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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала седите.  
 
 Да констатујемо ко је данас приступио: 
 

 Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  
 За Ајдари Фазлију адв.Марко Миловић, 
 За Алију Реџепија адв.Говедарица Немања, 
 Затим Ресавац Бојан, Недић Дејан, Бошковић. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Судија за Недић Дејана адв.Анте Бошковић по 
заменичком пуномоћју.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да констатујемо ко је ту. Изволите. Седите 
молим вас само да констатујемо. 
 

 Значи Бошковић  Анте се јавља за Недић Дејана, је ли тако. 
 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Да, да, тако је.  
 

 Који брани Муслију Шефкета, затим Бошковић Анте за 
Алију Садика, 

 Затим Петровић Владан је ту за Идриз Алију, 
 Затим Мирковић Мирко није ту, Петровић Владан ће га 

мењати данас. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е хвала.  
 

 Затим Марко Ђукановић за Мемиши Агуша, 
 Здравко Крстић за Хајдари Фатона, за Хајдари Самета, 

Хајдари Ферата и Сахити Камбера и Садику Селимона. 
 Затим бранилац Миодраг Планојевић је ли тако за Хасани 

Ахмета и Хасани Назифа и  
 Марко Кастратовић за Фазлију Бурима. 

 
За овим бранилац адв. Крстић предаје окривљеном нешто. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: На писарници доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којој писарници, предајте.  Нешто вазано за овај 
поступак? Ништа.  
 
 За овим заседање напушта бранилац Здравко Крстић како би 
нешто предао писарници. 
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Суд констатује да су сви оптужени доведени из притвора и да је ту 

још Милорад Константиновић за Халими Рамадана.  
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се претрес одржи. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо да испитујемо првооптуженог и док 
чекамо браниоца Крстића да се врати удаљићемо из заседаља остале 
оптужене. Значи остаће у судници Мемиши Агуш, остали оптужени се враћају 
до посебног позива суда. 
 
 За овим бранилац  Кастратовић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте молим вас, судска стража, односно из ЦЗ-а 
стража. Реците господине? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Имам проблем у односу на поднесак који 
треба бити достављен суду. Обзиром да већ имате овде на записник унето ја 
верујем да је ово све што се чује у судници записник, јесам у праву? Ако је у 
односу на овај предмет и ако је жалбени део поступка онда може то да нам 
онемогући да се на време изјаснимо и да нам одложи део поступка. Ја 
предлажем да сачекамо адвоката Крстића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре чега? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја не знам зашто вама није упућен у односу 
на овај предмет тај поднесак који треба да буде достављен или да га здружите 
на записнику  списима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немогуће да ја, ја уопште не знам о чему ви причате, 
не разумем. Ево бранилац ће да објасни.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Данас вам је адв.Крстић рекао да предаје 
поднесак за овај предмет конкретан, зашто га вама није предао, зашто мора 
писарници. Не знамо који је предлог. Ја стварно не знам, искрено вам 
говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите. 
 
 Суд констатује да. 
 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: О томе вам говорим, немојмо ми сви да 
улазимо у промашаје процесне због евидентних пропуста законоддавца. 
Молим вас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас. Хвала вам.  
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 За овим суд констатује да су и данас присутни судски тумачи и то 
Еда Радоман Перковић и Гани Морина који се налазе у посебној 
просторији за тумача.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли браниоци оптужених, да ли можемо данас да 
држимо претрес или не? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Па то је суштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас искључите микрофон, браниоче. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ако ми дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не знам како уопште да вам кажем да значи ви се 
јавите, поступак је такав. Ви се јавите, ја кажем изволите браниоче, ви се 
представите, укључите  микрофон, представите се, своје име и презиме и кога 
браните. Затим кажете оно што желите. Ту је мислим то не излази из оквира 
неког. Молим вас да укључите микрофон, изволите сада.  Бранилац. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Можете да ме казните поново, али ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац Марко Кастратовић, изволите.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја хоћу само да наставим исту реч коју сам 
започео, а онда у међувремену се појавио мој колега адв.Крстић. Оно што је 
мени битно, а мислим да је то битно и вама и већу и свим учесницима у 
поступку, адвокатима, а на првом месту и то понављам већ сам једном рекао 
људима који су у притворској јединици и окривљенима. А то је да ми знамо 
где се налазимо, јер негде овог часа ја не знам где се налазимо. Верујте ми не 
знам, ако ви имате ситуацију где  вама један од адвоката каже да у односу на 
одређени предмет предаје одређени поднесак и носи га на писарницу, онда ви 
морате одмах да прекинете или ја да тражим одлагање суђења, јер хоћу и ја то 
да видим, имам право на то. Јел се слажете са мном? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је била моја добра воља што сам браниоцу 
дозволила да изађе. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја вас питам сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иначе, он је могао ово да преда и раније и да ми то и 
не знамо и да то уопште не дође до мене. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Наравно, апсолутно, али зашто бисмо ми 
губили време у свему томе, мени је стало да видим шта је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам седите.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Немојте ми више говорити, ја знам кад ја 
треба да седнем, судија па немојте, то је понижавајуће кад ми ви кажете 
седите, ви мени то сваки пут говорите, седите, седите. Ја сам васпитан човек, 
сешћу, знам кад треба да седнем, да бисте ме ви опомињали. Немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас искључите микрофон. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Имате једну.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Браниоци оптужених, тужилац, да ли има 
неких сметњи да се данашњи претрес одржи? Не.  
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 Упућује се за овим бранилац Марко Кастратовић да изврши увид у 
списе, а суд ће доставити поднесак који је бранилац Здравко Крстић предао и 
обавестио нас да је то предао непосредно писарници.  
 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Док сам ја седео ви сте већ унели у записник. 
Ја имам примедбу и волео би да видим који је то поднесак предат вашем већу 
у оквиру овог предмета о коме се ми данас судимо од стране мог колеге 
адв.Крстића. Ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то би ви волели да видите, то је евидентирано. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Јесте. И мислим да имам законско право. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате, то вама нико не спори. Видећете. Дакле, кад 
суд добије са тим ће да упозна оптужене и браниоце.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Констатујте онда ово што сте констатовали 
ван записника да је адв.Крстић пуштен са одређеним потребама да преда на 
записник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Констатовано је. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Да преда на писарницу одређени свој 
поднесак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: И да преда на писарницу одређени поднесак 
везан за овај предмет конкретан јер сте га ви то питали конкретно за овај 
предмет да ли је,  он је одговорио да јесте и хтео је да га преда на писарницу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има сметњи да се данашњи претрес 
одржи? Шта кажу странке тужиоче можемо да држимо претрес, браниоци? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не знам шта је колега Крстић предао, а сада 
најбоље да нам он каже да ли то има везе са овим или нема, да ли то може да 
штети овом поступку или не може да штети поступку? Јер да ли је у шали или 
није у шали јер чули смо га сви шта је рекао, шта је предао, да ли је то тачно ја 
не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључите само микрофон један. Значи. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сад не знам да ли да признајем или не, не знам шта 
ја треба да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немам појма, не знам ни што сте устали.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сад ћу вам рећи зашто сам ја устао. Мислим 
питали сте да ли има сметњи да се одржи главни претрес. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Што се мене тиче и мојих брањеника нема, то је 
једно и друго ако ми дозволите 2 минута разговор са следећим окривљеним, 
не у вези наставка, кад се наставак заврши кад крене мој брањеник, јер овде 
имамо један проблем комуникације не само у притворској јединици него и 
овде, али ја немам ништа против ових  људи, имају такав налог. Мислим да би 
било прагматичније док ви дођете, веће, да не тражимо ми сада два минута да 
штрпнемо од сваког главног претреса и тако даље, него да то обавимо док ви 
не дођете, а брањеници су ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Просто да будемо прагматични. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите. Хвала вам.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро да ли други браниоци виде неку сметњу да се 
данашњи претрес држи, оптужени? Не. Да ли могу рецимо да махну или 
климну главом пошто. Нема сметњи, добро. Да ли бранилац Марко 
Кастратовић има нешто ново да каже, изволите кажите. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Имам. Молим вас, имамо једну ситуацију 
која је посве необична, барем мени, можда је вама уобичајена, али мени је 
необична, имамо ситуацију у којој постоји неки документ који је везан за овај 
предмет, а нисте га видели ни ви ни било ко у оквиру овог поступка, а може да 
буде пресудан за овај поступак ако је на данашњи дан предат. Да ли ме 
разумете о чему причам? То може  да буде захтев за изузеће или било који 
други захтев који анулира сав наш рад који ћемо данас овде обавити, ја то не 
знам, зато се питам шта је то и уопште ми је технологија предаје нелогична, а 
није негде ни устаљена у пракси.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Технологију сам ја дозволила браниоцу Крстићу, а 
слажем се потпуно са вама да је бранилац Крстић сада нама причао о неком 
прагматизму, браниоче. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Е сад у овоме у односу на мог колегу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче имате пре подне, само да кажем браниоцу 
Крстићу, имате пре подне, суђења су поподне идите у затвор обилазите свог 
клијента разговарајте са њим, дозвољен вам је тумач, овде разговарати пре 
претреса нећете, договарајте се свакога дана имате сталну дозволу почев од 
тренутка од када сте ушли у овај поступак сталну дозволу  без посебне 
потребе да долазите овде у суд. Идите разговарајте са својим клијентом 
колико год хоћете, иначе овако нешто, ова концепција одбране мени је 
потпуно страна, налазим да она није у интересу ниједног клијента, имамо још 
једно техничко решење ако вас то толико интересује овластите некога од 
колега да вас замени и изађите погледајте. Значи нећемо више нити предавати 
документа када почне, нећемо више разговарати са клијентима, јуче вам је 
омогућено, не видим уопште законске могућности да вам допустим да 
непосредно пре суђења разговарате овде, нити имам законску обавезу да вам 
тако нешто обезбеђујем, идите у притвор  посећујте кога год хоћете.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Адв.Крстић. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, молим вас седите, бранилац Кастратовић има још 
нешто  да каже. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, али ви сте мене опоменули да вам кажем да 
нисте уопште у праву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, хоћете ли молим вас сада да седнете један и други 
бранилац. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Хоћемо, па немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека заврши прво Марко Кастратовић. 
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АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па завршите са колегом немојте мене да узимате у 
уста. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Немаш ти проблем са мном. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја ћу сам да се браним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте говорити без микрофона. Немојте говорити 
без микрофона. Седите молим вас. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Оптерећујемо записник са овим глупостима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сео сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче Кастратовићу завршите. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: То је прва ствар коју сам вам рекао. И не 
замерам вам што сте ме прекинули, негде и припада вам да ме прекинете. А и 
надам се да ћете тако исто прекидати и у другим ситуацијама друге, али оно  
што хоћу још да вам кажем, а што је веома битно јесте чињеница да у овој 
ситуацији пред 9 окривљених које оволика количина адвоката брани, 9 
окривљених који су у притворској јединици и још неколико њих који се бране 
у одсуству. Ви морате да имате у виду да се многим људима који налазе да су 
у ситуацији и у притвору потпуно без основа, жури са овим суђењем и да неће 
да трпе ни да прихватају било какво одлагање овог поступка по основима 
законских могућности и процесних могућности које ви тако прихватате 
једноставно и оберучке што мени смета и зато сам се јавио, верујте ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је ваш предлог? Шта је ваш предлог? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Па ја се нисам јавио због предлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја сам се јавио управо због коментара који 
вам дајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који је коментар? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Мој је предлог да ви једноставно управљате 
овим поступком и да не дозволите мени или било коме другом да то ради. 
Молим вас, ето само то је мој предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Искључите молим вас микрофон. Кажите шта 
сте хтели господине Крстићу. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја сам устајући мало пре, јављајући се за реч 
управо рекао, потврдио односно одговорио на ваше питање да нема никакве 
сметње и да сам за то да се одржи главни претрес, не знам ко је предлагао да 
се не одржи главни претрес, ја нисам чуо никог и не видим никавих 
процесних сметњи да наставимо тамо где смо стали јуче. Ја сам само тражио а 
да би задовољио знатижељу шта сам предао, у дилеми сам да ли да кажем или 
не, па сам се одлучио ипак да не кажем. Дакле нема никаве везе са предлогом 
за одлагање, никакве везе нема, иначе би устао још не би ни седео ту, са 
ходника би то рекао. Не. Само користим своја права. А то кад ћу предати, 
предајем у року зато што сте дали рок за жалбу 3 дана, као да је реч о 
притвору, али добро, небитно је то. Хтео сам ово да кажем, да нисте у праву. 
Рећи ћу вам ево због вас хоћу да кажем. То је жалба на решење о одређивању 
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да се суди некима у одсуству јер нема правног основа. Какве то везе има са 
овим главним претресом, никаве везе нема. Ето. Нисам ишао нашироко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Јер сам се побојао ако тражим изузеће тужиоца да 
ће га стварно изузети, а онда то губи смисао. Дође неко ко не познаје предмет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Онда је још горе за све, али сам хтео ово да кажем 
да нисте у праву, тражим одлуку већа једино ако није по овом новом укинуто, 
дакле бранилац не може да се консултује са оптуженим у моменту када га 
неко пита, а посебно  веће, како ће да одговори, а пре тога увек може да тражи 
а ви немате права и могућности да некако дискреционо право хоћете или 
нећете. Морате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучиће веће. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте хтели да после овог првооптуженог, дакле 
непосредно пре него што. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Два минута.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдари Фатон буде износио одбрану, да разговарате 
са њим. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлучиће веће да завршимо сада са овим. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Док се овај врати, ја са њим завршио. Мислим нема 
никаквих проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уреду. Одлучиће веће. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Стим што сам радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлуку већа? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Одлуку већа, али и због оног прагматизма док веће 
дође ми сви може да обавимо разговор по два минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И за то да одлучи веће да пре него што почне суђење 
обављате разговор са својим клијентима овде? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада да ли можемо да коначно кренемо на претрес. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се претрес одржи.  
 

Из заседања се изводе сви оптужени. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи све оптужене одведите доле осим Мемиши 
Агуша, кога молим да дође овде на место за испитивање где је био и јуче да 
наставимо. Ставите слушалице за сваки случај ако имате.  

 
 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА ОПТ.МЕМИШИ АГУША 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле исто ћете говорити на српском. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А слушаћете питања на албанском, пробајте само да 
ли функционише? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па не, није било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сада није потребно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Кад имам потребу може и тумач је овде може да 
тражим то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Наставићемо са испитивањем, јуче вам је 
тужилац постављао питања, није завршио. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Само ако може да седнем зато што нисам добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, због ноге. Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има ту столица? Добро.  Значи заменик тужиоца 
Миољуб Виторовић.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Добар дан.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте завршили основну школу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешеву.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате које је то године било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мислим `98-`99.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Основну? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Основну, а сад се не сећам то, основну. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које сте годиште? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: `79. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па са колико година сте кренули у школу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Седам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је `86. и колико траје основна школа, 8 година? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад јесте ли понављали или нешто из неких других 
разлога? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, један пут сам понављао, али то није било од моје 
стране, то већ у другом разреду кад сам поново био сам, звршио сам одлично 
пошто није био мој проблем, био проблем учитељице а ништа друго.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде пише, рекли сте да имате и два разреда средње 
школе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. Три имам, завршено имам и диплому кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имам и диплому кући за то, три разреда у 
Гимназији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А три разреда? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте ишли у средњу школу, Гимназију? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешеву.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кад сте то завршили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Како мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које године, кад сте прекинули школовање? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Шта има везе са ратним злочином ово?  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ја се извињавам судија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислите да је тај начин паметно. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда је паметно да ме питају и кад сам пио кафу, 
али мислим то не треба да одговорим.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Не видимо сврху оваквом испитивању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али чекам да тужилац сада дође до суштине, ово је 
увод претпостављам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите ваше је потпуно право да одговорите и да не 
одговорите, сад не морате вређати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита због чега то има везе са оним. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да не губимо време као јуче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па пазите најмање ћемо времена изгубити, ја вас 
питам, ви кажете године, ако кажете да, кажете нећу ако нећете, мислим, нема 
потребе оволико приче.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видим разлог. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ја питам кад сте, да ли сте, питао сам вас да ли 
сте прекинули школовање због рата или можда, то вас питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад је то рекао. Тужиоче он је добио диплому, 
завршио три разреда средње школе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Гимназије, каже Гимназије је рекао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Средњу школу, тако зову.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Средње школе, а он је рекао Гимназије. Зато. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Извињава, то је средња школа значи, основну у 
Прешеву, средњу у Прешеву. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то све било пре бомбардовања? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До време бомбардовања значи.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате значи које године је то било кад сте 
завршили школовање? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Господо то је било `99. године, није било 
бомбардовања у `88. то знате и ви лепо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, значи `99. е кад се та школска година 
завршила па сте ви завршили ту школу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мислим можда `98. је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Онда значи `98. је било, па зато вас питам. Добро, 
значи `98. је ли та школа средња коју сте похађали са три или четири године? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Три.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то нека специјалистичка школа за нешто? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то био сам за аутомеханичара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За аутомеханичара. Да ли сте имали неког друга ту из 
комшилука вашег који је ишао у исту ту школу са вама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Има Зенељ Ајдини, не Ајдини презиме не знам, 
Бурим Хасани, има Имер један, други не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је још неко од ваших пријатеља, познаника 
ишао на тај занат или ту школу аутомеханичарску? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче мислите на неког од оптужених па то има 
смисла или шта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не ја мислим, могу да одговорим за то, али ја то не 
знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зашто Камбер Сахити завршио школу али ми нисмо 
иста генерација.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кад сте завршили школу шта сте онда 
радили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавао сам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До кад сте спавали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Кад сам хтео.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До бомбардовања, пре бомбардовања, кад сте 
спавали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да и у време бомбардовања и после бомбардовања.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па добро. Како сте онда успели кад сте спаваили да 
одете на обуку у Албанију? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А то треба да му кажете на «Божур 50», не на мене, 
ја сам био на Албанију то знате и ви лепо рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање тужиоче, можемо да питамо да ли знате 
оно што има везе са оптужбом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево има две ствари, ја не видим мислим, ја 
разумем ситуацију да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се браниоци довикивати.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја разумем да је окривљеном лоше зато што је у 
затвору, разумем да је огорчен, али не разумем тај неки лични однос, тако да 
ево ја вас поново ако га ви нећете, ја вас молим ето, ако нећете да одговорите 
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кажете не желим да одговорим, нема потребе да пркосите, да ме вређате, да 
инсистирате на нечему што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, немојте одговарати, молим вас тужиоче. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ако може ја да му одговорим. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Адв.Ђукановић, ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, седите молим вас браниоче, молим вас оптужени. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Што се тиче.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустићу вас да кажете, тужиоче, оптуженом значи 
мора да буде јасно због чега је то од `98. до `99. године, шта је он радио важно 
за оно због чега је оптужен. Нама то такође мора да буде јасно. Ја разумем да 
ви имате концепцију постављања питања, тако што имате неки увод, па онда 
дођете до нечега, па онда он каже то и тако даље, али објасните нам, уведите 
нас у причу, јер очигледно да оптужени има право да се брани, има право да 
износи одбрану, има право да одговара на ова кључна питања и има право да 
нам каже и неке личне податке који су релевантни за неку одлуку уколико до 
ње дође, али овако нешто мени заиста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ви сад од мене тражите да вам држим завршну реч 
или тражите од мене да му предочавам оно што није дозвољено да му 
предочавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, тужиоче не можете питати «а како сте се онда 
нашли у Албанији на обуци», тако не можете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али га ви нисте прекинули или га нисте 
упозорили кад на питање шта сте радили након што сте завршили средњу 
школу `98. године, да он каже спавао сам,  а ја кажем за време бомбардовања, 
он каже спавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте, ја сам га упозорила, то је мој посао. Онда не 
можете тако да га питате, ја управо то кажем, не можете тако да га питате. 
Седите молим вас да тужилац заврши, јер тужилац има потребу да нешто 
каже, не можете га тако питати. Можете да га питате када сте отишли на 
обуку, ко вам је држао обуку и све остало, али како сте се онда нашли у 
Албанији, то нећете питати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Онда ви мене исправите или забраните 
питање, али он је врло добро разумео смисао тог питања. Питање је моје ако је 
`98. године завршио школу ја га питам сада, шта је радио после `98. док није 
почело бомбардовање, а управо из разлога због чега је он данас овде 
окривљени јер није све почело одједном, него је почело уз неке припреме, па 
сад ако ви од мене тражите даље ја сад могу да му. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је `98. био на обуци? То хоћете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То, питам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видимо шта хоће бранилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ако он каже спавао, а ви не реагујете, ја немам 
права да притискам сведока, окривљеног.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите бранилац нешто хоће да интервенише. 
Изволите. 
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АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Мени се све чини да овде прераста тужиочево 
излагање у завршну реч уствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите. Значи водите рачуна молим вас кад 
одговарате на питања тако да кажете оно хоћу да одговорим, нећу да 
одговорим, сећам се, не сећам се, али немојте заиста одговарати на неки 
свађалачки начин.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја мислим овде да сам за `99. а не у `98. или `97. или 
`79. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете рећи онда тужиоцу сматрам да то није битно, 
али не можете рећи спавао сам због тога што то има неку конотацију. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А и спавао сам у то време, спавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али која није сигурно за суд.  
 
 За овим бранилац Марко Кастратовић каже «већ дуго држим 
подигнуту руку». 
 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Јесте, већ довољно дуго. Не можете ви рећи 
окривљеном шта он може да каже, а шта не може, никако. Он ће да каже оно 
што он мисли, што осећа да треба да каже и како треба да одговори. Овде 
немамо тај проблем, једноставно имамо проблем у комуникацији и 
испитивању коме се ми негде противимо, ако ми дозвољавате, ја сам то и јуче 
напоменуо. Тај исти закон имамо га скупа. Он је веома опширан, можда је 
мени припало то право и овако младом и вама посве непријатно да скупа са 
вама правим систематизацију тога, али негде то како ми будемо данас радили 
овде, то ће сви пратити сутра. Направимо систем, одредимо систем, пустимо 
простор, јуче сам вас замолио, пустимо простор обраћањем на првом месту 
вама, пре одговора на питање, као што смо сви некад радили, односно ви на 
првом месту. Немојте одговарати тужиоцу, немојте одговарати адвокатима, 
немојте, сачекајте док вас ја не питам или док вас ја не погледам или ћемо 
тако или онда пустимо ко у америчким филмовима и серијама, али онда ни 
тада не изгледа тако. Ја мислим да ће и тужилац да ме подржи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви завршили сада са излагањем? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Нисам завршио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете онда молим вас дозволите да радимо и да то 
што имате. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Јел вам ја сметам? Јесам ја нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви браниоче причате непотребно одузимате време 
својим говорима. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Чије, чије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којима потенцирате. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Чије време одузимам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одузимате време предвиђено за претрес овоме суду. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ваше време? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас молим. 
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АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ваше време је скупа са вашим временом и 
моје време. Ја управо покушавам да уштедим ваше време штедећи и своје 
лично време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче да ли сте завршили, да ли можете концизно 
да кажете шта имате? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Рекао сам вам већ ако сте ме разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите онда ако сте завршили. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Сешћу, хвала вам.  
 
 За овим се опомиње бранилац Марко Кастратовић да поштује 
наређења председника већа за одржавање реда. 
 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Казните ме сад, судија већ сте ме једном 
опоменули. 
 
 И да не омета ред на главном претресу.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључите молим вас микрофон. Шта сте ви сада 
имали да кажете, изволите, бранилац адв.Крстић. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја да вас подржим  у томе да хоће да нас све 
дисциплинујете, ја се повинујем вашим наредбама и налозима, само да првог 
тужиоца дисциплинујете да се креће у оквиру оптужнице са питањима. То шта 
је радио пре тога и да не изазива тензију овде код окривљених да добијамо 
такве одговоре и тако даље јер ничему то не служи ни нама ни њему ни 
тужиоцу. Дакле ја разумем да тужилац, тако хоћу бар да схватим треба да се 
креће у оквиру оптужнице и да га пита за врло, врло озбиљна кривична делља 
која се стављају на терет овом оптуженом, а то шта је радио пре 
бомбардовања и то закључивање, а како ви мислите да се нађете тамо кад сте 
били ту и тако даље, то је прича за «Б 92». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Молим. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја се извињавам судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите тужиоче са испитивањем. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја имам право на вашу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ви немате право никакво сада да машете, да 
укључујете микрофон, искључите молим вас микрофон, искључите молим вас 
микрофон, искључите молим вас микрофон, пустите да наставимо са 
испитивањем првооптуженог. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте радили од кад је почело бомбардовање? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Немам одговор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До 20, на шта немате одговор кад нисам још ни 
завршио питање? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекли сте шта сте радили, мислим. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија шта сад да радим кад ја још нисам завршио 
питање а он је рекао немам одговор. Је ли то значи да нећете да одговарате на 
питања. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, ја ћу да одговорим на озбиљно питање, а не то 
што, да ли сам имао ја 30 девојке у мом животу или два или један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То вас тужилац не пита. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па таква питања пита.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац вас није питао да ли сте имали девојке и тако 
даље.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи питање је шта је радио од 24. марта када је 
почело бомбардовање до по ономе што је нама испричао две, три недеље пре 
него што се завршило бомбардовање, а то је негде следећа два месеца негде 
20-25. мај? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Немам одговор.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Је ли може окривљени да нам објасни на који 
начин је отишао на обуку у Албанију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле оно што сте причали код истражног судије, у 
полицији,то да објасни? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, рекао сам и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је већ причао браниоче. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Већ је речено судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоће да објасни. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам јуче, значи путовао сам из Прешева. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не мислим на тај део, него на онај део који је у 
Прешеву важан, да ја живим у Прешеву, да хоћу да одем на обуку, шта би ја 
требао да урадим да одем на обуку у Албанију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојало неко лице. 
 
 Опомињу се браниоци да не праве жамор. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи пита тужилац је ли било неко место где су се 
сви јављали, неко лице или тако? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али ја нисам могао са хеликоптером из Прешева да 
путујем у Албанију, значи требао сам да изађем у Македонију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта вас пита тужилац, да ли је требало, да ли је 
постојала нека особа или неко место где су они који су хтели да иду на обуку, 
где су се јављали и тако даље, па се онда договарали на који начин ће да оду 
прво у Македонију па онда у Албанију, то је? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Чуо сам да у Куманово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојао у самом Прешеву неки човек код 
кога је требало да се јавите да све то организује? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, ја лично не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто сте онда објашњавали у вашим ранијим 
исказима да је особа за контакт био Фазлија Ајдари? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам јуче, рећи ћу и сад, рекао сам да сам био 
сумљив од тог човека, рекао сам да сам нашао један метак у његову собу кад 
сам био код  њега и питао сам њега да ли зна нешто за то, за ОВК значи, у то 
време није ми испричао ништа, после кад је отишао он у Македонију, значи са 
целом породицом, дошао због што НАТО је бомбардовао близу нас, близу 
моје куће и чули су, много људи су се вратили због што су чули да све куће су 
запаљене, у Македонију, они из Македоније су дошли у Прешево и тај дан ја 
сам срео њега и он ми је рекао чуо сам да у Куманово неко води за Албанију 
ако си заинтересован ја можем да те водим до тих људи.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Судија ако ми дозволите, мислим да је ово само 
претерано елаборирања исказа јучерашњег, окривљеног.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дозволите да одговори на питање, нема 
потребе.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Јер он је сам истакао да никад није био члан 
ОВК. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да седнете, због чега, у чему је проблем сада 
браниоче, у чему је проблем сад, оптужени објашњава оно што је рекао код 
истражног судије, у чему је проблем. Изволите тужиоче наставите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде у овом исказу датом у полициј 27.12. на трећој 
страни у првом пасусу окривљени је објаснио да му је Ајдари Фазлија у 
разговору рекао да можеда му помогне ако би хтео да оде у Албанију на војну 
обуку, а онда је у следећем пасусу он каже «ја сам то прихватио и рекао да сам 
заинтересован» и сад је ово кључно зашто ја ово све постављам, «из разлога 
што моја породица није имала средстава да помогне борбу ОВК», па сад ја 
питам је ли то била нека обавеза ако или да дате новац за ОВК или да дате 
борце за ОВК, је ли то то значи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да то је била морална обавеза. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, хоћете то да нам објасните ту моралу обавезу, 
хоћете да нам објасните ту моралну обавезу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Сваки човек има право да се брани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па реците ми, ово је место где треба да кажете ако 
је било нешто да нам кажете, од чега да се браните? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не од чега да се брани тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, он каже свака особа има право да се брани, а он је 
отишао из моралне обавезе да се обучи да би могао да се брани, сад ја питам 
од кога да се брани? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од кога то знате ви, да су више од 10 хиљада људи 
су убијени на Косово. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али ако не кажете ући ће у записник, џабе што 
ми знамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, кренули сте са тим да ли је постојала обавеза 
да се финасијски помогне или да се неко укључи у редове ОКВ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да, то је била морална обавеза. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је то, и он је из те моралне обавезе тамо се и 
прикључио, односно ишао у Македонију и тако даље, шта је сада.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да објасни, што је сад ту проблем, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то су нам и други објашњавали у овој судници 
за неке друге стране, то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците слободно. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим вас још једно питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто сте ви мислили да је ваша морална обавеза да 
се обучите за ОВК или како кажете нисте имали, ваша породица није имала 
новца за ОВК? 
АДВ.БОЈАН РЕСАВАЦ: Судија ово је потпуно. 
 
 Опомиње се бранилац Ресавац, затим бранилац Крстић да не добацују и 
не упућују оптуженог како да говори. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је осећао моралну обавезу да се прикључи борби. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али он каже свака особа има право да се брани и 
сад је моје питање било од кога да се брани, јер ако он то не каже онда нећемо 
знати, неће ући у записник. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ако дозвољавате судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дозвољавам наравно, али није страшно и да каже, 
разумете. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Није страшно али ако овако кренемо онда 
крећемо у генезу сукоба и не знам колико стотина година уназад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нећемо се бавити генезом сукоба, нити ћемо 
судити о овој или оној страни, само овим људима који су овде и тужилац има 
ту још врло мало простора за таква питања због тога, али ово питање је у 
домену оних питања која иначе нису неуобичајена у овим поступцима, а ко се 
против кога борио то знамо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сад очекујете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац вас пита против кога сте се борили, односно 
не ви? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вас је напао, кажете имам право да се браним. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па мислим, у то време није био рат проти Турци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Али ви живите у Прешеву. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад вас ја питам, од кога ви кажете имате право да 
се браните? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од кога, од тих људи што су запалили толико кућа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па реците слободно, у Прешеву је запаљено толико и 
толико кућа, Срби су, па то реците слободно. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то ви знате да то у присуству полиције 
паламитарна војна то урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац сада Ресавац, чекајте.  
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АДВ.БОЈАН РЕСАВАЦ: Молим вас, мој брањеник је у одсуству. Тужилац 
инсистира и притиска окривљеног да каже реците то, то и то, па ово нема 
смисла. Он препричава пре тога исказе из полиције, што улази у записник. 
Овако саслушање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Одузимате ми могућност да кажем шта сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас. 
 
 Опомиње се бранилац Марко Кастратовић да седне, да се не обраћа 
суду без микрофона и да не омета. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да даље не причате.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шести пут, од кога сте се бранили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац Крстић молим вас.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вас је нападао па сте имали обавезу моралну да се 
браните? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Милошевић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Што је то компликовано толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите, чекајте тужиоче да видимо зашто сада 
маше бранилац, браниоче? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па сам тужилац просто вас као веће, мене не и не 
може, провоцира да направите паузу, сам каже шести пут, значи он шести пут 
пита исту ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па то нема смисла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите молим вас. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Дисциплинујте га да ја не изађем из суднице.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знам сада хоће ли колега Крстић моћи да слуша 
или неће моћи да слуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати колеги Крстићу, наставите са 
испитивањем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али сваки пут кад ја поставим питање њих 
десет устане, немојте мислим, а ви водите поступак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче ви сада питате, значи питајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питам. Добили смо тај одговор, сад следеће питање 
да ли је у Прешеву Милошевић нападао некога? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, молим вас немојте одговарати на то 
питање, значи браниоци спустите руке на ово питање сам ја интервенисала. 
Немојте одговарати, значи да ли је Милошевић у Прешеву нападао неке то 
тиме се нећемо бавити. Значи нећемо судити овде за односе између Срба и 
Албанаца, нећемо судити уопште нећемо да спомињемо Милошевића сем 
уколико је то неопходно за одбрану ових људи, а оно што је овај човек радио 
и што сте му ставили оптужницом на терет то ћемо да питамо сада.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немојте се људити, мислим нема разлога. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ужасно се људим, ужасно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На кога се љутите? Мислим нема. 
 
 Опомиње се бранилац Марко Кастратовић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас молим да сада не примењујемо з акон. 
 
 Опомиње се бранилац Марко Кастратовић да не негодује без 
микрофона. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако ћемо то вам је, претпостављам да се ми то 
одговорили, да ли је српска војска и полиција напала Прешево, да ли сте ви у 
вашој улици, у вашем крају, у вашем граду имали неки проблем са војском и 
полицијом? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па је ли можете то да нам кажете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, имали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било и шта вас је то натерало на обуку да се 
браните? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекате да видимо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Разумете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сматрате да не треба да одговара на ово питање? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Молим вас судија ово се претвара у 
ислеђивање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, начин испитивања је ли тако? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Начин испитивања јесте, претвара се у 
ислеђивање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, начин испитивања пошто провоцирате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево ја ћу да питам окривљеног, да ли ова моја питања 
доживљавате као провоцирање, као напад? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, ти можеш да питаш колико год хоћеш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па, мислим откуд. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али мислим да се пита нешто у вези овог суђења а 
на у вези нешто све друго.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ја вас нападам, ето то вас питам, да ли то 
схватате као напад или као неко питање обичног нормалног човека, да ли има 
потребе да вас брани неко, бранилац да вас ту сада штити од мене што вас ја 
нападам, мислим да ли има или нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али тужиоче да ли смо се ми некако 
приближили овим радњама које су описане у оптужници а стављене су на 
терет овом човеку? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли може да одговори на питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које питање, које питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја свако питање треба више пута да поставим. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је у његовој улици, његовом крају, његовом 
граду, српска војска  и полиција напала некога, те када, пре бомбардовања 
`99.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да парамилитарна војна ту је била и потукао много 
људи не само један, и то уочи полиције, уочи војске. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: `99. у време бомбардовања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не, ја кажем пре, питао сам вас пре? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је `99. пре чега? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, где је то било, то што сте пре. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешево. 
 
 Опомињу се браниоци са моје леве стране Ресавац, Кастратовић, 
Крстић да буду тихи и да ћуте. 
 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не само улица Гњиланска, има и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било убијених људи, Албанаца? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, има већина. Близу значи не ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико, мислим да ли знате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Има три лица убијена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Три лица? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Један запаљен жив у село Бујић, два у село 
Госпођице су масакрирани, међу њима је био и један старац више од 74 
године.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то имало везе са вашом одлуком да се пријавите 
за обуку? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: На неки начин да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ето је ли то компликовано било. Је ли можете 
сада да нам то ближе објасните кад сте се ви осетили морално обавезним, како 
сте се сада ви пријавили да идете на ту обуку? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте се пријавили да идете на обуку? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам рекао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је већ то објаснио.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Причао сам са Фазли Ајдари пре да избегне Фазли 
Ајдари у Македонију, рекао сам и пре, јуче, али Фазли Ајдари је дошао после 
од Македоније због. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати одговоре на које сте износили, 
значи само нешто што нисте рекли, то питајте тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Завршила се та обука на пола или на трећини. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад ви крећете назад. 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли на тој обуци био и све време и Самет? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И он је завшио обуку? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па да кажемо завршио, пошто он није ни изашао, не 
памти ништа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али је ли и њега препоручио Фазли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како је он пошао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам ја да он се придружи у село Лојане, јуче 
сам рекао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче је то испричао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ко вам је дао новац за  карту аутобуску и? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао да ми је дао карту, у Скопје су нам дали 
по 35 марака. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко су ти људи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То су били све други људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видимо шта ваш бранилац интервенише. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како су то знали коме треба да даду новац? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Из Куманове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче само мало, браниоче кажите шта 
интервенишете? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ово је све препричавање јуче исказаног од 
стране окривљеног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле да не понављамо оно што је јуче рекао.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда није био овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је духовито било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо да наставимо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ко вам је у Куманову дао новац? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није ми дао нико у Куманову новац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Него где, у Тирани, у Скопју, где? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Скопје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко су ти људи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Два лица, један нисам ни познао, један је био 
Хекуран име. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како сте ви уопште дошли до тих људи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ми смо отишли до Куманове са аутобусом до. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али како они знају то. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Изашли су да не чекају нама, све друго је било 
организирано то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то вас питам, ко је то све организовао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Е па то ја не знам, нисам ја тужилац да водим 
истрагу то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад у овој фази интервенише бранилац Ђукановић.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли неко. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А све по сугестији других бранилаца. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ја се извињавам судија, да ли је ово неко ново 
прикупљање доказа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да се извињавате, кажите само. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Да ли је ово прикупљање доказа за неки нови 
поступак, не разумем, уопште не разумем такав начин испитивања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ваша примедба је евидентирана. Наставите 
тужиоче. Не, неће моћи, овог пута неће моћи. Не, неће моћи, мислим сада 
тужилац наставља са испитивањем. Изволите тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је неко на тој аутобуској станици изашао па 
рекао јел сте ви, је ли вас послао Фазли Хајдари па сте се тако препознали или 
вас је позвао по имену, како сте се ви то препознали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То већ они су се подразумели пре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Значи неко од Куманова што су слали нама, ја нисам 
познао те људе јер ти људи су обавештени од њих у Скопју, од Скопје у 
Тирану, значи у три места су били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али разумете ме, ко то организује, ко то 
обавештава. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А то не знам ја ко, баш за то нисам ни одговоран. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта су вас питали, мислим као су вас, јесте имали 
неки знак да вас препознају, јесте били једини путници у том аутобусу или 
како су знали да сте то ви? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Знали су због што су чекали, ко је из Прешева ти 
можеш да се пријавиш на такав начин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то је само за  Прешево важило? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то кажем ко су путовали, што су били од 
Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже тог тренутка су чекали тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то је неко питао ко је из Прешева? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е добро, то само једноставно ништа компликовано. 
Кажете Самет је био шта сте рекли. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био је и Самет Хајдари тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био забораван, нисам вас разумео? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имао је пред рата значи и пред рата значи у ОВК, он 
је имао једну саобраћајну несрећу и он не памти ништа и за то цело време није 
ни изашао на обуку, он не памти ништа, сад може да се уверујете, дајте једно 
оружје или било шта можете да уверујете да он не зна ништа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте како га онда водите, зар није то опасно да 
тако ко не зна ништа да га учите да рукује? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То ја не знам, то треба да питате те људе што су 
водили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А нисте га ви водили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја нисам водио никога, водио сам себе.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе да интервенишете, питања не излазе из 
оквира нечег што је нормално.  То је ваш клијент Самет Хајдари? Је ли тако? 
Изволите.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Све време тужилац у вези мог клијента пита и 
одговара, немојте му дозволити такав метод да користи, немојте ако постави 
питање ја немам ништа против да пита за Самета, али да сачека одговор а не 
да одговори па чека, мислим нема смисла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја нисам чула да тужилац одговара, сада да обратим 
пажњу. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па како, је ли вас сачекао Хајдари тамо, па чекај ко 
вас је сачекао то је питање, а не да ли вас је сачекао Хајдари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па онда Самет рекао, шта рекосте забораван, ко 
забораван и тако мислим немојте па ово је озбиљан предмет, немојте то да 
дозвољавате тужиоцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, обратићемо пажњу. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, хвала вам унапред. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овако сте ви то испричали у полицији 27. децембра 
«ја сам у договорено време дошао у каменолом заједно са комшијом Саметом 
Хајдаријем братом Фатона Хајдарија где нас је сачекао Фазлија са којим је 
био Џенан из села Курбалија општина Прешево коме је Фазлија платио да нас 
пешке преведе преко границе и доведе у Лојане». 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то је на трећој страни, четврти пасус.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тужилац вам препричава ваш исказ из полиције, 
предочава. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али овде изађе да ја прво сам био у Куманову, после 
сам се вратио у Прешево, а онда из Прешева у Куманово, то није истина, ја из 
Прешева сам путовао, рекао сам да Џенан, тај Џенан је водио лица значи 
избеглице за Македонију и ја сам рекао у полицију да нисам платио ништа и 
не знам то, а у село Лојане са Саметом Хајдари сам се срео, са први пут то, 
нисам путовао са Самет Хајдаријем у Прешево ја, рекао сам јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, срео се са Саметом у селу Лојане.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како то тумачите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, ово је ли ово тачно или није што пише овде 
што смо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То што сам рекао ја, а то не, Самет није био у 
Прешево. Он већ Фазли Ајдари, Самет Ајдари они већ одавно су отишли у 
Македонију, чак и «Божур 50» што није био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ово што пише овде у полицији овде је погрешно 
уписано? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда погрешно је уписано. Ја можем да вам 
одговорим и какву одећу сам имао у то време.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Записник из истраге на страни 2, тећи пасус одозго у 
погледу одбране коју сам дао пред полицијом могу да кажем да знам шта сам 
изјавио и остајем при том исказу који представља део моје укупне одбране, то 
је истражни судија забележио да сте ви рекли, сад вас ја питам кад сте то мало 
пре објаснили на други начин од онога како сте објаснили полицији, откуд та 
разлика? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али ја видим много ствари што и много име су 
погрешно уписане у изјаву «Божур 50», а и све друге изјаве и то је ваша 
грешка није моја, није од моје стране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема везе, нема везе са «Божуром».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле у погледу овога ово није тачно уписано, са 
Саметом сте се нашли тек у селу Лојане? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И затим сте били заједно тамо у Албанији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се заједно вратили после тога? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До Гњилана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте заједно били у интернату или не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја био сам 7 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих 7 дана је ли био за то време са вама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Самет Хајдари само ту ноћ је спавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту једну ноћ? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, и отишао код његовог зета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И више нисам видео ја.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А какав је то удес био где се Самет повредио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви то знате или само знате по чувењу или вам је 
он то причао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, Самет Хајдари је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вам он то, одакле ви то знате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Знам зато што Самет је мој комшија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али какав је то удес? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У саобраћајна несрећа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је он радио ту, шта је он био у тој несрећи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био у трактор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је управљао трактором? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Шефке Ајдини.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим вас одговарати. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, можем да одговарам на ове. Он хоће да ме 
провоцира, али да ме нервира не може. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А што мислите да кад питам како се Самет повредио, 
што то мислим јесам нешто увредио? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па нема везе са судом то, зато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па има везе само да видимо ако се поврдио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ајде не објашњавајте само да наставимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То може да помогне Самету само ако има неку 
медицинску документацију, може да му помогне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да наставимо тужиоче. Немојте одговарати, 
немојте. Не прво око, прво зове се ваш клијент се зове Самет а не Самит. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја хоћу да упозорим тужиоца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте упозоравати тужиоца. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да Самет није овде тенутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то нема везе. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: И да не говори њему иза леђа ништа, има времена 
питаће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа му не говори иза леђа, седите милим вас. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Како се повредио и где питаће њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас седите, може да пита и комшију коме је то 
познато јер је комшија. Наставите тужиоче сада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јуче сте нам објаснили да се нисте вратили у 
Прешево јер нисте имали личну карту? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Личну карту нисам имао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли сте имали неки други идентификациони 
документ? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, рекао сам само од Скопје до Албаније што сам 
путовао имао сам друго име, друго презиме, зелени картон је био као ми да 
идемо да се придружимо нашу породицу у Албанију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то ово што сте објаснили да сте се звали 
Џевдет, али да се не сећате презимена. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, ја сам се звао Џевдет, Самет Хајдари се звао 
Пљаурант Исмаиљи, знам то због тога што он је неписмен и за то цело време 
ја сам испитао то име. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само нисам чуо име? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пљаурант Исмаиљи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Љауран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пљаурант? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. И то из Каменице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питамо вас због транскрипта.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте се вратили у Прешево? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешево вратио сам се после значи завршеног 
рата у ОВПМБ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад је то било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Било 2001.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте тада имали личну карту? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како сте се тада вратили ако. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тада смо имали амнестију и сваки човек и што могао 
да долази у Прешево и да иде да узме тај документ после. То је био од стране 
државе.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ја верујем вама то. Јуче сте нам рекли да, 
причали сте о «Божуру 50». 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли могу да вас питам а да не откријемо његов 
идентитет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, немојте говорити његово име ни случајно. Будите 
прибрани немојте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кад њега познајете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Њега познајем што је мој комшија, од дете познајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кажете да он кримиланац, да је? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Лопов, мафијаш, све то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кад је он то постао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од 2001. после 2001. па има и неке кривична дела 
пред рата много.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад пре рата? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мислим и пре рата ово у ОВК и пред рат у ОВ ПМБ.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта је радио? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па пљачкао, знате и ви то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кога, помозите, кога је пљачкао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Кога је пљачкао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па ја нисам био његов  пратилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је кога је пљачкао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ако он зна, не ако он зна. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пљачкао њихову кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо то питати тако кога је пљачкао је ли он 
пљачкао, кога је пљачкао, не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите сам «Божур» каже да је учествовао у 
пљачкању. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, то је истина. И знате и ви зна и полиција. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нећемо га то питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ви питате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Једино што је мука што «Божур» каже да је био са 
њим, то је само проблем. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Где у ОВ ПМБ да,  у ОВК не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ето зато вас питам ја у којим пљачкама знате да је 
«Божур» био пре? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У време рата није пљачкао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад јесте пљачкао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: После рата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, и мало пре сте рекли да је и пре рата пљачкао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у Прешево значи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то, где и кога је пљачкао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пљачкао њихову кућу. Пљачкао је комшије, 
пљачкао њихову кућу, пљачкао комшије. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Своју кућу пљачкао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па од кога пљачка своју кућу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ:  Од кога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мислим коме узима ако своју кућу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Његову оцу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од оца свог? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте да је он био ваш војник? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да у ОВ ПБМ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте ви били? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам био десетар у то време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Десетар? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да и то у два места и у Бујановац и у Прешево, као 
што је био и «Божур 50». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то ова обука допринела да ви будете десетар 
или нешто друго? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то није била, али имао сам могућност кад сам 
био у 2000., у Добросин у то време знате и ви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не знам ништа, пођите од тога да ја не знам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то уопште сада 2001. слушајте ме, мене сада 
уопште 2001. видите за сада не интересује. Ако будемо имали времена можете 
то да причате. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ме пита за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ово сада се бавимо овим `99. и у тим годинама, а 
да ли је он после напредовао па је постао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам сигуран да сте ме пажљиво слушали, питање 
је било да ли обука у Албанији има везе са тим његовим местом 2001.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али ја сам одбила то питање, ја сам вас савршено 
добро чула. Даље. Идемо даље на питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро ја ето само молим да веће донесе одлуку, ето 
ништа страшно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то питање заједно са оном примедбом 
браниоца то све остављамо за паузу ви наставите са питањима, а ово ћемо да, 
ово је евидентирано када будемо правили паузу ми ћемо одлучити о томе, 
значи сада нећемо прекидати у овој фази да одлучујемо, наставите са 
питањима. Не, не, нити ћемо одлучивати овде тако што ћемо да окрећемо 
леђа, имамо посебну просторију за одлучивање и у том смислу никада нећемо 
имати, имамо питања већ и већаћемо касније. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам ја вас добро разумео ви мислите да нема везе 
његова обука у Албанији са каснијим његовим војничким напредовањем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште ме нисте добро разумели, ја сам вама одбила 
то питање. Значи и замолила сам вас да наставите са питањима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли злочини које сте починили имају везе са вашим 
напредовањем у војсци? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја нисам радио никад у животу злочин и то знаш ти 
лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово питање вам одбијам. Значи ово питање одбијам. 
Немојте браниоци реаговати ако суд не реагује ви онда реагујте  а за сада кад 
суд реагује немојте ви. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, хтео сам само да му кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ништа. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нек ми докаже мене ти злочини што сам урадио ја, 
то сам хтео да му кажем ако он, то навређује мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како то да примате у ваш вод или у вашу десетину 
човека који је криминалац? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. Причате о воду или 
десетини из ове не знам како се скраћено каже, која је била 2001.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не има и у полицију, ти знаш сам да ја сам био 
упљачкан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте ме оптужени немојте одговарати кад ја 
кажем одбија се одговор на ово питање, а ви причате нешто и још кажете 
тужиоцу ти уместо ви, значи молим вас да то поведете рачуна.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ове месте Фекен сте рекли да се зове? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Фекен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се то налази? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Албанију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па знам да је у Албанији, него где у ком делу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А то не знам зато што ја у Албанији у то време први 
пут је био у мом животу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се тамо обучавала и албанска војска? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да је имао је и војници што су тренирали 
нама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли, не, не, једно је да ли су били војници који су 
ваши инструктори то је једно, него вас питам да ли се у том месту, да ли је то 
била војна касарна у којој су се обучавали и албански војници? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, па нису биле ни касарне, то су били 
магацини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Магацини? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је у том граду Фекен била нека касарна? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није био град, то је био све у периферије, није 
ништа, нема везе са градом то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро да ли је на периферији тог града Фекен 
била нека касарна? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Фекен, то је шума се зове Фекен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац ваш. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Не схватам чему води овакав начин 
испитивања. Није ми јасно чему води оваква концепција испитивања. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево чему води, ја сам не знам да ли сам у праву и 
да ли сам то негде прочитао сам да је у том граду Фекен. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није град. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У том месту Фекен, шта год да је, као што је некад 
Требиње било за елитне припаднике војске, тако је и у том месту Фекен се 
обучавала елитни припадници војске Албаније, сад да ли он о томе нешто зна.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да ти дајем податке ту само су загинали 16 
војници и то од снега али они су само што су путовали на то место, није био 
никаква обука у то време.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ:  Судија у Требињу је била школа резервних 
официра а никава обука елитних војних једница није била у Требињу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте за Требиње сад молим вас. 
АДВ.МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ:  Па пошто је поменуо Требиње да разјасним 
само да је у Требињу била школа резервних официра.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А мислите да резервни војни официри нису елитни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче нећемо, не, не, не можете више, не 
једноставно бранилац Крстић ја ћу сада да вас искључим, чим будете 
укључили. Е онда се искључите потпуно и без тона и без микрофона.  
Тужиоче. 
 
 За овим се опомиње бранилац адв. Здравко Крстић да не довикује без 
микрофона, али толико гласно да потпуно нарушава ред у судници. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И наставите са испитивањем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И јуче сте нам рекли везано за солитер, да сте чули 
ону причу, али тек 2000. године? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али у ономе што сте рекли 27. децембра у полицији, 
а исто слично  сте поновили и код истражног судије,  сутрадан сте рекли да је 
то било 2 дана након што се то догодило. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То тачно сте описали место, ја се сећам да смо нас 
двојица баш о томе причали, па кад. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам после два дана што сам дошао из Витине, 
сад што сам био у Витине, сад ако нисте писали то ја нисам крив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али сте. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То се сећам лепо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, ево овако.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И знам да сам имао ногу у гипсу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да вам тужилац предочи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи шеста страна, претпоследњи пасус, «једном 
приликом док сам био у интернату отишао сма код свог рођака Нивхиу 
Шемсију у село Равник општина Витина где је он живео са породицом, за то 
време десио се догађај за који сам ја сазнао за два дана од Халими Скендера 
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кад сам га срео у Гњилану са Максути Наимом када га је Наим повезао својим 
колима марке «мазда» плаве боје, отишли у пицерију где је Наим радио као 
конобар, у пицерији и уз кафу Скендер ми је испричао да је неко од четворице 
браће које они зову по надимку Кенгури, не знам како се презивају, једног 
знам да се зове Мехмет, а знам да у Прешеву живе у улици која води ка селу 
Норча једну старију жену избацили кроз прозор из стана који се налази у 
солитеру у Гњилану». 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам рекао и на полицију то није истина. Рекао сам. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Приговор судија молим вас дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дозволите да одговори. Дакле тужилац предочава 
браниоче слушајте па ћете чути. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Не знам питање молим вас.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И можем да одговорим то што сам рекао ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, објасните дакле то је? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То је 2000.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2000. године: 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Први пут сам Шемси Нихвију сам срео, никад пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле тачно је ово што сте рекли на претресу или ово 
у полицији што вам тужилац предочава? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Или можда су погрешили они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су погрешили у уписивању? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ако вас је полиција и тужилац, али ја се врло 
добро сећам да ли се тога сећате да смо баш причали којим колима, како се 
звао кафић, како се звала пицерија, то сам значи био присутан, је ли то тачно 
да смо о томе причали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја и ви, а то смо причали у полицији. Сутрадан кад 
смо били код истражног судије ја вас поново питам о томе и сад на страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 4 тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На страни 4, не. Само моменат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 5 заправо, 5. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Трећи пасус одозго на страни 5, «што се тиче тог 
солитера и тог догађаја на страни 28 ја само могу да кажем да моја нога никад 
није крочила у тај солитер, био сам ту близу у једном кашићу «Театар» и он је 
једно 50 метара од солитера», али нисам сад то хтео да кажем, то је друго, 
само моменат.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ја сам већ у полицији испричао да сам од Скендера 
Халимија чуо да су браћа Хасани се доселила у тај солитер који сте помињали 
не знам да ли сви или неки од њих», читам страну 6 тужиоче, трећи пасус, на 
питање тужиоца за ратне злочине, «ја не знам да ли је то истина или је 
измишљено, ја сам то чуо али треба питати тог Халимија, не знам ништа 
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ближе о том догађају, причао се да су држали неког пса у том солитеру, ја сам 
у Гњилану виђао после једно три месеца, је ли тако». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је претпоследњи пасус, само претпоследњи пасус, 
«ја сам од Скендера чуо да је та баба која је бачена кроз прозор српске 
националности, ја сам из Скендерове приче схватио да је тај догађај са том 
бабом  за који нисам сигуран да ли је истина, догодио два дана пре него што 
сам ја о томе слушао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ја сам тога дана био у Рерику општина Витина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не 2000. него два дана након што се то догодило, 
а то се догодило. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то је грешка или сте написали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је истражни судија писао. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то није истина, рекао сам у 2000. и први пут сам 
срео Шемси Нухију у то време имао сам и ногу у гиспу и био сам у Витини, то 
не заборавим и после сто година да ме питате.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два дана значи пре него што је он чуо то се догодило, 
све то док је он био у Рерику општина Витина, а ви сте били у Рерику 
општина Витина када? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био сам код Шемси. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У 2000.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ево прича сад овде, причали су да су држали и 
неког пса у том солитеру, ја сам у Гњилану виђао после једно три месеца од 
када сам дошао у Гњилане, значи. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам кад сам дошао од ОВ ПМБ, од Бујановца 
што сам сломио ногу тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте тако рекли. То сте јуче тако рекли, али код 
истражног судије и полиције нисте тако рекли. Како знате да се у том 
солитеру ништа није догодило? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао да не знам, нисам рекао да нисам чуо, 
рекао сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, јуче сте рекли да није могло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоће да објасни, да чујемо да објасни човек. Нисам 
рекао да не знам, да знам, да сам чуо, да нисам чуо, шта сте хтели да завршите 
реченицу. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам само рекао где је био КФОР ви не можете да 
улази неко да убије некога ту, ту је био и антена и КФОР горе, па ту је и једна 
раскрсница што су семафори близу 25 метара нема више далеко то, и то знате, 
ако познате Гњилан онда можете да разумете сами где је био КФОР, где је био 
полиција.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле то сте исто рекли код истражног судије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја морам да вас сада ту мало демантујем, кажете није 
могуће да се нешто деси ако је ту КФОР, то сам разумео, али ви и на 7 страни 
код истражног судије у првом пасусу објашњавате како су се браћа Хајдари 
уселила у циганском насељу у неке куће, да ту није било људи, да је Самет 
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чувао једну циганку да је други не отерају, а да је КФОР био на 15 или 20 
метара, како је сад то могуће кад је КФОР ту а немогуће је оно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да објасни оптужени, изволите. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао то зашто ја у циганску махалу нисам 
био, био сам у 2001. кад се оженио неко од тих браће Хајдари, а не знам ко, 
нисам био никад пре. То знате и ви лепо што сам рекао ја и у полицију.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немојте ви мени само ја знам лепо, ја знам шта сте 
рекли лепо није лепо, све знам шта сте рекли и управо вам цитирам шта сте 
рекли. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И управо вам кажем да се то разликује од онога што 
сте јуче рекли. И сада ако можете објасните, ако не ништа. Је ли умете то да 
објасните? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па није истина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Поменули сте кад сте причали о «Божуру  
50», па сте рекли да он није био у том солитеру, јуче, је ли то тачно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како ви знате да «Божур 40» није био у солитеру? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због што никад није био у Гњилан у то време `99.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како ви то знате да он никад није био? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Знам тачно зато што он се дружи са мојим братом 
што је у Италији, су били од првог разреда заједно до осмо оделење, и све у ту 
улицу, сви други нису били, није имао ни мој брат са кога да се дружи зашто 
знате лепо што много људи су избегли у Косово у то време из Прешева. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али нисам схватио, ако је ваш брат ишао са 
«Божуром» у основну школу до осмог разреда. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какве то везе има сад са `99.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Исто у 2001. заједно су отишли у ОВ ПМБ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али солитер се није десио 2001. него 1999.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, нико није видео «Божур 50» у Гњилан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам вас како ви знате да он није био у том 
солитеру? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због што он је био мој војник и знам цео његов 
живот. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад ми реците кад је он био ваш војник, шта вам је 
причао везано шта је радио он тада `99.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: `99. био у Прешево, није био у Гњилане. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како је он могао да се врати у Прешево, а ви нисте 
могли да се вратите у Прешево.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па он није био у Косово господине, није био, он из 
Македоније се вратио у Прешево, то лажне приче што је испричао, то покаже 
и сама ваша оптужница.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како неко ко живи, ко је ту, ко треба да, ко је тај ко 
треба да прави разлику, како неко зна претпостављам да мислите на српску 
војску и полицију, како неко зна ко је био у Македонији а ко није био у 
Македонији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Знам зато што ту сам живио ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али како тај полицајац војник, шта је већ, зна да 
направи разлику на основу чега ви то тврдите да је он могао из Македоније да 
се врати, а ви са Косова нисте могли да се вратите. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Који војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који војник? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, који војник питамо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Војник, полицајац, тај за кога сте се ви плашили,  ви 
кажете нисте могли да уђете јер  је био пункт? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисмо имали личне карте рекао сам ја, из Косова да 
се вратимо, то знате да сам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то, то сте рекли, ја вас питам како сада овај 
«Божур» могао да се врати а ви нисте могли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је као нека примедба како је могао «Божур» он није 
могао, иначе овако, то је као нека примедба тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате још некога ко није био у том солитеру, 
кад кажете «Божур» није био, ко још од ових који су наведени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се смејати оптужени.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али од ових који су наведени да ли можете да 
тврдите за још некога да није био у солитеру? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам, нисам портпарол. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али одбили смо то, рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте одбили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбила сам вам то да ли знате ко још није био у 
солитеру јер је то питање просто невероватно, мени несхватљиво. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али он сам каже. Чекајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ми објашњавати, одбила сам, тражите и то 
ћемо тамо да евидентирамо као одлуку већа, али да ли знате ко још није био у 
солитеру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јуче без неког вашег питања објашњава, тврди и сам 
и то се хвата да «Божур 50» није никад био у том солитеру и сад ја питам да 
ли зна да још неко није био у том солитеру.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта вас је то навело да кажете да «Божур 50» није 
био у солитеру. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због што није био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко јесте био? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам ко је био.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. И  то је одговор.  Објашњавали сте јуче за тај 
пушкомитраљез, тај калашњиков у солитеру. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За ту полуаутоматску пушку на примедбу, е сад је ли 
знате ви да ли је тај калашњиков био пун или празан? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то да ли је калашњиков био пун 
или празан.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам био у солитеру и не знам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви слушате мене оптужени, не, не уопште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али како то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који калашњиков сад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јуче је то рекао када је причао о том солитеру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је калашњиков био пун или празан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао на шта, као зашто би ти људи чекали да их 
убију а имали су калашњиков и какви су то станари који имају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, то је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питали сте ме, питали сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја сам вама одбила одговор то да ли је био 
калашњиков пун или празан.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да ваша нога никад није крочила у тај 
солитер, то су ваше речи. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како онда знате да ништа од овога што сте ставља 
у оптужници на терет везано за солитер није догодило? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зашто «Божур 50» није био у Гњилан.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али сами кажете да сте чули да су Кенгур и 
Африкаци, већ како, бацили бабу кроз прозор? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам чуо сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али како тврдите да се то није догодило, а ваша 
нога није крочила. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам рекао да то у вези КФОР где је био није било 
могуће неко да убије а да не буде ухваћен за то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате за податак овај из оптужнице да у 
Гњилану фали преко 120 људи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А то не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сте сад први пут чули? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, видео сам неке ствари у оптужници али то ја не 
знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде да не знамо ко је, али то је податак тачан да 
толико 80 је убијено, а ових 34 се води као нестали, значи то је једна озбиљна 
бројка људи, озбиљан број људи који недостаје, који није више међу живима, 
а да ли ви знате нешто о томе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Први пут чујете сада? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Пре него што сте ухапшени ви сте рекли да 
сте дошли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Киндапирани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И како сте јуче рекли одведени у терористичку базу 
Жандармерије у Нишу, то сте рекли јуче. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто терористичку? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зашто, имаш слике, зашто моје слике имаш какво је 
било моје тело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени, па немојте се тако упуштати у ту 
комуникацију са тужиоцем и онда после кажете ми смо разговарали, да 
видимо питање тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јуче сте назвали ове сведокиње проституткама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На основу чега ви тврдите да су то проститутке? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У вези изјава што су дали то показује јасно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да су Албанке да ли би и онда биле? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Исто тако.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Исто би биле проститутке? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро тужиоче ајде да мало спустимо лопту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли вам то делује да неко ко је прошао такву 
тортуру, немам разлога да не верујем да их назовете тим именом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче одбићу вам одговор како њему делује како је 
нешто што је прошло, знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али је то питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да спустимо лопту у испитивању, да питамо онако 
професионално. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али ви нисте реаговали, поштовани суде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви нисте реаговали кад је он жртве овог злочина 
назвао проституткама, мислим ја се извињавам али нисам сигуран да је то. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Још не се зна да су жртве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево реагујте ви, молим вас немојте одговарати, 
тужилац је ово ставио као примедбу на начин ваш изражавања приликом 
изношења одбране.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте сад рекли, шта је сад рекао, још се не зна 
да су? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам тужиоче, наставите са испитивањем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре него што сте се вратили пред Нову годину били 
сте у Италији, кажете живите у Италији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, 4 године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где у Италији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Порденоне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је близу? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Близу Венеције.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Где тамо у приватном стану, у изнајмљеном 
стану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Купили смо стан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је купио стан?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мој брат, већ 10 година је тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта ради брат тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И мој брат исто тако ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче ево браниоци реагују а ја сам управо хтела да 
кажем, тужиоче зашто на овај начин испитујете оптуженог, зашто.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Суштина је, имате ли ви неки занат који сте тамо 
употребили у тој, мислим ми смо причали о томе не знам да ли је то све ушло 
у записник, причали смо да се он бави, не објаснио је два брата производе 
савремени намештај тако нешто, два брата класичан намештај, све смо то 
причали, е сад вас ја питам, да ли имате неку школу, јесте завршили неки 
занат за то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то није занат, него се монтира, то су све делови 
долазе само да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Мислио сам да то има везе са овим следећим 
питањем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам ајде да видимо монтирање намештаја, ајдемо 
сада тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знам сад како да вас убедим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поштовани суде, да имате више стрпљења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аргументима, аргументима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па можда би имао аргументе кад би ви мене 
слушали, кад се не би домунђавали ту са вашом колегиницом.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја морам да заштитим ауторитет суда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте молим вас да ме штитите. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Овако грубу квалификацију од стране тужиоца, 
домунђавање већа не могу да издржим ја овог тренутка искључујем се и 
излазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте излазити, седите. Седите молим вас. Немојте 
молим вас да одстрањујем тужиоца, седите. Ево бранилац Крстић виче без 
микрофона.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја не чујем на лево уво, опростите молим вас, то 
сам хтео да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон браниоче. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нема потребе чује се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда немојте викати без микрофона, молим вас 
чули смо немојте да понављате, све смо евидентирали путем аудио технике у 
суду. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја вас молим као веће да прекинете сада суђење и 
да одлучите о овом ексцесу који је изазвао тужилац, дакле ово што је изрекао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који ексцес? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: У микрофон, ја не могу, срамота ме и да се 
потсетим, али то домунђавање, то је улични жаргон и то не трпи ова кућа, ова 
установа, ја мислим да смо озбиљни људи, озбиљан је предмет, озбиљна се 
дела стављају на терет овом човеку, а заступник тужбе, оптужнице каква је, 
никаква разуме се јер видите чиме се бави, ко је какав намештај где станује, 
чија је кућа, каже вама у лице да се домунђавате.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас искључујем. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја никада не би ни помислио, а камоли да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите молим вас.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: А одстрањен сам из једног предмета из ове суднице 
управо зато што устајем и дајем примедбе, ако тужилац мисли да се њему не 
сме ставити и не може ставити примедба, он се веома вара, ако је вас 
дисциплиновао мене не може, ја то да трпим нећу. Хвала лепо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда седите.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Молим вас одлучите о мом предлогу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја? Одлучићемо. Добро, седите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам на термину, али ево примедба.  Ја за 
време једно 5 питања последњих које сам поставио, ви сте се договарали са 
чланом већа и нисте ме чули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, договарали смо се са чланом већа хоћемо ли 
и даље дозволити такав начин испитивања, или не, јер смо дошли до 
прављења и склапања намештаја, значи тужиоче, хоћете ли да наставите, 
значи сада вас опомињем прво да се држите конкретно оптужбе и радњи које 
су овом човеку стављене на терет, да питате то што је важно, да ваш увод не 
буде тако преширок, иако ја разумем да ви правите увек увод приликом  
постављања питања, па вас опомињем и мораћу ви знате шта је по Закону да 
вас обавестим за овај израз «домунђавати» претпостављам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим, урадите шта мислите да треба да урадите, 
али вас онда исто тако молим да ме пустите да имате стрпљења и да кад 
постављам питања да ме слушате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче били сте у прилици да поставите питања 
овом оптуженом у полицији, затим код истражног судије и затим овде, 
представу  која почиње тиме ко је какав намештај правио и склапао, и која 
треба да доведе до да не кажем чега даље, нећемо, односно допустићемо 
колико нам то време дозвољава простор, имамо друге оптужене, имамо 
браниоце који треба да питају, значи онолико колико је то неопходно за ове 
радње. Процењујем да није неопходно ово што ви питате и у том смислу увек 
можемо да та ваша питања евидентирамо и о њима одлучује веће.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам питао да ли има неки занат за то, он човек нам 
је рекао нема да је то само склапање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте само понављати молим вас, склапање 
намештаја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само склапање, е сад зашто је то важно, мислим то је 
суштина али не допуштате ми да завршим, исечете ме.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ви знате да тај начин испитивања ја никада то не 
допуштам, а ви то знате и из других предмета.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте се пријавили Међународној организацији за 
миграције ИОМ-у? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:За шта сте се пријавили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То је био за Косово могао да ти помогне много. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То је било у 2000.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад у 2000.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Како кад? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад, почетком да ли се сећате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат оптужени, да видим да ли сте се 
изјашњавали о томе код истражног судије или у полицији, јесте причали? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте на 8 страни у трећем пасусу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и шта онда питамо, а да он није рекао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам се у једном тренутку пријавио ИОМ-у после 2 
месеца, два и по од мог доласка у Гњилане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта онда питамо? Да би остварио приход за 
запослење. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али то је `99. није 2000.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: 2000. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта питате везано за то што је он већ испричао у 
својој одбрани код истражног судије, значи то сте већ тамо испитали, то стоји 
овде у записнику, шта је сад везано за то питање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли они који се пријаве ИОМ-у имају неке 
привилегије везано за школовање? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е то вас питам, да ли сте ишли на неки занат?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. А чему је служило то пријављивање ИОМ-у? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Служило нама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме вама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ми смо тражили посао, ја лично. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви после то објашњавате да су првенство приликом 
пријављивања ИОМ-у имали војници? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е да ли је то УЧК? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  Али имали су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то има везе са разоружавањем УЧК? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је била обавеза ако се пријавите и одете на 
занат у школу или нешто, да оставите оружје са стране? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисмо имали, није било у питању оружје, ја рекао 
сам да у Албанији јединствено што сам научио «паповку», друго незнам, у 
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ОВПМБ све оружје сам научио, а пре тога осим ловачке пушке што сам имао 
кућу и то «паповку» што сам научио у Албанију никад у животу са оружје 
нисам имао посао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На који занат и у коју школу сте се пријавили кад сте 
се, јесте имали неку школу везано? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Какве школе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово за ИОМ? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па нисам био у школу, рекао сам за посао, а не за 
школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За посао се пријавио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За посао. Који је посао био у питању? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Било шта.  Не није био неки посао прецизиран.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Сада бранилац овог оптуженог, 
изволите господине Ђукановићу. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ја се извињавам прво суду што овако говорим, 
имам упалу грла, али свакако ћу бити много краћи него колега тужилац, 
далеко краћи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините какве везе има тужилац сада са тим, 
мислим какве везе има бићу краћи, дужи, какве везе ја имам сада са вама, ето 
ја питам сада.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јао тужиоче седите. Пустите браниоца да направи и он 
увод и он прави увод. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Кажем у временском смислу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али какве везе имам ја 20 пута ме опоменуо 
адв.Крстић, 30 пута сте устали за време постављања питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пустите да каже, овај увод, да направи 
бранилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ето само какве везе има тужилац сад са постављањем 
питања браниоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је увод, немате ви никаве везе, увод. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али нема нигде у ЗКП-у да се осврће на тужиоца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нека прави увод, не осврће се него прави увод. 
Кажите браниоче.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Извињавам се господину тужиоцу, нисам имао 
намеру да га увредим на било који начин лично. Питање за окривљеног, ако 
сам добро разумео ваше излагање на главном претресу приликом давања 
изјаве рекли сте да је над вама вршена тортура, односно малтретирање од 
тренутка хапшења па надаље, па вас ја сад питам до ког момента је трајао 
такав однос надлежних органа према вама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита вас за ово када сте лишени слободе, за тај 
третман причали сте да сте добили батине и тако даље? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, били смо отукљени 150 километара, од собе што 
су улазили у моје куће. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, чекајте браниоче он се изјашњавао о томе, само да 
видим, код истражног судије је ли тако, ви сте причали, је ли би он ту требао 
нешто да дода везано за то? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Да, ја само питам до ког тренутка је он да 
кажем имао тај осећај да траје та тортура над њима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До кад је он имао осећај да траје тортура? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Јесте, односно до када је трајала, ајде да будем 
прецизнији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам, не се чује добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га чули, хоћете да ставите слушалице па да 
чујете можда превод? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било најбоље. Дакле питао вас је бранилац до 
када је трајала тортура? Је ли тако браниоче? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Тако је.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Значи до 28, до 29. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Децембра? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  Значи батине, а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за исказ код истражног судије, пре или после 
тога када је престало? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Када смо дошли код истражног судије били смо 
отукљени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте били? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од затвора до суда били смо отукљени редовно, 
знам и човек се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тучени сте? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тукли су вас путам до истражног судије? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је тукао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Полиција, они из затвора што су ме водили овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо у ЦЗ-у или у ауту? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од ЦЗ довде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ауту? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Се зове Аца, знам њега није пушач, имам и ногу 
повређену од њега све крв имао сам, то је видео и једна комисија за људска 
права, у «двадесетдевети» кад смо се вратили у затвор били смо много 
отукљени од значи од суда до затвора у централном ходнику, у централном 
ходнику смо били у леву страну значи ходника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У ЦЗ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ЦЗ? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Били смо отукљени сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тучени, је ли? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, главу доле и ту није трајало да кажемо као један 
сведок што је рекао пет, шест часа, али ја сутра нисам могао да се дижем из 
кревета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јесте ли се ви пожалили истражном судији? Јесте 
рекли истражном судији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: На то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нису ми дозволили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите браниоче. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Да ли сте ви једини трпели такав третман или 
евентуално и неки други окривљени? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то сам видео кад смо долазили био и Самет 
Хајдари у кола, био Фатон, Ферат Хајдари и један друг кога нисам видео због 
што требали смо да држимо главу доле, а у затвору знам да сви су били 
отукљени тај ноћ, па и сутрадан су ме водили код доктора су ме отукли, кад су 
ме вратили су отукли опет поподне кад су ме водили то је било већ много 
тешко зашто у том централном ходнику значи ту су ме отукли много пет, шест 
лица тих нису били надзорници, нису били они што су дужни за шетњу и ја 
сам пао у то, значи у ходнику, па после су ме водили у трећег спрата да ми 
снимају главу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам, да ли то има везе са вашим исказом, 
односно да ли те батине имају везе са тим што сте ви, јесте инструирани да 
нешто кажете, да ли сте добили батине да бисте нешто рекли, ко вам је то 
рекао или сте добили батине тек онако зато што је то нека? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам, да ли за Албанци што смо или за ратне 
злочине, то не знам ја, али били смо отукљени много.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја још данас имам проблем и са ребразима, тражио 
сам много пута код доктора.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите браниоче наставите. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Да ли је то могло имати везе са вашим исказом 
и садржином. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се браниоче, сад сам га питала то, па је 
одговорио. Изволите. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Није вас разумео судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумео је преко преводиоца, јесте чули моје питање 
преко преводиоца? Немате превод. Преводиоци јел сте преводили ова питања? 
Шта кажу преводиоци? Јесте преводили ово? 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Молим вас ми преводимо све ово што ви 
питате, преводимо његове одговоре, само нек провери да ли је укључио 
микрофон правилно или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да видимо, каже ово питање је преведено. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја не чујем ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите само да ли му је укључено ово. Све време је 
био превод. Добро поновићу вам ово, ви сте разумели мене шта сам вас 
питала, јел јесте?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. Па шта сте ми одговорили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Само. Сигурно да ово што су ме тукли вероватно 
има везе са оним што су ме испитивали.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вам неко рекао шта треба да кажете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Директно нико нам није рекао шта треба да кажемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сматрате да сте можда добили батине што сте 
Албанац  или зато што сте уопште лишени слободе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То значи да је истина, псовали су на верност и на 
националност и све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, браниоче наставите.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Да се не враћамо много на заштићеног сведока 
«Божур 50», јер о њему је већ све да кажемо овом приликом у исказу 
окривљеног речено, ја ћу само поставити једно питање окривљеном да ли он 
зна, односно да ли има сазнања колико пута је против заштићеног сведока 
«Божура 50» вођен кривични поступак и да ли се евентуално и сад води неки 
поступак против њега? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До сада ја стварно нисам чуо да ли се нешто води 
против њега или не и због чега се води. Немам сазнања око тога.  
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: А да ли знате отприлике колико је кривичних 
поступака против њега вођено, то је онај први део питања? Односно уопште 
да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте. Ја ништа не чујем браниоца, прво то иде 
тешко. Кажите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко сте ви извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да поновим. 
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Опомените тужиоца да не води он 
поступак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче без микрофона сте рекли. 
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо сви у исто време. 
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: (Бранилац браће Хасани) Опомените 
тужиоца да  он не води овај поступак и да он не говори окривљенима да ли да 
чекају, да не чекају, да ли да одговарају, да не одговарају. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужилац је опоменут. Тужиоче ви сте 
интервенисали да ја кажем да браниоца ништа нисам чула, врло слабо га чујем 
вероватно због упале грла, па ће бранилац да понови питање па ћемо онда да 
видимо шта је питање.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знам да ли сте чули претходно питање.Питање је 
било да ли окривени зна да ли је против «Божура 50» вођен неки кривични 
поступак или не, он је рекао да не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тачно. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А онда сада ново питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које ја нисам чула. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ја сам питао у скорије време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то питање друго нисам чула.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А друго је питање да ли зна да се водио неки 
поступак против њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро немојте питати једно исто, стварно браниоче и 
то ја вас врло слабо чујем, врло слабо због упале грла вероватно. 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Ништа, немам више питања хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. За овим сада наступа следећа фаза, ми смо се 
договарали, немојте махати, ми смо се договарали сада у међувремену да ли 
да, а пустићемо оптуженог да каже и он како се осећа, да ли да наставимо сада 
по редоследу испитујемо вас ми, односно председник већа и веће и затим 
браниоци саоптужених, да ли би ви могли сада да наставите или не пошто и 
даље треба да наставимо ваше испитивање? Да ли сте се уморили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Што се мене тиче можемо продужити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. Добро. Бранилац, ко је први? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја морам да прво питам јесте се ви то одлучили да 
пита прво тужилац, како је и било до сада, па бранилац оптуженог па онда 
веће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не нисмо се ми одлучили, тако пише у ЗКП-у. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: У овом новом је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Овим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Онда се ја извињавам ја чекам свој ред.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Бранилац Марко Кастратовић.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја негде налазим да ћу опет да будем негде 
гласнији од других, али дајте да се одморимо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се уморили? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ја јесам, иако сам млађи од свих вас. Јесам, а 
не бих волео да прекидам суђење утолико што ћу излазити на пар минута, 
барем кратку паузу или нешто. 10-так минута ако дозвољавате, ја мислим да 
објективно то свима треба. Ако ви не налазите да вама треба, онда ми 
дозволите па ћу само истрчати као што морам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да истрчите, ја сам браниоче сада остала без текста. 
Уважавајући ваше године, посебно потребе, ми ћемо да направимо једну 
паузу од 10 минута и за овим ћемо да замолимо стражу да затим у заседање 
након паузе уведите само опт.Мемиши Агуша, наставићемо само њега да 
испитујемо у  16,45.  
  
 Дакле одређује се пауза у 16,30 до 16,45. 
 
 Настављено у 16,56. 
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 Наставља се саслушање опт.Мемиши Агуша.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за питање које је постављао тужилац, а то је да 
ли учествовање у рату `99. има касније везе са напредовањем и са тиме што је 
овај оптужени како сам каже постао командир војске ОВ ПБМ 2001. године, 
ми смо то као веће одбили то питање. Затим везано за то да ли оптужени и 
браниоци могу да се поздраве непосредно пре претреса, веће је донело одлуку 
да могу. Овде уђите код њих и поздравите се. Затим да кренемо сада на 
испитивање. Да ли је бранилац оптуженог Ђукановић завршио са 
испитивањем? 
АДВ.МАРКО ЂУКАНОВИЋ: Јесам судија за сада обзиром на здравствено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Мене интересује сада када ја могу да вас 
питам, на који начин сте се враћали из Албаније на Косово? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Из Албаније на Косово смо се вратили једним 
комбијем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, је ли то било организовано или како? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, није. У Тирани су нам дали по 50 марака и на 
такав начин да се снађемо да идемо сами. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми шта вам је речено, да ли вам је речено да су 
борбе готове, да је рат готов, шта требате да радите? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ми смо знали већ пре тога, значи рекао сам и 26. 
децембра да је дошао један војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте преводити сада прича на српском. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Значи после 6 дана што смо били ми у то место 
Фекен, дошао је један војник пошто нисмо имали ни радио ни телевизију, ни 
новине, ни ништа, дошао је један војник што је рекао донесао једну новину и 
рекао да КФОР је улазио у Косово, тај дан смо били све, узбуна је била, али 
тамо нису нас пустили због што имали су други циљ да очистимо терен, где 
смо вежбали и друге пред нас, да затворим те рупе, тија ствари. А на другу 
страну су нам рекли да није још терен је миниран, не можемо да улазимо а 
смо сазнали после, после 4 дана што смо чистили терен, од тога смо путовали 
од Фекена са камиони, они 7 камиони су били до Тиране, а од Тиране смо 
узели сами један комби неки 5-6 лица што смо били и путовали смо до 
Ђаковице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми јел вам је речено да треба да 
останете у контакту, јесте раздуживали униформе, оружје или је требало да 
останете на неком онако, спремни за неки позив или да нешто организовано 
радите? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ништа нико није рекао. Ништа нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте могли да идете кући слободно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Ја сам рекао и 26. децембра и 28. децембра значи 
пред истражног судију, да су кад смо стигли у интернат, стигли смо увече, 
пред вече ја и Самет Хајдари, Фазли Ајдари је рекао нама да се враћамо кући, 
али због што нисам имао личну карту што је био у Македонији, нисам могао 
да идем ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми у интернату је ли ту су били и сви 
други који нису имали где да спавају или по ком основу су људи били ту у 
интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па ја та лица што сам познао значи три плус Фазли 
Ајдари, је имало људи што нису имали где да спавају и били су ту, али њих не 
знам због што ја сам био седам дана, нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели можда, јесте били у прилици да 
приметите неку стражу на улазу, на излазу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Били су, али били су без оружје.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што су онда стражарили, шта су радили, мислим 
јел су евидентирали у свесци неког ко улази, излази? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то су били због посете неке ствари да пријављују 
и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли се евидентирало можда у некој књизи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, то, војна полиција, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се евидентирало? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ко долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која војна полиција? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Били су војна полиција ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим војна полиција КФОР или ко? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, од ОВК.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ОВК? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли војна полиција имала оружје, униформе и то, на 
улазу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, ту није имао, значи само регистровани 
војници од КФОР што су били зашто они требали су да се трансформирају у 
значи у ТМК, то су били регистрирани и могли су да држе и униформу, а 
други због што у Косову су били 12 хиљада војници ОВК, а само 3 хиљаде су 
нас трансформирали у ТМК. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него мене само тај интернат интересује, ко је 
обезбеђивао храну ту у интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се ту хранили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имао храну ту. Значи један, ја сам имао и девојку ту, 
због што после тих 7 дана опет некад сам отишао до двора не унутра, због што 
моја девојка је радила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где до? Где сте отишли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До интерната. До двора интерната. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А до дворишта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  Због што је моја девојка радила за један 
ресторан и ту само су делили храну ти нису били из војне, значи сви други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи није се припремала храна у интернату него је ту 
неко довозио и делио.  
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не су возили од друго место, само што су јели 
тамо и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за кога је била организована та храна. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: За ти људи што су били унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви сте то јели? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да 7 дана и 8.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте то били после са девојком? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па после тога сам био пар пута до двора да се 
нађемо због што нисам имао телефон да се нађем са девојком, она је радила.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали могућност тамо и да останете и да 
преноћите кад сте са њом били, када она остане после посла или не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, то значи само што сам, због што ја сам живео 
код мог ујака у селу и кад сам дошао нисам могао да се сретнем директно 
неко место она је радила зато и баш ме интересира то питање да поставите на 
«Божур 50», он је био ту, може да препозна ту девојку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми како сте имали контакт са 
породицом? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Са породицом, мој отац је радио као како да вам 
објасним кондуктер, то што дели карте у аутобусу Прешево-Гњилан и значи 
Приштина, већ је био и у пензију је, срели смо се код аутобуске станице 
некад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту смо се сретали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, због што он није могао цео дан да остане с мене, 
али је изашао за неке паре за нешто да узмем ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је вама дао или ви њему? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, он мене.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он вама. Добро, а кажите ми је ли било и неких 
девојака у интернату, је ли било неких који су били дуже него ви, или су сви 
били онако у пролазу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам због што сам био кратко, и имао 
војници значи, имало, много од тих су били у цивилном, зато што нису имали 
дозволу од КФОР-а, ја лично можем да вам кажем да мој другар што је био у 
рат, то што сам рекао Наим, био он у Паштрик, КФОР само каиш од униформе 
што је био узео, уз пут су падале панталоне треба да држи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је ли знате зашто вас ја то питам, је ли био 
неки? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете неки људи су имали униформе у интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки су имали оружје, рекли сте био је неки командир 
у интернату, како је то могуће сада? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам чуо за један Дардан да је главни, али нисам ни 
видео никад њега.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао неко оружје? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао неко оружје ту у интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имали су значи са дозволом смо имали пиштољ они 
што, старешине, имало људи што су имали пиштољ.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко да ли се сећате неког ко је имао оружје? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам али видео сам због што кад смо били 
кад су сахрањени неки војници од Кошаре су носили у Гњилане, ја сам видео 
ту да су пуцали, до је било дозвољено и КФОР је био ту. То је обичај и на 
војску и на све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да имају оружје? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да имају оружје? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кажите ми је ли било неких ту евидентирања, 
постројавања људи, да се види ко је ту у интернату, ко није? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То нисам ни видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте учествовали у тако нечему? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, то не значи да као у војску што свако јутро 
треба да устајеш, да тренираш, да те ствари, ту је био само што су спавали 
људи,  ја лично за тих 7 дана кажем што сам био. Нисам имао ни од Албаније 
сам путовао са, рекао сам јуче са доње панталоне од униформе и чизме, због 
што нисам имао а горе сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а коме сте се ви јавили да ту спавате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Кад смо дошли у интернату значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте знали да дођете управо ту, то вас питам?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То није, рекао сам у полицију да је био један старији 
од нас, мислим 50 година, он ме водио тамо од Тиране значи, а више нисам 
видео никад њега. Да ли је био из Косова, да ли је био из Македоније или 
негде другде не знам. Он је водио до тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је одредио тамо где ћете да спавате, шта ћете да 
радите, ко вас је упознао са тим шта може, шта не може? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То сам рекао и 26. децмбра и 28. значи та ноћ што 
смо довезли Фазли Ајдари ми је рекао да се вратимо ја и Самет Хајдари кући 
зашто каже да нисте били у рат не вас сматрају као војници, рекли смо да и ја 
сам хтео да се вратим, али нисам имао личну карту. Фазли Ајдари ми је рекао 
имаш негде да спаваш да не те видију људи док се врати лична карта из 
Македоније, нисам имао и зато сам спавао, а Самет Хајдари је био код 
његовог зета, сутра је отишао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко вас је распоредио где ћете да спавате и где 
ћете да будете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То ја сам био, био сам делио сам собу са Наим 
Максути и једног његовог рођака што сам познао, али нико није те водио 
директно да каже да ти даје наређење да ту треба да спаваш, није био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ишли у подрум некад? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нема подрум, ја не знам да има подрум ту.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било неке контроле на пример кад хоћете да 
идете у град, да изађете да се прошетате, да се јавите на излазу, на капији. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мене то нико није ми забранио, лично мене кажем за 
тије седам дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту је био тај Дардан, Фазли Ајдари и је ли ту био 
још неки командир или? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Друге нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели неког од окривљених из овог предмета 
осим Самета. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам Фатон Ајдари сам срео ту кад сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он исто ту спавао или јео шта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавао Фатон Ајдари ту, био са Скендером 
Халимијем у собу, а Самет Хајдари та ноћ је спавао код њима у собу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сећате се да сте причали нешто да су та браћа 
Хајдари радили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па браћа Хајдари само један је био ту. Ферат 
Хајдари је већ био у Македонију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је он отишао у Македонију? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: После су дошли породица Хајдари у Гњилане, били 
су смештени код његовог зета, а тек после су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли дошао Ферат некада да посети Фатона? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па нисам био ја ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зато је и сама изјава на Ферат Хајдари покаже да 
њега је видео, а мене не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а за ову групу која је отишла у село оно са 
Алијом Реџепом, то сте нешто причали, јел сте чули то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У село неко у основну школу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја сам чуо да нешто се налази војска у Малишево, 
али тамо нисам био никада у Малишево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Организовано је отишла војска? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да вас питам још осим што сте чули за ту бабу 
која је бачена кроз прозор тамо 2001 године, је ли тако или 2000.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, 2000. рекао сам да сам био у Витину, кад сам се 
вратио имао сам и ногу у гипс кад сам се вратио у Гњилане отишао сам код 
мог другара и то знам имам и изјаву, значи у полицију кад сам узео личну 
карту, због што после ми је дошла лична карта мене, али сам изгубио у један 
концерт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хтела сам да вас питам за ово што сте видели, 
ви сте рекли код истражног судије да су вам, да су бранили да се силази тамо 
у подрум јер је била покварена канализација, је ли ту било неко купање, вода у 
том интернату или није? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па није, ја за тије дана што сам био ту није имао ни  
један пут воду. Отишао сам код Наима Максутија зато што он има кућу и у 
Прешеву и у Гњилану, код њега смо се купали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ово што кажете да су бранили да се силази у 
подрум. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, није био подрум, ја не знам подрум, то је под 
земљом, како зовете ви, значи ја сам спавао све другу страну, значи што не 
можем ни сад да кажем због што «Божур 50» можда ће да каже у коју страну 
сам спавао и у којем спрату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви не знате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја знам. Али то да не покаже и «Божур 50» исто сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, знате шта вас ја питам, код истражног судије 
сте рекли да је војна полиција бранила да се силази у други део подрума у 
интернату кад се команда преместила из интерната у Дом војске тад је могло 
да се силази у подрум, али је била покварена канализација, тежак мирис па 
нисмо силазили, то вас питам. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да у подрум, није имао подрум, то је први.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него то је нешто шта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Подземље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Подземље? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, три спрата то су, подземље и још два спрата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где то није могло да се иде? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Доле. Могло је да се иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је тај мирис био? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али да не причам, све говно је изашло напоље, значи 
смрди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А ово што сте видели неку двојицу са 
капуљачама да сте видели да воде тамо, шта је то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам и јуче, то није моја изјава, нисам рекао то 
и то није моја изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је оно код истражног судије? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас то питам код истражног судије, «ја сам једном 
приликом видео кад су двојица са капуљачама спроводили у подрум». 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То су рекли у полицију, од тих изјава су узели од 
полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «А касније сам чуо да су Цигани и Срби»? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не то није истина.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то код истражног судије? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То може да се уверује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је дошло код тога код истражног судије то да 
истражни судија то запише, значи ја вас питам то за судију, не за полицију? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Госпођо, ја да ти кажем право, ја  зам и 26. децембра 
за то време нисам ни знао као што причам сад ја у српском због тога што ми 
се меша са италијанском, 4 година цео дан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите на албанском ово, јел сте ви мене разумели 
шта вас питам? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И зато кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли можда истражни судија шта, није разумео или 
шта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда није ни разумео што сам рекао ја, али то није 
истина. То може да уверујете од изјаве на Фатон Хајдари, већ само мало што 
су измењали, све је исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто сад Фатон кад сте ви били са Саметом? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Како Фатон, Фатон је био ту у интернату кад смо 
дошли ми и Самет, ја и Самет, већ је био ту, ми после 7 дана смо дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас питам само за ово, значи ово код истражног 
судије, истражни судија вас није разумео? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кажите ми, ви сте видели  шта вам је 
тужилац све ставио на терет? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са том жицом давилицом? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја никад у мом животу нисам видео такву жицу и не 
знам о чему се прича.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са овим сведокињама Ц1 и Ц2? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја никад у мом животу нисам ни силовао никога ни 
убио никога, ни отукао никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово што сведок сарадник «Божур 50» каже да сте 
били заједно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да заједно у ОВПМБ,  да али у Гњилану не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је он онда испричао за вас? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто баш вас? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Баш зато због што је био мој војник у ОВПМБ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па какве то везе има? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Има везе због што он није знао други да исприча, 
кога да исприча. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се ви нешто замерили кад сте му били 
командир? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, никад у мом животу. Да, казнио сам два пута и 
њега и мог брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Због тога што је украо кокошку у војску и зато су 
ми бацили најтешки војници због што да не се кажем ја сад искрен зашто има 
држао сам закон највише од других, сви моји војници су били 
најдисциплинованији. 

ВР
З 0

57
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.09.2009.год.                                                      Страна 51/98 
 
 

 
К.В.2/09 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У касније причате 2001. године а ви сте одмах постали 
командандир  или накнадно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, ја сам био пре тога у Добросину, у Бујановца 
тамо три месеца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир одмах? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, не, ту сам имао команде, то ме је научио све 
мене тај «Божур 50» каже за један Назиф Петрит што то, он није био мој 
командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Командир мој је био Назиф, што  «Божур 50» каже 
да је његов надимак је Петрити, то је  лажна прича, Хасрет се зове, Хасрет у 
српском језику значи јединац. Он је тренирао мене два и по месеца тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је све после 1999.? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте постали командир и онда је «Божур 50» био 
ваш војник? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, али «Божур 50» је дошао у марту 2001. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте га казнили? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Кад је дошао. Пре није био код мене, три недеље 
није био код мене. После је дошао због што ја сам водио посматрачку групу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какву? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Посматрачку јединицу. Знам терен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као извиђачи? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Познам лепо терен, значи тог терена познајем 
лепо и после где каже он да Фитим Халити, значи, једног Фитима да гађа с 
тим золом, да гађа али кад сам спасио њега живот ја, гађао тај Фитим Халити 
кад сам спасио живот на «Божур 50». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Практично ви кажете да сте ви за неке незаконите 
ствари казнили «Божура 50». 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  2001. кад је крао, да сте му спасили живот и да је он 
сада вама. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ово све што терети вас, због чега? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Због да спаси себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћу да вас питам још нешто везано за ту 
обуку током бомбардовања у Албанији. Значи, осим тих неких, не знам како 
да кажем, војничко-техничких ствари, значи како се користи разно оружје или 
неке војне те неке вештине, неко извиђање итд., да ли су вас тамо на тој 
техници упућивали шта се ради са становништвом на месту где се ратује или 
тако нешто? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ми смо били већ 6 дана смо вежбали, значи осми 
дан смо прекинули. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неку војну дисциплину јесте ли нешто у том смислу, 
јесте ли причали нешто о томе? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Има, имао то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте ту чули? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте ту научили мислим? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ја јединствено што сам научио, причам о оружје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте баш детаље. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био само поповка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи паповку, је л' тако, паповка или? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, десетка смо звали тамо, а други дан што смо 
тренирали имали смо дрвену пушку, само дрво је било као те пушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и хоћу да вас питам кад сте били ту у 
Интернату да ли сте видели да неки имају и могућност да користе возила да се 
возе, јесте ли ви користили неко возило? Да ли умете уопште да возите, кад 
сте аутомеханичар вероватно умете, је л'? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја лично нисам имао возило а мој другар је имао 
Наим Максути је имао његово возило, а ја нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које возило је имао Наим? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Наим је возио једну «мазду». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које боје? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ:  Плаву «мазду». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плаву «мазду»?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било још неких других аутомобила тамо? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то што сам видео видео сам и кола на Фазли 
Хајдари,  али то нећу да рецим сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А које боје нећете да нам кажете и марке? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Боја је зелена, а марку нећу да кажем, нек зна 
«Божур 50» то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а је л' била нека «застава 128», па нека 
жућкаста кола, не знам како се зову? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја лично нисам видео «заставу 128» никад, због што 
са Шемси Нухијом рекао сам и 26.децембра и 28.децембра сам први пут од 
кад сам отишао из Прешева значи смо се срели за нову годину 2000. кад смо 
улазили, он је био са два његове сестре, две његове сестре и један друг што 
нисам познао, један дечак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На дочеку Нове 2000. године? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да и то близу Кристала, хотел «Кристала», а ја сам 
био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где вам је хотел «Кристал»? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Хотел «Кристал» је у центру града близу полицијске 
станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Прешеву? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, у Гњилану. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Гњилану? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте ви онда уопште дошли у Прешево? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, не, Шемси Нухију већ је био у Витини у то 
време због што смо имали брат, што данас није жив, 26 година умро, имао 
велики проблем са здрављем, сваки други, трећи дан требали су да воде у 
болницу и што је најлепо овде се прича за Удба, Самет Љутфију Удба се 
дружио са Шемси Нухију. Како Шемси Нухију кад сестра на Самет Љутфију 
је била избегла из његова кућа зашто нису дали и због тог нису причали никад 
они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је сад избегла сестра? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Значи, била жена на брат на Шемси Нухију тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда они нису разговарали због тога? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Никад Шемси Нухију с њега није причао, а овде 
«Божур 50» каже да да, и ја овог Самет Љутфију «Удба» у ОВПМБ и то у 
Прешево сам, Горње Мађаре сам причао с њега за први пут у мом животу. 
Познао сам као лице у Гњилану видео сам, али мене није причао у то време 
због тога што он је мислио да ја сам син на стриц на Шемси Нухију зато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кажите ми како је уопште тај, ви сте тад 
били у добрим односима с «Божуром 50». Како он сад све те људе с којима је 
био у добрим односима увлачи у ову причу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па има већ 20 година затвора он, казну што је 
урадио у Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми је л' знате где је Дом војске у Гњилану? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било у том Дому војске? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја нисам видео, нисам улазио никад али знам и дан-
данас да је ТМК ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: ТМК, како да ви објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али у ово време, значи кад сте ви дошли у Гњилане. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад кажете команда се изместила у Дому војске, 
која команда? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао да се изместио, ту већ је био команда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту већ је била команда? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од ових наших окривљених је л' био неко тамо? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули можда, знам да нисте видели, ви нисте 
тад ни могли да уђете вероватно. Је л' могао свако да уђе тамо у ту команду? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не. Ту су улазили војници што су уписани у КФОР. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чекајте само још да видим шта ћу да вас питам 
за тај Дом војске. Је л' било нешто, ту кажете да сте се сретали са оцем на 
аутобуској станици. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ту, мислим на аутобуској станици осим тих перона 
где иду аутобуси, је л' била нека кућица, неки простор у који су могли да уђу 
људи ти који ту раде? Јесу ли имали они неку као станицу физички објекат? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Има и кафић у том автобуској станици значи,  има и 
његова канцеларија што су од. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То, канцеларије, то има? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам је л' био ту неко, је л' се ту нешто 
дешавало, ко је држао ту станицу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја сам чуо од изјаве да је био ОВК ту, ја лично 
нисам видео никад ОВК ту, а ја сам пролазио то место због што срео сам 
много пута са мојим оцем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ишли сте ту, зато вас питам? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Али ја лично нисам видео ниједан пут ту да је био 
ОВК, ја не знам зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било неких непријатности за људе кад се нађу 
овако? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не знам зашто, шта да тражи ту ОВК у аутобуску 
станицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па можда неку контролу ко иде, ко се вози? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми ти аутомобили што кажете, нисам сад 
уопште упамтила те називе које сте рекли, јесу ли они имали регистарске 
ознаке или не? Како је уопште функционисало ту у то време, ко је имао 
регистрације а ко није? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: После рата само кола што су дошли од Прешева смо 
имали регистрације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на Косову ништа? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па била је омраза, више нико није волео да види 
заставу државе, што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха, Због тога? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Срби јесу ли носили, је л' су скидали или су носили 
таблице? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Још данас Срби имају регистрацију у Косово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још увек држе оне старе таблице? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, још данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И по томе се знало ко су Срби, ко су Албанци, мислим 
по колима на пример. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: По коли може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  По тој регистрацији могло је да се позна? 

ВР
З 0

57
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.09.2009.год.                                                      Страна 55/98 
 
 

 
К.В.2/09 

ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, зашто у Косово сад регистрације су КС а много 
имају Срби што има, видео сам у Грачаницу у 2008. године кад сам отишао у 
полицију, у Приштину мислим, код рођака, али много држе још дан-данас у 
Косово регистрације од Србије значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да вас питам, ово за пиштољ сам вас питала, 
знате онај пиштољ «валтер» па оно постројавање људи, сећате се тога из 
оптужнице? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да ви гарантујем с мојом главом да никад 
Мемиши у животу није пуцао са пиштољом. Тије оружје што описао «Божур 
50». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај «валтер», пиштољ? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, тај «валтер» то «седмицу», нашли су полиција у 
његову кућу где сам рекао да је рекао он на полицију не можете да ми радите 
ништа само можете да ми пушите полни орган, а он не иде у затвор, опет пуца 
у Прешево. Зато њега зову шериф града. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога зову шериф града? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: «Божур 50». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  «божура 50», шериф града Прешева? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, њега, шериф града зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да вас питам каква је уопште била ситуација 
у Гњилану, је л' било хране, је л' био полицијски час? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Био полицијски час. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У колико сати? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја што знам од 8 до 5 ујутру, мрак по мрак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли могли људи слободно да иду улицом? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Само «Божур 50», то да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад,  а овако људи обични?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То време, то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се ишло у кафиће, је л' се седело у кафићима? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ниједан кафић ништа, ни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажете ми сад био кафић на аутобуској станици? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На пример је л' био тако неки кафић да је радио? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да си могао да попијеш  кафу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад кад сте ви дошли? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, да све је радило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је радило нормално?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Све, све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нормално је била храна?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли били можда редови? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, никакав ред није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Редови за хлеб, за ово, за оно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ:  То што се прича да су чекали за хлеб то је лажна 
прича. Можда ако су отишли пет лица да купују за 5 минута можда је била 
гужва, али друго не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било неке пуцњаве, је л' било неких можда 
провокација? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да вам кажем да и дан-данас је у Прешево 
ја пуцам кад имам свадбу и да идем у затвор пуцам али ти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то би рекли, како то кажу,  шенлучење. Пустите то, 
ја вас питам тад кад сте дошли сви из Албаније у Гњилане, је л' ту било још 
неких провокација, је л' неко још пуцао на неког? Је л' се неко сукобљавао с 
неким? Шта је тог лета било уопште у Гњилану? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја можем само да вам кажем да три месеца после 
улазак КФОР-а ми у центру смо шетали после, због што Срби су убили три 
лица, са калашњиков су пуцали од зграде и нисмо могли да изађемо у корзу 
том, у то место. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било још сукоба између Срба и ОВК? До кад би 
ви рекли да је то било? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Сваки Србин је имао оружје у кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Срби ти, него је л' било још заосталих неких снага 
које се нису повукле и то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то нисам видео. Ја не можем да верујем како може 
неко кад ја нисам био никад у Гњилану да познајем Гњилане боље од тих од 
Гњилане где су Срби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то што кажете да су пуцали Срби из «калашњикова» 
који то Срби су пуцали и одакле? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, убили су и после КФОР је убио тог, зашто нисе 
се предао, Тре лица су били убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли то цивили били или неки војници? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Цивили, нису били војници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад је се све смирило, што би рекли кад је била оно 
успостављена потпуно мирна власт на Косову, у Гњилану? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Значи, ја то време знам да само Срби знам да је 
имао у варош то близу солитера, али од почетка, до краја што друге 
раскрснице био све КФОР, то можете да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него те провокције до кад су биле, то вас питам, на 
пример цело лето, целу ту годину и тако, то вас питам? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Мржња постоји и дан-данас постоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али вероватно не тим интензитетом, сад само 
спорадичне. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па није тако како је уписано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сад је можда само једном у 6 месеци? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Како је уписано овде па ниједан Србин не био остао 
у Косово ако је било тако како се прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је било овако? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Интернату? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Што ја се чудим сад, не можем да верујем како 
може неко да се презентира у суд без никакво дато, само једно 13. јуни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта једно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Са једну дату 13. јуни, значи, не докажем дан, па 
можда ја у то време сам био у болницу, можда сам био, ниједна дата не 
постоји у оптужницу од «Божура 50», то како може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можда човек није памтио датуме? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Можда, због што није мого да спава, али и то 
требали сте да питате кад не може да спава, преко ноћ или преко дан. Ако је 
преко ноћ то је нормално за њега зашто краде. Нормално је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да се бави неким активностима 
недозвољеним ноћу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ко, «Божур 50»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: "Божур 50" ја можем да вам гарантујем и знамо сви 
да он продаје оружје јавно, дрогира децу у Прешеву, украо џамије, то знам и 
полиција зна, силовао бабу у Прешево, то упише у Гњилану, само улица 
Гњиланска он има најмање 10 година затвор, само улица Гњиланска што је 
урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, да то сам хтела да вас питам за то силовање бабе, 
сећате се тога? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Причам за живи људи, не причам за мог деда што је 
умро пред рата, па то можете ви да идете да нађете и да питате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се оно што вам је у оптужници описано оно 
силовање бабе итд., сећате се тог догађаја? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Мислим у изјаву да, али то је уписао то што је 
силовао бабу у Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је он сам то урадио а онда испричао да је 
то догађај који је? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, и то изјава 25. децембра то је лажна прича. Срео 
сам у Прешево што је најлепо, овде пише да ја сам у 26. децембра био сам 
ухапшен. Како је могао "Божур 50" да види наше слике у 25. кад тај дан су 
узели слике. Он ме отукао мене у базу Жандармерије. Није изјава 
25.децембра, то гарантујем с мојом главом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него касније је л'? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Касније. Све је монтирано после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате. Нисам вас питала за «ладу» и за «аскону», је л' 
су били ти аутомобили? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Које? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Аскона» и «лада»? 

ВР
З 0

57
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.09.2009.год.                                                      Страна 58/98 
 
 

 
К.В.2/09 

ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то, тија два кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту око Интерната, око Дома војске? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте видели. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А како изгледа то двориште у Интернату, је л' то 
велико то двор што кажете? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Улаз, значи врата па после у једну страну је као 
башта, а на другу страну је као имао за волибол и како да вам кажем кошарка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ми кажете прво шта је то за вас башта, а онда да ми 
кажете шта је друга страна? Шта је башта, је л' има неко цвеће, клупице? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта има? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То су биле неке клупице и могли су људи да седе  у 
посету и тија ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а тај други део? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Други део је био паркирали су кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кола? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је то по вашој процени, колико на пример 
аутомобила може да стане на тај други део? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ако паркирамо како што треба можда изађе и 15 
и 20. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Велики део, велики простор? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Па ту нису ни две степенице где каже сведок 
Слађан, то су 5, 6 степенице. То је лажна прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што би он причао лажно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ја можем да вам гарантујем да он јединствени 
начин што би могао да, да је био у том Интернату, како исприча у његове 
изјаве, због што у време бомбардовања је била полиција ту, тадашње државе 
Југославије. Нису биле избеглице из Хрватске, то је лажна прича. Имао пуно 
униформе у то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Интернату је боравила полиција? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сад кад је та сва полиција, је л' сва полиција отишла, 
кад је отишла сва полиција, кад су отишли ти, одакле ту, што кажете ти Срби 
пуцали из «калашњикова»? До кад је све то трајало? Разумете ме шта вас 
питам? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да вам кажем од дана кад сам дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тог тренутка кад сте ви дошли, је л' било још нешто 
ту, је л' било још онако често тих провокација? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Није било, да би хтео ниси могао од КФОР-а, ниси 
могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је л' било још друге стране, то вас питам с ким би 
могли? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Некој начин да би уписао неко у изјаву од снајпери 
са пригушивачем или неке ствари то можда да би изашао али на друг начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како можда би изашло? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па да убијеш некога да не се чује глас и то, то 
нешто друго, а ти да пуцаш у град у Гњилану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А около Гњилана је л' било неких тих сукоба, 
провокација у селима, у шумама, да ли сте чули мислим, не мислим да сте 
учествовали? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па провокација је била још данас у Писјане сломе 
коле, наше коло од Прешево што путујемо, Срби.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Прешево, сад ме интересује Гњилане и оно тамо, а 
до кад је ОВК, кад се разоружао ОВК? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам, али није био дуго што се пише 6. 3 
месеца су имали после што знамо да се демитализира то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је та три месеца што ми кажете кад су и ти Срби 
пуцали из «калашњикова» и то, па убили, па их КФОР убио, то је та три 
месеца, је л' тако, то би могли ту да кажете? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. Па ови су неки ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да не буде да вас питам тако провокативно, да 
вам ја кажем шта да кажете. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, може слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али то ме интересује. До кад је уопште тамо, кад 
можете ви да кажете сад је фактички успостављен једна цивилна, мирна 
фактичка власт цивилна, то вас питам, ефективно онако скроз мирно као 
наравно без провокација, без пуцања за свадбе, то је нешто нормално? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да вам кажем, тије људи што имају, неко 
што је загинуо од њихове породици, зашто неке ствари што су се десили у 
околину Гњилану у време бомбардовања што неко каже да није нико убијен, 
ја можем да вам кажем само у селу Влаштицу, што пред истражног судију 
рекао сам да не знам то место зато што ми у албанском кажемо Лаштица а не 
Влаштица и за то питао сам мог оца кад је био у посету. Само ту су 21 
мушкарац убијени од његове комшије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У време бомбардовања. 18 девојке су силоване. 
Наши обичаји убиство може да ти опрости неко, али силовање никад не ти 
опрости нико и зато можда тија људи су се одмрзили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су та села далеко од Гњилана, на пример та 
Влаштица? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ја у Влаштицу нисам био никад, за то не знам. 
Жегра може да буде 10 км од Гњилана а можда и мање и то у Жегру био сам 
после 2001. код тог дечака Фитима, што је био мој војник, био сам код њега па 
он није, његова породица је распуштена банда као на "Божур 50", његов отац 
је директор школе. Он није некој лопов или нешто друго што је испричано за 
њега, као да је био Рамбо, све сам је запалио Жегру, истерао све Србе, а код 
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једно бабе 9 лица треба да иду да убију једну бабу, а да испале цело Жегро 
треба један човек, нешто чудно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А знате шта још хоћу да вас питам. Кад ми кажете то 
убиство може се опростити, силовање не може, какав је став према издаји? Је 
л' имао неко да може да буде шпијун а неко да не може да буде шпијун? Ако 
је неко шпијун шта је то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Шпијун? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ако је неко кад кажете? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Шпијун постоји цело време су постојали шпијуни, 
па чак и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било међу Албанцима шпијуна? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то лично не познајем тије људи у Гњилану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да је имао шпијуни, али има и тија људи што 
шпијунирали су, како су шпијунирали морали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Морали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морали су? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, да шпијунирају и за Срби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они сносили неке последице за то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Неко да, зашто ја сам чуо за један Даут Морина да је 
убијен, чуо сам због што сечео, то мора да је чуо и "Божур 50" да он је био као 
полицајац у то време и да не причам шта је урадио у полног органа на човека 
и узео, значи тај симболни капуљач, како да зовем, од Албанци што носе 
стари људи по обичају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кече? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. И једну учитељ зовемо, по свадби седео, значи у 
том човека што је отукао седео и певао полицајац и та породица је убио после 
рата тог човека зашто тај човек дан-данас нема ни деце ни ништа, шта је 
урадио тај полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се пријављивало некоме, то овај Албанац је радио 
то, овај Албанац је радио то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је л' било то неком да можеш ти да кажеш да су и 
неки Албанци радили неке лоше ствари у Интернату, је л' неко рекао то, је л' 
имао неко да пријави? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам, био сам 7 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, мислим само ако знате? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: И то и ако је било пријављено то је било пријављено 
у војну полицију не код мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А војна полиција је где? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Војна полиција је био ту у Интернат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Интернату исто? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком спрату сад у односу на вашу собу? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то нећу да кажем сад, нека каже "Божур 50". 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Али ту у тој згради? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, у тој згради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је била та Бела Земља? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Бела Земља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то на пример у односу на станицу, у односу на 
Интернат, а ми наравно немамо појма где је? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Бела Земља, близу Интерната је негде, нема ни  
километар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По чему је сад то карактеристично? Је л' ту живе само 
Роми, како? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, мешано је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мешано? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја кажем то што сам видео 2001. кад сам отишао 
због што се оженио неко од браће Ајдари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него ове 1999? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам био никад у то место 1999. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте, тад нисте знали где је то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, нисам ни знао да постоје Цигани ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Гњилану или у том насељу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У том насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том насељу?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у том насељу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били у том насељу уопште? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не. У 2001. да а никад пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 1999., не? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, нисам био и то не знам ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта сам хтела да вас питам. Како су биле те 
куће, јесу ли оне биле неке трошне никакве, или су биле то неке боље куће? 
Мислим како су живели тамо Роми? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Роми нигде у свету нису имали добре услове за 
живот и то је много смешно. Ако је Фазли Ајдари украо толико, истерао 
толико људи, он би узео једну лепу кућу или леп стан а не би улазио у тај 
подрум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То вас питам. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То није лопов Фазли Ајдари. Прво би бранио себе а 
не Фазли Ајдари. Он није лопов, није убица, није кукавица. Зашто знам од 
њега да је он држао паре за  ОВПМБ. Ниједан марк није фалио на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није узео за себе? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, и зато он још данас човек живи у том подруму 
ако је још данас ту зашто је већ много година ја не се видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога што? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Није лопов. Да би био лопов он би имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Он се понашао часно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А хтела сам да вас питам, је л' било могуће да 
неко да на пример да сад неки људи немају као ви на пример, не мислим на 
вас конкретно, него само кажем немаш где да одеш, немаш где да спаваш, 
немаш ништа, а неки станови су напуштени и празни, је л' било и куће, је л' 
било и одлазака и улазака у то и онда уђеш ту унутра? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Неко су нашли куће, али за то и "Божур 50" не 
прича где сам живео ја, зашто није знао где сам живео ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било то да уђеш у празан стан у кућу и тако ту да 
онда даље живиш? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па неки људи су узели. На пример већ се прича за 
Циганску махалу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ту Белу Земљу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, се прича.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је то одређивао ко сме да уђе? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нико није одређивао. Нашао си празну кућу улазио 
си. Није било некој наређење да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' то неко бранио онда ако није нико наређивао? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Кога је бранио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам да ти неко каже не смеш тамо да улазиш, 
ту су људи док се није решило шта ће да буде? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Није било да ти да неко наређење тебе да ти идеш, 
да улазиш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било тако у том солитеру неких станова које је 
неко заузео, ушао унутра, почео да користи и то? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам, лично не знам. Пријавио сам једанпут, 
мој другар је био кад сам изгубио новчанику, била је једна радио станица у 
том зграду и ја нисам могао да идем горе да пријавим, значи што сам изгубио 
новчаник, мој другар је био али не знам у ком спрату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте изгубили новчаник? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану, новчаник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте изгубили новчаник када сте били у гостима код 
свог друга? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, не. Кад сам изгубио ја новчаник у 2000. сам 
изгубио, у концерт сам изгубио, да ли су ми украли и то изјаву сам дао и у 
полицију 2001. то можете да нађете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је био ту на улазу у тај солитер? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био на улазу у тај солитер, каква радио станица? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Горе је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А. Горе. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Горе је био, у неком спрату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на улазу је л' био неко? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ништа није било у улазу. То су један кафић је доле, 
данас мислим, као што знам да је једна банка се налази под, у првом спрату.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим ја за станове питам? За станове сам вас 
питала је л' био неко, је л' узео неке станове неко итд? Неке слике су вам 
показивали код истражног судије па ту је л' има неке грешке. Кажете на овим 
сликама ове људе сам видео, овог сам виђао у Интернату, овог сам видео у 
граду итд. Њега уопште нисам видео. Сећате ли се тога? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Код истражног судије су ми показали слике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То није истина. У полицију да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У полицији, па сте истражном судији објаснили? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не. Ја сам видео  неко лице што сам познао од 
Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте видели те слике?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте видели слике? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У 26. децембра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где у полицији? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слике или у фотоалбуму? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Фотоалбум су имали. Међу њима има највише од 
ОВПМБ. Познао сам, неке познао сам и са име, а неке само као лице да сам 
познао у Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После кад сте дошли код истражног судије ви кажете 
онда знам браћу која су ми показана на сликама 32 и 27 итд., јесте ли причали 
то код истражног судије? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, за браћа Хасани је је био у питање и то можете 
да се уверите како је изашло у моју изјаву рекао сам да не причам с њима, 
рекао сам да сам у крвну освету  с њима и питали су да ли је неко Индијанац, 
рекао сам да смо ми у том месту у Прешеву смо звали Кенгури. Питали су ме 
мене ко је отукао твог брата, рекао сам да један се зове Мемет али не знам ко 
је од ти двајица у слике и после изашло то у моју изјаву да ја сам видео тије 
људи у Интернату што није истина, уопште нисам видео те људе. Јединствени 
што сам видео у Гњилану али не у униформу се зове Миљаим, тог познајем 
али не у униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само још да вас питам за овог, Сахити Камбера сте 
виђали, кажете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у Гњилану видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али у граду, је л' тако? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, он има ујак у Гњилану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' он био у Интернату? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео у Интернату. Фатона Ајдари да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ферат је био са породицом? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ферат тек после је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ови остали кажете Рамуша сте видели, је л' тако? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шему, не Шему? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Шему нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Рамуша сте видели? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану видео сам Рамуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај надимак ваш је значи из, Џабири? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја за први пут у мом животу у 26. децембра сам 
разумео да он се зове Идриз Алију, због што кад су ме питали мене је л' 
познајеш Идриз Алију рекао сам да они немају Идриз Алију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Рамуш. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Показали су слику, рекао сам ово је Рамуш, али није 
надимак због што његов отац је умро кад је био беба он и зато су звали у име 
Рамуш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име оца. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ:  Име оца, а он већ у документацију има право име и 
презиме Идриз Алију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ваш надимак потиче значи из 2001. године? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У 2001., у 2000.,  су ме звали мене, и што ја се 
чудим зашто моје слике су сад вратили у Прешево због ту имамо докази. Ако 
ја сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто су вам вратили слике, оне одузете ствари? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сам ја рекла, то нама није потребно, те слике 
смо ми скенирали, фотокопирали, имамо их овде за предмет. Иначе, ваше 
телефоне, ваше слике то нама овде није потребно, ја сам рекла да врате. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Мислим ни то није било потребно тије слике од 
ОВПМБ, што су вам требали вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама не требају тако да смо то вратили. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па можда узме нека девојка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је враћено вашој породици, односно биће враћено 
вашој породици кад дођу да то преузму. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Отишли су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знам кад ће да их позову. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Али нешто не ми одговара мене.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Новчаник је вратио без паре, 800 евра нису ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису вам вратили паре? Добро. Тужилац каже да је 
интервенисао већ. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не знам где је интервенисао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад кад сте га ви обавестили, интересоваћу се шта је с 
тим, да видимо шта је с тим поступком па ћу вас обавестити. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Баш бих волео да тужилац покаже моје слике како 
сам био ја отуклен од жандармерије.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли вас фотографисали? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наложили су да се фотографишете, ко истражни 
судија или тужилац у полицији? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не у полицију тужилац ме је сликао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац вас је сликао у полицији? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вас сликао доктор? Јесте ли ишли код доктора да 
вас доктор слика? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам био уопште ја. После 4 дана сам био код 
доктора.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питала сам вас за тај Џабири надимак, то вам 
је 2001.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У 2001. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 1999. године како су вас звали уопште тамо кад сте 
били рецимо у Албанији? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ја сам био, са право име сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Право име? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, а у Бујановцу кад сам изашао у 2000., 
јединствени сам остао ја из Прешево ту, зашто у мој командир што је био тај 
Назиф он на истина је био у рат у Косову али у Дреницу а не у Дукађин где 
каже "Божур 50" и он је био мој командант. Није надимак Петрит. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је он био ваш командант то кад вас је обучавао 
на 2 и по месеца, је л' тако па сте постали командир? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У 2000. Тамо су ме звали мене Прешево и то 
случајно сам написао у тије слике што имам, два пар слике од Добросина код 
Мађаре, пише име, дата, место. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми колико сте се променили тад од 1999., до 
сада? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У Косово мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па мислим овако у изгледу? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја? Мислим да много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па тамо ја сам као клинац у слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па овако и по вашем мишљењу је л' имате другачију 
фризуру, шта је с брадом, јесте ли имали тад браду или не? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја у то време нисам имао браду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте носили? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали уопште? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Од 2005.године ја носим браду редовно, имао сам 
проблеми у границе због што нисам имао у пасош то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се можда угојили или ослабили од 1999., до 
сада не рачунајући овај боравак у притвору? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Од време кад сам отишао у Италију, значи више 
кила сам имао зашто сам имао, како да кажем ред у животу, значи, храна, 
цигаре, све сам имао по реда, а у Прешеву нисам имао шта да радим, цел ноћ 
шетао сам, цел дан сам спавао, по кафићима и дискотекама и био сам слаб у 
Прешеву. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 1999., сте били какви? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: 1999., био сам слаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као сад или не? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не. Слаб сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мршавији много 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Много слаб сам био од сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, слаб то значи мање килограма? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То само оно да би се евидентирало тачно да после не 
буде ово сам рекао али је погрешно уписано. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово се снима тако да нећемо имати тих проблема. Ја 
сам за сад завршила. Можда ћу да се сетим још нешто да вас питам. Сад ће 
чланови већа да вас питају. Веско изволи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Мемиши Агуш, шта 
је вама име а шта презиме, да бих лакше? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Агуш име а презиме Мемиши. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Мемиши? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекосте да вам је надимак? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Џабири. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ:  Шта то значи? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Џабири је име.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То је неко име? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Име. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јер надимци обично, бар код нас, 
вуку асоцијације на нешто посебно, нешто значе? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То сам узео због што то име никад нисам чуо у 
Прешево и зато сам узео због што моја породица у Прешево да не има 
проблем моја породица због мене што сам у рат и зато сам узео зашто никад у 
Прешево нисам чуо име Џабири, име нормално.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Мени сад остаје нејасно колико 
сте ви у ствари били у том Интернату? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Недељу дана, нисам имао више. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Приликом саслушања 27.12. пред 
замеником тужиоца за ратне злочине рекли сте преко месец дана, могу вам 
цитирати вашу изјаву, значи преко месец дана? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Реко сам у првом месецу што сам дошао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У првом месецу што сам дошао, али то значи да тај 
месец шта сам дошао је од негде 27-ог сам дошао, значи до 20. је био већ, 
после је дошао КФОР, био је војна и полиција.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Пазите овако, слушајте, ако ме 
не пратите можда ја мало брже говорим. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Где не разумем. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Затражите помоћ.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: «Први месец боравка у 
Интернату била нам је обезбеђена храна, цигарете и спавање».  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тија дана што сам био ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То је ваша изјава констатована, 
дакле. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, тија дана што сам био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Први месец боравка у Интернату 
била нам је обезбеђена итд., па онда слушајте даље, следећа реченица је: 
«Наредни месец нисмо имали храну, него смо добили, не знам ни ја по 200  
марака нам је подељено да је сами купујемо? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: 110 марака је било. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 200 уписано. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не, 110 знам тачно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли ме разумете шта вам ја сад 
предочавам? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да, да, али у то време. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Из овога се да закључите 
господине Мемиши, да ви говорите о боравку који траје 2 месеца? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Не. То није истина. Рекао сам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како објашњавате то да је то 
овако констатовано, да је овако уписано? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Можем да ви објасним где је испричано да ја сам 
отишаоу Малишево да спавам тамо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: После ви говорите о Малишеву, 
после ћете ви да говорите о Малишеву. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ту смо отишли тај дан значи, отишао је и мој 
другар, а ја нисам ни био ту, да узме паре што су делили за нас, за сви од 
Прешево, Бујановца, Медвеђе то је био као помоћ су донесели тија паре због 
што нису имали људи, није делио да кажемо војска то, тија паре, то све од 
иностранство су дошли као помоћ. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Потом у поступку истраге ви 
говорите о 15 до 17 дана о боравку у Интернату од 15 до 17 дана? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да цео дан сваки дан нисам био ту. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А данас кажете и понављате и 
јуче и данас у неколико наврата 7 дана? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да нисам спавао сваки дан у том 
Интернату због што сам рекао и пре да сам спавао и код Наим Максути где је 
имао кућу и тамо смо се купали и били смо са нашом девојком због што ту 
нису дозволили, а празна кућа је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, ево то је неко објашњење. 
Можемо да га прихватимо или да га не прихватимо. Реците ми по вашем 
најбољем сећању који би то био датум кад сте ви дошли у Гњилане из 
Албаније? 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Па ја то да вам кажем право не знам ни датум тачно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли можете то да вежете за 
неки верски празник, рецимо за неки ваш верски празник? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ми имамо само Бајрам за верски. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли тада пада неки Бајрам? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Није било тада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако не можете да вежете тако. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: У ову годину је значи била Бајрам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: После колико дана након што сте 
чули да КФОР улази на Косово, после колико дана сте ви дошли, ево рецимо 
тако да пробамо? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да после 6, 8 дана. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 6 до 8 дана након што сте чули? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Осам дана што смо били ми ту дошао један војник. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте ме разумели.  
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Хоћу да ти испричам, како то је 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не морате, да скратимо. Дакле, 
данас чујете улази КФОР на Косово, нема више обуке, ми нећемо ратовати,  је 
л' тако? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У односу на тај дан колико 
времена је прошло док сте дошли у Гњилане? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: 4 дана. Још 4 дана смо све рупе чистили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Били ту? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, после смо путовали за Тирану и сутра увечер кад 
смо стигли,зашто увечер смо путовали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То питам.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Увечер смо путовали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле пет, шест дана би било, је 
ли тако? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је 8 дана шта сте рекли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, рекао сам после 8 дана што смо тренирали ту 
дошао је један војник где је носио и новину, рекао да пред два дана да је 
улазио у Косово и то сам видео да је био немачки КФОР.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сам добро схватио да је на 
уласку у интернат војна полиција ОВК? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Имају посебне видне униформе, 
види се да је војна полиција или? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тако су звали, сад нису имали неки знак да су војна 
полиција, али тако су звали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је људи ту, ево ту сте ви, 
ви сте ту дошли. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Преко дан. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је ту људи по вама 
смештено? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Преко дан има пуно људи зашто су дошле и посете и 
свашта. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не него на спавању? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: На спавању негде 80 лица су спавали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 8 до 10 лица? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: 80.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А 80? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко су ти људи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ко су ти људи ја не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не именом и презименом него? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Албанци су.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, нисам питао ни у том 
смислу, претпостављам да су Албанци, него да ли су то неки војници, да ли су 
то униформисани људи, да ли су они у цивилу, да ли су то ђаци? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам има униформу, па има и у цивилно одело, 
значи то су што су били у униформу, били су пријављени у. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесу ли били мушкарци или жене 
или и мушкарци и жене и деца можда? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, деце није имало, биле су две што знам ја две 
девојчице војнике у униформи што су биле. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А други све су били мушкарци. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Које животне доби по вама? 
Старији, млађи или како? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, млађи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нису деца, јер то интернат па кад 
се каже интернат онда асоцира на децу, на школску децу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, то су били војници. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да. Да ли је то била нека 
јединица ево по вашем најбољем знању ту сте ви од 7 дана од ајде месец, два 
дана. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, два месеца због што. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: По вашем најбољем сећању и 
сазнањима, дакле да ли су они припадници неке јединице? Је ли то нека 
јединица? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Били су од ОВК. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Или су били нека специјална јединица. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него нека специјална 
јединица, не знам ни ја, десетина, вод? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био ОВК. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Чета или ништа тако људи 
скупљени са коца и с конопца? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам ја да ли је била бригада, да ли је била 
како да зовем ја, ту су спавали људи, ви мислите да је био на неки начин као 
што је у војсци Југославије, бивше Југославије или Србије, то није било на 
такав начин да ти устајеш рано да се обријеш, или да тренираш. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: На који начин је било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није било то. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта је било и на који начин је 
било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавали су људи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па ћемо из тога извући закључке 
шта је. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавали су људи, ништа друго. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли било неког постројавања 
или? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли било неког поздрављања 
заставе изјутра, увече, не знам? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Није имало заставе ту. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли било неког команданта, је 
ли било некога ко издаје наредбе и чија се реч слуша? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да ја знам за један Дардан што сам чуо да 
је био командир, главни командир, а за друге не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ:  Ко је то био? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Дардан. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дардан? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да ли је име, да ли је надимак то не знам.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви знате против кога се овде 
води поступак? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Видели сте оптужницу, добили 
сте оптужницу, нема проблема у том смислу да је прочитате на српском, а 
схватио сам да сте добили и на албанском је ли тако? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да и на албанском и на српском. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли познајете све те људе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Све те људе, па има пуно људи сад, где у првој 
изјави где је причао «Божур». 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не оптужница, говорим о 
оптужници.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не познајем све. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Говорим о оптужници, да ли ви 
познајете све те људе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тог Дракула не познајем, неки Менан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Оптужница, ево овако питам, 
оптужница јуче је прочитао заменик тужиоца.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Првоокривљени Ајдари Фазлија? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Познајете га? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је он био тада тамо за тих 7 
дана док сте ви у интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да сам срео њега и три лица што сам 
познао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли он тада спавао тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам то да ли је спавао ту, да ли је имао кућу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Алија Реџеп? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ни један пут нисам видео њега у интернату. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Познајете га, нисте га видели у 
интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем, био мој комшија, да кажем комшија, 800 
метра живи далеко од моје куће у Прешеву, живели су пре. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шаћири  Шаћир? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем као лице, никад нисам говорио са њега, у 
Гњилан нисам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Муслију Шефкет? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем од ОВ ПМБ 2000. њега он је био главни 
командант. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, то је одговор.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Алији Садик? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Брат на Реџеп Алију. Нисам видео тог човека у 
Гњилан. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Познајете га, нисте га видели у 
Гњилан уопште? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, познајем, они су живели и Рамуш исто тако је 
живео у Прешеву. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Алија Идризи? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тог Рамуша, њега познајем као лице. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте га видели тада тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану да, у интернату не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У интернату не, али у Гњилану 
да? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Фатон Хајдари? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да познајем, рекао сам да сам га видео у интернату. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Он је био са вама је ли тако? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И његов брат? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пред нас је био он, кад смо дошли ја и Самет 
Хајдари. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви и његов брат сте дошли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Самет Хајдари да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Он је већ био тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нухију Шемси? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нурију Шемси је био мој војник у 2001. никад није 
био војник ОВК, познајем лепо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли био тада тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, нисам видео ја у Гњилану. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У 2000. први пут видео сам, он је већ живео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хасани Ахмет? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео у Гњилану, познајем.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Познајете га али га нисте видели 
у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Назифа? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Назифа познајем, нисам видео у Гњилану, једино 
његов брат што сам видео Милаима.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро. Халими Рамадан? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем, у истој улици је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте га видели у Гњилану 
тада тих дана? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану видео сам, у интернату не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У интернату не.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У интернату не, у Гњилану да. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: За Самета сте рекли, за Хајдари 
Ферата? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ферат Хајдари он мој комшија, живео у Гњилану 
после `99. значи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него тада тих дана овог лета 
`99. у интернату у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у интернату нисам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану био са породицом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У Гњилану био са породицом? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, код њиховог зета. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Камбер Сахити? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познајем. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли он био у интернату, у 
Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам и пре на госпођу да нисам видео у 
интернат, а у Гњилану да.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Садику Селимон? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео њега, познајем као лице, познајем, знам 
да је био полицајац у Гњилан, КПС или како га зову. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Где га нисте видели у интернату 
или? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У интернату нисам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану сам видео, рекао сам да је био у КПС-у, у 
полицији.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И Бурим Фазлију? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Бурим Фазлију ја сад први пут у мом животу, видео 
сам после рата. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Човека? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, после рата, ми личи на неког човека што сам 
видео и у Гњилану, али нисам сигуран, не познајем њега да сам имао неко 
друштво с њега или нешто друго, не, никада.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекли сте сад ћу да пронађем то, 
то ће бити ваше саслушање пред замеником тужиоца за ратне злочине, 27.12. 
да сте дошли у Гњилане, изашли из аутобуса у насељу Поповица. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И организовано пешице отишли 
у школски интернат? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Организовано? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, рекао сам да је тај човек што је био стар од нас, 
да ме води до интерната. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Он вас је повео тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. И то од Албаније, од Тиране. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Док сте били на тој обуци у 
Албанији, да ли сте били подељени, односно организовани  по неким 
оделењима, водовима, па у том смислу да се изводила нека обука? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, Самет Хајдари на пример и његов зет били су све 
у другој, у том магацину што су спавали на другу страну, па нисмо имали ни 
његов старешина исти ја и он нисмо имали.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: За «Божура 50» рекосте да га 
добро знате још од детињства? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је био и ваш војник 2001. 
године?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у марту. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То је оно, јел говоримо, кад 
говоримо о оним догађајима у јесен 2001. године?  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У марту. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У марту 2001. године. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И ви сте му били 
претпостављени, шта сте ви тада били? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тада сам био десетар ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Десетар? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Водио сам посматрачку групу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Посматрачку јединицу.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Осматрачку јединицу, колико 
људи има? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па имали смо 7. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И он је био, «Божур 50» је био 
један од њих? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пре тога није био, после, тек после је дошао код 
мене «Божур 50».  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро, био је један од 
ваших? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тих војника. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спасио сам живот њега. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како сам схватио ви рекосте да 
сте га казнили за неку крађу кокошке, како сте га казнили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Казнио сам на други начин, не на начин затвор или 
нешто. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него питам како сте? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да цепа дрва, да чисти двор, да те ствари, да пере 
собе, да чисти, све те ствари, не на неки начин да у затвор. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро, па ето занима нас 
ако сте рекли да сте га казнили, занима нас како сте га казнили. Ја сам 
евидентирао јуче док сам вас слушао, да ви рекосте да Дракулу не познајете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не познајем.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У истрази сте рекли да сте га 
упознали 2001. године у месту Мађаре код Прешева. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам чуо сам да је био у Прешеву у ОВ ПМБ у 
бригади 13. али лично то лице не познајем, његов надимак сам чуо.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево ја ћу сад прочитати ваш 
исказ код истражног судије, дакле код истражног судије. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја сам у Прешеву упознао 
Дракулу 2001. године у месту Мађаре, а пре тога нисам га познавао нисам га 
виђао у Гњилану уопште? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам видео никада у мом животу осим надимак 
што сам чуо због што. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Неда се то закључити из овога 
што сам ја сад прочитао. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али то нисам рекао ја. Ја сам рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Све што кажете господине 
Мемиши, све што кажете ово што кажете, ово што сте говорили код 
истражног судије све је снимљено са овим микрофонима камерама, све је 
снимљено. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Уреду, уреду. То ја прихватим, то сам рекао, ако су 
претумачили на погрешан начин или можда су ме разумели на погрешан 
начин, то је нешто друго, али ја Дракулу гарантујем са мојом главом да никад 
у животу ни добар дан ни добро јутро нисам имао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То је објашњење. Да ли је од 
ових окривљених које мало пре ја побројах из оптужнице, да ли сте коме још 
од њих били командир у тој десетини? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Фатон Хајдари после је дошао код мене зашто он је 
био у другој јединици. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само Фатон Хајдари? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И ником више? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Шемси Нухију ја сам тренирао, ја сам тренирао њега 
у ОВПМБ, па после он је пребачен у Доње Мађаре, значи у кухињу.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Ви сте то рекли али ја ћу 
вас замолити и у том смислу се извињавам свима присутнима, да само 
поновите од кога сте ви чули за тај догађај у солитеру? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од Скендера Хаљимија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хаљими Скендера? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко је тај човек? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Скендер се зове име, а Хаљими презиме брат на 
Рамадан Хаљими.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Ко је он, одакле је? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Он је рекао сам да је брат на Рамадан Хаљими што 
су живели у истој улици где живим ја у Прешеву.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У Прешеву? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али сад већ живе у Малишеву код његове сестре, 
већ није дошао ни један пут у Прешево, изградили су кућу тамо, овде су 
продали њихову кућу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Према вашим сазнањима да ли се 
тај човек познаје са «Божуром 50»? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Познаје се, познао, мој комшија и «Божур 50» и он. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро, него да ли се њих 
двојица међусобно познају по вашим сазнањима? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па чак и «Божур 50» је спавао код њега у кући.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте нам говорили о вашим 
односима са «Божуром 50», а да ли имате каквих сазнања о томе у каквим 
односима је «Божур 50» са осталим окривљеним? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам. Знам један пут кад је украо једну 
продавницу, хтели су Фатон Хајдари су скршили однос са њега због тога што 
рекао је његов рођак да је видео на Самет Хајдари, пошто Самет Хајдари је 
радио близо, да твој брат је мешан зашто се дружи са њега, то се зове и Саљи 
тај, Самет Хајдари је рекао на Фатон да тако стоје ствари, Фатон је рекао на 
Арбена Малићија, извињавам, на «Божура 50», значи да ја ћу ако долази 
полиција у моју кућу ја ћу да искажем све, он је псовао и дете и жену због што 
«Божур 50» је дао неке паре њега што сам чуо ја зато што он је имао дете у 
болницу Фатон Хајдари. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли знате евентуално у каквим 
односима са овим Фазлију Буримом? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам, то не нам, да ли су имали поздрав или 
нешто друго, ја никад не знам за Бурим Фазлију какве односе су имали. То не 
знам.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Видели сте оптужницу. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Највише ових кривично правних 
радњи практично «Божур 50» практично ставља вама на терет? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рецимо овоме Буриму ставља 
само два догађаја? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због Бурима Фазлију, Бурима Фазлију је био 
ОВПМБ у Бујановцу и зато пребаци  њега у Бујановачку групу и није био дуго 
као што је био «Божур 50» у Прешево. Све ти име Чечен, Љирим Јакупи, 
Арсим, ја сам видео њима у 2000. што је дао он, за то прича он, за две групе 
Бујановац и Прешево, зашто не прича ни једно име од Гњилане што групе у 
Гњилане, у Трновце што је дао у изјаву, зашто није дао ниједно име од тих 
људи, него прича само за групу Бујановца и групу Прешево, па чак меша и 
Македонија, биле су 8 група каже, али исти људи у групу у Бујановцу, исти 
људи у групу у Прешево, исти. У сваком случају у сваком догађају иста лица, 
што ја не можем да разумем ко је дао изјаву да ли тужилац или да ли сведок, 
тужилац прича више од њега у изјаву, више од њега прича, више зна тужилац 
него он, шта треба ја као сведок на пример ви ме питате, не треба ја да кажем 
хајде помогни ми што сам рекао јуче, то не треба, то требам да знам ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сам се сетила пре него што пређу браниоци, овај 
Дрмаку Фатмир ко то беше? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Дрмаку Фатмир, то сам чуо у изјаву видео сам у 
изјаву да пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је тај човек? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја тог човека уопште не познајем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад нисте чули за њега? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је онда са овим што пише овде? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пише и у изјаву Фатон Хајдари и код мене, само што 
су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, код вас ја питам само код вас, шта је то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То што се пише, да један Хаџија што је дао, ја  
Хаџију Самију нисам познао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дрмаку Фатмир па је био тамо где смо. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Никад пре 2000. никад нисам видео Хаџију Самију 
команданта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда овај догађај ту са тим Дрмаку Фатмиром са тим 
батинама, мотком и тако даље. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То што је испричао Фатон Хајдари, избацили су код 
мене, то није моје, ако је испричао Фатон Хајдари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово нисте ви рекли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што пише у овој изјави код полиције? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И знате што сам још хтела да вас питам, кад 
сте ви то отишли у ово Малишево, значи 7 дана сте спавали у интернату, 
повремено сте спавали код овог како се зове где сте се купали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Код другара значи спавао сам некад у интернату, 
некад сам спавао због девојке што сам имао знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове онај беше код ког сте спавали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Наим се зове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наим, добро.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилан има кућу он.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где сте онда спавали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Код њега кући, после сам нашао унуку ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте нашли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Унук. Мој унук у Гњилану. Да после сам нашао и 
дошао је ујак од Канаде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и он има ту своју кућу ту код ујака? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, не, не, унук не, он има у Гњилану, а ујак је имао 
у све друго место, село, после сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био у овом селу у Малишеву? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, није у Малишеву, то је Билиница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био у овом селу је ли знате? Не знате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Живе овог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим у школи и то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У школу, ја то ти људи не познајем ко су били а 
рекао сам да та три лица што сам познао и плус Фазли Хајдари. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сад ми кажите кад вам је готова била та обука 
када су вам  рекли да је обука готова да можете да се вратите или су вам рекли 
оно рат је готов ми нећемо више ратовати што каже мало пре члан већа. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, па то када су нам рекли да не можемо да се 
враћамо због што је миниран терен, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да јесу ли рекли враћамо се, шта су рекли готова је 
обука или како су то рекли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не на такав начин значи ми више нисмо имали, 
рекли су да овде немамо шта да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате шта да радите, добро.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И зато смо вратили до Тиране са камионима, од 
Тиране смо узели један комби и по 50 марака су нам дали.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  То је било то. Изволите сада каже закон 
браниоци саоптужених, значи овим редом како то, ако можемо да се држимо 
тог реда па Марко Миловић, ако има питања, Говедарица Немања нема 
питања, Ресавац Бојан, изволите. А немате питања, ја таман да кажем, Недић 
Дејан, односно њега мења Бошковић Анте.  
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Да, али као бранилац Алије Садика немам питања. 
У вези Муслију Шефкета колико сам разумео окривљеног он је рекао да га зна 
од 2000.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Да ли би можда евентуално могао да објасни како 
су се упознали, претпостављам да га пре тога није знао чим је рекао 2000. али 
тад како сте се видели? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја Шефкет Муслију значи сам препознао у 2000. 
када сам био у ОВ ПМБ у село Добросин, никад пре тога нисам познао. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Хвала. И још једно питање у вези Алије Садика, 
господин судија Веско Крстајић вас је питао и за њега ви сте рекли да га нисте 
видели, ја би волео да само појасните шта то значи, односно кад сте га видели, 
пошто видим да је разлика у годинама, да ли сте га знали од раније, а видим 
да је иста и адреса, па не знам да ли сте знали неког рођака, њега, и да то 
објасните? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Садику Алију значи ја сам познао и пре тога зато 
што су живели у исту улицу и можем да кажем да најдобрији момак од тих 
браће Алију је он. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Најбољи је ли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: А  кад сте га видели задњи пут? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Задњи пут. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: У `99. години, кад стд га видели у `99. години? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: `99. нисам видео њега, не знам, не памтим. 
АДВ.АНТЕ БОШКОВИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Затим за Идриз Алију, Петровић Владан 
има питања? 
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АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: (Бранилац опт.Алије Идриза) Да ли може, 
односно опишите ми како изгледа Алија Идриз, је ли можете да га опишете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Алија Идриз је висок као ја, метар и 80, метар 79-80, 
коса већ му је пао сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опала му коса? 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Хоћете да кажете да је ћелав је ли тако, да нема 
косу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, полућелав. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Мислим опишите га у време када сте га видели 
значи како је изгледао тад, рекли сте да сте га видели у Гњилану то време када 
сте ви боравили тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Је ли можете да опишете како је у том тренутку 
изгледао кад сте га ви тамо видели? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па исто као и данас, није се изменио ништа.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: А како то изгледа, како је тада изгледао па тако 
изгледа и данас? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па није ни слаб ни пун, ни коса, полућелав је, знам 
њега лепо. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Је ли смеђ, црн? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Светле пути, тамне пути и то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Светле пути, светлог тена или тамног, има бркове, има 
браду? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не браду није имао, не држи браду он. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Је ли имао неку особеност ако тако могу да 
кажем, рецимо неку тетоважу, неки ожиљак, нешто? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тетоважу нисам видео ја никакву. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Уочљиву тетоважу мислим на неком видљивом 
делу тела као што ви рецимо имате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, нисам видео, знам да зубе има разлику једног од 
другог, значи један. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Ретке зубе хоћете да кажете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Значи ваше висине колико сам схватио? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Проћелав, ни мршав ни дебео, тако.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Реците ми којом приликом сте га видели у 
Гњилану, поменусте  мало пре да сте га видели, којом приликом сте га 
видели? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па можем да кажем у то време кад сам дошао можда 
месец дана или у том периоду сам видео.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Мислим је ли био неки специфичан догађај па 
сте га у контексту тог догађаја видели или сте га овако срели само.  
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, само што сам видео у улицу. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Срели сте га на улици? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, не причам са њега ја.  
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. За Мирковић Мирка, односно за 
опт.Нухију Шемсија ко је по заменичком пуномоћју, уопште не могу да се 
сетим? Ви сте и немате питања? Добро, добро. Ништа, ништа. 
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Значи немам питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Константиновић Милорад за? 
АДВ.МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: (Бранилац окр.Халимија) Да ли може 
окривљени да се изјасни, пошто је изјавио да га је видео у Гњилану, којом 
приликом га је видео и где и колико пута? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Је ли се прича за Рамадани Халим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте. 
АДВ.МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Да. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Он је радио у један ресторан «Брези» том због што 
он је био у Италију и зна значи кухињу италијанску кухињу. 
АДВ.МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Ресторан у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, «Брези» се зове тај ресторан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, `99? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: После кад смо дошли, он је већ радио, био сам ја са 
Скендером Халимијем у том ресторану ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Има један знак не знам сад или у леву страну или у 
десно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има неки ожиљак као? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На образу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, црно нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим ожиљак или нешто, шта је то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, преведи то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како изгледа то што има на образу? Као ожиљак или 
као нешто му је израсло? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од дете то има.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите на албанском слободно. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам ни на албанском како да зовем то. Овде 
само ово, није сечено, није. Да је са десне стране имао је ожиљак. Десне или 
леве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од рођења је ли тако? 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Не могу сад тачно да се сетим да ли 
беше са леве или са десне стране, али имао је ожиљак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо га прича на српском. Изволите. 
АДВ.МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, затим чекајте да видим Планојевић бранилац за 
Хасани Ахмета и Хасани Назифа. 
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АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Немам питања хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Бранилац Крстић за значи Хајдари и остале. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја сам захвалан већу, члановима већа који су 
питали многа питања која сам ја хтео да питам и нећу да понављам та питања, 
разуме се, али би имао неколико питања оставићу време и за колегу 
Кастратовића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дефинитивно морате. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Само ми реците до  колико радите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радно време је до 7.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па нешто ћу раније да завршим ја.  Окривљени је, 
оптужени је овде нама говорио на питање његовог браниоца о тортури, 
изјашњавао се на који начин, где и тако даље је доживео, доживљавао ту 
тортуру, да је она била продужена и касније у притворској јединици и 
приликом привођења и давања изјаве и код истражног судије и враћања и тако 
даље и тако даље, дакле ја сам задовољан његовим одговором и нећу да га 
питам  око те тортуре, али ћу га питати од како је приведен у полицију на 
начин на који смо сви видели преко свих програма телевизијских, пре него 
што је у полицији дао изјаву коју је данас тужилац више, а нешто и ви њему 
предочавали, колико је времена пре тога и колико пута разговарано са њим на 
ову тему око изјав и колико је времена пролазило између једне изјаве и друге? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које изјаве. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Можда сам опширан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потпуно. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је. Када су дошли, како су дошли у полицију, 
у полицији су задржани 48 часова, за то време да ли је и колико пута прекида 
било у разговору пре узимања изјава, јесам јасан сада, ако нисам опет ћу да 
поновим, колико пута за 48 часова је било перкида у разговору у вези ових 
догађаја са оптуженим па је онда диктирана изјава? Мислим да не могу 
јаснији да  будем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако. Тужилац интервенише.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не знам зашто интервенише тужилац. Ја нисам 
споменуо тужиода, има времена да интервенише.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте прво да прочитамо овде шта пише, овде 
пише 26.12. дакле 25.12. је овај човек лишен слободе. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је, ујутро рано.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26.12. овде се сачињава неки записник. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: У колико? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међутим, тек други записник колико ја схватам тад је 
он био уморан или шта па је онда иза тога 27.12. у 15,30. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавао сам у столу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Спавао сам у столу ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Спавали сте, нисте могли 26. само су вам узети 
подаци.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До 1 смо били тамо. 
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АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: То питам судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У полицију, па после су ме водили као једна 
животиња главу под гузице, извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то нисам разумела, тако да не морате да се 
извињавате, а не знам ни како ћемо да скинемо транкскрипт. Добро. И? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: После сам дошао у затвор. Много пута тај ноћ ми 
палили сијалицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да не можете да спавате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Лупали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он да 27. у 15,30 сте дали ову изјаву? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па био сам отукњен кад сам изашао за 27. кад сам 
отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја управо питам у којим околностима је давао 
изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево човек каже да је спавао, да није причао, и палили 
су му светло да не може да спава. Е сад значи и био је ненаспаван. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Када су кренули са испитивањем у полицији, 
колико пута, да ли је и колико пута је било паузе па настављано? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је прављена пауза током испитивања, то је 
важно због чега? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је, колико је трајало то испитивање? Не 
колико је трајало диктирање, маните се тога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, овде стоји браниоче. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сви смо ми били у полицији, знамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не, то се не бележи у записник, ја зато њега 
питам, нема то у записнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо били у полицији, овде пише пичето у 15,30 а 
довршено у 19,15, значи у пола 4 а ово завршено у 7 и 15. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја не можем. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли је све време диктирано то. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да схватим, али дошли су много инспектори, неко 
чак и кад те питао, други ти поставио питање што ниси могао ни да 
одговориш коме.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде излази наравно да није диктирано све време, него 
да је то трајало 4 и по сата, 4 сата и 45 минута у сваком случају, ми смо се 
опасно приближили том времену, ето то вас пита је ли то толико или није 
толико од пола 4 до увече? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја не знам, сад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али смо били прекинути много пута, много. Чак су 
ме водили у полиграф и тражио сам сам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сами тражили. Кажем вам ту смо  опасно ушли 
у онај тај тајминг и ми са овим човеком. Изволите, изволите само наставите. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ви водите поступак, ја слушам. Ако могу да 
наставим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, сад слушамо ваша питања. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да. Колико је лица било приликом испитивања и да 
ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад је рекао.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нисам чуо, ако јесте, немојте, добро.  Да ли је 
прављена пауза, да ли су та лица која су испитивала излазила у друге 
просторије, па се враћала па га поново испитивала? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам разумела да је то сада рекао. То је рекао. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли том приликом је саопштавано оптуженом 
шта је онај други рекао тамо њему приликом испитивања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како онај други? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А онај други тамо прича за тебе. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Онај други, трећи и тако даље. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, рекли су да Фатон Хајдари свашта прича за тебе, 
ти си, за мене значи, ти си будала, признаш само, ти не признаш са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је полицијска тактика.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекли су да је и потписао, рекао сам нека потпише 
шта хоће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево видите они су му рекли, видите шта је одговорио.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не, ја говорим само о околностима да нам 
приближи јер је он јадник био тамо, нисмо ми, ја сам мало био, а о томе ћемо 
други пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте оптуженог звати молим вас јадник. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не. Не, тамо да је служена бела кафа, мед и 
млеко и да су га молили да нешто каже и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се укључивати, пустите браниоца да прича.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Овде је оптужени споменуо да му је тужилац овде 
присутни заменик понудио пасош, новац, измену лика, боравка и тако даље, 
али нам није рекао, ја сам то добро схватио и разумео, тужилац се мало љутио 
на то, ја не знам да ли је то тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Значи просто не знам, нисам био присутан, али сам 
чуо од оптуженог да је то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и шта је питање? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја питам, питање је да ли је тражио нешто од 
оптуженог па му то нудио, шта му је тражио као противуслугу ако учини да 
може то да добије? Да ли је или није? 

ВР
З 0

57
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25.09.2009.год.                                                      Страна 84/98 
 
 

 
К.В.2/09 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то оптужени рекао. Оптужени није рекао да му је 
тражена било каква противуслуга од стране тужиоца. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта питате? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја питам, па није ваљда ево ти паре, ево ти 
пасош иди кући, ваљда га је питао као за неку противуслугу, мислим лепо 
питам, ви забраните одговор није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не забрањујем вам, ја сам разумела оптуженог, 
међутим. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То сам рекао и јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао и јуче да не понавља.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да су тражили од мене да изађем лажан сведок.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је јуче рекао. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Е сад зато и  питам, опет понавља лажни сведок. Да 
ли је реч о лажном сведочењу или заштићеном сведоку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна оптужени заиста. Је ли ви правите разлику 
измђу лажног сведока и заштићеног сведока, је ли ви правите разлику? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Заштићени сведок, тако лажан, ја то не знам.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ:  А он поистовећује то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Јер у томе би. Просто хоћу да питам са тим 
посебно да веће има, да стекне дојам о околностима, атмосфери како се по 
закону нуди је ли некоме да буде заштићени сведок, ја не знам да ли постоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Оставићемо то за касније, тај начин. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па добро, ви све мора да знате не ја, вама је лакше 
онда. Ја о «Божуру 50» нећу ништа питати, зато што је оптужени о његовим 
карактерним особинама све рекао, али ради кредибилитета тог заштићеног 
сведока морам нешто да питам јер је то једини доказ са којим нам маше 
тужилац. Да ли је оптуженом познато да је међу тих како он каже 50 
кривичних дела јер зато је добио надимак «Божур 50», да ли му је познато да 
је заштићени сведок «Божур 50» оптужен пред Општинским судом у Прешеву 
2007. године, односно почетком, средином 2008. године, значи 2008. године 
говорим за обијање џамије и пљачке џамије у Прешеву? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То зна цело Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, молим вас он је већ причао о томе. 
Друго «Божур 50» је псеудоним тог сведока, а не надимак, «Божур 50» је 
псеудоним у том поступку, човек каже да му је надимак Шериф,  а за обијање 
џамије. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, друго је надимак.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други надимак. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У рат је имао, а од дете има други надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Немојте говорити, нећемо одавати податке.  
Значи он је већ о обијању џамије причао да се не понављамо, човек је причао 
то.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: О ја се извињавам. Одмах ме упозорите.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ви то чули, и јуче и данас.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Али да ли му је познато да је подигнута оптужница 
у 2008. години, непосредно пре него што је «Божур 50» ангажован за 
заштићеног сведока ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У 2008, `07, `08? 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је, ја је имам овде, ја ћу вама показати  а могу 
и оптуженом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вам позната та, ево њему није позната. Одмахнуо 
је главом али кажите. Је ли вам познато суд против кога подиже оптужницу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то не знам због што сам био у Италију.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад сте дошли беше из Италије? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Италију сам дошао 20. децембра 2008. године у 19. 
сам путовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало пре него што сте лишени слободе. Добро.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Значи у петак смо се срели са њега, а у суботу сам 
био ухапшен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У петак сте срели сведока сарадника? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, 25.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и онда сте у суботу ухапшени? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јутарњим часовима? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А 26. он ме отукао мене у базу Жандармерије.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како вас је отукао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тукао вас је? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ако би му ја предочио оптужницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нећемо вам дати да предочавате оптужницу овом 
оптуженом, молим вас за сведока. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро. Нећемо. Због овог датума, али добро. То 
ћемо предочити сведоку. Члан већа је питао за ове оптужене, односно за ове 
моје брањенике, тако да ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тужилац је питао јуче. И тужилац је питао јуче исто.  
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ја нећу више да оптерећујем вас нити 
транскрипт.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Завршио би, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац још Фазлију Бурима, Марко Кастратовић. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Прво унук имамо тај пропуст, ви сте рекли 
једног тренутка унук па дајте преводилац да нам преведе шта сте мислили под 
унук? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унук и ујак? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Син на тетку, не унук син на брата, него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите ви кажите то. Значи. 
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АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Не само да чисто разјаснимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брат од тетке? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Брат од тетке. Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брат од тетке и ујак, је ли тако? 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Не може он да има унука, то би било 
нелогично. Оно што ме занима, веома кратко значи питаћу вас колико има 
џамија у Гњилану ако се сећате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Џамија у Гњилану са Ченер Чесму то су пет.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Добро, које су главне? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Главне, главне то је близу значи близу.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Та Медреса, рецимо ајде да се не бавимо без 
везе, требамо да имамо то на сликама. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Близу пијаца, близу пијаца и то је близу. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Колико је то далеко од овог интерната? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До интерната, то од пијаца можда километар и 
нешто.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: У време бомбардовања да ли је тамо тих 
недељу дана што сте ви били тамо, да ли је било војске стране не  знам које 
америчке, странаца, да ли је било пунктова? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, у близину не.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Џамија? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, близу џамија не, код пијаца значи у семафор, ту 
је имао, значи ту је раскрсница и имао због што није имао струју неко требао 
значи да уреди комуникацију.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Где је још био пункт који је, је ли имао неки 
пункт да сте могли да га видите? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја можем да вам одговорим сва места где је био 
пункт, где су били КФОР. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Одговорите ако се сећате за тих 7 дана кад су 
били. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Идемо од аутобуске станице, значи пут што крене 
кад идемо близу болнице ту крене за Прешево био КФОР, после идеш близу 
аутобуске станице где је раскрсница ту је био КФОР и идеш доле у Камнику и 
ту доле био Камник сваком раскрсницу, КФОР је био у школу за Ченер Чесму 
значи ту је био КФОР, враћамо се назад КФОР је био значи близу солитера у 
раскрсницу па и цео тог пута. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Је ли био на солитеру? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да био, био горе. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Зашто? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам, мислим да је била једна антена од њих, 
што сам чуо и био, КФОР је био близу ту 30 метара где је хотел «Кристал», то 
је полицијска станица је била и пред рата и данас је, били су мешани и 
УНМИК и то и КФОР, КФОР је био. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Је ли се види из полицијске станице солитер? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од све стране се. 
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АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: То је највећа зграда у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, од све стране.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па КФОР је имао код раскрснице и имао код главне 
поште, пред главне поште у две стране и на страну назад и на страну напред је 
имао КФОР ... пешачи је имао пуно значи, али више до школе «Селами 
Алаћи» што су били смештени КФОР значи ту, а пункт није имао тамо где су 
били Албанци, становници Албанци није имао КФОР.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А Бела Земља је ли ту негде близу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Бела Земља ја што знам. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Да ли се сећате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја као што знам у 2000. или 2001. видео сам баш у то 
улицу где су били породица Хајдари, ту значи крене кад идемо крене у десну 
страну, у лево су били рефлектори све враћени на ту страну где је била 
циганска махала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али које године? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мислим у 2000. или 2001.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Тад у то време, ја вас питам ово за `99. ово 
што сте ми сада одговарали питао сам вас за период бомбардовања, значи ово 
7 дана, немерно сам поменуо неколико пута да говорим и постављам питања 
за тих 7 дана из његове изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је разумео.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: За тих опет постављам питања 7 дана вашег 
боравка тамо, да ли сте приметили у самом интернату било какву разлику 
између оређених различитих група типа гњиланска, бујановачка, прешевска? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То ја, само што су се дружили између себе, значи 
боље од кога си познао значи си причао са њим, а кога ниси познао можда си 
имао једна поздрав, али не неко и друштво.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: То је уствари питање и локалитета оно одакле 
долазе људи па се тако и познавају. Друго питање пошто сте поменули 
Фазлију Бурима, да ли ви њега знате из тог периода или накнадно, мада 
мислим да сте и то одговорили, али морате да прецизирате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Ако ми дозволи веће. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мислим Бурима Фазлију ја што знам да је био у ОВ 
ПМБ, због што мој брат је био кад је био време и од мог брата причао сам у 
Прешево зашто никад пре нисмо причали са њега и нисам ни сазнао да је, 
одакле је, значи од Прешево. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Када кажете да знате да је био, кад је био, да 
ли то можда знате, кад је ваш брат био? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Мој брат је био месец дана пре 2001. са «Божуром 
50» су отишли заједно у ОВ ПМБ и тад. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: И мислите да је у том периоду био месец 
дана пре почетка 2001.? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Мислим да сам видео у Гњилану, али не памтим 
сад нисам сигуран да сам видео или не. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А да ли га знате, видели сте га можда у 
Прешеву  у међувремену да ли сте га виђали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешеву да, познајем, познајем, али нисам знао да 
је од село Миратовац. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А да ли село Миратовац уопште може да 
припада по географској структури ја је не знам довољно добро, Бујановачкој 
групи, да ли је село Миратовац ближе Гњилану или Бујановцу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Близу Куманово, близо границе Македоније. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А чекајте од македонске границе прво иде 
Гњилане, не иде прво опростите. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Прешево, Гњилан.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: У Србију кад уђете Прешево, па иде 
Бујановац за колико 30-40 километара? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Иде значи од границе Македоније је Прешево, после 
долази Бујановац, после Врање и све друго, а у страну Гњилане, значи може 
да идеш у два страна и од стране Бујановца и од стране Прешево.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Може, али негде да ли, које од Миратовца 
колико има, да ли знате пошто сте са тог локалитета, колико има до Гњилана? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До Гњилана, најмање 38 километара или 40. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А колико има од Прешева до Гњилана? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од Прешева до Гњилана негде 28 илли 30.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А од Бујановца? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од Бујановца до Миратовца мислите. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Не, до Гњилана? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: До Гњилана то страну не знам, па исте. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А да ли се било када из Прешева или из 
Миратовца може проћи поред Бујановца да се дође до Гњилана? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да може ако изађемо на аутопут од Миратовца. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Значи около? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Све на другу страну. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Јесам у праву ако кажем около? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Само то. Значи то је потпуно с друге стране, 
географски друга страна? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Јесте се сликали у албанској, униформи УЧК 
ви? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Никад, немам ниједну слику. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Али да ли знате да ли су се неки други 
сликали, ваши познаници, пријатељи, другови? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да, много људи имају ко су били у униформи. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: А је ли има неки који нису били а да су се 
сликали? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Има пуно људи што су се сликали и то имају људи 
што нису били никад војници од ОВК, само што су узели потврде због 
њиховог циља да добију документацију у Немачку или Швајцарску, због да 
каже да не може да се враћамо у Прешево или нешто друго.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Да вас питам нешто, је ли то било модерно 
тада да се ви сликате у униформама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то је било и деца су носили и метака и униформе 
и све. И данас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сугерисати.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Не сугеришем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, вама нисам рекла. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не, то је и данас, ја се чудим како може неко 
људи да памту некога од јегног метка а његово лице не памти, можда има под 
мајице толико метака, па имале су и жене тих метака, чак и ја сам имао.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Колико браће имате? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја, још 9. 
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Је ли неко окривљен било када за ратне 
злочине било где? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Никад ни за ратне злочине ни ништа у животу ни 
једно кривично дело није.  
АДВ.МАРКО КАСТРАТОВИЋ: Хвала. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Хвала и вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да вас питам још нешто, негде овде провејава 
кроз предмет, кроз ове списе које сте ви гледали да је неки споменик срушен, 
тад после бомбардовања у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Чуо сам и ја овде изјаве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви би по том вашем требало да сте ту, је ли било то 
нешто или није? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то лично нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули док сте били тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Чуо сам да је «Цар Лазар» је био рушен, али о том 
веруј ми ја и мој другар смо били већ у Призрен кад је рушен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте ви отишли у Призрен? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због што да узме потврду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, кад сте отишли то у Призрен, мислим како 
тачно знате кад сте отишли у Призрен? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од Гњилана, од Гњилана, знам то зашто то није 
десет пута рушен «Цар Лазар».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад је рушен, на неки дан посебан или то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја у то време нисам био. Рекао сам да сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико дана сте били у Призрену? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Призрену смо били 2 дана због што он је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И која су то два дана баш? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Једног другара да узме потврду значи где је он био у 
рат.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико дана мислим сте били, који је то датум 
отприлике? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то не знам, било негде после два месеца што смо 
дошли или три, у Гњилану.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два месеца пошто сте дошли у Гњилане? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У лето, у јесен, када? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не у јесен није био то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било у јесен? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми само јесу биле неке бомбе, неке 
запаљене куће или како је то изгледало још? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Само још један пут ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли биле неке запаљене куће, нешто се дешавало 
тад у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то вас нисам питала. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Гњилану имало је запаљених кућа, имало је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тад, ви сте дошли јесте видели да горе или сте већ 
видели оне које су од раније? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја кад сам дошао у то време значи прву кућу што сам 
видео то је била запаљена, била је једна близу џамије, али не знам да ли је 
српска или циганска или шта је била то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро кућа је кућа.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да ли пред бомбардовање је било или после.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тад док сте ви боравили ту у Гњилану па ишли у 
Призрен, па се враћали и то, је ли се дешавало тако да неком неко запали 
кућу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не. Ја нисам видео лично, ја нисам видео то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли чули за то? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Чуо сам да има пуно кућа што су запаљене па и од 
Албанци, од Срби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ромске куће? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да или не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Чуо сам и за ромске куће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. За сада је то било то, да ли неко још има нешто 
да пита, тужилац, изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да вам, ако сам ја добро разумео, лична 
карта је била у Македонији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто онда по повратку из Албаније нисте отишли 
по личну карту у Македонију, па одатле кући? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам ја да личну карту кад смо предали у 
Македонију, кад смо путовали за обуку, тамо смо предали у Скопје, тек после 
је дошао после пет, шест месеци је дошао значи лична карта од Македоније 
због што све људи што су путовали за Албанију документација је била ту. Тек 
после је дошао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажем што нисте отишли по личну карту и вратили 
се кући, то је једноставније него да будете ван куће? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Где да идем ја да узмем личну карту, у Скопје, без 
документацију да идем, да путујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како сте ишли у супротном смеру кад сте 
одлазили? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Албанију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кад сте ишли за Албанију. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: За Албанију рекао сам да смо имали неки зелени 
картон што су дали једна организација Црвени крст или шта то знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па исти тај зелени картон па до Скопја? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па да, то за враћање нисмо зашто узели се да држе и 
друга лица су путовали са једним картоном.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли била слика нека? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, слика није имао. Слике није имао, име, презиме 
значи и датум рођења.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад су вам узели тај зелени картон? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тај зелени картон су узели у Тирану кад смо стигли.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли могли преко оца да дођете до неког 
документа другог? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Преко оца нисам могао зашто у полицију није могао 
да извади без моје присуство, нисам имао ни слике ни ништа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли питали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам питао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да не знате да има подрум у интернату, а 
онда сте нам после објашњавали и у истрази а и кад вас је судија Крстајић 
питао, па сад ја морам то да цитирам али тако сте рекли, сва говна изашла 
напоље. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да је смрдело? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како то знате ако нисте сишли доле? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Нисам рекао да,  то није подрум, то је спрат, 
приземље, није подрум. То су имали пуне собе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте подземље? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, подземље, значи први спрат или тако да зовем 
подземље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али кад сте објашњавали то у истрази онда сте рекли 
да нисте доле силазили јер вам војна полиција није дала јер су доле водили 
неке људе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам предочила тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али не, значи постоји неки подрум, сад је причао 
да ли постоји подрум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то у истом нивоу, разумете то где је смрдело и то, 
где се излила канализација? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Подрум то је приземља, значи ту има пуно собе, цео 
спрат је то, није подрум.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујете шта вас питам, је ли то у истом нивоу као улаз 
или ниже? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Значи кад улазиш у интернату у леву страну то је 
било, значи у десну извињавам, су степенице, иза том спрату зашто то је под. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то што показујете руком се не евидентира, 
морате да кажете, зато што се то евидентира. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Улаз у интернату има пет, шест значи степенице, а 
подземље је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се попнеш је ли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Пет, шест, можда и више, е после идеш за том 
спрату, што спрат у вези степеницама овде, овде је улаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет значи морате да кажете.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Улаз где је, он је горе од подземље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи улаз то где уђете у интернат он је у једном 
нивоу, а ви морате да сиђете доле у то подземље? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико степеника морате да сиђете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то морам да кажем пет, шест степеница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пет,шест доле да сиђете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је подземље што ви зовете? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, због што то је први. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту се излила канализација? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. Али то је спрат није подрум.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је спрат, подземље као спрат нижег нивоа. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Све собе су, све собе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи бранилац опет.  Показаћемо слике ако буде 
требало.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имамо, али мислим није то суштина, суштина је да 
ли је он тамо одлазио или није то је питање, он је рекао да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад ја га питам, ако није како зна да је ово пливало 
доле? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па како то, то смрди.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.  
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И други што су радили, носили са пумпе и како да 
зовем то да зблокирају канализацију и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да  очисте? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, е сад на 8 страни код истражног судије ви сте 
му то предочавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо предочили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али је била, кад је команда преместила из интерната 
тада је могло да се силази у подрум, значи нису вам  више бранили, па али 
могли сте да силазите? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја то нисам рекао да сам био кад су се премештали 
они, они су се премештали већ касније.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако није било воде, како је онда то пливало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Он је човек рекао да се покварила 
канализација. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, две ствари је рекао, у истрази је рекао да се 
запушила канализација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А сада када је објашњавао на питање, рекао је да је то 
пливало, сад ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, он је то фигуративно рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да није било воде, није било воде, е сад ако нешто 
нема воде како је могуће да плива.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то не значи да цело време није имало воду ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то значи да је  некад било воде. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то објасните ми. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па то смо рекли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је било воде, а кад није било воде? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: А ја то не знам кад је било, кад није имало. Кад су 
укључили.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте се ви некад умили и купали или сте сваки 
пут? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је ишао код овога тамо да се купа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не то је ишао кад се запушило, али да ли се некад 
умио а да је било воде? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, ја лично нисам се умио ни један пут ту.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је икад било воде кад сте ви били тамо? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ништа страшно. Рекли сте да је то истина што 
пише у оптужници, онда данас не би било Срба на Косову, то сте рекли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад вас ја питам колико је било становника Срба у 
Гњилану пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада викати, молим вас. 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, ја ћу да одговорим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, је ли се променила та структура у 
становништву у Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То су неки ствари што у овој држави неко продаје 
кућу, што Албанци куће дупло и се враћа са једну врећу паре и то истеран, али 
са једну врећу паре је истеран, то треба да разумемо да лије истиран или да ли 
је продао ту кућу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ако сам ја вас добро разумео, ти који су 
отишли из Гњилана лета `99. су отишли зато што су куће продали по дупло 
већој вредности него што су оне вределе? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Има пуно, и мој комшија на пример, мој комшија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли је неко отишао зато што је. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зашто се убију људи тамо и није могао да остане 
тамо и то има што је истерао себе и то је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео. Значи он је убио неког Албанца па је 
зато морао да побегне? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија нас искључује, сад смо ту негде пред крај, 
режија само нам дајте још минут времена, сад завршавамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Још 12 минута има, још 12 минута има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро још 11 код мене, али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро још 11, ево дајте мени још 3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро дајемо вам, ми имамо у понедељак наставак.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је само питање било колико их је било пре, а 
колико их има сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, је ли се променила национална структура? 
Колико је остало? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Сад не знам, ја већ 4 године сам у Италији, још један 
овде, већ девети месец сам овде и ме питате нешто што не може да знам ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја вас питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За оно доба кад `99. кажете врло добро познајете 
Гњилане, чули смо овде 7 дана сте боравили, а врло га добро знате. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: После сам познао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па вас питам, кад сте ви дошли 2000-2001. колико је 
било Срба тада? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У варош сам видео да има пуно, у варош.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то пуно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Цела та улица је била са Србима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је то пуно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Најмање 600 метара је то дуга то улица, можда и 
више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате нешто у бројкама? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не бројку не, то не може. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ништа, да не губимо време.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Знам да мој комшија купио кућу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, како знате да нису биле избеглице у 
интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Због што су, видели смо пуно униформе што су 
остали од полиције ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У интернату има пуно униформе од полиције 
тадашње државе Југославије.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи зато закључујете због те затечене униформе да 
су? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На питање судија Крстајића сте рекли да је била 
војна полиција и да ли знате ко је био шеф војне полиције у интернату? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не, то не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Бела Земља је на километар и по од интерната? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не километар и по, негде већину километар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Километар? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Близу километра.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питао вас је судија да ли је било упаљених кућа у 
Гњилану, ја вас питам да ли је било у Белој Земљи упаљених кућа? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У то време ја не знам, рекао сам да сам био за први 
пут у. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, тих 7 дана, у тих 7 дана да ли је било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Тих 7 дана не знам. Тих 7 дана не знам, зашто је 
далеко и не се гледа, не може да видиш то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па на километар, је ли се видио дим неки? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Од кућа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте видели дим неки? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Дим, дим можеш да видиш и куће што нису 
запаљене што имају шпорет.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па добро је ли ви разликујете то кад нешто гори у 
сред лета због шпорета а кад гори због паљевине? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам да ли је запалио неко ђубре, да ли је 
запалио кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте тако тужиоче. Ја оно пустим да ви 
питате да ли разиликујете шпорет и то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је рекао да ли разликује се шпорет.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је то рекао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја сам рекао да у сред лета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати тужиоче, ја памтим тачно шта је 
ко питао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па нисте баш запамтили. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Памтим, памтим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад ћу вас, одбили сте оно питање а нисте га одбили 
онако, није важно уопште, небитно је питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо кроз транскрипт тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање је било да ли има његова обука са 
напредовањем, а ви сте ми одбили питање да ли има његово учешће у ОВК са, 
то је различито. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлучићемо када будемо видели транскрипт још 
једном тужиоче о вашем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За шта сте се ви 2000. године обучавали кад је рат 
завршен `99.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У ОВ ПМБ смо изашли. Убијени су у то село два 
браћа од полиције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И после изашао војна ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али за шта сте се ви обучавали, шта је требало да 
се деси? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За војску.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Како, објасните мало боље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Били сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је човек рекао да је, он је и сам човек рекао да је 
био на обуци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али за шта се обучавао? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: За свадбу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За шта, за? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Па није била свадба ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, а шта јесте било? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Био је рат.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 2000.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, почео је већ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је тада ратовао 2000.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Кога, тада. Ту су били Албанци, то знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А са ким су ратовали? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Са полицијом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На којој територији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: На територији Бујановца.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта ћете ви у Бујановцу? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Како шта ћемо ми? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта ви радите 2000. године наоружани, обучавате 
се? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац вероватно везује оружани сукоб, 
континуитет.  
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Рекао сам да много људи нису могли да се враћају у 
Прешево, много кућа су запаљене у Прешево то знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је ваша кућа запаљена у Прешеву? 
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ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Директно моја кућа не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад вас ја питам зашто се ви обучавате 2000. кад је 
рат завршен `99.? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ти ме питаш нешто друго, ја ћу да те питам нешто 
друго, зашто Ивица Дачић монтира бомбе у Прешево сад, у зграду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немоте министра сад да спомињете. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не то је истина, ако ме пита он мене што ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда реците нећу да одговорим, али пустите сад 
министра полиције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли знате коме је пукла бомба та у Прешеву? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли знате то коме је пукла бомба? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У зграду полиције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је повређен у тој експлозији? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Албанац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је он? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: То не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чији је рођак од овде окривљених? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда је некоме, али ја то не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте рођак нечији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће то не зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте овако «Божур» ако сам ја то, пошто просто 
не могу да верујем, да ли сам то добро разумео, да вас је «Божур 50» тукао у 
бази Жандармерије? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ког датума? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: 26. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 26.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, то је рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ујутру, кад? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ујутру. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: 25. сам видео њега у Прешево. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто ми то нисте рекли, зашто ми то нисте рекли? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Ја нисам знао, нисам знао до то време, до 08. јануара, 
видео сам рекао сам исте панталоне и исте ципеле што сам видео 25. исте су 
биле 26. само он је био у цивилној одећи ту, а ја нисам видео њега директно, а 
08. јануара.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он по ципелама и панталонама закључују. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: 08. јануара када је дошао мој брат ми је рекао да 
убили су жандармерија «Божура 50», рекао сам кад, рекли су због што људи 
су видели у кућу његовог стрица да уселе, рекао сам зашто онда траже они, 
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каже можда баце његово тело да не се зна ко је убио кога и онда ја сам 
размислио све ствари што су ми се десиле у полицију, зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је јуче објашњавао. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Зашто полиција зна само за њега, зашто он је тражио 
да држим ја два калашњикова те ноћи, зашто није? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то је тражио 25. од вас? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то смо. Само на крају питао вас је па сте 
говорили истовремено, ја само ето због тог неког транскрипта, питао вас је 
судија Крстајић ко су ти људи који су били у интернату и ви сте неколико, 
три, четири пута рекли УЧК, ОВК, ОВК је ли то тачно? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ти људи, тих 80 колико ви кажете који су били 
смештени у интернату лета `99. су били УЧК? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала вам, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. За данас можемо да завршимо. А има и судија 
Крстајић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само два питања. Колико је 
далеко Малишево од Гњилана ја немам представе те врсте? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Треба да је 3 километра. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 3 километра то је неко? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Можда и мање, можда и више, али није далеко. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте након ових 7 дана остало 
време провели у Малишеву? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Не, био сам код.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је код сестрића, код брата од тетке и код ујака.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У Гњилану? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Да, у Гњилану, после сам срео мог ујака, отишао сам 
у Билиницу, значи у истом улицу је, треба да путујеш Малишево, Угљаре, 
Пограђе, стигне Билиница.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И још једно питање, да ли сте у 
Гњилану то лето `99. године упознали некога Србина? 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Србин не.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за данас ћемо да завршимо. 
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: У Прешево знам пуно, а у Гњилан не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас ћемо да завршимо, уколико још неко буде 
имао нешто да пита овога оптуженог наставићемо у понедељак у 14,30. Дакле 
нећете враћати ове друге, вратићете из у ЦЗ, настављамо у понедељак у 14,30 
у истој овој судници. 

Довршено у 19,00. 
Записничар                                                                    Председник већа-судија 
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