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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас добар дан.  
 
 Да констатујемо да су ту:  
 
 заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,  
 
 затим судски тумачи Еда Радоман Перковић и Гани Морина,  
 
 пуномоћници Марина Кљаић и Мустафа Радоњићи 
 
 опт. Сокић, Кастратовић, Николић, Миладиновић, Обрадовић,  
Момић Поповић, Вељко Корићанин, Брновић, Видоје Корићанин, 
Бобан Богићевић и Цветковић Звонимир 
 
 и браниоци Крстић, затим Борковић, Крсто Бобот, Палибрк, 
Шћепановић, Ивица Вуковић, Радивојевић, Мршовић и колега 
приправник. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада ко мења колегу Петронијевића? Крсто 
Бобот и да ли је још неко. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја ћу Перовића мењати, ја сам доставио 
заменичко пуномоћје за њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

да се претрес одржи.  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 
Данас путем видео-конференцијске везе. Испитујемо сведоке и имамо 
видеоконференцијску везу са Приштином  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, да ли може сада да нам некако 
омогуће да чујемо, преводићемо такође као прошли пут, консекутивно. 
Да ли нас чује суд у Приштини? Ми ништа не чујемо из Приштине.  
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 Добро почећемо данас са сведоком. Да ли је са вама Садик Гаши, 
да ли можете то да преведете, да ли је то господин Садик Гаши? 
 Не чују нас, је ли?  
СУДСКИ ТУМА ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Ево каже да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте. Да ли можете да нам кажете Ваше 
личне податке господине Гаши? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја сам Садик Гаши, долазим из села Ћушке 
где се десио масакр. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам име Вашег оца? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мехмет.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, година рођења? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: 10.08.1952. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и занимање? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Радник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, позвали смо Вас као сведока, као сведок 
дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, 
морате да нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, 
можете да ускратите одговор на питања која би Вас и Вама блиске 
сроднике изложиле тешкој срамоти и знатној материјалној штети и 
кривичном гоњењу.  Да ли то разумете? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, да, разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, потребно је да своје личне податке 
предате припадницима EULEX-a који ће нам писмено доставити податке 
о Вашој идентификацији, као и особи која је са Вама ту сада у судници.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре него што дате исказ потребно је да 
положите заклетву.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас да понављате за мном. Заклињем се. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да ћу о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан:  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Што пред судом будем питан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Само истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да ништа од онога што знам, нећу прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У односу на исказ који сте дали 09. 
априла 2010. године код истражног судије, да ли остајете код тог исказа? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете да ми кажете колико су 
Ваша деца тада имала година и са ким сте Ви били 14. маја и тачно на 
ком месту? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Старије дете је имало 17 година, ћерка 14, 
други син 11 година, четврто дете 8 година, а најмлађа ћерка око 6 
година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада у то време или данас? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Тада.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада, и где је био тада тога дана? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ми то место зовемо Луг, у шуми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да нам каже још како му се зове супруга 
и да ли је она била тада тога дана са њима? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Лирије Гаши.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нам онда тачно опише место на коме је стајао 
и да ли је његова супруга била све време са њим? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја сам кренуо код мушкараца, кренула је моја 
жена, зауставила мене, Тахира Кељмендија и Бајрама Гашија и није нам 
дозволила да идемо напред, вратила нас је, ми смо кренули према 
пољима, према Лугу како  ми то место зовемо, не знам колико има тачно 
али чини ми се око 400 метара од куће, моја супруга је била у коприви 
док се десио злочин у Демовој кући, а касније је дошла горе и била са 
децом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Замолићу Вас само да сачекате мало да пробамо 
да обезбедимо да Вас виде на мониторима и оптужени. Је ли видите 
горе, е добро, нисам знала да има. Значи извните нисам знала да горе 
има монитор. Кажите ми онда да ли је тај Луг и коприве, да ли је то 
једно исто место или не? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: И ово.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није исто место? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Даље једно од другог значи 400 метара, 500 
метра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 400-500 метара удаљено? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те коприве у којима је била Ваша супруга, да ли 
Ви знате тачно где је то и иза чије су куће те коприве и колико су оне 
високе, како изгледају? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Коприве су иза Демове куће где се десио 
злочин, где су убијени неки мушкарци, а право да вам кажем ја нисам 
имао метар да измерим колико су високе те коприве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су оне неуобичајено високе за то растиње? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Доста, доста су високе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Луг у коме се он налазио како то изгледа? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 06.10.2011.год.,                                                         страна 5/20 
 
 

 
К-По2 48/10 

СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ту је било значи траве, багрема и тако сам се 
ја скривао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су била деца, са ким? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Деца су била код куће, а сурпуга је једно 
време, код стрица, деца су била код стрица а супруга је била у коприви,  
и касније су се деца придружила њој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и још да нам каже како се зове стриц? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Имер Гаши, али је преминуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли може да нам опише шта се види из 
Луга и да ли му је познато шта се види из тих коприва? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја нисам могао ништа да видим, видео сам 
само куће како горе, друго ништа нисам могао од ових. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта се види из коприва? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Демова кућа где је била моја супруга.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Мало пре је додао 
само «ја нисам могао ништа да видим јер сам био удаљен 400-500 метара 
од тог места».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тог места, а који део Демове куће се види и 
колико су далеко коприве? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Право да вам кажем ја то нисам измерио, али 
мислим да има око 20 метара, да нема више, нема ни 20 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И који део куће се види? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Улаз.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улаз у кућу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, да, све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, када се састао са својом породицом? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Касније, не знам тачно када смо се састали, 
али касније, касније је било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли му је познато да се иза кућа у којима су се 
догодила убиства сакривао још неко од мештана села Ћушка? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Не знам да ли је. Да 
ли смем да поновим, није разумео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Било је, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли зна где се сакривао Тахир Кељменди? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на то место, тај његов Луг и у односу 
на коприве где је канал? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Канал са водом мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, у односу на место где се сакривао Тахир 
Кељменди, где је његов луг и где су те коприве? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 06.10.2011.год.,                                                         страна 6/20 
 
 

 
К-По2 48/10 

СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ми смо били заједно, али 400-500 метара 
даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су заједно он и Тахир Кељменди? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Једно време јесмо, кратко време јесмо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ко је још био са њима? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Били смо заједно ја и Тахир Кељменди, и 
онда је Тахир отишао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где је Тахир отишао, у ком тренутку су 
били заједно, на почетку, на крају, током акције, где је Тахир отишао, са 
ким је он онда остао? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам ја куда је он отишао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико дуго су били заједно? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Отприлике пола сата, али ја нисам носио, 
нисам имао сат тако да не знам, али мислим да је рекао док се 
спаљивање није завршило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док се спаљивање није завршило су били 
заједно? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чуло пуцање док је био са Тахиром 
Кељменди? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда да стане мало даље од микрофона, па 
ћемо онда јасније да га можда јасније чујемо.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Чули су се пуцњи, видели смо како горе куће 
и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је то. Да ли је Тахир Кељменди отишао сам 
или са неким? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја не знам право да вам кажем не знам како, ја 
сам легао доле и кад сам се окренуо њега није било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да нам каже како се зове његов стриц? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Који? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, причао је о стрицу «када сам отишао до 
стричеве куће на улазу у подрум смо видели тело, леш један».  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ако ми дозволите ја ћу да причам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нам каже код ког то стрица су видели тело.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Деца су била у стричевој кући.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али су у тој истој кући нашли на улазу у 
подрум тело неки леш? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Кад смо изашли из тог Луга и изашли према 
насељу Гаши и нашли смо тамо Ибиш Гашија, и покрили смо га са 
једним ћилимом, само главу. Добро, на улазу чије куће су нашли? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: На улазу куће Сали Гашија. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он говори. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: У подруму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он говори о Ибиш Кадри Гашију? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може да нам опише како је изгледало тело? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Искрено да вам кажем, он је био устрељен, 
имао је неке откидане пристију како је изгледао да ли је, не могу да вам 
објасним, видело се као да је био исечен као да је био устрељен. Ја сам 
тад био и мало болестан, а и доста сам био изгубљен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је са њим то тело видео и Тахир  
Кељменди? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не, то је видео Ајет Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је нешто се догодило са његовом 
кућом или кућама његове браће? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: У мојој кући је убијено око 12-13 особа и 
извукао се жив само Азем... Бериша и рекао је да му је изгорела цела 
кућа. Моја кућа, цела моја кућа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кућа његове браће, а куће његове браће да ли 
су изгореле? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ми смо били у једној кући тада, живели смо у 
једној кући тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може да нам каже ко је све у његовој кући 
нађен мртав, да ли је видео та тела или је чуо? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Нисам улазио, нисам видео, о томе не могу ни 
да говорим. Ја сам био болестан и нисам имао смелости, нисам смео да 
улазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, када је видео Хазира Беришу и како је 
Хазир тада изгледао? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Хазира сам видео када смо ишли код 
Кељмендија, тамо где су били и чланови, други чланови породице, када 
сам се вратио на међи сам видео једно младића, то је био из Ћушке, био 
је помоћник лекара као неки како он каже полулекар.  
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Рекао сам му да се удаљи мало из 
микрофона јер прави сметње, не може да се чује.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: А ја сам оперисан, грло сам оперисао од 
тумора и не могу гласније да говорим и срчани сам болесник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тај полулекар о коме говори да ли је то 
Пљорит Гаши? Да ли је то Пљорит Гаши?  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Име његово ми није познато.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не сећам се његовог имена. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорио је о том имену код истражног судије, 
зато то и читам? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: То је био Ферат, не знам да ли је Фљорт или 
Шкелзем, не сећам се тачно, Фљорат или Ферат или Шкељзем, не сећам 
се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У исто време питам га код истражног судије је 
рекао да су његова жена, супруга, две ћерке и млађи син, сви су били у 
шуми? Данас каже да су били, да су деца била у кући код стрица, а да је 
жена била у копривама? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Када се убиство догодило она је била у тим 
копривама, касније је изашла узела је децу и дошла је код нас у том 
Лугу, и од тог трентутка били смо заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и онда да ли су заједно ишли и видели 
шта се догодило у селу или сте се опет раздвојили? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ишао сам са Ајетом Гашијем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је оставио породицу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Када смо стигли код Демове куће приметили 
смо убијене, видели смо убијене, пао сам у несвест и ударио сам главом 
и повредио главу и рекао сам Ајету ево види ови су убијени и изгорели, 
онда је дошао Зоран Јашовић са Ибрахим Бокшијем, и Ибрахимова 
породица, Зоран је дошао са једним пиштољем у руци, видео ме како 
плачем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је детаљно испричао, вратићемо се, мора да 
нам исприча ово што није тако детаљно испричао у истрази, дакле он је 
у истрази причао како је са Зораном Јашовићем био када је кроз прозор 
неке куће видео три тела како горе, значи је ли то тачно или не? Када се 
онесвестио онда? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Прво сам био ја сам, онда је Зоран дошао. Он 
је био ту поред прозора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и када је видео тела, ко је видео он или 
Зоран? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја, Ајет, Ибрахим Бокши и Зоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када се онесвестио? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Масакр се догодио мало касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало касније од чега? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Након што се догодио масакр, дакле мало 
касније смо ми то видели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Када су они отишли онда смо ми ишли тамо 
да бисмо видели да ли је неко остао.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и значи сада идемо у ситуацију када види 
тела, када види овога Ибиш Гаши Кадрија, када се онесвешћује, са ким 
је у ком тренутку? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Хазира сам видео када смо се вратили из Луга 
са Ајетијем, прво смо видели убијене у Демовој кући, ту смо се срели са 
Ибрахимом и Зораном, онда смо пошли код наших породица, путем смо 
ушли у кућу Сали Гашија и видели смо убијеног Ибиша, и онда смо 
отишли горе у тој кући и срео сам се са мојима, видео сам како плачу, а 
онда је почели да  ме питају да ли си видео овог, да ли си видео оног, 
онда су ме држали, ухватили и донели воде тамо и главу сам ставио у 
воду, на повратку са Ајетијем видео сам оног младића како лечи тог 
Хазира, ето то сам видео и то сам запамтио, остало стварно нисам видео, 
само то што сам видео јер иначе сам био и болесник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је са породицом напуштао село 
после овога догађаја? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ко ми? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тога дана видео ко је извршио та убиства 
у кућама и ко је палио куће? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја не, и тада сам то говорио и сада вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је видео уопште тога дана да су дошли 
неки наоружани људи у село? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Сестро ја нисам могао да видим, ја сам био 
500 метара удаљен, нисам могао да видим, нисам видео. Не желим да 
лажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ми још каже да ли је улазио у кућу 
Ајета Гаши и да ли је видео тела Гаши Скендера и Мухарема Суљ 
Гашија? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: То је истина, истина је да сам ушао у Ајетову 
кућу и видео сам Мухарем је био убијен по леђима онако, а напред је 
био изгорео цео како смо га препознали по неком делу, по каишу и само 
је ту остао мало, остао, и по доњем вешу, а његова сурпуга га 
препознала, препознала га отприлике колико се ја сећам то, то је оно 
што ја могу да вам кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је осим Мухарема Суљ Гашија и 
Гаши Скендера ту било и других тела? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мислите у тој кући? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја не знам, мени се чини да не. Мени се чини 
да не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су била та тела, у дворишту или у којој 
просторији? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мухаремово тело је,  Мухаремово тело је 
било на улазу ту негде код балкона, а то је улаз за салон, а Скендерово 
тело је у купатилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Скендерово тело било изгорело или не? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да ли је то била нека ниша или купатило не 
знам тачно. Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цело или делимично? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Могли смо само мало, само део лица није 
изгорео. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДИМАН ПЕРКОВИЋ: Значи овај део 
показује и говори бркови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је било неке акције у селу пре ове у 
априлу, или у марту месецу, односно крајем марта или у априлу месецу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мислите пре маја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, месец дана раније рекли су нам како су 
нам они рекли да је то рутинска контрола, а ми смо радили на пољу тако 
да ништа друго није могло да буде, говорили су нам само ви радите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада био у прилици да разговара са 
неким војницима и да његова жена преводи тај разговор? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Моја супруга је говорила у кући Ајета Гашија 
са својим комшијом кога је познавала из Пећи, један Звони како они 
кажу, и препознала је Кастратовића и односно познавала је 
Кастратовића, био је млађи син са њим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био са њом или не? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Сведок да ли је био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле онда зна? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Рекла ми је жена.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само мало да то пронађем. Ко је био тада 
осим његове супруге и његовог сина, ко је био са женом? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Ко је био са? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био са њима? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Тога дана је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, тада у априлу месецу.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Тамо је био Хасан Мета који је живео у 
Гораждевцу, он се иселио из тог места и дошао да живи код нас и Џафер 
Гаши из Ћушке.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта је жена рекла управо за ту двојицу 
које познаје? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Како је жена говорила, како ми је испричала 
жена неко је питао Хасана, рекао је још увек си ту, причамо о Хасану 
који је из Гораждевца и да су дали, и извадио је две цигарете и послужио 
га.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И је ли то био тај из Пећи или тај кога она 
познаје? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Она је рекла да је из Гораждевца. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Мени се чини да каже 
Кастратовић али нисам сигурна, питајте га поново.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Џафер му је дао четири цигарете, Џаферу је 
дао 4 цигарете и рекао немам више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и да нам још каже да ли у то доба код 
гробља и код садашњег споменика постојала трафика и да ли сада 
постоји? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Трафика је била да, не постоји.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Каже уништена је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада постојала у то доба? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, да, у то време је била, али није радила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да нам још објасните кад се иде путем 
кроз село и долази до насеља Хасан Бећ, на ком је тачно месту та шума у 
којој се крио значи гледано према насељу Хасан Бећ са десне или са леве 
стране? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Право из куће значи само нас дели Бистрица 
река нас дели од Гораждевца, са Гораждевцем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питала сам за ту шуму, за тај Луг у коме 
је био? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Паралелно са Гораждевцем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Паралелно са Гораждевцем према Гораждевцу, 
према Бистрици? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Бистрица је на средини, а Гораждевац је горе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има такав Луг неки и на улазу у село, када 
се сиђе у село са пута Пећ-Приштина? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Има да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада идемо на део поступка где 
постављају питања странке. Изволите тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако дозволите могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите као и браниоци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих имао сведоку да предочим један део 
његове изјаве дате пред истражним судијом, па у вези са тим бих имао 
питања, на страни, на почетку свог казивања истражном судији рекао је 
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следеће: «изашао сам, отишао сам са породицом Лукај у шуму пошто је 
почела офанзива, изашао, брат од стрица је из шуме, они су први отишли 
у шуму, а ја сам после њих отишао», је ли се сећате овог што сте 
изјавили? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ја кад сам пошао тамо да одем, деца су 
почела да плачу, моја жена је остала у тим копривама, а деца су ишла у 
кућу, у Имеровој кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам сад питање, немојте да он прича даље. 
Каже, отишао је са породицом Лукај, којеј био испред те породице и са 
ким је тачно отишао у шуму?  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: О којој породици је реч, каквој породици? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пише овде породица Лукај? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не, ми смо ишли у луг. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, с ким је онда отишао у шуму? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Са Тахиром смо отишли, касније је дошла 
моја супруга Лирије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли још неко био с њим осим? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Касније су дошли остали Бајрам, Ајет и 
остали и онда смо ишли тако скупа по води, по Бистрици. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је брат од стрица који помиње овде да је пре 
њега био у шуми? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Синовац, син његовог стрица. То је Ајет 
Гаши.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде помиње да је отишао у шуму кад је почела 
офанзива, шта по њему значи офанзива и због чега је отишао у шуму? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Кад су почели да људе скупљају на једно 
место. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је чуо пуцњаве када је пошао у шуму? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Пуцњаве смо ми чули кад смо одмах изашли 
из села како долазе одоздо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Тахир Кељменди отишао док је 
пуцњава још трајала у селу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Видео је тело Ибиша Гашија, нешто је помињао 
његове прсте, шта је хтео да кажем нисам разумео? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да ли је био искасапљен, исечен или је то 
проузроковано мецима, ја сам био болестан, психички болесник. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Ибиш Гаши имао све прсте на рукама 
када га је видео? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Чини ми се да су му били поломљени прсти 
или покидани.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој руци? 
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СВЕДОК САДИК ГАШИ: Један је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој руци, извините? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Један прст. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој руци, извините што тужиоцу помажем.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Личио је на сломљеног, да је имао сломљен 
прст јер је он тако и висио, да ли је сад био покидан прст или био 
исечен, али висио му тај прст. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, на којој руци, помажем тужиоцу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Извините тужиоче што Вам помажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините што сам Вас омела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Каже да је Тахир Кељменди пре њега изашао из 
шуме, да ли се касније у току дана видео са Тахиром Кељмендијем? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не сећам се, заборавио сам, рекао сам да сам 
био болестан тад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када се вратио у село да ли је видео Хазира 
Беришу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да, видео сам како лечи, како га лечи лекар 
тај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Због чега га лекар лечи, ко је тај лекар? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо разјаснили. Немојте да одговара поново 
за тог лекара молим Вас како се зове и то, само да каже како га лечи. 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Замолићу да понови ово што је 
рекао, ако се говори истовремено, ако говоримо нас двоје, троје 
апсолутно не може да се чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да не понавља како се зове тај, да је 
псеудо лекар, само да нам каже од чега га лечи, како га лечи, шта је он 
то видео на Хазиру? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Имао је поломљене ноге, устрељене ноге. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта му је тај радио? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Имао је, ставио га на неке даске, ту је нека 
каца била и они су ту кацу растурили и онда извадили те даске и са тим 
даскама вероватно имобилизацију су радили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је сведоку познато да ли је и када Хазир 
Бериша отишао у болницу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ:  Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: У реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли браниоци имају питања? Господине 
Мршовићу? 
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АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја не бих имао пуно питања, обзиром да 
сте Ви заиста исцрпели доста, само ако може сведок да нам каже које 
године се оженио, ако се сећа? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мислите на мене? 1980. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите на ову Лирију Гаши, је ли тако, на ову 
садашњу супругу? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да, 1980. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: 1980, толико се ја сећам. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли су живели у Ћушки сво то време док 
су били у браку? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли су одлазили за Пећ?  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: И одлазили смо као гости код женине 
породице.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја немам више питања, али имаћу један 
предлог да се сведоку покаже скица, па да објасни ове неке догађаје које 
је описивао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да ли то можемо технички да изведемо, 
немамо документ-камеру, немамо ништа, нисмо послали ништа тамо да 
би он могао да држи рецимо скицу у рукама и да нам покаже. Видећемо 
сад с режијом да ли то може. Коју сте скицу мислили? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Па  на ову коју сте показивали већ која се 
налази су списима предмета под бројем 1607/229. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи бранилац ће имати, преведите му 
да има предлог да му се покаже скица, али да још увек не знамо како то 
и да ли може технички да се изведе? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Ја сам му већ рекла 
док је постављао питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Остали браниоци? Господине 
Радивојевићу?  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ја бих предочио исказ 1165. страна 
списа предмета. А сада имамо петоро деце, где су остала два сина? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита где су му у то време била два сина? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Старији син је био по луговима, а овај други 
је био са нама.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Има петоро деце, где је била кћерка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жена, супруга, две ћерке и млађи син? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Две ћерке, млађи син? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Петоро деце сам имао и сви су били ту, да 
увек сам имао петоро деце.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, опростите, он је изјавио да 
су били троје деце са женом у лугу, у шуми. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Где су друго двоје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево одговорио Вам је и каже сви су били ту. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Исто у шуми? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Добро. Лирија Гаши, његова 
супруга, изјављује да је остао ту у селу, 1182. страна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У његовом исказу или у исказу Лирије Гаши? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Лирије Гаши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У исказу Лирије Гаши из истраге, је ли? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Не знам, она је дала ко год је питао 
и она наводи овако, ако треба од речи до речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите сад шта па наћи ћемо.  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Нема пасуса, све је једна реченица, 
трећа одоздо отприлике, десети ред. «Рекао ми је Лирије поведи децу, 
идите одавде како не би ништа видели. Рекла сам му 'ајде идемо заједно, 
повешћемо их заједно, оставићемо их тамо где су њиве». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и?  
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Сад, шта је тачно да ли је он хтео да 
остане ту са другим људима или је ишао са њом у луг? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али он је рекао. Шта предочавате сад, прво 
не могу то да нађем уопште, јер не знам где је то? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: То Вам је у исказима између њега и 
супруге.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Кренули смо путем наниже, ушла сам у кућу 
Насера Гашија», је ли то? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, то је 1192. страна, ја сам 
рекао 1182. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам читам наставак. Да, и шта питате сада? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зато што он данас у истрази ни 
данас не спомиње Насера кућа, Насера Гашија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите, Ваша супруга прича да сте ушли у кућу 
Насера Гашија и остали ту десетак минута, ту су биле три породице и Ви 
то  не спомињете?  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Насерова кућа је Имерова кућа у ствари. Ја 
сам говорио о Имеровој кући, а Имер је покојни, а Насер је његов син, 
Имеров син и господин тужилац зна да сам ја и кад сам приликом 
доласка у Београд сам био исто болестан, тако да знате да сам болестан. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Ако треба му пауза, направићемо 
паузу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите господине Радивојевићу, немојте 
руководити ништа, само Ви наставите с питањима. 
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АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Судија, када је чуо за Кастратовић 
Слвишу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И од кога, кад и од кога? 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Када је чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте чули за Кастратовић Славишу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Оног дана од жене, тог дана од моје супруге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког дана? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Месец дана пре овога кад је разговарао са 
мојом супругом и Хасан. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Идемо сад, овде није 14. април у 
питању, овде је 14. мај, где је он видео 14. маја Кастратовић Славишу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Молим вас, ја нисам видео ништа осим онога 
што сам вам рекао, ја сам болестан, нисам у стању ни да вам одговорим, 
али ја сам видео оно што сам видео и рекао сам, друго ништа нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте правити жамор. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Због чега спомиње сад Кастратовић 
Славишу кад га није споменуо ни пред Еулексом ни када је давао изјаву 
у истрази? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Питали сте ме, а рекао сам вам да ми је 
супруга то испричала. Она ми је рекла ко је довезао. Нема потребе сад да 
ја то лажем, да измишљам нешто. 
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, он је рекао први 
Кастратовић Славишу. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Ви сте ме питали. Питали сте, питање је било 
са ким је разговарала моја супруга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати даље. То је Ваша примедба 
господине Радивојевићу.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Да ме нисте питали, ја не бих одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још неко од бранилаца да ли има питања? 
Досетили сте се. Изволите господине. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Ја опет остајем код овога ако не постоји 
могућност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати, молим Вас немојте 
одузимати време за један исти предлог. Да ли имате неко питање? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Онда бих имао питање ако не постоји 
могућност,  онда бих имао питање везано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите да проверимо, немојте скакати тако за 
једно исто. Да ли неко од оптужених има питања? Не. Да ли неко има 
питања? Господине Цветковићу, немојте викати. Да ли неко има питања. 
Да ли пуномоћници имају питања? Немате. Да Вас још питам господине 
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Гаши. Везано за тај 14. април где сте се Ви налазили, односно тај април 
месец кад је била та акција у селу? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: По њивама негде, не знам, у пољу негде, 
садили смо паприку, патлиџан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је када му је супруга причала о 
људима с којима је разговарала тог дана, да ли су то били војници или су 
се ти људи нашли овако у селу са тим људима које познаје од раније? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли када је описивала ту особу коју познаје из 
Пећи да ли је описивала да се ради о војнику или о човеку који је овако 
дошао у село? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам, нисам је испитивао, али знам да је 
рекла неки Звонко мој комшија, тако ми је она рекла.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли је он био можда у цивилу или у 
униформи? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам, нисам је питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а када је описивала тај догађај из априла 
месеца и људе који су дошли у село и када је описивала Кастратовића, 
какав је он био, да није он можда дошао ту из суседног села или је 
дошао са војском у униформи? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Заиста нисам питао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су иначе долазили као тај Хасан који је био 
из Гораждевца, да ли су и Срби из Гораждевца долазили ту у село 
иначе? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не, не. Не знам. Не разумем шта говориш.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Да поновим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ако можете поновите.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли, дакле, оно што мене интересује да ли је 
тад у априлу била војска у селу или се радило можда и о неким људима 
цивилима Србима који су дошли овако у село из неких разлога, што 
каже упозорења? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не знам, друго ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да али није ми одговорио. 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Видео сам да су носили униформу али друго 
ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сада може режија некако да нам 
јави можда телефоном ако ме чују, да ли можемо да покажемо на неки 
начин скицу коју имамо у предмету или њему преведите да ћемо то да 
сачекамо да ли може да му се покаже скица или да поставља господин 
Мршовић још питања, да видимо да ли може то уопште? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чему скица, човек уопште није био у соби.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо онда питања, пошто још увек 
нисмо сигурни, да кажемо овако 
 
 Да је бранилац оптуженог Звонимира Цветковића – адвокат 
Мршовић Милош предложио да се сведоку прикаже скица па се 
проверава од режије да ли је то могуће. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић без 
микрофона виче да се томе противи. 
 
 Адвокат Милош Мршовић наводи да је имао питања уколико није 
могуће да се покаже скица. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта да питате, док видимо да ли има тих 
техничких могућности? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Нисам успео прошли пут да довршим. Ја 
сам рекао да би имао питања уколико не може да му се покаже скица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, хајде поставите питања па ћемо да 
решавамо. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Али кажем уколико не може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро док решавамо поставите питања овако док 
решавамо. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Али зашто би после показивали скице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знамо да ли може господине Мршовићу, да 
видимо шта питате човека који каже да није био ту и да ништа није 
видео, шта га питате везано за скицу, хајдете поставите питање. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли или не можете? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Па не могу да питам зато што хоћу прво да 
видим да ли може да се покаже скица или не, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите онда. Кажите нам коју скицу господине 
Мршовићу, дођите овде да донесете ту скицу? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Судија, скицу која се налази у списима 
предмета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Донесите овде молим Вас. Дајте да видим ту 
скицу. Ово је мало јасније, ево господине Мршовићу. Ево изволите ту 
ћемо скицу. Господине Гаши, погледаћете на монитору једну скицу да 
ли можете да видите уопште ту скицу и да ли можете да се снађете на тој 
скици? Видећете на монитору.  
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Схватио сам о чему се ради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сада ћемо Вам показати ту скицу. Да ли 
видите господине Гаши сада ту скицу? 

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 06.10.2011.год.,                                                         страна 19/20 
 
 

 
К-По2 48/10 

СВЕДОК САДИК ГАШИ: Мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видите добро, пробаћемо ако може боље, ако 
не може онда ће господин Мршовић да Вам постави питања. Можда би 
било лакше и њему са скицом, али ето таква је ситуација. Ништа, дајте 
нам режија да видимо онда сада наше преводиоце. Господине 
Мршовићу, таква је ситуација да ћете морати да поставите питање.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Само нисам добро разумео, сведок уопште 
не може да види скицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мршовићу, ја сам Вас питала, да ли 
имате неко питање сада још? 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Да ли може да каже ова шума коју је 
описивао, је ли то шума која је близу реке Бистрице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, питала сам то, ако нисте пратили питала сам. 
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Где се налази река Бистрица у односу на? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам и то објашњавао је, одбијамо Вам.  
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Господине Гаши, да ли имате још 
нешто да кажете, да ли има још питања за овога сведока? Господо? 
Оптужени?  Нико. Не. Имате ли Ви још нешто да кажете? 
СВЕДОК САДИК ГАШИ: Не. Богами немам шта да кажем ни више, то 
сам видео својим очима о томе сам и говорио, друго немам шта да 
изјавим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам. Замолићу вас да позовете овог другог 
сведока Фадила Беришу. Дакле, Ви сада можете да идете и молим вас 
суд у Приштини да позове Фадила Беришу. 

Да ли нас чује суд у Приштини, да ли можемо одмах да сачекамо 
сведока или да направимо паузу? Тамо нема никог. Хоћемо онда господо 
онда да направимо паузу? 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 15 минута. 
 
 Настављено након паузе ради одмора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо и даље видео-конференцијску везу са 
судом у Приштини и позвали смо за наставак поступка Фадила Беришу. 
Да ли је ту сведок Фадил Бериша?  
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Нема одговора судија.  

ВР
З 0

83
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 06.10.2011.год.,                                                         страна 20/20 
 
 

 
К-По2 48/10 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Проверићемо телефоном, сачекаћемо мало да ли 
је дошао или није Фадил Бериша. Дакле, овако сада јављају из режије да 
овај сведок још увек није стигао, па  
 
 НАЛАЖЕ СЕ режији да прекине видео-конференцијску везу 
са судом у Приштини и да се наставак претреса ће се одржати сутра.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сутра смо позвали Ајета Гашија, Исмаила 
Гашија, Фатиме Љуши је такође позвана, међутим, она неће моћи да 
дође. Да ли режија може сада да откаже ову везу са Приштином и да нам 
врати на мониторе слику суднице и Фадил Бериша који је за данас. 
Направили смо паузу од 45 минута, још увек није стигао, па је очигледно 
нека грешка у превозу у Приштини и тај проблем ће до сутра морати да 
буде решен, тако да ћемо сутра саслушати путем видео-конференцијске 
везе ова три сведока и сутра ћемо, стигао је један предлог за саслушање 
сведока и за суочење од стране пуномоћника и стигле су две изјаве које 
су насловљене на господина Радивојевић Миленка са неким потписима. 
То ћемо такође сутра да погледамо. На овај начин данас ћемо завршити 
претрес. 
 
 Главни претрес је ДОВРШЕН, а наставиће се сутра у истој 
овој судници када ће се путем видео-конференцијске везе наставити 
са саслушањем сведока Фадила Берише, Ајета Гашија, Исмаила 
Гашија. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је дошао сведок да га саслушамо, јесте да је 
то овако крајње неформално али само да не прекидамо ову везу и да не 
стварамо да пролонгирамо време и да не губимо време. Није дошао? 
Добро, онда ћемо да завршимо данас и видимо се сутра исто у 09:30 
часова. 
 
 Довршено у 12,00 сати. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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