: 14.маја, ако је реч о томе. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, да. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Жене и деца нису убијени. Ту су убијени само 
мушкарци. Мој отац је убијен и мој стриц и наравно синови од стрица и 
убијено је укупно 13 лица породице Гаши. Међу њима био је и мој отац. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, а зна ли сведок колико је укупно људи 
убијено у Ћушки, колико укупно мушкараца? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, тог дана, само у Ћушки? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Отприлике убијено је око 42 Албанаца. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да ли су то све били становници Ћушке или је 
међу убијенима било и мештана других села? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, било је и гостију, како ми кажемо. Двојица су 
била из села Гораждевац, један је био из села Грабовац, а један је био из 
Раушића, а један је био, то значи мој ујак из села Враноц, ето њих се сећам 
из тих села. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро, да ли су позната имена свих убијених тога 
дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њему или уопште? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Не њему, уопште дакле да ли су познати? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви знате да ли су имена свих убијених 
позната? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: За тај дан? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Да, да, за тај дан, говоримо само о 14.мају 1999.? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, зна се који су убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Да ли је можда сведоку познато да је 
пронађено неко тело а да ипак није идентификовано? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су позната сва имена онда не може нико остати 
неидентификован, па вам то одбијам. 
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АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро судија, али извините исто питање сте ми 
дозволили за претходног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесам, али сад више не. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Сад више не? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. Још само једно питање за овог сведока. 
Може ли да се изјасни да ли су мушкарци из села Ћушка ноћу чували 
стражу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Зашто смо ми, мислите да смо одржали ту стражу? 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Па не, ја питам да ли су? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Сада, сада чујем за стражу. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Добро. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Није било, колико је мени познато, није било, ако 
ви знате да је било то је већ друго, а код нас тога није било. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Немам више питања, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Радивојевићу, изволите. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Само два питања. Да ли је сведочио у 
предмету против Веселина Бешовића пред Окружним судом у Пећи? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Јесте ли изјављивали тада да је он 
учествовао у селу Ћушка? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Колико се сећам то је било 2000.године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли сте тада у том поступку рекли да сте 
видели Веселина Бешовића у Ћушкој? То вас пита бранилац. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не знам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Шта сте изјавили тада? Да ли сте 
спомињали било кога другог? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Заборавио сам. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Слажем се да је превод био коректан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? Чекајте само да чујем сад господина Ганија, 
шта је рекао? 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: «Заборавио сам». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заборавио сам, добро. 
АДВ.МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ништа председнице, надам се да ћете 
прибавити тај спис па ћете онда ваљда покренути поступак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нам пошаљу. Добро. Оптужени неко питање? 
Господин Мршовић. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само једно кратко питање, обзиром да се 
сведок изјаснио у којој кући су пронађени остаци његовог оца, да ли му је 
познато да ли је та кућа изгорела? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато то да ли је изгорела та кућа? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, мој отац је био у кући Азема Гашија, ту су они 
убијени, ту су исто тако изгорели. То знам и док сам жив нећу то 
заборавити. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само, ја се извињавам, ако може да појасни да 
ли је он видео да је кућа изгорела или му је неко причао? Само толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви били тамо да видите да ли је та кућа 
изгорела или вам је неко причао? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, ми смо кућу видели сами, јер ми нигде нисмо 
ишли после тога, ми смо били кућама и то није далеко. Ја за два минута 
могу да стигнем у ту кућу где је убијен мој отац. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Хвала вам. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Поповић, изволите. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да ли је могуће да добијем мало воде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћемо, само да заврши оптужени Поповић са 
питањима. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Ја ћу само кратко, два питања. Кад је наводно 
чуо моје име да ја долазим, с ким сам долазио, је ли видео колико је са 
мном било, да ли сам био сам или је још неко био са мном? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та група војника која је дошла колико их је било, 
један, па сте ви били сигурни да је то Срећко Поповић или више њих и 
колико? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Срећко је био у средини, нешто су говорили, није 
ми познато шта су говорили али је било доста војника. То је био моменат 
кад нисмо ни смели да подигнемо главу да видимо који су ти људи. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Друго питање, пошто видим да је то далеко, 
друго питање постављам исто у вези тога шта сам имао ја од наоружања и 
гардеробу коју сам имао, коју униформу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описао вас је, питала сам га, не зна за капу, 
униформу, рекао је можда. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да ли сам имао бомбу, тромблон? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је можда, бомбу можда, не сећа се, тада није 
знао. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Где, на којем делу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да сте имали моторолу, нисте пратили. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Госпођо, ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком делу, да ли знате на ком делу је имао 
бомбу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Они су стално то носили уобичајено, ту на грудима, 
оно што су носили на грудима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите примедбу онда, знате. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Јер ја у џепу нисам имао могућности да видим да 
ли носе. 
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ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Само још једно да питам, па ћу примедбу 
после дати. Пошто није видео шта носимо од, какву тачну униформу сам 
тог дана имао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите какву тачну, боју или шта? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Боју и да ли је то био комбинезон једноделни 
или је било дводелни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ви то коју тачно је униформу имао, 
какву, које боје, да ли је и из колико делова? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја не разумем шта то значи комбинезон. Горе је 
имао нешто друго, значи мајицу, носио панталоне, значи нормално како се 
обуче човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Е сад могу примедбу, јер ово је чиста лаж. Ја 
сам тог дана, ја не кријем да нисам био у том селу од почетка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то и рекли. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Тог дана ја бомбу сам имао али не на том делу 
које он прича то је једно, аутоматска пушка моја је дрвени кундак са 
додатком за тромблоне. Тромблон што увек, сви они знају, ја никад без 
тромблона нисам ишо, значи овде су били пет тромблона, зато га питам, 
видим да лаже, јер тромблони су изузетно уочљиви, а ја никад нисам ишо 
било које акције нисам ишо да не носим барем пет или више тромблона, 
зато сам га пито. Ево чист пример лажи. Друго, ниједан од момака мене 
никад није звао именом, увек су ме звали «Ћале» или «Стари», а већином 
«Ћале», јер они су ми га и дали тај надимак, то је господо истина. Ја не 
кријем да нисам био тамо, а господину поручујем ако га интересује истина 
ко му је убио оца нека пита тужиоца и остале браниоце њихове који штите 
оне који су му то урадили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Толико, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите се на место. Изволите оптужени Момић. 
Каже оптужени Срећко Поповић да је био заиста у селу Ћушка и са још 
једним оптуженим Николићем да је био у неком лугу и да није стигао до 
Хасан Бећа него да је изашао горе после на пут, тако да вам на тај начин 
предочавам ту његову одбрану и ово за надимак сам вам рекла да нису 
звали Срећко него «Ћале», то је његова одбрана, само да вам кажем шта је 
он рекао. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Мени није познато како су га звали, шта то значи у 
то време «Ћале», он каже да је био у Ћушку, он је био поред гробља нашег 
насеља. Ја не заборављам дан 14.мај, може да каже шта год жели и стварно 
драго ми је што сам се непосредно видио са њим, суочио јер не постоји 
ништа теже него кад се суочиш, кад видиш човека који ти је убио оца. Он 
може да каже шта год жели, ја говорим о злочинима које је он учинио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да видимо сад још има оптужени Момић да 
вас пита нешто. 
ОПТ.РАНКО МОМИЋ: Само једно кратко питање за сведока, тиче се и 
мене. Прво да те питам јесам ли ти познат? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате са Ви, морате са Ви, не можете питати «да 
ли сам ти познат», препознавање је обављено, ви сте добили записник, ако 
нисте даћу вам сад. 
ОПТ.РАНКО МОМИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, немојте одговарати. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Нема проблема, може да пита шта год жели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да нам дате слике на мониторе. Изволите. 
ОПТ.РАНКО МОМИЋ: Питање једно, да ли је видео када је скупљан 
новац и злато у Хасан Бећу, пошто сте рекли да сте били ту међу људима, 
да ли сте видели да је неко супљало новац и злато и ко је то урадио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од војника мислите? 
ОПТ.РАНКО МОМИЋ: Да ли је он видео било ко да је то скупљо и ако је 
видио ко је то радио? Да ли је војник неки радио или цивил? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја сам тада видео војнике који су тражили тај 
наовац, ви сте Ерзен Љушија терали да то скупља, а он је тога дана био 
јако, јако млад и могу да вам опишем како он изгледа. Имао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, немојте описивати, видели сте Ерзена 
Љушија, добро. 
ОПТ.РАНКО МОМИЋ: Још само једно питање ако може. Да ли он зна ко 
је наредио Ерзену Љушију да покупи то злато, ако зна да каже? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Па лице ми није конкретно познато али то је био 
неко од вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није вам познато. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми нисмо смели да тражимо сад и да знамо ко то 
даје такво наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Немате више питања. Још неко од 
оптужених? Оптужени Поповићу, шта је било сада? Не можете сада 
коментарисати имамо још питања, пуномоћници да ли имају питања? Не, 
немају. Изволите госпођо Кљајић. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Имала бих питање за сведока. Рекао је да је особа 
коју зна као Срећко, носила мотороле, можда ми је промакло, да ли је 
уочио коришћење тих моторола, да ли је разговарао са неким? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте разумели питање? 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Или је само видео да носе моторолу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим што сте видели да људи имају мотороле, да 
ли сте видели да неко разговара? Окрените се овде и пратите сад ситуацију 
на мониторима, имамо коначно слику, па можете ту да пратите. 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Они су стално носили мотороле и разговарали али 
ја сад не знам с ким је он разговарао и да ли је разговарао тог тренутка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли разумете питање, да ли сте у тој ситуацији 
видели да људи разговарају моторолама или само да их носе? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Само да их носе, то што нисам видео нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Да ли је сведоку нешто познато о одузимању возила 
из села? Рекао нам је за злато и новац, путничка возила? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана из нашег села нису одузели возила, него 
су само запалили возило Чауш Љушија јер чини ми се пошто нису могли 
да ставе у погон ауто због тога су га и запалили. Извињавам се, тога дана 
нису узели возило. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: А када су узели возило? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Узели су један ауто од Ахмета Гашија, то је брат од 
стрица и то је био «Опел Омега» беле боје. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Реците ми да ли је неко у Ћушки имао црвеног 
«БМВ»-а? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не. Колико је мени познато не. То се догодило 
отприлике 17. и 18. било кад су први пут дошли у село то се тад догодило, 
то је био «БМВ» о коме питате, а мени није познато да је био неки «БМВ» 
црвене боје. Знам да је то била средина месеца, да ли је био то 17. или 18. 
април не сећам се тачно. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Молим вас, само да то објаснимо, када су дошли ту 
иза 14-ог, значи тада сте видели црвени «БМВ»? Не разумем вас шта 
хоћете да ми кажете, тај црвени «БМВ» који помињете. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Мени није познато да је био неки «БМВ» црвене 
боје. Можда неко други зна више о томе али ја не знам. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: Значи вама није познато да је неко у Ћушки имао 
црвени «БМВ»? Није, у реду. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: У нашем насељу, у мом насељу не. 
МАРИНА КЉАЈИЋ: У реду, хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да се надовежем на ово. Ви сте 
причали код истражног судије о акцији у априлу месецу, је ли то била 
акција у целом селу вашем насељу, јесу ли то долазили код вас код куће, 
шта је то било у априлу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: 17.априла они су дошли ту близу поред гробља, да, 
истина је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега је била та акција? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не знам, они знају боље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте код истражног судије да је било тражење 
оружја, зато вас питам, јесу ли били код вас кући или не? 
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СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, мислио сам о нечем другом да нису тражили 
али су узели једну ловачку пушку и један пиштољ за кога је неко имао је 
дозволу. Ја не знам да ли је то било државно или чије је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли ви знате Мухарем Суљ 
Гаши, да ли је то једна особа која се зове Суљ Гаши, а ви га зовете 
Мухарем или су то две особе? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, то је исто лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто лице. А шта му је име, шта је надимак, 
шта је име оца или тако нешто? Значи како му је право име, како је име 
његовог оца и какав је његов надимак? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ми као породица Гаши, ми смо га звали Мухарем, а 
у документима и био је Суљ Гаши, а његов отац Азем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суљ Гаши, од оца Азема који је имао надимак 
Мухарем? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, ми као породица смо га звали тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разјашњавамо овде зато што се то нама појављује 
као две особе, једна особа Мухарем,  а особа Суљ Гаши. За Мухарема 
немамо обдукциони записник, али смо то тако. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, да, то је једно лице, један човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И реците ми још када сте били са женама, 
ту када су вас пустили, да ли сте улазили у неку кућу или не? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана кад су ме издвојили од те гомиле 
мушкараца ми смо ту били у једном дворишту, у дворишту Хаки Гашија, 
унутра не, само напоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неких питања за сведока? 
Изволите. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Ви сте рекли да сте два пута ишли до фабрике 
акумулатора тамо, да ли сте негде видели Брновића? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да, Брновића сам видио код аутобуске станице у 
селу Ћушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онако како сте причали код истражног судије? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Да. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Јесте ли га видели два пута или само једном? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Тога дана сам видио само једном, а када смо се 
вратили и по други пут. Он је био стациониран ту, ту се налазио један тенк, 
а он је био у службеном возилу својим. 
МУСТАФА РАДОНИЧИ: Добро, хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли ви имате још нешто да кажете 
господине тужиоче? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Аутобуска станица, само да разјаснимо која је то 
аутобуска станица и где се налази? То је остало недоречено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која аутобуска станица? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 56/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Станица, аутобуска станица се налази у сред села 
Ћушка, то је пут Пећ-Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Није то далеко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Горе на оном главном путу? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Дакле, налази се рекао сам на путу Пећ-Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Мршовићу. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Само једно питање морам да се надовежем, ви 
сте питали сведока везано за овај 17. или 18.април када су предати, како он 
каже, ова пушка и пиштољ, је ли он то непосредно видео тај догађај када се 
то догодило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? Када су предате пушке или шта? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он видео? 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте, да ли је то видео или је чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви видели како неко предаје пушку и 
пиштољ или сте чули? 
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Не, само сам чуо јер ја нисам тамо био, само сам 
чуо да су одузели једну ловачку пушку и пиштољ, за друго не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛОШ МРШОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Мршовићу седите. Да ли ви 
имате још нешто да кажете?  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Ја? Ја тражим од вас, понављам да се правда изведе 
на видело и до краја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вама што сте уложили напор да и 
када вам није било добро останете овде до краја. Сада можете да идете, да 
останете у публици ако хоћете да пратите суђење или да одете у Службу за 
помоћ и подршку сведоцима, вратите се кући у организацији ЕУЛЕКС-а и 
наше полиције. Молим вас отпратите сведока. Можете да идете, хвала.  
СВЕДОК МУЈ ГАШИ: Поздрављам све присутне и довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Млади колега ако вам није тешко искључите 
микрофон. Господине Палибрк, изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала вам. Ја бих само дао једну 
принципијелну примедбу и после исказа овог сведока као што сам и у два 
наврата до сада истакао. Ја сматрам да овакво показивање фотографија не 
може да се користи као доказ јер под 1, нисмо уопште сигурни да све ове 
фотографије које ми имамо овде у предмету не постоје у више примерака и 
да се мораћу тако да кажем, не злоупотребљавају давајући сведоцима пре 
давања исказа да их погледају.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк то су одузете фотографије 
приликом када су неки људи лишени слободе, ту су у списима. 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја знам одакле су те фотографије али ако Ви 
пажљиво слушате шта ја желим да кажем, немамо гаранцију да нема још 
примерака тих фотографија да није у више, да нису репродуковане у више 
примерака. То не можемо да знамо. Поготово фотографије где се појављују 
то сам већ рекао значи ово се уопште не односи на мог клијента, али 
једноставно поготово фотографије где је двоје-троје људи и где врло 
субјективно и сугестивно може да делује када се предочавају сведоку да да 
исказ и да се о њима изјасни. Значи, наравно, то ће ценити али ја сматрам 
да овако не могу. Имамо препознавање, зна се врло јасно како по ЗКП-у се 
препознавање врши и то је радња. Ово приказивање фотографија сматрам 
да се противзаконито изводи. То је мој став, моја примедба. Ви ћете 
одлучити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, она је евидентирана. Данас морамо да 
ослободимо судницу у 2 и 15 због суђења које је поподне. Имамо још 
једног сведока. Да ли можемо некако да направимо неку концепцију 
колико ће бити питања и да ли ћемо то данас успети да завршимо. То би 
било идеално да завршимо данас због трошкова који неминовно настају 
уколико и сутра будемо радили. Имамо још Кељмендија, Ардиана 
Кељмендија. Да ли ћете завршити? Да ли имате времена данас да завршите 
господо? Тужиоче? Браниоци? Ја исто мислим да ту не знам колико ће 
бити питања. Хајде да ми почнемо јер се сви сведоци налазе у Београду и 
сви се заједно враћају па и о томе морамо да водимо рачуна. Позовите 
следећег сведока. Хајдемо 10 минута паузу па да кренемо са сведоком и да 
видимо шта ће бити. 
 
 За овим суд одређује паузу у трајању од 10 минута. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим Вас.  
 
 Настављено након паузе ради одмора.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим вас сведока Ардиана Кељмендија. 
Добар дан. Седите молим Вас, ставите слушалице и пробајте да ли 
функционише превод. Седите и ставите слушалице. Добар дан. Пробајте да 
ли функционише превод. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да, чујем Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Данас ћемо узети Ваш исказ претходно да 
Вас питам у односу на личне податке које сте дали истражном судији 
априла месеца прошле године, да ли има неке измене?  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ми смо Вас позвали као сведока. Као 
сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, 
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морате да нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, можете 
да ускратите одговор на питања која би Вас или Вама блиске сроднике 
изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном 
гоњењу. Да ли ово разумете? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва па Вас ја 
молим да понављате за мном. Заклињем се. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Уписаћемо сада ово у записник. 
 
 
 СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ, са подацима као на записнику 
од 08.04.2010.године, упозорен, опоменут, након што је положио 
заклетву, исказује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били код истражног судије априла 
2010.године. Тада сте обавили препознавање. Препознавање сте обавили 
јуче. Да ли остајете у свему код исказа који сте дали код истражног судије? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате нешто том исказу да додате и да ли 
можете у најкраћим цртама да нам кажете шта се са Вама догодило и да ли 
је Вама неко настрадао у догађају од 14. маја? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да. Прво ћу Вам испричати убијен ми је 
отац, два стрица и брат од стрица и троје синова од стрица мога оца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам кажете како се они зову? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Отац се зове Ибер Дин Кељменди, 
старији стриц је Селман Дин Кељменди, Скендер извињавам се Дин 
Кељменди, а млађи Бесим Дин Кељменди, брат од стрица Ердоган Скендер 
Кељменди, син од стрица мога оца Дем Исуф Кељменди, онај други 
Брахим Суљ Кељменди, и трећи Ментор Шабан Кељменди.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и кажите нам где су они убијени, дали су 
они убијени негде на путу, у кући, где? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Њих смо нашли у те три собе где је 
извршен масакр који су били већ изгорели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта се догодило са Вама? Шта је било са 
Вама тога дана? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тога дана ујутро ја сам у тим ранијим 
часовима већ био на спавању и дошао је Бесим Кељменди па ме је 
пробудио, дакле јако рано ујутро, када сам се пробудио чуо сам паљбу 
негде из даљине, као из даљине негде, изашао сам у двориште и само сам 
дознао да су снаге ушле дакле на основу тих пуцњи који се догодило тог 
тренутка и тако смо се ту скупили са породицама и како смо се тог 
тренутка били у таквом стању и ту смо разговарали  шта да радимо, где да 
идемо, како. И ми смо пошли у правцу насеља Хасан Бећ, тамо где је се 
догодио и масакр, значи злочин. Пре него што смо стигли тамо је и 
Ердоган Скендер Кељменди, и Ментор Шабан Кељменди, ми смо 
настојали да некако избегнемо и да не идемо тамо, али од страха јер смо 
били јако млади нисмо ни знали у ком правцу да идемо и ми смо одлучили 
и пошли смо и ми тамо, сви отишли тамо, јер нисмо ни знали где да одемо 
него смо ишли иза породица, осталих чланова породице. Када смо стигли 
тамо било је пуно деце, жена и мушкараца. Након извесног времена ту 
били су на гомилу из свих крајева села да кажем из свих тих делова села. 
Извесно време су се чуле паљбе, видео се дим из неких крајева села, а ми 
смо ту чекали у том насељу код Гаши, код Хасан Бећа где се догодио и 
злочин. Прошло је извесно време, онда су се чули пуцњи ближе и ближе. 
Касније у међувремену први пут када сам их уочио, односно видео сам 
тројицу људи наоружаних у униформама, маскирани, први пут сам 
приметио односно видео та три војника, али након врло кратког времена 
видео сам да је било и много других војника, али на почетку сам видео 
само тројицу. Они су дошли пуцајући у вис, а касније су пуцали и према и 
доле према земљи ту пред нама. Касније, продужили су даље и нас су 
раздвојили, значи раздвојили су мушкарце од жена. Прво су нас раздвојили 
и сместили нас тамо где је данас тај споменик код гробља, жене и деца 
увели су у двориште Сали Реџ Гашија и у једно друго двориште 
Гашијевих. Током те одвојености, односно када су нас одвојили било је и 
малтретирања, видело се како војник удара мушкарцу неком. Колона је 
била поприлично дуга у правцу гробља, дакле та колона мушкараца, 
почели су са увредама а у међувремену наредили су и рекли су нам да 
извадимо све што имамо од ствари, да бацимо то испред нас на земљу. 
Било је случајева ја сам лично видио својим очима да је један војник 
пљачкао ту  од брата од стрица Ердогана Скендера Кељмендија видио сам 
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својим очима када му је скинуо ланац на руци и узео је војник тај ланац и 
ставио га у џеп, у џеп униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам хтела да питам, да ли можете да нам 
опишете тог војника? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Војник је био млађег доба да кажем, 
имао је црну косу и мало округло лице, али млад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао неку маску или нешто на глави? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Имао је капу и био је мало маскиран 
бојама.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези тог малтретирања причали сте да је неко 
тукао вашег стрица, хоћете да нам опишете и ту ситуацију? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То је Бесим Дин Кељменди, дакле за то 
време док смо били ту поред гробља видео сам једног војника када га је 
ударио оружјем и од тога је он пао јер ту иза нас биле су неке мреже, и то 
сам видео од тог ударца он се наслонио на ту мрежицу, тада сам осетио 
страшан страх, велики страх.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По чему га ударио, по телу, по глави, по чему? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: По грудима, овом делу груди.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још једна ситуација коју сте описивали 
код истражног судије, то је она ситуација када кажете да једног дечака 
свуку голог потпуно? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То се догодило мало касније ако ви 
захтевате да причам о томе што се догодило мало касније, ја ћу сад 
причати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само да потенцирамо те ситуације да нам то 
детаљно опишете како су ти војници изгледали у тој ситуацији ако сте их 
упамтили, дакле да не би понављали све оно што сте испричали код 
истражног судије.  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То је Јетмир Ибрахим Кељменди, он је 
био дете тада, и један војник је сумњао да он има сакривен новац код себе 
и видео сам када га је скинуо и тражио је новац од њега, то се догодило у 
дворишту Саљија Реџ Гашија, а ту је било присутно доста других људи, а 
било је и жена и деце.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли знате како тај војник изгледа? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја сам га запамтио само да је био у 
униформи и више стварно не могу да кажем, нисам запамтио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај који туче вашег стрица? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Он је био мало висок растом, и са тог 
аспекта он је према мени био мало окренут, нагнут уствари.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, описали сте ситуацију да је неко тражио од 
Вашег стрица да иде по камион, од Вашег стрица Скендера Кељмендија, 
хоћете да нам кажете који камион и шта је то било? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 61/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тај камион је био марке «Мерцедес» 
број шасије 16, број мотора 24, црвене боје. За тај камион наредбу су дали 
људи који су били ту присутни, наоружани, и тог камиона сам видио како 
вози један војник након извесног времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је тај млађи војник кога сте описали, никакав 
ближи опис немате, је ли тако? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите ми Ви сте.  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Млад војник је био, није имао дугу косу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте говорили да вам је одузет ручни сат, да ли је  
још нешто, неки новац или злато? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Мени су одузели ручни сат јер од 
велике треме нисам могао да га скинем и када су нас постројавали ту 
испред једног другог зида тамо, од треме нисам ни могао да скинем сат, то 
није била нека велика вредност 2-3 марке, и тај сат су ми узели, нешто је 
било јефтин сат је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још сте причали како сте видели да 
војници имају неку комуникацију међу собом, неким моторолама, да ли сте 
видели да носе или да разговарају и колико њих? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја нисам одслужио војни рок, нити ми је 
било познато нити сам познавао те војне предмете, али сада знам  шта сам 
видео, знам да је било војника који су имали на горе неке антене, и на 
основу тога видело се да они комуницирају међу собом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да нам опишете ситуацију ту  шта је 
било са вама, како сте се Ви спасили, Ви сте тада имали 19-20 година? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја сам се извукао, односно спасио овако, 
када су нас постројавали поред тог зида, поред мене ту близу је био 
покојни Сефедин Љуши, било је и других мушкараца, дошла су једна 
војничка кола, возило као џип, и горе је било уграђено једно велико оружје 
и војник је стајао уз то оружје, држао је то оружје и прво су питали 
Аријана Љушија, ја јако мало разумем српски, али схватио сам да су га 
питали колико сам ја тада знао српски, колико сам разумео да су га питали 
колико имаш година. Он је рекао је колико има година, и још једном су га 
питали, Аријана Љушија, онда је дошао један војник и узео мене и ја сам 
мислио да су ме узели зато што сам био најмлађи у тој групи. И да су ме 
узели најлађег и да ће они да почну да нас стрељају од најмлађег па 
надаље. Узео ме је и одвео ме је испред тога џипа и одвојио ме је од те 
гомиле људи, отприлике 10-15 метара, ја сам мислио да ће ме стрељати. 
Након кратког времена колико сам ту био, стајао за то време док сам ја био 
ту стајао ту видео сам мога оца у једној другој колони људи и да су пошли 
у једном правцу, а у правцу војника.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико војника? 
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СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Јако добро памтим. Отприлике ту је 
било 4-5 војника коју су њих пратили, али јако добро памтим мога оца да 
се налазио у тој колони. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу сви имали исто оружје или је неко имао 
различито оружје? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: У то време с обзиром да немам војничко 
искуство, нисам одслужио војни рок било је то аутоматско оружје значи то 
аутоматско оружје имали доста, али сам видео војнике који су носили веће 
оружје дугог калибра и са многим мецима ту који су носили на себи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И како сам рекао, ту сам видео мога оца у 
тој колони, али је било и других људи, некако на брзину, силом смо пошли, 
тог момента су ме повели два војника и увели ме у двориште Сали Реџ 
Гашија, када сам ушао у то двориште видео сам пуно жена и деце, значи 
обор је био пун жена и двориште је поприлично велико. Ту је изгорела 
кућа Сали Реџ Гашија и горело је један струјни проводник, а испод тога је 
било и жена и деце. Ја сам страшно се осећао када сам видео то. Након 
извесног времена ухватио ме један војник силом за раме, и приближио сам 
се тој кући која је горела и покушао је да ме уведе унутра. Ја нисам га 
разумео само тако по раменима сам реаговао и сећам се и једне речи које 
сам ја схватио, а то је био албански јер ја сам тако и схватио «да ли имаш 
ћеф да гориш». 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Абански се каже «ткалеш», али је он 
рекао «текалу», погрешно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.   
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: После је још један други војник је био 
ту, јер ја сам био баш у току догађаја, један ме ухватио са једне, други са 
друге стране, само што му нису руке покидали, и онда сам седео ту поред 
Шпресе Кељменди која је била исто тако у тој гомили жена и док сам ја 
седео чуо сам пуно доста пуцњева споља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли можете те војнике да опишете што су Вас 
држали и што су Вам рекли «хоћеш ли жив да изгориш и тако», како су 
изгледали? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Један је био повисок, то што се тиче 
његовог изгледа по висини разликовали су се доста, били су униформама, 
имали су оружје, велико оружје код себе, држали су на рукама, и један 
врло добро се сећам имао је везану једну траку на рамену.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и реците ми још Ви сте нашли тело свога 
оца је ли тако, онда сте причали да се нашли и видели и тело Ибиш 
Кадрије, вашег брата од стрица? Где се то догодило? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да, видео сам. Оца сам нашао у соби 
Суља Гашија, ми га зовему Мухарем Гаши, али службено име му је 
Мухарем Гаши, службено се зове Суљ Гаши, а ми га зовемо Мухарем 
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Гаши, ми ту кућу зовемо кућа Суљ Реџе, ако имате скицу ја могу да вам 
покажем где се налази та кућа, ту сам нашао свога оца, мога оца и имао је 
само један део главе, видело се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тело било изгорело или нагорело? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да, било је изгорело и то много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Вашег брата од стрица? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Брат од стрица са нашао у кући Дема 
Гашија, у ходнику су били они остали који су били стрељани, а Ердоган 
Скендер Кељменди кроз једна отворена врата био је као  да је био издвојен 
од њих, био је мало унутар у соби, имао је кожну јакну и још његова мајка 
чува те неизгореле делове, у доњем делу је био јако изгорео а у горњем 
мање. Његов идентитет је најбоље откривен од свих оних осталих ту 
унутра када сам њега видео, ја и дан данас не знам како сам све то 
пребродио, јер ми смо се родили заједно, школовали заједно, до оног 
тренутка док су нас раздвојили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кажите ми још, питала сам Вас за то да ли 
сте чули да је убијен Ибиш Кадри Гаши или сте видели то тело можда? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја сам за то чуо у дворишту ментора 
Кељмендија, али након што су нас вратили јер су нам рекли да ће нас 
водити тамо да идемо као избеглигце али смо се вратили и тад сам видео 
то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте тело? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То сам видео ту негде у даљини од 10-
так метара од мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком положају, шта то показујете? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То је било у дворишту Саљи Реџе, ту су 
га нашли убијеног.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Хоћете да ми кажете причали сте како сте 
видели Реџ Кељмендија, како је он био после тога догађаја, како је он 
изгледао? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Реџ је изгледао страшно, могао си да 
говориш са њим, нити је чуо нити је могао да говори и прво што сам са 
њим говорио рекао ми је «све су нас побили», он има сина јединца и рекао 
је да су му убили јединца Шкељзен али ја сам њега видео и покушао сам да 
га смирим, јер ја га зовем Баца Реџо у том смислу не зовем га Реџо, и 
покушао сам да га смирим да сам га видео. И рекао сам му да сам видео 
Шерзена, али он ми је први, он је први који ми је испричао да су убијено 
много од њих и изгорели много од њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још само имам да Вас питам, рекли сте да 
видите једног војника, ја то покушавам сад да нађем да Вам прочитам, како 
излази из куће Сахита Гашија, да ли се сећате да сте то причали и да ли се 
сећате како тај војник изгледа, да ли можете да то опишете? 
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СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тај војник имао је капу, то је капа која је 
личила на шешир и имао је у том шеширу, имао је траку,  имао је нос доста 
велик, поприлично велик, био је мало сувоњав у лицу, и када се 
приближио када је стигао носио је једно велико оружје са собом и дошао је 
из правца собе Саита Гашија и од збуњености ја сам приметио да из 
његовог оружја је још дим се приметио изашао и како сам се збунио тако 
гледајући знам да је прошао кроз неке жице, газио по тим жицама ја како 
сам га посматрао и он ме ударио са тим оружјем и ја сам већ тад био се 
попео на трактор. И ту има и других људи који су видели, ја сам мислио да 
је то Лора Кељменди али је ту био неко други ко је то видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то различито оружје од овог што су имали сви 
други или исто што је он носио? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Знам да је било једно велико оружје. 
Имао је и меткове реденик на телу великог калибра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један ред или укрштено? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Сећам се да је носио меткове тако на 
тело. И ја врло добро се сећам и знам. Овог војника са тог аспекта како сам 
га ја видео тог човека. А сад након 12 година је мало проблематично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли тужилац има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само кратко. Ви сте давали изјаву и у Пећи 
Еулекс полицији? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је било 20.01.2010.године? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тачно не знам, али сигурно је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате шта сте рекли? И да ли остајете у 
свему код те изјаве? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У овој изјави кажете када описујете војнике у 
центру села односно тамо где су били окупљени посебно описујете два 
војника па кажете «сећам се једног војника који је био јаке телесне грађе, 
можда мало дебео, али у доброј форми. Он је све време викао и урликао и 
мени се чинило да је био задужен за операцију, један други је имао лењо 
око, чега се добро сећам» а онда касније кажете да сте препознали Срећка 
Поповића у лику ова два војника. А моје питање сада гласи која особа коју 
овде описујете је Срећко Поповић? Да ли овај први који је јаке грађе или 
овај који има лењо око? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Срећко Поповић је нижег раста, био је 
мало необријан и памтим да је тада он је био онај главни на основу 
наредби, наређења које је издавао, тога се сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта значи израз «лењо око» по Вама? Тако овде 
стоји. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Лењо око? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Лењо око. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја сам то говорио да је, његове очи су 
биле мале, имао је мале очи и мало израженије обрве. Да. У том смислу ја 
сам рекао лењо око. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био неки војник који је носио наочаре? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Војник који је носио наочаре видио сам 
кад смо ишли тамо са децом и женама, ту поред фабрике акумулатора. И 
он је ногом, ставио ногу у кабину трактора и држач наочара, он је држао, 
час је дигао час је спустио.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли те наочаре за сунце или за вид? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: То су биле тамне наочаре, ја сматрам да 
су то биле наочаре за сунце.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Још једно питање. Да ли у селу Ћушка у то време, 
да ли је неко имао возило «БМВ»? Скупљи модел, мало спортски, или 850. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: У то време нисам познавао марке 
аутомобила, био сам јако млади не знам да ли је неко поседовао аутомобил 
БМВ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, поново да ли браниоци имају питања? Не? 
Оптужени? Изволите. Оптужени Поповић. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Ја се извињавам. Само једно кратко 
питање. Какву сам гардеробу имао тог дана?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте били обучени тада? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је био обучен оптужени Поповић тада? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: За панталоне сам сигуран да су биле 
маскиране, имао је аутоматик оружје у рукама и био је мало необријан, и 
овај знак белег који има памтим јако добро.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Који белег? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на који белег мислите? Шта има то? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Један мали белег на лицу негде, то је 
као тачка, црна тачка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: А колико сам далеко био од њега кад је то 
видео? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Било је случајева да нисте били даље од 
мене више од 10-15 метара. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: 10-15 метара видео је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је евидентирано као Ваша примедба, каже 
оптужени да је то немогуће да видите с те удаљености.  
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Још једно питање. Пошто каже шта сам од 
наоружања тачно имао? Или како сам на 10 метара био од њега. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли уочили које наоружање? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Мора да је запамтио које наоружање сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Немојте објашњавати своје питање. Питате, 
немојте објашњавати.  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Јел треба да одговорим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, кажите. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја сам и малопре изјавио да нисам 
одслужио војни рок, и рекао сам да је носио аутоматско оружје великог 
калибра, не ради се о пиштољу, него аутоматско оружје и видио сам својим 
очима кад је пуцао у вис тим оружјем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао он моторолу? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: И малопре сам изјавио да ја сам рекао и 
пре да нисам имао појма, нисам знао шта су то, каква су то средства. 
Касније на основу тих антена сам дошао до сазнања да су  то средства за 
комуникацију. То су били за радио везу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он имао, он да ли је имао? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Да, сећам се да је да кажем једна антена 
била је иза њега, позади је имао. Жица једна. 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Немам питања више, одговорио је сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко од оптужених има питања? Да ли 
пуномоћници имају питања? Не? Да ли Ви имате још једно да кажете? Да 
ли имате одштетни захтев поводом смрти Вашег оца? Значи, да ли 
сматрате да треба да Вам се исплати нека штета?  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ја Вас поздрављам као суд судско веће, 
што се бавите истеривањем правде, осветљавањем правде, јер шта се то 
догодило у Ћушку то је страшно. Ја сам Вам захвалан што се борите и 
изборите се за правду. Што се тиче одштете, ја сам изгубио велику да 
кажем имовину, то би желео да ја погледам накнадно са неким браниоцем. 
Сада немам неки одређен коментар у вези са тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У сваком случају, то је Ваше право. Хтела 
сам још да Вас питам. Све ове војнике које сте описали код истражног 
судије, затим нама данас и у Еулексу да ли сте неког од њих видели на 
препознавању? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тада на препознавању, дакле у то време 
видео сам и Брновића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам за ове војнике.  
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Тог човека сам познавао и пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас за ове војнике које описујете у овој 
ситуацији у дворишту, у селу. Никога нисте видели међу тим људима које 
сте препознавали? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: У униформама мислите? Срећка 
Поповића сигурно сам видео.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада можете да идете. Шта сте хтели 
оптужени Поповићу? 
ОПТ.СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Хтео сам да га питам јел сам ја имао маску 
или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је, описао је, описао је видећете. Седите 
сада. Ви сада можете. Седите, рећи ћете то касније као примедбу. Сада 
седите. Ви сада можете да идете, хвала Вам што сте дошли. Вратиће Вас 
кући овај Еулекс и наша полиција. Поручићемо и сведокињи. Можете сада 
да идете. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Ако постоји могућност ја бих још нешто 
рекао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Постоји. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: У то време много зна шта се догодило и 
Зоран, он је наш ту човек из нашег села, сељанин и видео је. То је за време 
док смо били у двориште ментора, они су сада дошли. И било је случајева 
да су неке жене плакале. И они су им се обратили зашто плачете, мужеве 
су камионом превозили на неко друго место. Одакле је он знао то? Како је 
знао он о томе?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите на Јашовић Зорана? 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Јашовић. Зоран је тога дана пуно је 
шетао. Јашовић, Јашовић да, он је наш сељанин ту и он је српске 
националности.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то. 
СВЕДОК АРДИАН КЕЉМЕНДИ: Хвала вам свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вама што сте дошли. Отпратите молим вас 
сведока. Овако  
 

Наложићемо преко службе за помоћ и подршку сведоцима да 
оштећена Сабрија Љуши пружи податке суду из којих разлога тражи да јој 
се посебно исплате трошкови за чување деце која према исказу и према 
рачуници суда сада имај у 12 и 16 година. И да тачно специфицира те 
трошкове на део који се односи за исхрану и део који се односи на чување 
и бригу о деци а пошто служба то достави, моћи ћемо да одлучимо о томе. 
У сваком случају уколико има услова, има разлога да тако нешто платимо, 
одлучићемо. Дакле, то ћемо овај извод овог налога доставити служби за 
помоћ и подршку сведоцима како би то могла да пружи сведоцима 
односно сведокињи док је у згради суда. 

 
Ми смо на овај начин за данас завршили са претресом. Сутра је дан 

када немамо ништа. И онда остаје четвртак и петак. Четвртак и петак 
радићемо у палати правде у судници 3 зато што је овде све заузето и 
обавићемо саслушање сведока путем видео линка. У четвртак Садик Гаши 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса 04.10.2011.год.,                                                                  страна 68/68 
 
 

 
К-По2 48/2010 

и Фадил Бериша а у петак Ајет Гаши и Смаил Гаши. Фатиму Гаши још 
увек нисмо према евиденцији Еулекса, кажу још увек нису с њом 
остварили контакт и не знају да ли ће да сведочи. Мислим да је ту, јер ако 
су они су требали да траже Фатиму Љуши али то тако иде  мораћемо 
поново с њима да контактирамо. Дакле, главни претрес је данас готов.  
 
 Наставиће се у четвртак 06.10. и то у Палати правде у судници 
бр. 3 
 
 Када ће бити саслушани путем видео линка сведоци Садик Гаши 
и Фадил Бериша. У петак ћемо исто тако бити у Палати правде.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одморите се до тада. Господин Крстић. 
АДВ.ДЕЈАН КРСТИЋ: Само једну ствар судија, мене ће у четвртак мењати 
колега Радивојевић из простог разлога што у исто време у Палати имам 
неки притворски предмет, па чисто у једном делу претреса нећу бити ту, 
снабдећу колегу заменичким пуномоћјем. 
 
 
Довршено у 14,38 часова 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  СУДИЈА 
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