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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Добар дан. 
 
 Присутан је: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
• Пуномоћници Матовић и Радонићи, 
• Браниоци: Ђорђевић, Радић, Крстић, Палибрк, Брадић, Борковић, 

Стругар, Шћепановић, Перовић. 
 

Нису ту: Крсто Бобот и Петронијевић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко њих мења?  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Колега Крсто Бобот ме је звао малопре, он ће мало 
каснити, а дотле ћу мењати и једног и другог ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Које мења адвокат Палибрк. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брадић. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Мене ће мењати колега Палибрк после 11 сати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После 11? 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.  
 
 Затим, ту су оптужени Николић, Момић, Поповић, Кастратовић, 
Булатовић, Сокић, Богићевић, Миладиновић, Корићанин Видоје и Вељко 
и Брновић. 
 
 Да констатујемо да је успостављена видео конференцијска веза са 
судом у Приштини. То нам све омогућава ЕУЛЕКС. 
 
 Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се претрес ОДРЖИ. 

 
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре тога изволите адвокат Ђорђевић. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, ја бих замолио после 12 мењаће ме, да 
дозволите да напустим суђење, имам претрес у Палати па ће ме колега 
Шћепановић. Има већ заменичко пуномоћје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Само да видим ја, тамо не видим наше 
преводиоце. Ту је Гани. 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА. Да, овде сам. Овде је и Еда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Ту је и преводилац Гани Морина. 
 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Хвала председнице. Ја бих Вас такође само замолио уз 
Ваше допуштење у 12:30 бих, уколико буде трајао главни претрес до тада, 
морам да напустим. Колега Палибрк наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Палибрк? 
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  

 
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
 Пред судом је сведок кога видимо преко видео конференцијске везе и 
да ли може сада режија да нам да на мониторе слику из Приштине? Добар 
дан. Да ли нас чујете? Да ли разумете шта Вам причам?  Имамо и 
преводиоца. Шта каже режија да ли нас сведок чује?  
 

Долази и преводилац Еда Радоман-Перковић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам се представите? И да ли нас 
чујете?  
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКСА: Да, лепо чујем, ја сам Надијана Веселин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам ко је данас дошао од сведока? 
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКСА: Дошао је Сани Ука. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сани Ука да ли је ту и Љaурета Рама? 
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКС: Сани Ука, Љаурета Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли је ту Рашит Ђокај? 
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКСА: Да ту је и Рашит Ђокај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја Вас молим да провером њихових личних 
докумената утврдите њихов идентитет, да нам то потврдите и да нам доставите 
пропратни акт о овом саслушању и о њиховим личним подацима.  
ПРЕДСТАВНИК ЕУЕЛЕКСА: Извините молим Вас, са којим сведоком желите 
да почнете саслушање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево почећемо данас са Љауретом Рама. 

ВР
З 0

96
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2013.год.,                                              страна 4/60 
 
 

 
К.По2 48/10 

ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКСА: Сад ћемо позвати сведока Љаурету Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКС: За неколико минута доћи ће сведок Љаурета.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Док не дође сведок, ако дозволите, ја сам Вам јуче 
доставио један фото албум са фотографијама од 1 до 90 које је ЕУЛЕКС 
употребљавао у препознавању са овим сведоцима.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то мени, то је можда у писарници, значи сада 
морамо одмах да проверимо преко писарнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Доставио сам са назнаком да је хитно, због тога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, јуче. Разлог зашто је то можда каснило је тај јер 
смо чекали одлуку Апелационог суда да ли то може или не може да се користи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, до мене то није стигло, то је вероватно у 
писарници. Ево ми ћемо сад да проверимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вам могу доставити сада, ја имам код себе копију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Копију? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И још нешто бих напоменуо, постоје дакле два албума 
који су издвојени тако као фотографије у низу. Један албум садржи 
фотографије 140 лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је код нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је код вас и то је албум који сам ја користио 
приликом испитивања у претходном поступку, а ЕУЛЕКС, за потребе ЕУЛЕКС 
направљен је албум од 90 фотографија, односно фотографија са 90. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из тог, издвојених од тих? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је. То значи изгледа исто овако као и онај, то је 
овако.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Извињавам се судија док чекамо, а да ли су те 
фотографије у списима, да ли би одбрана могла претходно да их види? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ове фогографије о којима говори сада 
тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове 140 су наравно у списима. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да, да, али ове које данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је одбрана могла да их види ако их ни ми нисмо 
видели? Ја сад чујем то, ја сада чујем то. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Питам како ћете их користити када. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сада видимо сведока па ћемо то видети касније. 
Видећемо то касније.  
 
 Дакле, пред судом је сведок Љаурета Рама. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Да ли нас чујете, да ли разумете?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш матерњи језик је албански. Ми овде имамо 
преводиоце. Да ли ћете се користити својим језиком? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, да, албански језик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо Вас позвали као сведока, као сведок дужни сте 
да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело. Морате да нам кажете 
све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на 
питања која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли разумете то упозорење? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас подсећам да сте када Вас је испитивао тужилац 
28.06.2012. године положили заклетву, па Вас ја подсећам на ту заклетву. 
Реците ми да ли има измена у Вашим личним подацима? Дакле, рођена 
26.09.1978. године, село Захаћ, општина Пећ, је ли тако? Име Вашег оца молим 
Вас? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. Мој отац се зове Садри Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми Ваше занимање? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја сам домаћица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете неке од ових људи којима судимо у 
овом поступку? Дакле, Миладиновић, Поповић, Мишић, Момић, Николић, 
Корићанин, Кастратовић, Булатовић и Брновић? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: По именима не бих могла да их препознам, али на 
основу слика како су били тада, како су изгледали тада за време рата могла бих 
да их препознам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У односу на онај исказ који сте дали тужиоцу и 
када сте и пред ЕУЛЕКС-ом када сте саслушани да ли Ви имате нешто да 
додате и да ли можете да нам у најкраћим цртама опишете шта се догодило 14. 
маја 1999. године, то је датум којим се ми бавимо, шта се догодило са Вашим 
оцем, где сте Ви били, шта се догодило са Вашим стрицем и тако? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Дошла су двојица тога дана у двориште, повели 
нас и увели у кућу, носили су аутоматске пушке, тражили су новац што су они 
дали. Ја ћу то у најкраћим цртама да објасним. Раздвојили су нас жене и 
мушкарце посебно. Нас су жене издвојили, спровели су нас усред села где су 
водили и остале док отац и стриц и брат зауставили су ту, онда су их увели 
у једну комшијску шталу и запалили шталу. Нама су рекли да се попнемо на 
тракторе и кола и да пођемо према Албанији. Онда су нас поново вратили у 
село.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете само још да нам кажете како се звао Ваш 
стриц  и Ваш брат? 
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СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Стриц Ваљдет Рама а брат Фатон Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стриц Ваљдет Рама, а брат. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Фатон Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фатон Рама? Колико је брат имао година? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Брат је тада имао 24 године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли се сећате још нечега што бисте могли сада 
да нам испричате или да кренемо на питања? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Можете да пређете на питања јер Ви сте рекли 
најкраће да испричам, ја сам то већ испричала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите тужилац сада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Госпођо Рама, Ви сте до сада неколико пута давали 
изјаву, па ако се сећате дали сте изјаву ЕУЛЕКС тужиоцу 20. априла 2010. 
године. Моје питање везано за ту изјаву да ли се сећате шта сте онда причали и 
шта сте изјавили и шта је забележено у тој изјави? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Даље, 23. фебруара 2011. године, дакле, пре годину 
дана, опет сте дали једну изјаву ЕУЛЕКС, истражној јединици, којом приликом 
су Вам показиване неке фотографије. Да ли се сећате тога? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када су Вам показиване фотографије Ви сте неке, 
односно неке особе које су приказане на фотографијама препознали, па да ли се 
сећате тога да сте неке особе препознавали и да ли остајете код тога? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И на крају, прошле године јуна месеца 28. јуна дали 
сте изјаву мени па сам Вам ја показивао неке фотографије, Ви сте препознавали 
неке особе које су приказане на групним фотографијама, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате да сте на фотокопији тих фотографија 
Вашом руком заокруживали особе које препознајете? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да погледате сада ове фотокопије и да 
нам кажете да ли је рукопис на фотокопијама Ваш? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ја могу да покажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, ставићемо то на документ камеру па ћемо преко, 
видећете сада на монитору те фотографије. Дакле, да ли може режија? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Госпођо Рама, ја ћу Вам сада показати ово што сте Ви 
заокружили и Ви нам реците само да ли је то Ваш потпис на овим 
фотографијама? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сада да замолимо режију само да укључи 
документ камеру. Шта видите? Не, то нису те фотографије. Ово су фотографије 
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које су у списима господине Ђорђевићу, ставите после примедбу. Сачекајте 
прво да видите шта ће показати. Да ли сада можемо? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, то је мој рукопис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало да видимо и ми да нам режија стави исто ту 
фотографију да видимо шта је означила сведокиња, односно оштећена.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На тој фотографији постоје два потписа. Да ли су оба 
потписа Ваша? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, чини ми се да су исти. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сам ја могао да видим и колико се сећам, Ви 
сте заокружили неке особе на тој фотографији, да ли је то тачно? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Вашој изјави коју сте дали мени  Ви сте детаљно  
објаснили шта су те особе радиле тога дана у Вашем селу, је ли то тачно? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли остајете код Ваше изјаве коју сте већ дали тада 
везано за учешће тих особа које сте означили? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим да се прикаже следећа фотографија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видимо сада да ставимо ако може режија и 
нама на документ камеру, на мониторе  ову слику увећану да констатујемо ко је 
означен на тој слици. Дакле, да и ми видимо ту слику ако је то могуће и да 
одмах констатујемо које су особе означене. Ко је ово означен? Ово је ко 
тужиоче или ко ће да нам каже ово од оптужених? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете  ја да вам кажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то господине Булатовићу, ово са 
наочарима? То сте Ви, то је оптужени Булатовић, а  овде ово лево то већ, ко је 
то? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Момић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то оптужени Момићу? Ви сте то и Момић 
каже да је то он. Значи, означени су оптужени Момић и Булатовић. Е сада да 
нам, да ли има још нека фотографија које би могли да погледамо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има још две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте сада опет да види сведокиња ову фотографију. Да 
ли Ви сада госпођо Рама видите ову фотографију? Види. Добро. Изволите 
тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је на фотографији руком исписано, Вашом 
руком исписано 28.06.2012, да ли је ово Ваш потпис? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Требало би да се мало умањи, јер чини ми се да је овде 
означила неко лице. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сад ко је ту означен? Да вратимо још једном, 
ми нисмо добро видели, могли сте и ове фотографије, могли бисмо да 
погледамо. Позади особе означене, је ли тако? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Позади, 10.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Овде се не види најбоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то ова особа која стоји са цигаретом и са 
качкетом? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, то је особа која стоји иза човека са шеширом, 
удесно, без капе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту позади скроз, ово мало? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, извините, сведокиња 
каже да гледа слику али у смањеном формату као што ми видимо њу сад, тако 
да она не може, треба да је обрнуто само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад мора режија онда то обрнуто да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да кажем још нешто да би било јасније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте само режија сада њој да омогући да види 
фотографију увећану на целом екрану. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам сведокињи показивао фотографије у боји јер су 
јасније и све а онда сам те фотографије на лицу места фотокопирао и она је 
обележила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И она је описивала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде на фотографији, позади, ради се о Срећку 
Поповићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, познајемо да је то Поповић, нисам видела кога је 
означила. Да ли сада видите? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да ли мислите на овог ко је заокружен? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је. Моје питање само гласи да ли сте Ви то 
заокружили? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да ли се ради о овом лицу који нема капу овде 
позади, који се види? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је, ко је заокружен, ради се о том лицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, пита Вас тужилац да ли сте то Ви заокружили и 
уписали своје име горе и тај датум? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још нека слика? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има још. Ево отприлике дакле идентично питање да 
ли сте Ви заокружили и да ли потпис изнад главе лица које сте заокружили је 
Ваш? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, да.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико се ја сећам и радње овог лица на лицу места у 
време догађаја сте детаљно објаснили приликом испитивања са моје стране. Да 
ли остајете код те изјаве? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сада можемо да вратимо слику 
сведокиње? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад имамо ово што сам ја доставио ако дозволите, ако 
не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите из оног албума који већ имамо у списима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Онда би требало да се ради. Да, да, овако. Не. Ради се 
о 23.02.2011. године када је вршено препознавање од стране ЕУЛЕКС јединице 
која је користила албум од 1 до 90. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, који смо ми тек сада добили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако је. Да ли ја ту могу да прочитам сведоку део 
изјаве где каже које је лице препознало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте, не знам шта ћете да питате.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу Вам сада госпођо Рама предочити шта сте 
изјавили ЕУЛЕКС јединици оног дана када су Вам показивали фотографије? 
Између осталог Ви сте рекли, ова изјава се иначе налази у списима и носи 
ознаку II 120/18а. Између осталог Ви кажете „познат ми је и број 34, али не 
знам како се зове“. Да ли сад можете да нам кажете која Вас ситуација везује, 
ако можете без предочавања фотографије? Не знам да ли је то уопште могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта Вас пита тужилац. Када сте неке слике 
гледали Ви сте онда описивали да се неких људи сећате, да су они нешто 
радили и тако даље, па Вас пита које сте људе то описивали, које сте 
препознавали, шта су они радили? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Конкретно ме интересује број 34. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је потпуно немогуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је пред ЕУЛЕКС-ом. То су исте фотографије, само 
је смањен број лица, исте су фотографије, и један и други албум.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не сећам се под којим бројем је била та слика тог 
човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли се сећате шта сте, о којим сте војницима 
причали, о којим људима сте причали? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, овако могу да се сетим, али број не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Броја не? Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се вратимо само мало на догађај, ту не бих имао 
много питања. Значи, 14. мај село Захаћ госпођо Љаурета, да ли сте тада видели 
запаљене куће у селу Захаћ?  ВР
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СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Прво, како сам изјавила на почетку, дошла је 
војска, подметнула ватру у нашој кући, кућа је почела да гори, онда су 
подметнули ватру и у другим кућама, почеле су да горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је неко из Ваше фамилије дао неки новац 
некоме? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Дали су једном војнику и још једном другом лицу 
које је хтело да моју мајку убије, тим људима дат им је новац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ја немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли одбрана има питања? Изволите. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Госпођо Рама, Ви кажете да сте 26.06.2012. године 
давали исказ пред замеником тужиоца који Вам је сада постављао питања. 
Мене интересује, јер из тог записника многе ствари нису јасне, прво питање је 
које ћу Вам ја поставити, Ви сте данас рекли да је том приликом било две особе 
које су дошле у двориште, па после тога раздвојиле женско становништво од 
мушког, па ме интересује да ли сте Ви на том записнику од 26.06. причали о 
некој трећој особи или ћу још прецизирати питање, колико је тачно било особа 
које су ушле у Ваше двориште тог дана 14? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Била су, у дворишту су била само двојица, а овај 
трећи је био са нама када су нас водили у центру села, а у нашем дворишту 
рекла сам била су само два војника. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам овде у записнику који сам ја 
пажљиво и синоћ и пре тога, више пута прочитао, Ви описујете трећег и 
описујете га у дворишту, треће лице у дворишту, па сам то хтео да појаснимо. 
Је ли било два лица или три лица у дворишту, говорим у дворишту? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Само двојица су била у дворишту, а трећи је био 
ван дворишта.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се не би погрешно предочавало молим да се 
прочита тачно шта је изјавила.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, узмите и ове... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово су произвољни закључци. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ево само један секунд, сад ћу ја цитирати ту, не 
тужиоче, Ви сте произвољно овде постављали питања, а моја су врло... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да губимо време због видео линка, после 
стављајте примедбе. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи ево овако ћу, то је страна 2 записника, 
тужилац поставља питање, па после описа иде једна, друга, трећа, четврти, 
пети, шести, седми ред, значи нигде не помиње пре тога сведок трећу особу, 
зато сам ја данас и поставио то питање, а онда заменик тужиоца из чиста мира 
поставља питање „помињали сте још неког, неку особу у војничкој униформи, 
да ли сада можете њу да опишете како је она изгледала“. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Опет се извлачи из контекста. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, господине Палибрк.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Само тренутак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи постоје, господине Палибрк. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нигде није поменула трећу особу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али претходно оно што је увод, сведокиња је као што 
сте сами чули или видели у списима, и сада тужилац је направио увод, 2010. 
давала исказ код ЕУЛЕКС-а, 2011. и онда је уследио овај последњи записник 
где је дала, за који се везујемо зато што су ту последњи њени подаци 28.06. где 
је препознавање, значи свему овоме је претходило оно што она прича знате, то 
што она прича о том догађају, то нисте видели. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Није кроз питање прецизно формулисано, Ви сте 
рекли па због тога сам хтео да рашчистимо, мислим ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рашчишћено. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Мислим ништа и мени је жеља да рашчистимо 
истину, да установимо истину, е добро, моје следеће питање, тога дана 
26.06.2012. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 28.06.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Овде код мене пише, добро, извините, извините, 
28.06.2012. године када је заокруживала и потписивала на овим фотографијама, 
мене занима да ли је пре гледања тих фотографија свих значи не само ових које 
је потписала него свих фотографија, дала детаљан и тачан опис свих лица које 
је видела, пре показивања фотографија?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви претходно описивали. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: То се не види из транскрипта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, извините.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Види се из претходних записника, види се из 
транскрипта, прочитајте транскрипт. Дакле пита Вас бранилац да ли сте 
претходно описали те војнике које сте видели? Да ли разумете шта Вас пита 
бранилац? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Када сам видела те фотографије онда сам се 
сетила и описала њих, дакле пре тога ја нисам говорила о томе, након што сам 
погледала те фотографије ја сам их описивала и рекла сам ко је био у дворишту 
и ко је био ван. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Одлично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли сте пред радницима ЕУЛЕКС-а 
описивали оног војника са марамом и тако даље? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Пре гледања фотографија? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, онај који је имао мараму, па онај други који је 
имао шешир, када сам погледала те фотографије ја сам их описивала.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте икада пре овог 28.06.2012. године гледали 
неке фотографије? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, и пре тога сам ја видела те фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и дакле прво оно што Вас пита бранилац, да ли 
сте Ви прво описали те људе да је био неко са марамом, неко овакав, онакав, 
или сте прво видели слике па сте се сетили ко је то? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја када сам видела те фотографије сетила сам ко 
су била та лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Палибрк.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Све ми је јасно, молим Вас тужиоче немојте ме 
прекидати када Вам не одговара како сведок одговара, само секунд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје само још једно питање, врло кратко, мени је 
ово било најважније, значи само да ли је особа коју је она, да ли ова особа коју 
је обележила да ли се ради о истој особи или се ради о различитим особама и 
ако се ради о различитим особама, о колико различитих особа се ради, то је 
само моје питање још немам ништа више? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја нисам схватила ово питање, ако је могуће 
поновите молим вас прецизније и одговорићу. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли ово што сте заокруживали, ових 4 
фотографије или 3, да ли се ту ради о једној особи коју сте Ви препознали на 
све три, четири фотографије или о више особа?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Чини ми се да се ради о истом лицу, онај који је 
носио мараму, онај који је носио шешир и онај ко није носио ништа, није имао 
ништа на глави, о тим лицима се ради.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли се ради о једном лицу или ... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ама господине Палибрк, јасно је, јасно је. Да, јасно је, 
ради се о овом, овом и овом.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господо остали браниоци? Значи Шћепановић. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја имам само једно питање, адвокат Вучић 
Шћепановић, бранилац опт. Брновић Радослава, госпођо Рама можете да нам 
кажете да ли су Вам 14. маја одузета лична документа?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. Узели су нам лична документа и поцепали. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Је ли можете да кажете на који начин се то 
догодило? Коме сте их предали? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Чим су ушли у кући, односно у двориште и кући 
они су нас раздвојили жене и мушкарце посебно, да су нам прикупили новац и 
накит, односно вредне ствари које смо имали. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја сам Вас питао за лична документа, личну 
карту и остале личне исправе? 
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СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: И лична документа је рекла да су 
прикупили све. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, они су нам прикупили лична документа, 
лична документа су поцепали и запалили. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: А коме сте их предали, на који начин су им 
одузели? Је ли можете да нам кажете?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Нису они то дошли па су лично покупили, узели 
од нас, него су рекли ставите овде доле, видите овде ово место где је, ставите 
ту, онда су их покупили сва документа и запалили. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: А опишите то лице које Вам је казало да 
оставите лична документа, Вама и осталима?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ради се о оној двојица који су били у дворишту, 
онај који је био са марамом на глави и онај други који је носио шешир.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Јесу ли сва лица дала своја лична документа 
која су била присутна ту код вас?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Немам више питања. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Борковићу?  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Молио би сведока да објасни шта ради оно 
треће лице које је у дворишту, пошто је сведок преознала лица, значи зна, 
видела је шта они раде на терену, па за двојицу је рекла да траже паре у кући а 
трећи стоји у дворишту, е тај трећи шта ради? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Тај трећи није био у дворишту. Ја сам Вам пар 
пута сада рекла, да тај, то лице није било у дворишту, он је дошао тамо када су 
нас већ одвели у центар села, то треће лице.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ајде нека опише његову активност, тог трећег, 
шта је видела да он ради?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Онај трећи је био заједно са оним осталима 
припадницима који су пуцали у вис и који су нам рекли да се спремамо и да ће 
нас водити у правцу Албаније, он је био са њима.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро, да ли је она видела било каква убиства 
у Захаћу.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Извините нисам чула 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је видела убиства у Захаћу? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Након што сам се вратила отуд ја сам видела 
стрица, оца и брата који су били убијени, након тога се причало и ја сам чула да 
су убијени још неки други сељани, односно људи који су из нашега села били 
ту. ВР
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АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Она није дакле видела то, је ли тако, када Вам 
је тужилац предочавао фотографије ради препознавања, где је то рађено, је ли у 
Приштини или у Београду?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има на записнику. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Молим? Где сте вршили препознавање лица на 
фотографији, у Приштини или у Београду? Где је долазио тужилац?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Тужилац је био у Пећи. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: У Пећи, ко је био присутан приликом 
препознавања, само Ви и тужилац или можда још неко?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Било је још неких људи ту, двоје или троје.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Где су били, за столом где су препознавали 
или ту у просторији даље и тако даље?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Та лица су била ту где је био и тужилац, где сам 
била ја, преводилац и још један ко је на компјутеру куцао.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Да ли су вам та лица помагала приликом 
препознавања лица са фотографије?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Приликом препознавања, да ли Вам је тужилац 
показивао и неке додатне фотографије да би се боље снашли, да би Вам 
олакшали могућност препознавања?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. Када смо почели разговор одмах су ми 
показане те фотографије.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро, приликом препознавања јесте одмах 
препознали или су вам потребне биле и неке додатне фотографије тих лица које 
сте препознали, ако је било ту фотографија још? Да ли Вам је тужилац помогао 
да препознате, да или не? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Те фотографије које су приказане сада, дакле 
данас, те фотографије су приказане и тада мени. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Ми смо данас видели три фотографије, јесте ли 
гледали неке фотографије? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Било је ту пуно фотографија, односно слика, али 
остале особе нисам препознала.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Добро, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брадић. 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Бранилац окривљеног Булатовића. Госпођо Рама када 
сте извршили препознавање ова три лица на фотографијама, једно са марамом, 
једно са шеширом, једно гологлаво, сећате ли се рецимо гологлаво лице да ли 
бисте могли ближе да га опишете рецимо висина, грађа, да ли је мршав био, 
дебео, нормално ухрањен, висок, низак, шта бисте рекли?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Није био много висок, био је развијен онако 
пунашак мало али не много. 
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АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: А реците ми шта значи није висок, Ваше висине, нижи, 
виши, како бисте га описали?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Рекла сам није био много висок, не могу сада 
произвољно да кажем колико је био висок у односу на ове које сам описивала... 
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: У односу на Вас, рецимо колико сте Ви високи? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: У односу на ове које сам описивала, он је био 
нижи растом.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Значи гологлави је био нижи растом у односу на 
ову двојицу са марамом и са шеширом? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, да, нижи растом.  
АДВ. ЗОРАН БРАДИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још неко од бранилаца? Не, на крају господине 
Борковићу. Да ли неко још од бранилаца има питања? Нема, добро. Госпођо 
Рама да Вас ја питам, да ли је Фатон Ваш рођени брат или Ваш брат од стрица, 
то нисам разумела?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, Фатон је мој рођени брат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можете да нам опишете Ваша кућа, у 
односу на кућу Сани Уке, где се налази, колико су оне близу, шта је између 
њих? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Наша кућа је мало удаљенија од куће Сани Уке и 
када су дошли они су повели ове људе које сам споменула, дакле мог оца, брата 
и стрица и увели их у кућу овог Санија и тамо су запалили кућу и њих.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је осим њих поведен још неко осим Вашег 
оца, стрица и брата, да ли је још неко из Ваше породице поведен тада са њима и 
шта се са њим десило?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, било је још једно лице код нас, био је још 
једно лице у нашој кући који се звао Шабан. Шабана су повели, одвели га у 
његовој кући тамо су га убили. Овде са овим, са мојим оцем, братом и стрицем 
био је још један стриц, наш, мој, који је био инвалид, њега нису дирали, а био је 
још један други стриц, исто тако био је ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да нам кажете како се зову, то су Бајрам је ли 
тако, Рама и овај стриц који је био, који је био инвалид?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, Бајрам Рама је жив, он је сведок овде, а оног 
Шабана о ком сам Вам причала одвели га у његовој кући и тамо су га убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и овај други стриц за кога кажете да је инвалид, 
то је Џафер Рама је ли тако, Џевдет Рама? Ослобођен је овај стриц који је... 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Рекла сам да су Шабана одвели његовој кући и 
убили, Бајрама нису, јер он је био инвалид и нису га стрељали, односно убили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бајрам је био инвалид, ја Вас питам мислила сам да је 
ту био још и само да проверим како се зове овај још једна последња особа која 
је ту код нас стоји, о којој прича и Сани Ука, овај још један стриц ја мислим, 
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изволите, ушло је, Џафер или Џевдет како се зове тужиоче, Рама? Не, он није 
био ту?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, Џевдет Рама није био ту тог тренутка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да ли је он био са њима тамо у тој кући или 
штали, па ослобођен?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, и он је дакле један од стричева, али он је тог 
тренутка са породицом изашао и побегао, отишао је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је побегао? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете онда да ми кажете та кућа Шабана 
Незирија, колико је она далеко од Ваше куће и од куће Сани Уке, шта ту може 
све да се види са ког места, разумете, да ли из Ваше куће можда да се види кућа 
Шабана Незирија или Сани Уке?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не може да се види добро, то је отприлике 10-так 
минута удаљености, дакле треба да се иде и не може да се види добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А из куће Сани Уке да ли може да се види рецимо кућа 
Шабана Незирија или Ваша кућа или? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Шабанова кућа уопште се не види, а наша кућа би 
могла да се види, али када би се човек приближио мало нашој кући, могуће је, 
постоји могућност да се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми у којој, да ли се нешто догодило са 
Вашом кућом и са Вашим тим помоћним зградама?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Нашу кућу, односно моју кућу су запалили и кућу 
Сани Уке су запалили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели тела свог оца, брата и стрица после 
овога и пре сахране? После убиства и пре сахране? Господине Палибрк, 
господине Шћепановићу молим Вас да не причате.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Након три дана ми смо ишли видели смо лешеве и 
онда смо их сахранили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тела припремали за сахрану? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, ми смо та тела припремили али ноћу с 
обзиром да дању нисмо могли јер били су снајперисти ту у близини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам да Вас питам због стања које имамо овде у 
списима, после ексхумације и обдукције да ли су сва тела била у гардероби 
сахрањена, да ли је неко можда сахрањен без одеће?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. Да ли мислите након три дана ако мислите 
када смо ми их сахранили, само Валдет је био без гардеробе, без одеће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваљдет је био без одеће, а Ваш брат Фатон је имао 
одећу? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е онда ми још само реците да ли сте 2010. када 
сте разговарали са радницима ЕУЛЕКС-а и када сте дали изјаву, да ли сте тада 
разгледали неке фотографије или Вам је саопштено да фотографије постоје?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Колико се сећам том приликом ја нисам видела 
неке фотографије, али касније како су их доносили сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви били у центру села или у дворишту 
Азема Мехметија? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, ту сам била код Азема Мехметија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то близу Ваше куће или је то ближе центру села и 
овом гробљу? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Близу је центра села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћу још да Вас питам, она особа која је сама на 
оној, која је заправо највећа где су две или три особе, али која је заправо 
највећа где су две или три особе, али која је заправо највећа, да ли се сећате шта 
је та особа радила, како је та, да ли је та особа имала нешто на глави и из које 
ситуације се сећате? На оним фотографијама које смо мало пре гледали?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Један од њих је носио мараму и то црну мараму, а 
други је имао шешир, дакле један мараму а други је имао шешир.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а дакле, а она особа коју сте заокружили са 
наочарима, из које њу, из које се ситуације ње сећате?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, он који је носио ту црну мараму на глави он је 
био у нашем дворишту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а онај који је имао наочаре је ли он имао, рекли 
сте овде да је он такође имао наочаре када је био код вас? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Он је тада покушао да убије мога брата и пуцао је 
у његовом правцу, али није га погодио и то се догодило у нашем присуству.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и да ли је тада Ваш отац дао новац? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми још сада да ли се Ви придружујете 
кривичном гоњењу, да ли Ви имате одштетни захтев? Дакле да ли тражите неку 
накнаду штете, да ли се придружујете кривичном гоњењу поводом смрти 
Вашег оца, Вашег брата, Вашег стрица и те штете која се догодила на Вашој 
имовини?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Наша жеља је да се то заврши и да се они казне.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имам још неке фотографије које би хтела да Вам 
покажем сада. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: А за накнаду штете размислићу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то онда можете касније и у парници. Постоје 
још неке фотографије овде у списима предмета које бих Вам сада показала, које 
су према ономе како можемо да видимо свакако сачињене не тада 1999. него 
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касније, али рећи ћете ми да ли неке од ових фотографија можете да 
препознате,  
 
 па се приказује фотографија која се налази, односно која је означена на 
страни III-88/10, носи број 4 и налази се у саставу извештаја Јединице за 
истраживање из ЕУЛЕКС-а. 
 
Да ли може режија сада да стави документ камеру? Погледајте ову фотографију 
да ли, само да се не види доле овај текст, ето то. Да ли Ви знате шта је то и да 
ли можете да препознате? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не могу да препознам ову фотографију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И још једна фотографија где је значи  
 
 она носи ознаку III-87/10 то је такође нама достављено уз извештај 
„ЕУЛЕКС-а“,  
 
Немојте само текст да се види. Да ли ово можда можете да препознате? То је 
свакако сачињено не '99. године, него касније.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Овде се ради о штали где је првобитно већ била 
штала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате о којој се то штали ради? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: То је штала где су убијени мој отац и мој брат и 
стриц. Ја мислим да је то та штала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Тако нама пише испод фотографије да је то штала 
Сани Уке у којој су они убијени. Такође ћу да Вам покажем фото албум 
показивали су Вам тада тужилац и „ЕУЛЕКС“ они кажу таблу међутим, ми ту 
таблу сада добили смо тек јутрос, односно албум. То до сада нисмо имали. 
Међутим, показаћу Вам ми имамо један други фото-албум лица са Косова и 
Метохије за препознавање, страну 5, на којој се налазе фотографије од 41-50 па 
ћете ми рећи да ли било коју особу са те фотографије познајете, да ли сте је 
некада видели раније неку од тих фотографија и овај ако препознајете из које 
ситуације? Значи, ово Вам је слика 41, само реците да или не па ћемо ићи даље. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 42? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, ни ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 43? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 44? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 45? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Чини ми се да препознајем ову слику.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову слику препознајете? Јесте ли је видели раније? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Чини ми се. Ово лице на овој фотографији личи 
на оног за кога сам рекла да је био средњег раста, неко је био нижи од оне прве 
двојице о којима сам говорила.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да констатујемо да је на фотографији број 45 
Срећко Поповић и да сте ту особу означили раније приликом прегледања 
фотографија. Затим, да видимо даље 46? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Добро. 47? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 48? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 49? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: И овога не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Јел има још једна? И 50. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дакле, ова особа коју сте нам сада показали, она 
само да разјаснимо, да ли се ту ради о особи која је узела новац, пуцала у 
правцу Вашег брата или пак о некој трећој особи?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: О којој фотографији мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова сада коју сте видели. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, не, нису та лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И реците ми још једну особу сте означили на 
оним фотографијама, дакле, ону са наочарима, ову особу и још једну особу која 
је практично, једна особа која седи. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: На оној слици на којој сам рекла чини ми се да 
препознајем, тај је личио на оног човека када сам рекла првога дана кад су 
дошли... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Тај који је био средњег раста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако се сећате оне фотографије на којој неки 
војници седе на аутомобилу, да, на аутомобилу неком где сте означили једнога 
са наочарима и са цигаретом и једнога тамо мало позади са Ваше више леве 
стране или ћемо вратити ту фотографију. Из које ситуације се сећате те особе 
са наочарима или посебно оне тамо друге, за њу нам нисте објаснили ко је та 
особа или да вратимо ту слику ако хоћете, ако Вам је лакше. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ако постоји могућност још једном да вратите ту 
слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вратимо ту фотографију. Само ћемо Вам показати не 
више ову коју сте Ви означили и која је фотокопија него ћемо Вам показати 
фотографију у боји из фото албума,  
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Само да констатујемо униформисаних лица на фотографијама 

снимљеним '99 године на Косову и Метохији, фотографија број 1. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је та фотографија коју сте фотокопирали и она 
означила у фотокопији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нешто се не види добро, само моменат. Да чујемо шта 
сте рекли јер морамо некако... 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Колико се ја сећам ова двојица су била у 
дворишту. Овај који има цигарету и онај поред њега.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сад нам кажите та двојица су била код вас у 
дворишту? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Овај који има наочаре личи ми на оног који је 
носио мараму, чини ми се да је реч о истом лицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И носио мараму? Добро. А да ли можете онда да ми 
кажете још једну фотографију сте означили и још једну особу, па ћете ми рећи 
ко је то, само да нађем ту фотографију. Опет Вам показујем у боји, исту 
фотографију на којој сте неког означили.  
 
 Сведоку се приказује фотографија број 6 из истог фото албума. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте такође ову фотографију малопре гледали и 
означили. Ту сте такође означили једну особу. Хоћете ли да нам кажете коју и 
из које ситуације. Јел се сећате те особе? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Лице које носи повез овај који има мараму, није 
то исто лице дакле, са оним који има цигарету, малопре што сте приказали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ова особа из које ситуације се ње сећате, због 
чега сте њу означили? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Сећам га се од онога дана кад је била та офанзива, 
од тог момента. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А у којој ситуацији? Да ли је био у Вашем 
дворишту или на неком другом месту?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: У дворишту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али ако је он био код Вас у дворишту и био онај 
са наочарима, и био још један тамо ког сте означили. Онда колико их је било 
јел знате? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Само двојица, али овај ми се меша са оним лицем 
које је имало наочаре. Не могу да их разликујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте сигурни о коме се ради? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Могуће да је ту посреди и нека грешка, али то 
што сам изјавила. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам. Да ли још неко има питања? 
Изволте. Господин Борковић се јавио, само ако може да Вам помогне. И режија 
да нам врати фотографије у судницу, односно сведока. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Дакле, најновија фотографија бар како тврди 
тужилац, ради се о Срећку Поповићу оптуженом као да је њега препознала. Сад 
смо Вама разјаснили ко је био у дворишту а ко је тражио паре, јер знамо какав 
је однос Поповића према парама, дакле, ако може да се сведоку поново врати 
фотографија на којој је Срећко Поповић без заокруживања оригинал, и да она 
каже јел то лице видела, препознала и у каквој улози? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Малопре је рекла. Малопре је рекла. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Нисам разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да каже? Шта нисте разумели? То је трећа особа 
коју је видела. 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: У дворишту?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није рекла у дворишту. Дајте молим Вас, онда ћемо 
да вратимо поново.  
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: Па да каже где га је видела, јер га је 
препознала, онда га је видела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова особа госпођо Рама, дакле, морам поново да вратим 
ону фотографију малопре са бројевима што сте гледали да нам кажете из које 
ситуације је ова особа? 
АДВ. БОРИСЛАВ БОРКОВИЋ: И дал је уопште препознала? Можда то није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да ли је препознала кад је мало пре препознала. 
Сачекајте да чујем превод. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја сам и малопре рекла односно изјавила да је 
један од њих носио ту мараму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ова особа дакле коју сте малопре гледали. Да ли је 
она била... 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ради се о оном човеку који је био средњег раста, 
нижи у односу на оне остале, чини ми се да је то исто лице о коме сам говорила 
и њега сам видела у центру села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тако је рекла и малопре господине Борковићу. 
Пратите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То произилази из транскрипта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још нешто? Не? Господине Поповићу изволте. Јел треба 
слика господине Поповићу? Не треба. Значи, вратићемо опет сведока на 
мониторе.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ: Добар дан. Само једно питање имам за дотичну 
госпођу. Колико је сати било то кад је она мене видела и униформу коју сам 
имао нек опише. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ради се овде о особи коју сте препознали. 
Разумете шта пита? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Било је око 12 сати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И да ли памтите у каквој је одећи био? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Био је у војној униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас ништа не чујем господине Поповићу.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Каквој војној униформи? Каквој? Маскирној, 
СМБ?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете ближе да опишете ту униформу? 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Мајицу, комбинезон шта? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Колико је мени познато и колико сам запаматила 
није био у некој маскирној униформи.  
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Хвала најлепше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволте вратите се на место. 
ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Само, имам једну примедбу ја нисам имао намеру 
јер преко видео-линка рекао сам да нећу да се ја, морао сам да се јавим због 
овога због њених чистих, види се да је неко сугерисао шта треба да каже и пут 
како што. Моја слика поново понављам, милион пута, се од септембра '99 на 
интернету налази преко 50 слика мојих и дете мало би више научило како се 
зовем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Рама да ли разумете примедбу овог оптуженог? 
Он каже да је његова слика објављена преко интернета, осталих медија, па да 
сте због тога можда њега препознали? Да Вам је неко сугерисао да управо на 
њега укажете као и на ове друге особе. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, не, нико ми није сугерирао. Ја лично сам 
запамтила оваквог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам како то каже, ја мислим бранилац Бобот 
једном приликом, у Захачу од када имате могућност да користите интернет? Од 
које године? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја живим у Пећи, не живим у Захачу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Живите у Пећи, добро. Да ли сте преко можда медија 
пратили... 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ја сам тамо и удата. У Пећи и тамо живим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте преко медија пратили рад на овом предмету 
или фотографије? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, искрено да Вам кажем ја уопште нит сам 
имала нит имам жељу да било шта гледам преко интернета, јер нећу и не желим 
да се сетим онога што се догодило у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате још неко питање господине Поповићу? 
Немате. Микрофон нисте укључили уопште. 
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ОПТ. СРЕЋКО ПОПОВИЋ:  Ја у Захач нисам, само сам прошао и на утрину 
око 12 сам био већ на Утрину, што може да посведочи и господин Мијо 
Брајовић са још двојицу који су били ту поред пута главног, значи, дотична 
дама је видела слику моју, неко јој је нешто рекао и то ти је то. Не стидим се 
ама ничега што се тиче Косова и Метохије, тако да стојим иза сваке моје речи. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. Хвала Вам. И господин... 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да ли господин познаје Мију?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да га познаје. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, један човек који је био полицајац а звао се 
Мија. Па Мија зна о свим злочинима који су се догодили у Захачу, тако да су 
они заједно учествовали у свему томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се, господине Поповићу вратите се на 
место. Вратите се док Вам суд не допусти, вратите се на место. Господине 
Брновићу.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Госпођо Љаурета тога дана сте рекли да сте 
били у кућу Азем Меметија.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не у кући, него поред врата његове куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У дворишту. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА:  Ту у двориште. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: У реду, разумео сам. Да ли си била у центар 
села код гробља, српског гробља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Брновићу питала сам је да ли је била код 
гробља  или у кући Азема Меметија. И она рекла, пратите. 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, тамо је била она друга група док смо ми били 
тамо испред врата куће Азема Меметија.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Код куће Азем Меметија дал су одузимане 
ствари и документа? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, е ту је покупљено све што су имали и 
документа и остале ствари. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Е са документима јесу ли их запалили или 
узели? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: То ми није познато, покупили су сва лична 
документа и вредне ствари, шта су радили мени није познато и рекли су нам е 
сада можете да идете у Албанију код Сали Берише.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Рекли су вам да идете за Албанију јел тако? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Да ли сте Ви у конвоју из села Захача са 
осталим житељима у тракторима или другим превозним средствима отишли до 
Пећи? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да. 
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ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Колко сте задржани на пункту у Пећи? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Нас су зауставили код заставе, онда су раздвојили 
мушкарце од жена. Мушкарце су тукли и онда смо поново се вратили, односно 
вратили су нас у село.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Јесте ли одвођени негде према Албанији или 
према Рожајима? Или сте само били на пункту? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, нису нам дозволили, они су нас упутили 
према Витомирици и поново су нас вратили у село.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: То цело време да ли си приметила неко 
полицијско возило кола полиције? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Јел се ради о оном тренутку кад смо се вратили? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Не, него кад сте одлазили. Било где, било где јел 
сте видели? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, приметила сам како су пролазила путем. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: А кад сте се вратили јел сте приметили неко 
полицијско возило? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, када смо се вратили нисам приметила јер је 
било то ноћу.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Значи приметили сте више возила полиције у 
поласку за пункт? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, главним путем кад смо ишли да.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Јел сте могли да препознате некога и у каквој је 
униформи био или било шта да кажете о томе? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, нисам нешто посебно уочила, то је личило на 
војску и ми чак нисмо ни смели да погледамо то мало дуже, односно 
подробније. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Ја сам Вас разумео нисте видели кола полиције 
него војску?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Да, било је и камиона, било је и мањих 
аутомобила.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Добро. Захваљујем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још неко има нешто да пита? Не? Ја се 
Вама господине, само да видим шта је ово. Јел се то прекинула ова видео веза? 
Није? Нема више. Ако можемо сада, ако можемо поново е у реду је. Имали смо 
мали прекид. Још пуномоћник да пита. Изволите. 
МУСТАФА РАДОЊИЧИ: Молим вас кад је објаснила у вези ове униформе, она 
није поменула униформу, него је рекла само да он није био маскиран. Према 
томе, о томе нека се изјасни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да то питамо? Разумете? Да ли сте Ви мислили када сте 
малопре онај оптужени када Вас је питао... 
МУСТАФА РАДОЊИЧИ: Није поменула уопште она униформу.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте говорили о некој маскирној униформи или о 
неким маскама за прерушавање? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Нису сви били маскирани, неки јесу били 
офарбани неким бојама, али нису сви били.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А онај малопре оптужени који је био. То Вас 
пита пуномоћник какву је униформу имао? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Војну униформу. Не сећам се тачно, чини ми се 
да је био у војној униформи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је он био маскиран по лицу? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не.  
МУСТАФА РАДОЊИЧИ: Молим Вас да ли она зна шта је маскирна 
униформа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете питање? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Маскирна униформа је униформа која је у разним 
бојама.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: У разним бојама. 
МУСТАФА РАДОЊИЧИ: Па је ли он такву униформу имао?  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Вероватно је била црна боја.  
МУСТАФА РАДОЊИЧИ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још има питања неког? Немојте реаговати на тај 
начин.  
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Ради се о војној униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још има питања? Нема? Да ли Ви имате 
још нешто да кажете? 
СВЕДОК ЉАУРЕТА РАМА: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се Вама захваљујем што сте дошли. Молим Вас да 
сада одмах дође Рашид Ђокај. То је овај следећи сведок, па ћемо онда господо 
иза тога да направимо паузу.  
 
 Констатује се да Мустафа Радоњићи предаје пуномоћје за Љаурету 
Раму, за Рашита Ђокаја, да је у међувремену напустио судницу Брадић и 
да мења адвокат Палибрк. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, да ли дозвољавате пре него што?  
 
 

СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ 
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ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКС-а: За неколико минута ће стићи Рашит Ђокај, 
извињавам се на кашњењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђорђевићу, изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ако дозволите, председнице, адвокат 
Мирослав Ђорђевић, ово је претходни сведок, ја нисам хтео у току саслушања, 
зато што то нису била питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Али само подсећам, да је претходни сведок 
изразила била спремност да дође у Београд и да сведочи, да је то један од оних 
сведока коме је ЕУЛЕКС рекао – не морате да идете у Београд, биће видеолинк. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја то само говорим због тога што би свакако 
било потпуније и целисходније и имало већу вредност за доказни поступак да је 
овај сведок дошао у Београд и молио бих суд да у том смислу, обавести 
ЕУЛЕКС или некога већ, да предузмете нешто што је у Вашој моћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свакако контактирам стално са ЕУЛЕКС-oм, међутим, 
најпростије би било да сведок дође сам без ЕУЛЕКС-а. Али је то за сада 
ситуација таква каква је, и то Вам је  тренутно тако.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја то знам, али када то постоји као нешто што 
је овај папир који остаје у предмету, једно такво упозорење, онда ће то значити 
за сам доказни поступак, квалитет тог доказног поступка. Говорим о нечему 
што ће нама бити од значаја.  
ПРЕДСТАВНИК ЕУЛЕКС-а: Стигао је Рашит Ђокај, тако да можете да 
почнете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пред судом је Рашит Ђокај. Господине позвали смо 
Вас као сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је 
кривично дело, морате да нам кажете све што знате, не смете ништа да 
прећутите. И можете да ускратите одговор на питања која би Вас и Вама блиске 
сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном 
гоњењу. То је упозорење. Осим тога, имате право да дајете исказ на свом 
језику, ту су нам и преводиоци. Да ли сте разумели ово упозорење? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тражим овде у овим записницима, пошто сте 
више пута давали исказе, да ли сте било када положили заклетву, па ћемо 
опреза ради, понављајте молим Вас за мном. Пре давања исказа полаже се 
заклетва, заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Говорити само истину. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Све што знам, рећи ћу Вам истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овде судимо неким људима за догађај  од 14. 
маја 1999. године. Ви сте тим поводом давали више исказа.  Рећи ћете ми, да ли 
остајете код тих исказа, да ли можете у најкраћим цртама да нам кажете, шта се 
то догодило, господине, само да Вам кажем, шта се догодило тог дана и  да нам 
кажете, ко је Вама том приликом настрадао. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: 14. су дошли из правца куће наших комшија и ту су, 
претукли моја два старија сина, Фемија и Исана, и тог дана су они и убијени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они, Ваши синови, на ком месту су убијени? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Они су убијени у Пављану, у каналу Идризејевом, 
ту је канал Идриз Кучи је радио као механичар и они су ту убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том ауто-сервису, у каналу? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да, ауто-сервис је у питању, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви остајете код свих ових исказа које сте 
дали до сада у току поступка, пред ЕУЛЕКС-ом 2010. године, пред тужиоцем 
2012. године? Да ли се сећате шта сте причали, да ли је то то? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, све што сам говорио раније, могу и данас да 
Вам поновим све појединачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и реците ми, да ли је можда тада нешто Вама од 
имовине упаљено или уништено? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, када смо изашли, када је формирана колона, 
када су нас упутили према Албанији, синове су терали да изађу из колоне, ми 
смо кренули према Пећи, људе су тукли колико су могли. Дошао је један 
војник, резервиста је у питању, и рекао је трећем сину, нешто је причао о 
пасуљу и макаронима, ми нисмо смели да говоримо. Ми смо стали код састава, 
код Пећи, у Пећи, и послао нас је у Витомирицу. Ту смо били до вечерњих 
часова, увече су нам рекли да идемо кућама. Када смо се вратили, гледали смо 
где су нам деца. И у том каналу смо нашли синове и нисмо, крви по њима није 
било, али су некако били савијени, некако у неком положају. Нигде није било 
крви, гледали смо џемпере значи уопште није било крви, нигде, али су  у неком 
чудном положају били ту у том каналу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Тада вратили смо се кућама и када смо дошли код 
куће, сви су били тамо код луга, па онда по оним њивама тамо код Захаћа. Ја 
нисам хтео да стојим тамо, рекао сам, ако су ми два сина убили, ја хоћу да се 
вратим својој кући. Дошао сам и био сам у дворишту, имао сам раније трактор, 
али га нисам ту пронашао, мислим да је кућа била спаљена, али  преспавао сам 
у дворишту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, да ли сте Ви могли да преузмете тела 
и да сахраните своје синове? 
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СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Нисмо могли, нисмо могли да их узмемо, када смо 
дошли после три, четири дана или недељу дана, они су били већ одвели тела, 
однели тела на друго место, на Рахат код Добричана, Рахат или Нахат се зове 
село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и кажите ми, да ли се Ви придружујете 
кривичном гоњењу и да ли постављате имовинско-правни захтев? Да ли 
тражите накнаду штете, у том смислу Вас  питам? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, не знам ко су они, али тражим само да се 
поштује закон, правила, све да се поштује и да се казни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужиоче, изволите. Тужилац ће Вам сада 
постављати питања, затим браниоци. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: 27. се родила кћерка и они су тврдили да се родило 
мушко, ми смо говорили, не, то је девојчица. И онда су они то дете скидали 
неколико пута, да би утврдили да је то женско или мушко.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 27. априла? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: И пошто су утврдили да је женско, онда су рекли, 
прво су рекли, ако је мушко, откинуће му главу, а онда када су утврдили да је 
женско, е онда ћемо одвести то дете да роди српску децу у Србији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било, само да се надовежем? 27. ког месеца? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: 27. маја, значи две недеље након овог догађаја, када 
су ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се то Ваша снаја породила? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да, то је наша снаха је родила девојчицу. Значи 
то је супруга мог сина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Ђокај, Ви сте дали изјаву ЕУЛЕКС 
јединици за ратне злочине и тужиоцу и мени. У тим изјавама, помињете лице 
по имену Брновић. Да ли се сећате тога? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да, сећам се, јер оног дана када смо били у 
колони, видео сам Брновића да је кренуо према Клинчини тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците ми, откуд знате да је то лице које помињете, по 
имену Брновић, заиста Брновић? Да ли Ви познајете тог Брновића од раније 
или? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. Ја знам, е сада се питате зашто знам-знам због 
тога што смо ја и моји синови ишли на разна места да сечемо дрва. Међутим, 
неколико пута је и Брновић долазио и ја сам одлазио у Клинчину и тамо управо 
због дрва, и ја и моја деца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте сада рекли да сте ако сам добро разумео, 
Брновића видели код ауто-сервиса. Да ли сте га пре тога негде видели у селу 
Захач? 
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СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, само тада када је пролазио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците ми, где је то било где је он пролазио? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Код ауто-сервиса у Пављану, код места Пављане, 
тамо, према тамо. Тамо негде, како ми кажемо, у оном правцу из Захаћа код 
старе поште, тако ми зовемо то место.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико се ја сећам, у Вашој изјави ЕУЛЕКС-у, Ви 
помињете да сте га видели у центру села код гробља. Па ми реците, шта је сада 
тачно? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да опишете ту ситуацију. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, управо тако како сам рекао, ја сам питао 
Брновића где су, ја сам га зауставио код гробља, тамо код Захаћа, у Захаћу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сте га тачно питали? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Тачно сам га питао где су људи из Захаћа, да ли 
знаш можда нешто о томе, где су, где се налазе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта Вам је он тачно одговорио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Брновићу, оптужени Брновићу, остали 
оптужени, немојте се смејати, док господин даје исказ. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Питао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, морамо да чујемо превод. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Покушајте да га  препричава, преводилац да преводи 
од речи до речи, нека успори сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да кажете реченицу за реченицом, да не 
прича тако. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА-РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Да, али је проблем у томе 
што он док чује питање, на албанском и одговара паралелно на то. Али сада 
ћемо рећи шта је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда нам прво само ово преведите, па онда њему 
реците да он мора да каже једну реченицу, па да сачека. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА-РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: У реду. Он је рекао овако, 
питао је Брновића где су људи из Захаћа, а Брновић му је одговорио, да су 
отишли у правцу Пећи. И после тога ништа му друго није рекао. Он је наставио 
пут према Клинчини, а они су наставили својим путем. То је одговор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Брновић рекао Вама којим правцем да 
кренете? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Рекао је само, идите према Пећи, ништа друго. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете само да нам кажете, да ли сте Ви тада ишли 
пешке, трактором и ко је био са Вама у друштву када вам је рекао – идите 
према Пећи? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Ја сам био у једном малом трактору, који су моји 
синови конструисали, направили.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је тада био са Вама? Да ли је неко био? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Била је моја супруга, били су синови, моје кћерке, 
моја снаја, дакле ми смо били цела породица, да кажем, ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је неко узимао документа? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, од мене нису узета лична документација, ни 
тамо код српског гробља нису ми узели ту документацију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците нам само разлог  због чега Ви крећете према 
Пећи, како у трактору са тим људима? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Сви су кренули у том правцу, и тако сам и ја 
кренуо, значи цело село, па сам кренуо и ја.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А реците ми, да ли знате због чега сте кренули? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ:  Тако су нам рекли, да кренемо према Пећи, јер смо 
ми тражили да идемо за Албанију, па су нам рекли и ви, треба да идете, ићи 
ћете према Албанији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада мало опишите ситуацију када долазите до ауто-
сервиса и када са Вашег трактора скидају Ваше синове. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је то урадио? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Када смо стигли код ауто-сервиса, било је око 
седам, осам резервиста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта су они радили? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Онда су наредили да сиђу мушкарци из камиона и 
трактора, тако су и мојим синовима наредили да сиђу и стали су ту поред тог 
канала Идриза Кучаја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Вас неко пре тога зауставио, Ваш трактор? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, војска јесте, односно резервисти који су носили 
разне мараме, офарбане разним бојама. Ја нисам препознао тада ниједног. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је неко касније рекао да кренете даље са 
трактором и ко? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Том приликом ја нисам чуо да је неко тако 
наређивао, али ови из Захаћа су чули, а ови који су сишли са трактора, они су  
наредили свима да се ослањају на неки зид тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то сада значи да сте Ви били у колони? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да, били смо у тој колони. Након што су сишли 
мушкарци са тих возила, онда су нам рекли, продужићете даље, а мушкарци ће 
ићи тамо да копају ровове.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли у тим тренуцима видите негде Брновића? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, тог момента ја Брновића нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када га видите? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Брновића сам видео овамо код гробља и мало пре 
него што смо стигли код овог канала, тог Кучаја. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате, како је Брновић био обучен, да ли је 
имао моторолу и којим возилом, које возило је користио, ако је користио 
возило? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, имао је полицијску униформу, то је била обична 
полицијска униформа, односно командира. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Ђокај, када сте давали изјаву, коју сам ја 
узимао од Вас, ја сам Вам показивао неке фотографије. Да ли се сећате тога? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И Ви сте. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, али том приликом када сам погледао те 
фотографије, ја сам Вама рекао да су то нове фотографије и да их нисам на тим 
фотографијама препознао никога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Међутим, овде из Ваше изјаве произилази да сте Ви 
неке сведоке препознали, оловком заокружили и ставили Ваш потпис.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дакле, овако, ја сам Вам показао неке фотографије, а 
онда сте Ви, онда сте Ви заокружили неке особе на тој фотографији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који записник? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И потписали. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Оно што сам ја заокружио, ја кажем, да јесам, и 
тада то је тако било, али с обзиром да је прошло доста времена, могуће да се и 
не сећам сада детаља шта сам рекао. Ево видите, већ је прошло четрнаест 
година како се то догодило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате да сте нешто заокруживали, неке особе 
препознали уопште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то пише? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу Вам сада показати, уз дозволу суда, неке 
фотографије са Вашим потписом, па ми само реците, да ли је то Ваш потпис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видим где је то у транскрипту, молим Вас 
помозите ми, да видим. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Молим бога да их видим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Страна 18 рецимо, каже овако, фотографија број 2, 
страна 3, констатује се да сведок изјављује да не може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, фотографија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Страна 3 и страна 5, ту почиње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видим, моменат.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па каже, страна 19. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Фотографија број 4,  страна 7, групна фотографија, 
особа које се налазе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте нам само рећи које, само да видим даље.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Страна 20. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ту сте показивали неко оружје, то је тај сведок. 
Добро, хајде покажите те две групне фотографије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Три. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ваљда ће се сведок сетити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је он заокруживао, сведок је то заокруживао.  
Поново да га доведемо у суд, не, господине Бобот, не, тужилац испитује, 
господине Ђокај, пита Вас тужилац, да ли су ово фотографије које сте Ви 
гледали раније, ово је њихова фотокопија. И да нам кажете, да ли је ово Ваш 
потпис, то пита тужилац, да ли сте ово Ви забележили на овим фотокопијама? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Када бих то сада видео, када бих, да, ја бих 
препознао мој потпис. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може режија да нам стави слику документ камере. 
Ево да ли је то Ваш потпис? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, да, ово горе јесте, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 'Ајмо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо још, значи фотографија групна број 1 у 
фотокопији па онда која је следећа? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Број 3.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да и овде је мој потпис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И још једна.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Такође и ово је мој потпис. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ако сте приметили на свакој фотографији Ви сте 
заокружили једно лице, по једно лице.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Лица која сам заокружио нисам баш, не видим их 
најбоље, али ево сад примећујем једно лице да сам заокружио, то се види сад 
боље.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате тог лица које сад гледате и које сте  
заоружили? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Видим једну црту, дакле, као круг, али слику не 
видим баш најбоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су ове особе које сте заоружили биле присутне 
када су вам тукли делу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он се изјашњавао о томе. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда морамо поново да зумирамо те фотографије и тако 
даље, шта подсећате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ништа друго. То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то? Господо, неко од питања? Режија да нам врати 
слику сведока. Господине Ђорђевићу?  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Господине Ђокај, Ви сте данас изјавили да 
када сте се враћали са том колоном код овог, видели сте тела Ваших синова и 
рекли сте да нисте видели трагове крви нигде. Да ли је то тачно? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. Истина је да нисам приметио никакве мрље 
крви, али касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да каже шта касније? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Након завршетка рата ми смо ишли, погледали тај 
канал поново, тада смо приметили пуно крви доле у каналу и приметили смо да 
је цео тај сервис био већ изгорео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А када је то било, после завршетка рата, кад је 
то било? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је било отприлике након месец дана након тог 
догађаја. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Сада да се вратимо на сам догађај када сте Ви 
видели тела Ваших синова и нисте видели трагове крви. Да ли сте код осталих 
који су били ту поред Ваших синова лешеви да ли сте видели да ли постоје 
трагови крви? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Када смо се вратили из Пећи према Витомирици 
ушли смо унутра да погледамо, то кад су наишла она три војника пуцали су 
увис и онда смо ми сви побегли и ишли смо према нашим кућама.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Није ми одговорио, али. Нисте ми одговорили 
да ли сте код осталих тела тада када нисте видели трагове код Ваших синова, да 
ли сте код осталих тела видели трагове крви? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, нисмо приметили крв, јер нисмо били ни у 
стању да гледамо и да примећујемо крв јер све нам се смрачило, једноставно 
смо приметили само тела која су била сложена као меци кад се слажу у 
реденик, тако су били сложени као неке кесе које се слажу тако су била 
сложена та тела у каналу.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Господине Ђокај, да ли је могуће да су тела 
Ваших синова и осталих донета у тај канал пошто није било трагова крви, а да 
су убијени на неком другом месту? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Могуће је то да су они на ауту били убијени можда 
на неко друго место и доведени, али ја то нисам видео, не могу да кажем о 
нечему што нисам видео.  
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Још једно питање, не морате ми одговорити. 
Да ли су Ваши синови били припадници Ослободилачке војске Косова? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не.  
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко, господин Шћепановић. Само нисмо 
чули превод. Реците. 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Захвалио се и Вама кад је бранилац рекао 
хвала и он је рекао хвала и Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Ја бих предочио сведоку само део исказа који 
је дао пред тужиоцем 27.06.2012. године па само да каже сведок да ли је то 
тачно. Овако, на постављено питање заменика тужиоца „да ли је на било који 
начин нешто вама наредио“, мислио је на Брновића, тужилац каже. Сведок 
одговара „ништа није наредио, само је казао идите где су отишли и други, не 
могу ништа да вам помогнем“, да ли је то тачно? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. Рекао ми је „пођите у оном правцу којим су 
пошли и они други, дакле, према тим гробљем у Захаћу тамо где су пошли 
други у правцу Пећи тамо идите и ви“. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли Вам је том приликом, још једном Вас 
питам, наредио нешто Брновић или само казао? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Можда неком другом наређивао нешто, али мени 
не.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко још да ли има питања? Господине Брновићу, 
изволите? 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија, док не дође 
оптужени, рекао је само, пошто у исто време су сви причали, рекао је само где 
су били његови синови у том каналу било је 17 лица. Он је говорио очима да 
гледају али нису могли да се сконцентришу на све лешеве него је само видео 
своје синове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његову децу. Добро. Изволите.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Господине Ђокај, када си срео Мићка Армуш 
Милорада, возио си голдон, била је жена са тобом, он је био у приватном 
возилу свом, ти си га зауставио, рекао му „не смем да спавам код своје куће“. 
Он ти је одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта питате, о чему причате? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Када је он питао Мићка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питајте када? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Па рекао сам. Када сте питали, када сте срели 
Мићка Армуша на путу кад сте били голдоном и рекли да не смете да будете 
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код куће ваше, он вам је рекао „иди, обратите се код Даринке Марјановић и 
кажите да сам вас ја послао“.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, мени није рекао тако нешто нити ми је рекао 
било шта где да идем. Ако је рекао неком другом то је већ друга ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте разговарали са тим Мићком? 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Да ли си разговарао са Мићком? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Само кад сам га питао у ком правцу су кренули, 
односно ишли ови из Захаћа, то сам га питао. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Он је мени написао службену белешку јер сам 
му ја наредио, он није то пријавио и ја сам наредио доле да он напише 
службену белешку и да упише у књигу дневника догађаја. Није ти знао име и 
презиме, само каже онај шегач дрва, а ја те нисам познавао, нисам те никад 
видео у животу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта питате, шта је то, шта сад то сте рекли? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ:  Да. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Ви сте онда отишли код. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, ја сам дрвосеча, ја сам секао дрва и у станици 
полиције, кад год су ме позвали ја сам то радио код њих.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Договорите се ту.  
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Ти си дао у изјави да си видео мене и Мићка 
Армуша у возилу „Нива“, то је III 231/22А, да си видео мене и Мићка Армуша 
са „Нивом“ у плавим полицијским униформама које ми нисмо носили тога 
дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је питање? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Па нисам ја био у том аутомобилу „Нива“, они су 
били у том аутомобилу. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Ко су били у том аутомобилу „Нива“? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је било код гробља тамо у Захаћу. Био је Мићко 
и Брновић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, је ли познајете Ви овог човека што Вас пита? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Кога, где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли познајете  овог човека кога видите ту на 
монитору? Дигните мало главу да Вас види лепо. Не.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Можда, променио се пуно, али могуће да је то 
Брновић, чини ми се, а не могу да тврдим са сигурношћу, чини ми се да је то то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошле су године и представио се он на почетку. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Ја сам већ рекао да прошло је доста година, ето 14 
година већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Николићу, сачекајте сад ће пауза, сад ћемо 
паузу да направимо, ево Брновић завршава.  
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ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Сада на суђењу да ме ниси видео код 
аутосервиса, а у изјави си рекао да сам цело време разговарао на радио вези, 
шта је истина, оно ово данас или то што сте изјавили раније да сам цело време 
пратио колону, разговарао радио везом? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Па ја нисам имао никакву радио везу да бих 
говорио са Брновићем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели Брновића са радио везом или не, то 
Вас пита? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Нико од нас то није имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је Брновић имао радио везу или није, једном 
кажете јесте, а једном кажете није, разумете, то Вас он пита? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То ми није познато, ја то нисам приметио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. РАДОСЛАВ БРНОВИЋ: Господине Ђокај, ти мене уопште ниси видео у 
Захаћу, јер ја на том месту нигде нисам био и не могу да ти речем реч коју си 
заслужио јер видим да си. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Брновићу, немам појма шта хоћете да му 
кажете, примедбе сте ставили, па се због тога сад вратите на место. Чекајте да 
чујем превод. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Видео сам га овог човека код гробља, тамо сам га 
видео. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Колико је гробље удаљено од села само ако 
сведок може да нам каже? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гробље је центар села. 
АДВ.ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли је гробље ван села или тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли чујете? Нисмо чули превод. Извините. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Гробља се налазе са десне стране асфалтним путем 
кад се иде у правцу Пећи, то су и гробља која припадају Захаћу, а и гробља која 
припадају...тамо код гробља Захаћа ја сам зауставио Брновића, ту сам њега 
срео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите шта Вас пита бранилац, гробље и центар села, 
колико је то далеко? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То су српска гробља која су у селу Захаћ која се 
налазе у селу Захаћ мало више тамо на брду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А центар села где је? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: А центар села налази се тамо где се налази 
„Дукађин“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта где се налази? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: „Дукађин“, то је нека продавница или нешто које се 
тако зове. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то, нека нам каже он шта је то где је центар 
села? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је једно стовариште и где се налазила радио 
телевизија „Дукађин“, то је то место тако се зове „Дукађин“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад је тамо телевизија, а онда и тад била 
телевизија? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, ту није сад центар радио телевизијски, 
телевизија је у Пећи, али ту само неко складиште се налази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а пазите шта Вас је питао бранилац. Ако смо 
видели где је гробље, а видели смо где је центар села, колико је то далеко? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: О којим гробљима се ради, о нашим или о српским 
гробљима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте нам рекли где је ваше гробље, рекли сте нам где 
је српско, нисте нам рекли где је ваше? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Наше гробље се налази тамо испод Захаћа ту поред 
асфалтног пута, на крају тамо скроз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и центар села у односу на спрско гробље и у 
односу на Ваше гробље колико је далеко? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Није то много далеко. У односу на наше гробље то 
је око 300, 400 метара, али српско гробље је ближе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Центар села је ближи српском гробљу? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Српском гробљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Брновићу, још нешто. Да ли Ви 
имате још нешто да кажете? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко нешто има да пита? Изволите. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Нека се изјасни ова зграда 
„Дукађинија“, је ли изграђена пре или после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кад је та зграда, то стовариште? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је изграђено пре рата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре рата. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Колико је далеко она од 
пекаре тамо што је поменуо пекару? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Нема више од стотинак метара, мислим да није 
даље од стотинак метара од пекаре.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је онда пекара? Само кад  уведете још неке од тих 
објеката онда потпуно смо се изгубили. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Само ако може да нам каже 
где су одведени његови синови, из којег места су они одведени кад су, у ком 
моменту и из којег места? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком месту су заустављени, да ли на то мислите? 
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СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Синове су одвели око 11, односно пола 11, то је 14. 
маја било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где сте Ви били тада, тачно на ком месту. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: И њих су издвојили из те колоне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И на ком месту је била колона тад кад су одвели 
синове? Мислим Ви у колони, тај Ваш трактор? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: У истом правцу, у Пављане је то било и то се 
граничи, то је некаква граница између Захаћа и Ћушке, тамо где су зауставили 
оне мушкарце када су им рекли да сиђу и да се ослањају о том зиду ту се то 
догодило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја разумем да је то код тог аутосервиса.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Тамо где је табла, рекао је где је табла Захаћ-
Пољане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је табла. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Је ли било баш код сервиса 
или је било ближе Пећи или ближе Захаћу? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКА: Не, не, управо ту код сервиса. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Да ли Вам је познато да ли је 
одведена још једна девојка? 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Паралелно иду и питања и одговори тако 
да је врло тешко преводити, само нека понови још једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато да је још нека девојка одведена из 
колоне? 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Из колоне. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, то је било у Ћушкој, тамо код чесме у Ћушкој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која, како се зове? 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Како се зове та девојка, ко је 
та девојка? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Та особа се зове Есма Демаку. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Је ли она пронађена или је 
нестала потпуно? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКА: Ништа се не зна о њеној судбини. 
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу морати да Вас замолим да не напуштате 
просторије ЕУЛЕКС-а да бисмо могли евентуално да Вам поставимо још неко 
питање, а ми сада заиста морамо да направимо паузу у трајању од неких 15 
минута. Дакле, молимо и раднике ЕУЛЕКС-а да задрже овог сведока, следећег 
сведока. 
 
 За овим суд одређује паузу у трајању од 15 минута, дакле до 12:25 
часова. 
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 Констатујем да се наставља након паузе ради одмора и да у 
међувремену адвокате Ђорђевића, онда Радића, Брадића, мења Палибрк, а 
Петронијевића мења Крсто Бобот, док су сви остали ту и у току је видео 
конференцијска веза и у суду у Приштини се налази Рашит Ђокај, сведок 
оштећених. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокај да наставимо. Да ли режија може сада 
сведока да нам стави на мониторе? Реците ми само да ли Вам је познато нешто 
о страдању Шабана Незирија? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Шабан Незира био је тамо доле у ливади у Захаћу. 
То сам ја чуо, лично нисам ништа видео, отуд су га узели, довели га у својој 
кући и ту у својој кући су га убили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да ли Вам је познато нешто о страдању Хамзи 
Муратија? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Он је убијен изнад канала Идриза Кућија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви видели њега у колони, да ли сте га 
видели да је можда издвојен са мушкарцима, са Вашим синовима? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Он је био у камиону, сишао из камиона и почео да 
побегне, изашао код возних шина и изашао горе тамо изнад села.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није остао ту са мушкарцима? Дакле, он је побегао? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, он је побегао, али изнад села тог горе тамо је 
стрељан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то гледали?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, ја то нисам видео, али ја сам чуо пуцњеве кад су 
га убили, али видео га нисам, тако су рекли да је убијен тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели ко је пуцао према њему, ко је пуцао у 
њега? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, ја то нисам видео, само сам приметио да ту су 
била два војника, остале нисам препознао, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И реците ми још, причали сте да Вам је познато 
да је сиви „Мерцедес“ одузет од Каплана Кастратија?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, тачно је да је одузет један „Мерцедес“, али од 
кога је тај „Мерцедес“ одузет ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате да је одузет „Мерцедес“? Како знате да је 
тај „Мерцедес“ одузет уопште? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, ја сам рекао да сам ја чуо, рекли су ми да је 
одузет тај „Мерцедес“, а нисам рекао да сам видео ко је узео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, али да ли знате чији је то био „Мерцедес“, то Вас 
питам? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате како је изгледао, које боје је био? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте га видели тог дана 14. маја? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: „Мерцедеса“ мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, „Мерцедеса“? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, нисам ја приметио „Мерцедеса“, нисам видео 
тога дана јер ја нисам ни имао никакве могућности да гледам сад тога дана и да 
приметим такве детаље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Причали сте о некој шесторици војника који су 
дошли и који су били маскирани, па ми кажите да ли сте Ви видели, причали 
сте о томе да су они претресали куће. Да ли су они то улазили у куће или шта 
сте мислили под тим претресали куће? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Након кад смо ми напустили кућу ја више нисам 
видео шта су они радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не причамо о оном тренутку када су они, Ви сте 
тако рекли, када је војска дошла из правца ромске куће, да су била шесторица 
војника који су дошли и да су они улазили и тукли аутоматима људе и 
претресали куће, е сада ја Вас питам то, да ли сте видели да они улазе у куће 
или не? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, то је било око пола 8 – 8, дошли су из правца 
Бећине куће, Беће Мућај, дакле Рома или Рама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Рама или Рома?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Ром, Ром, Ром то значи Циганин, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И да ли су улазили у куће?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, ушли су, да ушли су по кућама, контролисали, 
прво су тукли мог средњег сина и оног Хисена су ударили аутоматом и остао 
му један ожиљак на десној страни лица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да су тукли још некога?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Чим су ушли они су почели да контролишу све 
куће, пре него што смо ми формирали колону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да су тукли још некога, где се то 
дешавало, у центру села или на путу или где?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Нисам приметио да су они тукли људе на другим 
местима, само су тукли моје синове када су дошли у двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Вас у двориште?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, у нашем дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви имате још нешто да кажете?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не, немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има неко питање? Имате Ви тужиоче? 
Изволите. 
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СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Могуће да сам нешто заборавио, могуће да постоји 
још нешто што треба казати, али... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али тужилац ће сада да Вас пита још нешто.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пар питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дакле, да ли зна ште се десило са тим „мерцедесом“ да 
ли је чуо како је завршио тај „мерцедес“? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било са Вашом кућом? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Само су рекли да је то возило одузела војска и шта 
је било касније мени није познато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта се десило са Вашом кућом?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Моја кућа је изгорела равно са земљом, и један 
трактор марке „Голдон“ то су узели и један што сам ја са собом имао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео шта су узели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трактор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А трактор.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: „Голдон“ онај мали трактор, није то 
велики трактор, али „Голдон“ они називају, односно зове се они мали трактори 
који имају ручице две и имају један точак и тако га гурају. То су „голдони“.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кућа Азема Мехметија  да ли зна где се налази у 
односу на његову кућу у центру села?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како у центру села, у односу на његову кућу или у 
односу... 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ Да. У односу на моју кућу та кућа се налази око 200-
300 метара даље.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да се нешто дешавало у тој кући, да ли се 
уопште дешавало нешто у дворишту те куће?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ Да, тамо је лишен слободе његов зет. Не могу да се 
сетим имена тог његовог зета.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажете лишен слободе, шта то значи?  
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Повели га, то је рекао, повели га, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам значе нешто имена Никчи Али. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Нисам му поставила питање, 
односно нисам превела оно што сте Ви рекли.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Њега су убили, стрељали га у том каналу, издвојили 
га из колоне и стрељали га у том каналу, не у тој кући, него у каналу, тамо 
поред канала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте сада ми реците да ли смо синхронизовани.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зета Азета Мехметија. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зета Азета Мехметија, о њему прича. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сада ме интересује да ли знате ко је Никчи Али? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Њему су рекли да сиђе са трактора, из те колоне и 
тако су га повели и стрељали га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је Азетов зет из Лешана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада Вас пита тужилац, пазите пита Вас тужилац за 
Али Никчија, је ли знате ко је то?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Али Никчи он има пиљару. Он има пиљару, чини 
ми се да у му стрељали жену, односно и сина.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А њему шта се десило? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Ја познајем Алија али остале не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта се десило Алију, да ли су се њему нешто 
десило, убили су му жену, убили сина, а он?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Убијали су још неког, али чини ми се да су му и 
жену и сина убили, ја пре Алију нисам познавао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су њега... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад пре, чекајте, кад пре, кад га нисте познавали? Јесте 
га познавали 14. маја?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не 14. маја, њега нисам познавао, него касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље. 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: И реч је о Али Никчију, дакле после рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После рата, добро, изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Маљ Кастрати, да ли Вам је познато то име и презиме?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да, познат ми је Маид Кастрати али нико није 
убијен од његових,  а од Незира јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате да ли се нешто догодило Маљ 
Кастратију, да ли га је неко тукао? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не знам. Није ми познато, о њему стварно није 
ми ништа познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је његова породица била 14. маја у Захаћу? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су, јесу успели сви да побегну? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Кастрати не, ови остали су побегли, али они не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они нису? Јесу они ближе центру села или ближе не 
знам путу или српском гробљу или Вашој кући? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ:  Да, да, то је у сред села.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је у сред села?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: То је војска рекла који су Кастратовићи они нека 
остану овде, а остали који нису сви нека изађу из Захаћа.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу нешто можда те Кастрате дирали или тукли или 
нешто тако?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, не. Само том Незиру о којем сам причао, коме 
је убијена жена и ћерка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели међу њима, а да Вас питам када су 
рекли Кастрати да изађу, да ли сте видели међу њима Маљ Кастратија? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Није ми познато јер тог тренутка ја нисам био ту, 
био сам мало даље, дакле тамо изнад села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И још једно лице ме интересује, зове се Брах Абдулах, 
да ли му је то лице познато и да ли зна за његову судбину? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Абдулах, знам њему ништа није се догодило.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже ништа му се није догодило.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Ја нисам чуо, мени није познато, можда му се нешто 
догодило али ја о томе не знам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он жив сада? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Да. Да, Абдулах је жив.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, зато што нам овде каже да нема можда два, 
двојица са истим именом? Брах, Абдулах, да нема двојица можда у селу?  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Не, није ми познато за тог Брах Абдулаха, мени 
није познато, а Абдулаха познајем, а Брах Абдулаха не познајем, не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само ово, да ли је тај Брах Ром или је Албанац, кога 
познајете? 
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Абдулах је Албанац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господо још неко питање? Не. Ја се Вама 
захваљујем што сте дошли, и ЕУЛЕКС-у наравно и сада можете да идете и 
замолићемо да дође следећи сведок Сани Ука.  
СВЕДОК РАШИТ ЂОКАЈ: Хвала вам свима и овима из ЕУЛЕКС-а и вама у 
Београду и захваљујем се што сте нас позвали да сведочимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. Ми сада чекамо следећег сведока, 
можете да идете, а чекамо да дође Сани Ука. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Судија мало пре је остало 
нешто нејасно у вази Никчија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никчи Али, да. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ:  Он је тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чула сам да је рекао после убијени му жена и син, а 
други пут је рекао за онога.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ:  Јесте, али је тачно рекао да 
је он њега познавао и пре 14. маја али није чуо о том случају пре престанка 
бомбардовања, не, након престанка бомбардовања онда је чуо шта се десило 
његовој породици, али он је њих свакако познавао.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чекамо Сани Уку.  
Службеник ЕУЛЕКС-а: Сада ће доћи Сани Ука. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, хвала.  
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  Судија једно објашњење би 
требало можда у вези овог Али Никчија, његов син је убијен 10. јуна, није 
убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то знам, није у овом догађају.  
ПУНОМОЋНИК ОШТ.МУСТАФА РАДОНИЋИ:  Е није то у овом  догађају, 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо и то у списима. Има у списима и тај извештај, 
знам. Добар дан, Сани Ука је ли тако?  
СВЕДОК САНИ УКА: Добар дан, поздрављам све присутне код вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо овде преводиоце тако да можете да говорите на 
свом језику матерњем, ми смо Вас позвали као сведока, као сведок дужни сте 
да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете 
све што знате не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на 
питања која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Ово је упозорење за сведоке, да ли 
га разумете?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, схватио сам, разумео сам. Можемо да почнемо 
ако се Ви слажете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо само да видим да ли сте положили или нисте 
заклетву, дакле молим Вас да понављате за мном, полаже се заклетва пре 
давања исказа, заклињем се својом чашћу.  
СВЕДОК САНИ УКА: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан.        
СВЕДОК САНИ УКА: Да о свему што будем пред судом питан.   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу говорити истину. 
СВЕДОК САНИ УКА: Ја ћу говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
СВЕДОК САНИ УКА: И ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, рећи ћете ми прво Ваши подаци су 04.11.1964. 
у Пећи од оца Мехмета и мајке Разе, реците ми само Ваше занимање 
пољопривредник је ли тако, то су Ваши лични подаци?  
СВЕДОК САНИ УКА: Датум рођења је тачан 04.11.1964. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ови подаци Ваше занимање пољопривредник, 
отац Мехмет?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте давали исказ 31.03.2010. године код 
ЕУЛЕКС-а и. 
ВР
З 0

96
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2013.год.,                                              страна 45/60 
 
 

 
К.По2 48/10 

СВЕДОК САНИ УКА: Не могу да се сетим датума али истина је да сам ја дао 
ту изјаву представницима ЕУЛЕКС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и тужилац за ратне злочине је такође од Вас, са 
Вама разговарао 27.06.2012. године? 
СВЕДОК САНИ УКА: Истина је да сам дао и ту изјаву, али не сећам се датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли остајете код тога, да ли се сећате шта сте 
причали, да ли остајете код тих исказа?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, стојим иза тога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и реците ми још Вама је тога дана запаљена 
само штала или кућа и штала 14. маја 1999. године, о томе причамо?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, запаљена је кућа, стаја и било је ту и стоке и то је 
изгорело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и реците ми новац сте дали рекли сте 1.300 
марака, је ли тако? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, тачно је да сам дао 1.300 марака и нешто у динарима 
али не сећам се колико је то било, односно износило то у динарима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е у односу на то, у односу на ово што вам је та 
имовина, дакле кућа, те помоћне зграде, стока, штала што вам је изгорело, да ли 
постављате имовинско правни захтев, да ли опредељујете висину тог захтева?  
СВЕДОК САНИ УКА: Како да не, па то је годинама изграђено.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САНИ УКА: Немам неки конкретан износ али зна се отприлике, ради 
се о кући, о шталама и другим стварима које су изгореле, наравно то је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, е сада редослед је такав да вам прво поставља 
питања тужилац, онда браниоци, оптужени, ми, пуномоћници. Изволите 
тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Ука да ли сте имали камион? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било са камионом? 
СВЕДОК САНИ УКА: У току тога дана камион није оштећен, једино што је 
изгорела кућа, штала и стока у штали,  а касније сам чуо да неки лопови су 
размонтирали делове тог камиона и наравно тако је учињена штета у камиону.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, господине Ука Ви сте преда мном давали 
изјаву 28. јуна прошле године? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да се сећате те изјаве и да остајете код те 
изјаве? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате да сам Вам показивао неке групне 
фотографије неких лица у униформи? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да сте Ви на тим фотографијама Вашом руком и 
Вашим потписом означили неке особе које сте препознали.  
СВЕДОК САНИ УКА: Да. Истина је то, тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли само да погледате још једном то што сте 
потписали, да потврдите да ли је то Ваш рукопис? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли режија може да нам стави, видећете сада на 
мониторима, на документ камеру фотографије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да питам још нешто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овде је ова, да ли је то, то је фотокопија опет код 
нас је оригинал. Нашла сам ја, ево ове фотографије, дајте овде његовом руком 
писано оригинал, и ову другу.  
 
 Ми ћемо да констатујемо да се за овим сведоку показују фотографије 
које се налазе као саставни део изјаве на којима је он руком се потписао и 
забележио да би потврдио да ли је то његов потпис.  
 
СВЕДОК САНИ УКА: Да ја врло лепо сада видим да је то мој потпис али људе 
који су на овој фотографији не могу препознати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК САНИ УКА: Јер се не виде добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ова друга да ли је то Ваш потпис?  
СВЕДОК САНИ УКА: Не види се ништа, али чини ми се да јесте. Да ли може 
да се заоштри мало фотографија па да би могао да вам кажем да ли је то мој 
потпис или не. Да, добро је, да, то је мој потпис, да, у реду је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ово је фотографија на којој је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И питање везано за фотографију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И само онда кажите ко је ту, кога је означио да то 
имамо после да не бисмо стално упоређивали.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Лице које сте означили, довели сте у неке догађаје у 
селу Захаћ 14. маја, можете ли сада да нам кажете још једном шта је тачно то 
лице радило у селу Захаћ, онако како Ви видите и како сте доживели?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само прочитајте која фотографија, само сачекајте. Не, 
не, господине Ука само моменат, морамо да констатујемо то се снима, шта 
стоји на монитору то се неће знати, значи констатујемо да је то који број 
фотографије?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не види се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 ВР
З 0

96
2



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.02.2013.год.,                                              страна 47/60 
 
 

 
К.По2 48/10 

Број 6 фотографије на страни 11 која је у фотокопији у списима предмета 
и на којој је означена особа у средини, а за коју суд констатује да је то опт. 
Николић Милојко. 

 
Па сада кажите одговор на ово што је тужилац питао. Шта је та особа, 

шта је радила, из које ситуације памтите ту особу?  
СВЕДОК САНИ УКА:  Колико се сећам ово лице је још са једним другим 14. 
маја ушли су у нашу махалу, нисам сигуран 100 % али више од 70%, и убили су 
троје људи а четвртога су убили километар даље. Исто то лице запалило је 
шталу, изгорела је стока и изгорела је и моја кућа. Док оно друго лице он је 
узао новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које друго лице, оно на оној другој фотографији? 
СВЕДОК САНИ УКА: Овај кога сада видим, он је убица, а онај други мало пре 
о коме сам мало пре говорио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је претходна фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо да видимо још једном ту претходну 
фотографију ако можете да видите па да констатујем и ко је на првој 
фотографији? Пробаћемо сада мало оштрије да вам то ставимо на монитор. Не 
знам како виде оптужени, не знам  како виде браниоци, али ја ћу да констатујем 
да сте заокружили сведока Рашковић Зорана, шта кажете да је ова особа коју 
сте заокружили радила? 
СВЕДОК САНИ УКА:  Ово лице није ништа урадило нити учинио било какво 
убиство, он је само узео новац од мене и понашао се коректно и у односу на 
мене и у односу на друге моје комшије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Ука, Ви сте ЕУЛЕКС јединици за ратне 
злочине 07. марта прошле године, 2011. заправо, дали неку изјаву, да ли се 
сећате те изјаве када су Вам припадници ЕУЛЕКС-а показивали неке 
фотографије?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из ове изјаве произилази да сте Ви нека лица на 
фотографијама које су Вам приказиване, препознали, да ли је то тачно? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да.         
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте нека лица поменули именом и презименом?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, истина је.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте Марковић Лазар, односно Марковић 
само, поменули сте Мију Брајевића? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте и Брновића? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, истина је.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Приказан Вам је и фотоалбум па сте на слици број 3 
препознали једног војника, за којег кажете, ја цитирам сада овде: „Први војник 
с лева, који стоји изгледа као она особа која је починила убиство у мом 
дворишту 14. маја. 90% сам сигуран за њега. Лице и величина су као те особе, 
само ми се тог дана чинило као да му је стомак био мало већи. Он је био особа 
која је отворила ватру према мушкарцима“. Да ли је ово тачно да сте ово 
изјавили? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, истина је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошто су овде бројеви означени оним бројевима из 
албума који сам данас предао, ја бих предложио суду да прикаже сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте из овог албума који ми имамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, дакле, фотоалбум који Ви имате, „Лица са КиМ“, 
мислим да се тако зове и конкретно страница број 12. И фотографија број 3 из 
албума „Кастратовић“ на страни 860/118.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле сада може режија да стави на документ камеру да 
видимо ту особу, прво ову на страни 12, да видимо ове, да ли се сећате. Који 
датум, извините тужиоче, читате EULEКС, од када је изјава? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево га овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, 31. март? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Датум 07.03. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 07. март, добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 07. март.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите ове, пазите, гледаћете фотографије па ћете 
рећи, да ли некога препознајете или не, фотографија број 112.  
СВЕДОК САНИ УКА: Не, фотографију под бројем 112, лице ми није познато.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде вратите и претходну, нисте рекли ништа, на 111. 
Морате, само реците да или не. 
СВЕДОК САНИ УКА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро 113? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 114, не, добро, 115? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 116? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 117? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, он је из Накла, познат ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познат Вам је из Накла? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли могу. 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, под бројем 117 то лице ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите,  тужиоче. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Ука, шта Вас све везује за ово лице, када је 
у питању 14. мај? 
СВЕДОК САНИ УКА: Само га препознајем као лице, односно по нечему што је 
негативно или лоше, не, по томе не познајем га, само знам да је из тог села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте га видели 14. маја код Вас у селу? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Констатује се да се ради о оптуженом Видоју Корићанину. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Да ли има потребе даље да гледамо? Нема 
потребе даље да се  разгледа овај фотоалбум. Да ли још нека фотографија? 
СВЕДОК САНИ УКА: Било је немогуће препознати та лица, јер су била 
маскирана. Само очи су им се могле видети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево, ово је слика број 3 на којој је препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слика број 3. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ког фотоалбума? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Фотоалбума „Кастратовић“.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, „Кастратовић“, групна фотографија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Групна фотографија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК САНИ УКА: Не види се на овој фотографији ништа значајно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ништа, лоше. То би било  у ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, само да видимо до краја слику. То је крај, нема. 
Да ли ту некога препознајете? Не. Шта је било питање? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не, не видим ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли може да препозна некога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да не види ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако не види ништа, онда нема ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо могућности. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема везе. По мојој оцени сведок. 
СУДСКИ ТУМАЧ МОРИНА ГАНИ: Каже да он ништа не види на тој слици, да 
је то слика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, макар само да покажемо када сте већ ту и када 
имамо документ камеру још ове две фотографије, без да се види ово што пише 
испод, да нам сведок каже шта је, па ћемо онда и да констатујемо о којима се 
ради. Да Вам покажемо још две фотографије које имамо у фотодокументацији 
коју смо добили, да нам кажете, да ли знате, да ли препознајете шта је на тим 
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фотографијама? Истина у фотокопији су, да ли може режија сада опет да нам 
стави ову фотографију на документ камеру? Не, него документ камеру на 
монитор. Немогуће, да ли Ви препознајете ту нешто? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, то је моја стаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и шта се ту догодило? 
СВЕДОК САНИ УКА: Ту су убијене комшије и где је и угинула и стока, 
убијена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а из ког времена је ова фотографија, када је ово 
сликано? 
СВЕДОК САНИ УКА: Мени није познато, сада тек видим ја ову фотографију 
овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите и ова друга фотографија, ова? 
СВЕДОК САНИ УКА: Ја не видим ту ништа скоро и не могу било шта да 
означим отприлике о чему се ради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо сада да вратимо на мониторе слику 
сведока. Ја ћу Вам рећи да прва фотографија коју смо Вам показали, јесте 
заиста Ваша, каже штала, док је ово друго кућа Шабана Незирија, односно 
његово двориште и кућа, тако бар нама овде пише. 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, то је кућа његова, али овде се не види добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је познато да је породици Рама одузиман 
неки новац? 
СВЕДОК САНИ УКА: Није ми познато, знам да новац су тражили, да ли су 
давали или нису давали, не знам. А да су дали, вероватно би и знао. Својим 
ушима сам чуо да су они неколико пута тражили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, реците ми, шта се догодило тада са Вашом 
шталом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да је запаљена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је на почетку рекао, рекао је тужиоче. 
СВЕДОК САНИ УКА: Ако хоћете ја ћу почети испочетка, да Вам испричам 
шта је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то на почетку. 
СВЕДОК САНИ УКА: Хоћете у кратким цртама да Вам испричам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то сам Вас питала на почетку, тужилац је то 
пропустио да чује. 
 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, интересује ме само, кућа и двориште Азема 
Мехметија, да ли је то у односу на његову кућу близу и да ли зна и да ли се 
тамо нешто догађало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Азема Мехметија. 
СВЕДОК САНИ УКА: Азема Мехметија? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК САНИ УКА: То је било негде при крају дана, када се све отприлике 
то завршило, онда су нас покупили тамо код куће Азема Мехметија и упутили 
су нас тамо према Пећи. То је било окупљено отприлике половина села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је у дворишту, у том дворишту неко добио 
батине, да ли су некога тукли у том дворишту, да ли је Вама то познато? 
СВЕДОК САНИ УКА: Док сам ја био присутан ту, то није се догодило, али 
касније сам чуо да су тукли Азема Мехметија и да су силовали ту једну женску 
особу. Ради се о жени Фатона Раме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате како се зове? 
СВЕДОК САНИ УКА: Који је убијен ту  у мојој штали. То исто лице које је 
њега убило, он је извршио, односно силовање те жене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се зове? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то причали о тој да је извео тај исти, да је дошао. 
СВЕДОК САНИ УКА: Не сећам се њеног имена, она је била млада, годину дана 
је била у браку и не сећам се њеног имена и презимена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам значи нешто ова имена која ћу Вам сада 
прочитати, Брах Абдула? 
СВЕДОК САНИ УКА: Брах Абдула? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК САНИ УКА: Браха  Абдулах? Да ли Браха Абдулах? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Браха. 
СВЕДОК САНИ УКА: Не. То је Абдуљ Браха. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате шта је са њим било? 
СВЕДОК САНИ УКА: Абдуљ Браха? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте. 
СВЕДОК САНИ УКА: Није то Абдулах, него је Абдуљ  Браха. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било са њим? 
СВЕДОК САНИ УКА: Он је убијен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате како је убијен? 
СВЕДОК САНИ УКА: Војска га је убила.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте то видели или чули? 
СВЕДОК САНИ УКА: Није убијен он био, него су га тукли, војска га је тукла. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците ми, да ли је тај човек сада жив или није жив? 
СВЕДОК САНИ УКА: Он је прошле, односно претпрошле године умро, није 
више жив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле знате да су га тукли, тог дана? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, знам да су га тукли, видео сам га својим  очима 
када су га ударали ногом два пута, а касније су га убили, не, и касније су га 
тукли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, ко га је тукао? 
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СВЕДОК САНИ УКА: Не, не, није ми познато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су тада тукли још нека лица? 
СВЕДОК САНИ УКА: Док сам био ја ту, није, али када сам пошао да узмем 
трактор, из моје куће, они су тукли још двојицу, тројицу осталих, и то сам чуо 
од других људи који су били присутни у то време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је познато, да ли су тада тукли Маљ 
Кастратија и Никчи Алија? 
СВЕДОК САНИ УКА: Маљ Кастрати тог тренутка није био са нама, њега су 
тукли пре тога, он са својом породицом је био на једном другом месту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате. 
СВЕДОК САНИ УКА: Јер је све било подељено на два дела, ми смо били код 
Азема Мехметија један део, а други део села било је код српског гробља горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, да ли су тукли и Никчи Алија? 
СВЕДОК САНИ УКА: То ми није познато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, где су тукли Брах и Маљ Кастратија? 
СВЕДОК САНИ УКА: О другим стварима рекао бих да ме не питате, јер ме то 
и не интересује. Ја могу само да посведочим о тој четворици који су убијени, 
четворо људи и могу да кажем само о мојој кући и стаји и о осталим стварима 
које су изгореле. Ја сам спреман о томе да одговарам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви тога дана напустили село? 
СВЕДОК САНИ УКА: Молим? Отишли смо и ми смо преспавали у неким 
шумама тамо. То је скоро било два, три месеца тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли  Вам је неко рекао да напустите село? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, нико нам није рекао да се ми удаљимо из села. 
 ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А због чега сте напустили село? 
СВЕДОК САНИ УКА: Ми смо сами отишли из села, због сигурносних разлога.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одбрана? Палибрк. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Адвокат Драган Палибрк. Моје прво питање за 
сведока је, да ли је пре него што је овог 27. јуна 2012. године пред замеником 
тужиоца вршио препознавање на фотографијама? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је вршио 07. марта, ево показивали смо те 
фотографије. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сада питам, ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показивали смо му фотографије. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Њему су фотографије показиване и 27. јуна 2012. 
године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Е ја сада питам, само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте, не да ли је, знамо да јесте, сада смо их 
показивали. 
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АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, моје питање је, да ли му је пре показивања тих 
фотографија 27. јуна 2012. године када је и прављен овај записник, да ли је тада 
он детаљно описао та два лица која је требало да препозна на фотографијама? 
То је моје прво питање. Да ли је описивао њих пре гледања фотографија, како 
закон налаже или после? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не могу да се сетим, верујте, али чим сам видео те 
слике, односно фотографије, ја сам био сигуран да то су они, 60-70% сам био 
сигуран да се ради о тим лицима.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, Ви сте малопре рекли да сте, да је ово заиста 
Ваш записник о испитивању сведока од 27.06., не сећате се датума, али Ви сте 
давали изјаву заменику тужиоца. Па бих Вам ја само предочио ако можете, ја 
бих само  предочио,  ево да могу сви да ме прате, то је страна број 3 тог 
записника, а овде обележено у списима 154/19, значи, тада то је први, други, 
трећи, четврти, пети, шести, седми и осми, девети ред, тада Вас заменик 
тужиоца за ратне злочине пита буквално овако: „Добро, који су та двојица, 
можете да их само опишете?“. Ви онда изјављујете: „Онај црни што је био ту, у 
слику“. Заменик тужиоца „кога сте  препознали на слици“. Да ли сте Ви то тако 
изјавили? Да ли се сећате тога? 
СВЕДОК САНИ УКА: Поновите још једном, молим Вас. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи Вас саслушава тужилац, и он Вама поставља 
питање: „Која су та двојица, можете да их само опишете?“, Ви на то одговарате: 
„Онај црни, што је био у слику, ту“. Тужилац каже: „Кога сте препознали на 
слици“. Да ли сте Ви то тако, да ли је тако текао разговор између Вас и 
тужиоца, да ли се сећате? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, тужилац ме питао, ја сам рекао за оног црног да је то 
убица, ја сам лепо рекао, објаснио тужиоцу, онај који је носио шешир онај 
велики, он није учинио никакво кривично дело. А шта је урадио касније, мени 
није познато, али тог тренутка он није учинио. А мене не интересује шта је он 
урадио касније. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли то значи да сте Ви прво видели фотографије 
које Вам је тужилац показао, па сте онда после описивали та лица? 
СВЕДОК САНИ УКА: Није ми познато, можда сам га описивао и пре, а можда 
и касније када сам видео слику, односно фотографију. Чим сам видео 
фотографију, ја сам био сигуран да се ради о том лицу. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, на страници  број 18 тог истог записника, 
обележено у судским списима 169/19, петнаести ред, на том истом записнику, 
заменик тужиоца за ратне злочине опет Вас пита: „Је ли би могао да препознаш 
тог са митраљезом и да препознаш тог са аутоматом, пошто си са њима дуго 
био у контакту?“, Ви одговарате: „Богами, сада је мало тешко“. Заменик 
тужиоца за ратне злочине: „А да ти покажем фотографије, да ли би могао да их 
препознаш?“, Ви одговарате: „Па јесте, онај што је био на фотографији“. Да ли 
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то значи да сте Ви прво гледали фотографије, да ли Вам то освежава памћење 
да сте прво гледали фотографије, па онда препознавали лица? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не сећам се. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не сећате се, добро. Моје следеће питање, тада када 
сте 27.06.2012. године давали Ваш исказ код заменика тужиоца, да ли је  Вама 
том приликом код гледања фотографије  тужилац сугерисао шта сте рекли и 
шта треба да кажете и кога треба да покажете на фотографији? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте прилично смели. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сам поставио питање. 
СВЕДОК САНИ УКА:  Не, тужилац није ми се обратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је начин одбране, видите, да ли Вам је неко 
сугерисао. 
СВЕДОК САНИ УКА: Само ми је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлажем да се ја ухапсим, ето и сви се слажу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, наставите, само Ви наставите, господине 
Палибрк. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала, колегинице. 21. страна, судски спис од 
172/19, други ред, господине Ука, Ви тада као сведок у препознавању на основу 
фотографија, кажете фото број 5, страна 9, фото број 5-а, страна 10, „ето ту је 
тај, ето ти га онај црни са аутоматом“. Одмах испод, заменик тужиоца за ратне 
злочине каже: фотографија број 6, страна 11, када је сведок рекао, „ево ти овај 
што је био са аутоматом, то је тај“, „ причај ти, немој да ја причам“. Па идемо 
даље, сведок Сани Ука: „Онај са аутоматом, овај је био“. Заменик тужиоца за 
ратне злочине: „И показује на особу која седи у средини са марамом  на глави 
између двојице, једног униформисаног, и другог у цивилу“. Да ли Вам је сада 
сећање мало, да ли Вам је тужилац помагао на кога да укажете, да ли Вам се 
сада мало освежило сећање? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не, таман посла да је он нама помагао да 
препознајемо некога од тих лица.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК:  Добро, у том истом записнику Ви дајете неке врло 
штуре описе та два лица и то сте поновили више пута, рекли сте да је један од 
те двојице био мањи, црни, дебели са стомаком и марамом и аутоматском 
пушком. То су, јесам ја сада добро пренео Ваше? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само питајте, господине Палибрк. 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, тако је, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо морати да завршавамо због суднице поподне. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Имам ја времена за њега, нема проблема.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк, судница је поподне заузета, 
разумете, значи 13,46 је, зато Вам кажем, не знам да ли Ви имате времена, али 
то Вам кажем. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, извињавам се, извињавам се колегинице. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте „имам  ја времена за њега“, молим Вас, сведок 
је, коментар је заиста потпуно непримерен.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Наравно, ја се извињавам. Другог сте описали као 
високог, дугајлију, око 190 цм, са шеширом и митраљезом. Јесам добро пренео 
ја  Ваш опис? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, јесте, тачно је. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Е сада, моје питање, који је овај што сте данас 
рекли да га 60-70% сте сигурни, ко је, да ли је црни дебели са, како се зове, 
аутоматом или је овај други дугајлија са  зеленим очима 190, рекли сте и зелене 
очи, 190 цм, који је сада од њих двојице тај, црни дебели? 
СВЕДОК САНИ УКА: Овај високи, који има и шешир и носи пушкомитраљез. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи Ви сте на овој фотографији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк, сачекајте одговор. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. 
СВЕДОК САНИ УКА: Док овај други, имао је аутомат и он је извршио та 
убиства. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја Вас питам, моје питање је врло једноставно, 
значи ко је овај што сте данас препознали на фотографији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је данас двојицу показао на сликама. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, ја говорим о фотографији 6, страна 11, сада је 
прецизираћу фотографију, значи он ту препознаје само једно лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми не знамо шта је 6, страна 11, ја немам појма да ли 
сведок зна, ја не знам. Ево покажите мени која је то слика, дајте да видим, па на 
документ камеру па онда, не можете га питати која је то 6, страна 11. Тражи 
бранилац  да Вам ставимо опет слику на документ камеру, па да кажете, ко је 
то, да ли је то. Можда господин  Палибрк, можда њему није јасно, сада ћемо, 
седите тужиоче, немојте интервенисати, губимо време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Морам да интервенишем, овако се не постављају 
питања. Мој записник почиње  речима, да ли  сте дали изјаву ЕУЛЕКС-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, тужиоче, можда је то господин Палибрк 
схватио овако, унакрсно испитивање, и то је тако, дакле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али нетачно се приказује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ово, господине Ука, дакле, да ли је то. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте читати, молим Вас више, разумео је сада, ко је 
то од оне двојице, да ли је то онај који је узео новац или је то онај други који 
кажете да је одвео и убио људе? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, молим Вас, да ли је то дебели црни, то је моје 
питање, судија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, господине Ука.  
СВЕДОК САНИ УКА: Овај у средини. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и ко је он, шта је он урадио? 
СВЕДОК САНИ УКА: То је лице које је извршило убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада Вас пита господин  Палибрк, да ли је то мали црни 
са стомаком или је то високи са зеленим очима и аутоматом? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Е то. 
СВЕДОК САНИ УКА: То је онај омањег раста који је имао мало истицанији 
стомак, који носи ту мараму и који је носио аутоматско оружје, он је извршио 
то убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ја онда молим режију да нам врати сада фотографију 
сведока, господине Палибрк онда конкретно наставите оно што нисмо 
разјаснили до сада, само Ви питајте, вратићемо слику. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема проблема, хвала вам. Ви сте исто тако том 
приликом рекли да је имао мараму на глави, јесам Вас добро разумео у том 
записнику, да је носио мараму на глави?  
СВЕДОК САНИ УКА: Чини ми се да сам тако изјавио, нисам сигуран, ја сам и 
заборавио мало.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ви сте мало пре рекли да остајете у свему што сте 
рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па ајдете. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Како сте могли да му видите косу ако је носио 
мараму на глави? 
СВЕДОК САНИ УКА: Па ко је рекао да сам ја видео косу његову.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Господине, сада ћемо, ево на страници 154. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте читати и бројати редове, дакле бранилац каже 
да сте једном приликом рекли.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Више пута, пет пута је рекао онај црни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? Рекли сте црни, бранилац је из тога закључио да 
сте Ви рекли да се ради о коси црној. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: А шта друго може да буде црни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви рекли да се ради о коси црној? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Можда црна боја коже, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је значило то црни, то Вас пита бранилац.  
СВЕДОК САНИ УКА: Ја нигде нисам рекао, односно изјавио да сам му видео 
косу, а ја сам мислио када сам то рекао да му је тен био црн, дакле тамнопут је 
био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Таман, таман. 
СВЕДОК САНИ УКА: Таман, да. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. Може и тако. Само тренутак, тужиоче 
молим Вас, ја сам увек увиђајно Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Палибрк. 
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АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, извињавам се опет, Ви сте исто том 
приликом рекли да је баш тај био кога описујете мали, дебели, црни, да је био 
ишаран са обе стране лица, данас сте рекли да је био, да су обојица били и да 
сте једва могли да их препознате.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је рекао да је једва могао да их препозна. 
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Да, тачно је. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ево и сад каже, али можемо да преслушамо 
транскрипт. Па ме сада занима како му видесте боју тена ако је био префарбан 
и како му запамтисте лице ако... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, немојте да деконцентришете господина 
Палибрка, пустите га да пита, молим Вас. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала, ја никад тужиоца не деконцентришем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово је неки сценарио непознати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете господине Палибрк, нека пита. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи како је могао поред ишараног лица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваша примедба, примедба, примедба. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, питање, да ли је могао, како је могао ето да то 
објасни, како је могао поред ишараног намазаног маскирним бојама лица да 
препозна тен и како је могао да запамти лице обзиром да је рекао да су се само 
очи виделе? Ето то је моје питање. 
СВЕДОК САНИ УКА: Он је био малтене го од горе, горњи део, дакле прса и 
овај део је био раскопчан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е господин Шпећановић, изволите.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Господине сведок можете да нам кажете да ли 
Вам је тога дана одузета лична документа Вама када сте дали новац и лицима 
која су била са Вама? 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, и лична документа и новац су ми одузели одједном 
истог тренутка.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: А ко вам је одузео можете ми рећи, објаснити 
ситуацију на који начин Вам је то урађено?  
СВЕДОК САНИ УКА: Новац и документа је ми одузео онај високи који је 
носио шешир. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли познајете Хајрулах Хисенија?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да. 
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Да ли је он био са Вама у Вашој групи где сте 
се Ви налазили у селу, поред вас? 
СВЕДОК САНИ УКА: Не, није био.  
АДВ. ВУЧИЋ ШЋЕПАНОВИЋ: Није био, немам више питања. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да Вас питам само када сте говорили о оним 
људима који су тукли овоме, Браха Абдуљу или Авдуљу, шта је том човеку 
име, шта му је презиме?  
СВЕДОК САНИ УКА: Авдуљ Браха. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта је ту име? 
СВЕДОК САНИ УКА: Он је Авдуљ Браха, Авдуљ му је име а Браха презиме. 
Он је ромске националности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко је његов сродник, ако је он сада кажете умро 
пре две године, ко је да ли знате можда ко је његов сродник? Да ли сте Ви 
својим очима гледали... 
СВЕДОК САНИ УКА: Жена му је ту, а син му је негде ван земље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви својим очима гледали како њега 
туку, или сте за то касније чули?  
СВЕДОК САНИ УКА: Мојим очима сам видео када су га шутнули, а чуо сам да 
су га и касније тукли и после тог тренутка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се то одигравало у дворишту Азема Мехметија 
или у центру села?  
СВЕДОК САНИ УКА: То је код куће Азема Мехметија, а ту истовремено је и 
центар села.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како је ту истовремено и центар села? 
СВЕДОК САНИ УКА: Налази се и центар села поред његове куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У близини? 
СВЕДОК САНИ УКА: У близини да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су мештани Вашег села били окупљени на два 
места или само на једном? 
СВЕДОК САНИ УКА: На два места.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И која су то два места? 
СВЕДОК САНИ УКА: То су два места код Азема Мехметија једно и Рам 
Салија друго.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још да Вас питам када сте причали о Шабану 
Незирију и како сте гледали да га неко води до његове куће, да он даје новац и 
тако даље, да ли су ови војници које сте обележавали на фотографијама, да ли 
је то неко од њих или је то неки трећи војник? 
СВЕДОК САНИ УКА: Кључног дана били смо само са овом двојицом војника 
који су били код нас, код Шабанове куће није било других војника, само били 
су ова двојица о којима и говоримо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је онда од ове двојице одвео Шабана у двориште, 
да ли сте то видели, обојица или један? 
СВЕДОК САНИ УКА: То је био само онај који је носио мараму, он је тражио 
новац од њега, он није имао неки новац са собом чини ми се 100 или 200 марака 
и то му је дао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми... 
СВЕДОК САНИ УКА: Ја сам тада био присутан ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте видели Бајрама Раму и да ли је он 
можда био негде код Вас у близини?  
СВЕДОК САНИ УКА: Бајрам Рама је био код моје штале тамо где смо били 
првобитно, рекао је да је дао нешто злата или новца, а ја сам га видео само када 
су га извели кроз врата напоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он после остао ту са вама или је отишао негде?  
СВЕДОК САНИ УКА: Не, он је побегао и нисам га видео после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам схватила да сте Ви видели Садрија Раму 
како пада и војника како пали амбар?  
СВЕДОК САНИ УКА: Молим, дај поновите још једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, тако стоји записано да сте Ви видели како после 
пуцања Садри Рама пада и да сте видели да је један војник запалио амбар?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, не само Садрију него сву тројицу сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте после тога прегледали, били у прилици да 
њихова тела узмете и сахрањујете са породицом?  
СВЕДОК САНИ УКА: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тела ових покојних, убијених... 
СВЕДОК САНИ УКА: Да, то је не сећам се тачно колико је дана било прошло, 
али сећам се да је било након пар дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте можда видели да ли су сви имали 
одећу или не?  
СВЕДОК САНИ УКА: Да, да, да, да, обучени су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви били сахрањени са одећом? 
СВЕДОК САНИ УКА: Сви, то су цивили били.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја знам, ја Вас не питам то, ја питам да ли су сви 
сахрањени са одећом?  
СВЕДОК САНИ УКА: Ја нисам видио како су их сахранили, ја нисам био 
присутан, тако да ми то није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли још неко има нешто да пита? Не. Да ли Ви 
имате још нешто да кажете?  
СВЕДОК САНИ УКА: Не, не би имао друго шта да изјавим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја се Вама захваљујем што сте дошли. 
Захваљујем се ЕУЛЕКС-у и молим такође ЕУЛЕКС да и сутра ова веза 
функционише овако као и данас, дакле добро. Сада можете да идете, ми ћемо 
одјавити ову видеоконференцијску везу са Приштином.  
СВЕДОК САНИ УКА: Хвала Вам и са наше стране и поздрављам вас и надам 
се да ће правда изаћи на видело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Довиђења. Молим режију да прекине 
видеоконференцијску везу, да на мониторе врати слику суднице. Господине 
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Бобот причамо у глас, хтели сте нешто да кажете. Добро. То је стара позната 
максима. Дакле сада када видимо овде и госпођу из ЕУЛЕКС-а и ми 
одјављујемо видеоконференцијску везу, стављамо сада на мониторе враћамо 
слику суднице да бисмо се договорили за сутра. Сутра у 09,30 настављамо 
Бајрам Рама и Хајрулах Хисени такође видеоконференцијском везом. Петак 
09,30 до најкасније 11,10-11,15 тада доктор мора да заврши, дакле то је време 
које имамо тада за вештака судске медицине, он наравно може да дође и 
касније, али онда би могли, ми иза тога имамо неко друго суђење па онда сутра 
када будемо завршили ову двојицу сведока ја вас молим да онда ако има неких 
предлога да нам те предлоге изнесете да бисмо имали времена до петка да то 
размотримо и да направимо план за даље. Дакле, данас је завршено суђење, 
наставља се сутра 09,30 иста судница.  
 
 Довршено у 14,01 часова.  
 
 
 
Записничар                                                                          Председник већа-судија 
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