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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. 
 
 Да констатујемо да је ту: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
• Окривљени Мемиши Агуш, Садику Селимон, Хајдари Фатон, 

Хајдари Ферат, Хајдари Самет и Шемси Нухију, 
• Браниоци Радуловић, Крстић, Ресавац, Стојиљковић, 

Константиновић, Агатоновић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Агатоновић за кога? 
АДВ. АГАТОНОВИЋ ЗОРАН: По заменичком пуномоћју за адвоката Владана 
Петровића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видимо овако. Ајдари Фазлији, Реџепи Алији, 
Шећири Шаћиру, Муслију Шефкету, Садик Алији, Идриз Алији, се суди у 
одсуству, затим Халими Рамадан, Сахити Камбер и Фазлију Бурим, њима се 
суди у одсуству а за њихове браниоце, да видим још Марко Миловић ко њега 
мења? Ви га мењате Константиновић. 
АДВ.МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: судија ја се извињавам само, после 12 
сати мене ће мењати колега Ресавац, а Марко Миловић ће доћи за једно сат 
времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Недић Дејан? Ви такође мењате њега. За Анте Бошковић 
није дошао још и то је то. Да ли неко има заменичко пуномоћје за њега? Овде је 
била колегиница Оливера Поповић или Петровић, не могу да се сетим како се 
зове. Е сад, где је Бошковић Анте то не знамо. 
АДВ. МИЛОРАД КОНСТАНТИНОВИЋ: Ја имам заменичко пуномоћје за њега.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи, Константиновић мења Недића, Миловића, 
Бошковића и то је то. Прошли пут када Ајдари Ферат није дошао на претрес ми 
смо раздвојили поступак да би завршили испитивање сведока. Ајдари Ферат је 
сада ту. Хоћете молим Вас да дођете да нам кажете шта је било прошли пут?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Кажите ми зашто нисте дошли? 
ОПТ. ФЕРАТ ХАЈДАРИ: Добар дан, ја сам оптужени Ферат Ајдари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да констатујемо да су ту тумачи Еда Радоман-Перковић 
и Гани Морина. Реците ми Ви сте прошли пут били болесни и у међувремену сте 
се јавили прошлог понедељка у полицију? 
ОПТ. ФЕРАТ ХАЈДАРИ: Да госпођо судија, ја сам био мало болестан. Ја сам се 
пријавио полицијским органима ишао сам код лекара, изашла лекарска контрола, 
добио сам извештај приликом извршене те контроле. Ујутру кад сам се пробудио 
и пошао на пут, нажалост ја сам заборавио то писмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, донећете нам то. Вратите се сада на место. У том 
смислу, изволите бранилац нешто предлаже. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па у вези мог брањеника ја сам очекивао да ће 
тужилац реаговати онда не бих имао никакав предлог, али ако тужилац остаје у 
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делу оптужнице где терети мог брањеника надаље. Имамо проблем са доласком, 
са финансијским проблемом се сусрећемо, дакле, мој брањеник није ни 
социјално осигуран и нема средстава, данас користи превоз осталих сродника па 
је дошао и већ је проблем за сутра. Логично би било да остане овде пошто и 
сутра и прекосутра, не знам да ли ће бити прекосутра, у сваком случају колико 
дана буде да не иде назад па поново да долази, дуг је пут и то кошта. Па ја 
предлажем, раније је било ако то није укинуто у поступку предвиђена могућност 
да се подвозни трошкови дају окривљеном. Ја нећу да предлажем никакву другу 
алтернативу, то ће вероватно тужилац, али ја нисам за ту алтернативу. Дакле, ако 
се води поступак и надаље имамо озбиљан проблем за долазак, финансијске 
проблеме, ништа друго, па ако постоји уопште било каква могућност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви предлажете у том смислу да се предмет споји са 
овим поступком који се води против окривљених Ајдари Фазлије и осталих, 
пошто смо прошли пут раздвојили то. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Апсолутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта каже тужилац на то? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: За спајање? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питате ме за спајање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Наравно да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За овим се суду обраћа окривљени Хајдари Ферат који наводи да због 
болести није могао да дође на претходни претрес када је поступак против 
њега раздвојен. 
 
 Бранилац окривљеног, адвокат Здравко Крстић, предлаже да се 
поступак поново споји са поступком који се води против Ајдари Фазлије и 
других. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине се не противи. 
 
 За овим суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 СПАЈА СЕ поступак у предмету  К-По2-18/11 против окривљених 
Ајдари Фазлије и др. и поступак против окривљеног Ајдари Ферата из 
предмета овог суда К-По2-4/12 па ће се убудуће спровести јединствени 
поступак под бројем К-По2-18/11. 
 
 За овим бранилац адвокат Здравко Крстић, наводећи да не зна да ли 
још увек стоје такве одредбе у Законику о кривичном поступку, предлаже 
да се окривљеном досуде подвозни трошкови због тога што он нема 
средстава да долази из Прешева у Београд на претрес. 
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 За овим суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се претрес одржи. 

 
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас смо позвали сведоке које је предложила одбрана 
оптуженог Нухију Шемсија и они су дошли сви, осим Неџада Мифтарија, за кога 
је суду стигао извештај у фотокопији извод из матичне књиге умрлих, тако да је 
овај сведок преминуо, а овде су сведоци Шабани Ибрахим, Енвер Биљали, Хаки 
Муфтари, Арбен Аљини, Мемиши Сељадин, Љутфију Ћани, Ћерими Шефки, 
Нухију Мухамед и Рамиз Алија. Ми ћемо те сведоке да зовемо управо овим 
редом са списка. Бранилац је рекао да му је довољан један дан па  онда позовите 
молим вас Шабани Ибрахима осим ако одбрана нема неки предлог господине 
Радуловићу за другачији редослед осим овог са списка? Не. 

 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ 

 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Ставите молим Вас слушалице. Ваш матерњи 
језик, претходно да Вас питам, је који, Ваш матерњи језик је који? Матерњи 
језик? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Албански. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ћете се тим језиком користити у поступку? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо Вас позвали као сведока. Као сведок дужни сте 
да говорите истину. Чујете? Значи, позвали смо Вас као сведока. Дајем Вам сада 
упозорење за сведоке. Позвали смо Вас као сведока. Као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете све 
што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на питања 
која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли то разумете? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: На албански може? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали превод? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Сада не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали превод до сада ово што сам ја причала, да 
ли сте чули кроз слушалице?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: На српски.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада чујете преводиоце? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Ништа. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад је добро значи. Прочитала сам Вам упозорења за 
сведока. Да ли чујете сада? То је да сте позвани као сведок, да говорите истину, 

ВР
З 1

11
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.06.2012. год.                                                Страна 5/61 
 
 

 
К.ПО2 18/2011 

да је лажно сведочење кривично дело, да морате да нам кажете све што знате, не 
смете ништа да прећутите и да можете да ускратите одговор на питања која би 
Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети или кривичном гоњењу. Да ли то разумете? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми име Вашег оца прво?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Адем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Годину Вашег рођења? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: 1974. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место Вашег рођења? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Куманово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Куманово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поток Серава бр. 57, је ли? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И реците ми Ваше занимање? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Грађевинар, грађевински радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од окривљених овде претпостављам да познајете Шемси 
Нухију, он Вас је предложио. Да ли сте у неком сродству? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете остале окривљене Ајдари Фазлија, Алија 
Реџепи, Шаћир Шаћири, Мемиши Агуш, Седику Селимон, Хајдари Фатон, 
Самет и Ферат? Да ли познајете те људе? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не, по именима не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Упозорен, опоменут, са личним подацима које даје, изјављује да је 
његов матерњи језик албански, да ће се у поступку користити тим језиком. 
Од окривљених познаје Нухију Шемсија, али са њим није у сродству. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва. Да ли Ви читате 
ћирилицу и српски? Ако ћемо уштедети време, текст је ту испред Вас, ако не 
понављаћете за мном. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не читам баш читко, али помешано и 
македонски и српски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдемо онда овако. Заклињем се. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Својом чашћу. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што будем питан. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да ћу о свему што будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Говорићу само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Судимо овде за догађаје који су се догодили у 
Гњилану у периоду од почетка, односно средине јуна 1999. године до децембра 
1999. године. Рећи ћете ми где сте Ви били тада у то доба, да ли знате где је био 
оптужени Нухију Шемси и шта знате уопште о томе где је он био током 
бомбардовања? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Јуна месеца, односно шестог месеца, односно 
петог и шестог месеца он је био у Куманову код свога ујака Шаји Пабиљазија и 
радили смо заједно код Саипа. Почетком шестог месеца ја сам пошао за 
Швајцарску, након месец дана ја сам се вратио из Швајцарске и поново сам 
видео, односно сусрео Шемсија ту. Наставили смо да радимо код Саипија 10, 15 
дана заједно. Након тога ја сам се одвојио од њега и почео сам да радим на 
једном другом објекту, али сам га сусретао често. Ето толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада ће Вас испитати одбрана пошто су они 
предложили да Вас позовемо. Изволите. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Питање је, мада је он суштински и одговорио на 
који временски период се то односи тај његов боравак у Куманову које је провео 
заједно са Нухијом Шемси, скупа кад се скупи, на које време? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Отприлике био је пети или шести месец, седми 
и осми. Не знам да ли је био девети, не могу да га памтим одавно је. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Септембар, или тако? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. Тачно стварно не могу да наведем сем оног 
месеца док сам боравио у Швајцарској, у том времену, у осталом ја сам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је то. Да ли сада има сам окривљени Шемси 
Нухију нешто да пита? Да ли Ви имате неко питање? 
ОПТ. ШЕМСИ НУХИЈУ: Добар дан. Хвала што си прешао 500 километара да би 
говорио овде, односно изнео истину. Хтео сам да те питам сем тебе и мене који 
смо радили тамо заједно да ли је било и других радника? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Јесте, било је. 
ОПТ. ШЕМСИ НУХИЈУ: Ону кућу коју смо ми изградили је ли то била легална 
градња, дакле легална била? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Јесте? 
ОПТ. ШЕМСИ НУХИЈУ: Немам друга питања. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се на место. Сада тужилац изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када сте почели да градите ту кућу? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Након повратка из Швајцарске, тачан датум не 
знам, не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте радили оних првих месец дана? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Почели смо темељ да подигнемо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас питам кад сте почели да зидате кућу? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Још једном поновите питање, јер нисам Вас 
схватио. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да сте у мају и јуну били са Шемси Нухијом? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте у мају и јуну градили кућу? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не. Након мог повратка из Швајцарске.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате шта сте Ви радили маја и јуна 2000. године? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Свашта, сем што смо се бавили питањима 
избеглица по разним камповима, обавили смо те послове обилазећи њих.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У којим камповима? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Скоро по свим тим камповима који су били у 
Македонији због породичних веза. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео, ко је живео у тим камповима?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Било је пуно оних мојих ближих, односно из 
редова породица Нухија. Нухији није био у тим камповима тако да у то време са 
њим нисам контактирао. Да ли је он био у тим камповима или није био стварно 
ми није познато, али ја нисам се са њим сусрео. Имао је проблема, брат му је био 
болестан и стално је ишао по лекарима и разним местима трагајући за неку 
помоћ, а где је све било није ми познато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био брат болестан и маја и јуна 1999. године? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко га је тада чувао? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Они су породично дошли тада, ту је била мајка, 
сестра, браћа, он је водио по лекарима а где га је водио стварно ми није познато, 
али као глава породице био је Шемсија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да је Шемси Нухију 2000. године био у 
ОВПМБ? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко је тада чувао брата? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: За 2000. годину мени није познато, не знам то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како је дошло до тога да ви учествујете у градњи куће 
и Ви и Шемси Нухију? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: То су биле две куће и ми смо близу његовог 
ујака, он је радио код ујака, а то је моја професија, ја тиме се бавим.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте завршили ту кућу? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За 15 дана? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Завршена је. Ја говорим да је сада завршена, а 
тада сам ја започео један други објекат да радим још на једном другом објекту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Вас питам, ако сте кренули да зидате кућу зашто 
нисте завршили ту кућу? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Ја сам био у фирми и где је било потребно ми 
као фирма смо ишли да градимо, а Нухију је радио код свог ујака. Могу да 
кажем да он није редовно радио управо због тога што му је брат био болестан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала Вам, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли знате с ким је Нухију Шемси дошао у 
Куманово? 
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СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Био је са мајком, сестром, и са болесним 
братом, а како је дошао и чиме је дошао мени није познато и ко су још били 
његови чланови породице, односно ближи мени није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га Ви посећивали, осим посла да ли сте се 
посећивали код куће? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. Не тако често, али смо се срели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато када је дошао у Куманово? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не, тачан датум не знам. Могу отприлике да 
кажем само да ли је то четврти или пети месец, могуће да је то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете само још да ми кажете колико сте Ви били у 
Швајцарској, од када до када 1999. године? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Имам пасош, имам и визу овде кад сам добио. 
06.06.1999. године ја сам пошао, а 05.07.1999. године ја сам се вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За овим сведок из пасоша чита да је 06.06.1999. године отишао у 
Швајцарску, а да се 05.07.1999. године вратио. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је за то време, дакле, тих месец дана био 
Нухију Шемси?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Кад сам пошао за Швајцарску ја сам га тамо 
оставио. Кад сам се вратио ту сам га и нашао. Е сад, у међувремену шта је било 
да ли је он ишао негде или није ја о томе не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте затекли његову породицу у Куманову када сте 
се вратили? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли одбрана има питања? Остали браниоци? 
Окривљени не? Господине Крстићу изволите. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја бих да искористимо присуство сведока који је 
дошао из Куманова, па у вези овог и што је споменуо у слободној 
интерпретацији или на Ваше питање, сад се и не сећам, споменуо је кампове. Ја 
питам ко је био у тим камповима,да ли он зна нешто о томе ближе да каже у 
једној реченици и од кад су ти кампови били насељени у Куманову, оно што је 
он видео, оно што он зна где је обилазио, одакле су ти грађани били и у које 
време отприлике? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Наравно било је у Чеграни, Непроштену, један 
је био ту близу Тетова, између Тетова и једног другог локалитета, односно места.  
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нисам све разумео, нисам ни чуо. Од кад датирају ти 
кампови, зна ли неки догађај који се десио? Да будем конкретнији је ли било тих 
кампова пре бомбардовања или после и који су то људи у камповима, одакле су? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Кампови су подигнути после бомбардовања, 
био је један број људи у Блаци, у Генерал Јанковићу, онда у Чегране. Е сад, да ли 
је то било пре или после мене није ми познато. 

ВР
З 1

11
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.06.2012. год.                                                Страна 9/61 
 
 

 
К.ПО2 18/2011 

АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Може ли да нам каже састав тих капова, је ли 
претежно било неспособних жена, деце или је било и способних одраслих људи 
и тако отприлике, радно способних? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Било је свих тих људи, значи било је из тих 
слојева скоро свих. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да, и да ли му је познато да је у, ако сам добро 
разумео, из Куманова, да је на тој територији била нека химанитарна 
организација која се бавила смештајем, исхраном и опскрбом ових становника 
тако да кажем, житеља кампова? Ако му је познато, ако није, говоримо о овом 
периоду, одмор, од насељавања тих кампова па док он зна?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Није ми познато сем неких шатора што је имао 
УНИЦЕФ, било је још хуманитараца који су са стране нешто испомогли, 
односно помогли, „Ел Хилал“ и једна друга хуманитарна организација за 
доброчинство, те организације углавном су деловале у околини Куманова за 
друге не знам. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Реците ми колико су Ваши трошкови 
доласка, као сте дошли?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Ми смо четворица дошли аутом из Куманова 
до Прешева.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то све био?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Енвер Билали, Арбен не сећам се тачно 
његовог презимена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хаљими. 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: И Хакија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хаки Мифтари? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не знам да ли је Хаки Мифтари.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико, дошли сте аутом једним?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: И једним возилом из Куманова до Прешева 
платили смо по 10 еура и од Прешева до овде платили смо 150 еура од Прешева 
до Београда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једним возилом од Прешева до Београда, а коме сте 
платили? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Па не познајем возача, не знам како се зове. 
Знам да је из Прешева, али како се зове није ми познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоће они да вас врате? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да, то је да нас довезе до Београда и да нас 
врати до Прешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли можда имате неки рачун? Тај човек ако је 
купио гориво или наплатну рампу и тако даље.  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Он је купио бензин, платио је и путарину, али 
не знам да ли има рачун или не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучићу о трошковима значи то када будем 
саслушала све вас, Ви ћете овде да сачекате, можете да се прошетате, ја ћу да 
позовем ове друге сведоке и на крају ћемо одлучити о трошковима како ћу то да 
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исплатим, а ако будете у контакту са тим возачем, узмите рачун ако је сачувао од 
путарине или од куповине горива, па ћете доставити овде у Служби за помоћ и 
подршку.  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да, јасно ми је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сваком случају за вас четворицу досудићу то заједно, 
донећу једно решење. Сада можете да идете, а ми ћемо да позовемо.  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Да ли могу ја да останем овде у  публици да 
пратим суђење? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. Реците ми осим трошкова доласка да ли 
тражите и трошкове за исхрану? 
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Па ми смо само неке сокове пили успут, а 
нисмо стали нигде да једемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли тражите трошкове за исхрану?  
СВЕДОК ИБРАХИМ ШАБАНИ: Не. Сами ћемо то платити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете сада овде да изађете и судска стража ће да 
вас уведе у део за публику. Тамо такође можете да пратите суђење. Ми ћемо да 
позовемо Енвер Биљали. 
 
 Сведок трошкове тражи и то за долазак од Куманова до Прешева 10 
евра и 10 евра за повратак касније и 150 евра, што је све платио заједно са 
Биљали Енвером, Хаљими Арбеном и Мифтари Хакијем, возачу који их је 
довео.  

 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Узмите слушалице, кажите ми Ваш материњи језик је 
албански? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ћете се користити тим језиком? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Мислим да боље да не грешим, одавно нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одавно нисте српски говорили је ли то? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да, мешам са македонским. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, узмите слушалице онда. Који Вам је, албански 
Вам је материњи језик? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Матерњи ми је албански. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питам због тога што живите у Македонији. 
Кажите ми, чујете превод?  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво иде упозорење, позвали смо Вас као сведока, као 
сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате 
да нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите 
одговор на питање које би вас и вама блиска лица изложила тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли разумете то? 

ВР
З 1

11
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.06.2012. год.                                                Страна 11/61 
 
 

 
К.ПО2 18/2011 

СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. Разумео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми молим Вас име Вашег оца? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Хисен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Годину рођења Вашу? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: 08.10.1954. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место рођења? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Село Курбалија, Прешево, Република Србија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваше пребивалиште је Куманово? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Куманово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова адреса? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Јесте, Куманово, Поток Серава 61. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваше занимање? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ја сам зидар по професији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, познајете Шемси Нухију ко је, знате? Да ли сте у 
сродству? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквом сте сродству? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Сестрић ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Ваше рођене сестре? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Од моје рођене сестре.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у том смислу Ви не морате, предложила Вас је 
одбрана окривљеног, али Ви не морате сада да дајете никакав исказ као сведок, 
Ви сте ослобођени те дужности, то Вам је сестрић, да ли желите да сведочите? 
Господине Радуловићу. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да, желим да дам изјаву, ја сам и написао једну 
изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте значи Ви одричете од ове привилегије 
да не сведочите? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. Хоћу да сведочим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радуловићу. Добро.  
 
 Енвер Биљали са подацима које даје.  
 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ја би Вас замолио да мало станете, јер стварно не 
разумем сада. Ја желим да сведочим пред овим судом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сачекајте да ово све унесем у записник. 
 
 Значи са подацима које даје, упозорен, опоменут, након што је у 
смислу члана 94 упознат са тим да је ослобођен од дужности сведочења јер 
му је окривљени Нухију Шемси сестрић, изјављује да жели да сведочи, да се 
одриче овога права и да ће свој исказ дати на материњем албанском језику.  
 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Судија да ли могу слободним 
речима да му објасним јер нешто му није јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.  

ВР
З 1

11
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.06.2012. год.                                                Страна 12/61 
 
 

 
К.ПО2 18/2011 

СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Ово да се одриче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: У реду. У реду, ја ћу посведочити овде да је он био 
код мене.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, молим Вас да положите сада заклетву.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Уреду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Понављаћете за мном: заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Заклињем се својом чашћу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што будем питан. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да ћу о свему што будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Предложила је одбрана окривљеног Нухију 
Шемсија да Вас данас позовемо јер према њиховим речима Ви знате где је био 
Нухију Шемси 1999. године? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у периоду који нас занима, а нас занима период од јуна 
до децембра 1999. године, па ћете нам рећи где сте Ви били, где је он био, одакле 
све то знате? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Је ли да почнем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Током 1999. године ја сам био у својој кући у 
Куманову, негде марта месеца, сада да ли је био почетак или половина или крај 
марта, не сећам се тачно, али знам тачно да је то било марта месеца, Шемси 
Нухију са својом породицом, дакле са својом мајком, братом болестан је био 
његов брат, и снаха. Извињавам се. Својом мајком, болесним братом и снајом, 
дакле супругом свога брата и једно дете мало и његова сестра они су дошли 
малтене, они су први дошли. Касније је дошао још један брат и још сестра, дакле 
комплет његова породица. Мислим да само му један брат остао у Прешеву, и 
нормално два брата су у Швајцарској они су радили тамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и где су били, код вас? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Били су у мојој кући од марта месеца до почетка 
децембра те године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и онда? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Онда су се вратили својој кући, он је био много 
ангажован, јер је имао јако болесног брата, да ли склерозе или неке друге 
болести, и био је принуђен да га води по лекарима јер су га носили, једноставно 
на рукама, радио је нешто код мога брата помагао нам је доста, јер ми се 
налазимо у истом дворишту и када је требало да води брата код лекара или у 
болницу он је прекинуо рад и водио га, па онда се поново вратио. Често су 
лекари долазили кући, па су га прегледали, а водио га је и по амбулантама. 
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Боравио је још у једном кампу, али с обзиром на доста лоше услове по тим 
камповима он се поново вратио услед болести брата. Била је једна агенција 
смештена у Скопљу и они су се надали да путем те агенције да га шаљу у Русију, 
а се он излечи тамо, али код нас су боравили доста дуго, али су се понадали за то 
време да ће наћи некакав лек и за брата. Понадали се да ће постојати нека 
могућност да га шаљу за Русију. Било је и других медицинских, односно 
лекарских организација, и они су нешто тамо покушали, међутим није имао 
среће, те организације касније су нестале и онда су се поново вратили, а шта је 
било после децембра месеца  мени није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми да ли је његов брат био у болници, да 
ли га је негде сместио у болницу за то време? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не, он је само добио терапију, лекарску терапију у 
трајању недељу дана или две у амбуланти, па некада се прекинула та терапија па 
поново су отишли или добио неку инекцију или добио неке лекове адекватне јер 
догодило се да у једном дану да му се погорша ситуација здравствена и били су 
приморани да можда два пута дневно да интервенише лекар. Касније, брат му је 
умро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одбрана је предложила, сада господин Радуловић. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Па немам поштовани председниче да постављамо 
нешто што је неспорно, спорно је био овај период од марта до децембра, сада 
смо добили тај одговор и мислим да више ништа није спорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли окривљени Нухију Шемси има неко 
питање? Не. Тужилац?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате како су Шемси Нухију, његова мајка, 
сестра, брат, снаја и то дете дошли код Вас у марту? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: То један његов рођак их довео до нас, он се зове 
Селедин а презиме не сећам се. Могуће да је сестра није дошла истога дана, или 
након једног или два дана али тај болесни брат, мајка и ови остали они су дошли 
истога дана.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то био неки аутомобил или? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да, то је био „Мерцедес“.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да су неко време били одсутни, да су 
покушали да живе у неком кампу, у ком периоду је то било? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не сећам се тога, ја сам био са времена на време са 
њима и ја сам их возио и ишао сам до тог кампа, али с обзиром на врло тешке 
услове они су се вратили поново, напустили су камп. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који је то камп био, где је тај камп био? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не сећам се потшо два пута, један је био, један пут 
је био са Неџатом у Стенковац или Чегаре, једном је био са Неџатом а један пут 
је био са мном.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажете он је био, на кога мислите, ко је то био 
једном са Неџатом?  
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СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Хајриз болесник и Шемси Нухију. Не сећам се 
тачно да ли је била и његова супруга, она много се трудила да би извела, 
односно послала супруга ван земље да би га излечила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када кажете ти кампови, ајде да покушамо, да ли је то 
било за време бомбардовања или после тога или, да ли је било лето, зима? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Видите, они су често одлазили за Скопље, тражили 
помоћ од других организација, односно међународних агенција и организација, 
али пуно је година прошло и не могу да се сетим свих тих детаља. Дошли су нам 
и по кућама многи лекари из тих организација да нам пруже помоћ.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То значи, ако сам ја добро разумео, да они нису били 
код Вас сво време? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не, не, то је све време, можда један дан само када 
су ишли да се интересују да ли постоји могућност негде да га одведу на лечење 
иначе ми бисмо пошли за Скопље и вратили би се истога дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али у тим камповима, шта то има у кампу што нема 
код Вас у Куманову, то нисам, рекли сте лоши су услови били у камповима, по 
колико дана су они остајали? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: То су били смештени по шаторима и он је требао 
можда ту месецима да чека јер нико није знао колико ће то да потраје, велике 
врућине и они су се супротставили боравку његовог брата јер су рекли да он не 
може овде да опстане, не може да живи под тим условима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то било један дан или више дана? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ја се сећам да једнога дана ја сам лично отишао и 
био сам заинтересован да видим о чему се ради и какво је стање.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је Гњилане далеко од Куманова?  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не знам за Гњилане, али за Прешево знам да има 
више од 20-так километара по мом мишљењу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Гњилане ту близу негде? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не знам колико километара има, нисам сигуран, а 
не могу да кажем нешто паушално.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ишли некад у Гњилане? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па колико времена треба да се дође до Гњилана из 
Куманова? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте негодовати господине, нема примедби, унакрсно 
испитивање. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Како нема, тужилац увек има питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Крстићу, већ сам Вас опоменула и 
казнила, спустите руку. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам примедбу. Како да дам примедбу ако не 
дигнем руку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите тужиоче шта сте питали? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико временски обзиром да је сведок ишао до 
Гњилана, ово питање можда није важно колико има километара него колико је 
то временски удаљено? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не знам што га питате, он каже не знам, знам колико је 
Прешево, и онда сада питате за то.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не могу да се определим, не могу ни време нисам ја 
измерио колико траје путовање, једино паушално да кажем нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кажите паушално.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Постоји могућност да ћу погрешити.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, и то је одговор. Да ли знате да је Шемси Нухију 
2000. године био члан ОВ ПБМ? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Нити ми је познато, нити сам чуо од било кога за 
нешто тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате када је нажалост умро брат? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Извињавам се, не, не знам. На жалост није ми 
познато. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. Уствари имам још питања. Чију 
кућу, помињали сте неку градњу? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: То је кућа мога брата, али у његовој кући и мојој јер 
у истом дворишту налазе се три куће,  једна од тих кућа је и кућа мога брата који 
ради у Немачкој, а ми смо тада живели заједно и нисмо знали коме ће припасти 
свака кућа јер нисмо били подељени.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли нешто грађено тада тога лета? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да, грађена је кућа.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Кућа мога брата и моја кућа, али та кућа која је 
грађена, она је припала моме брату касније. Знало се да ће он бити мало 
фаворизован да кажем, али ето он је добио ту кућу и то је његова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када је кренула градња? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Дозволу за градњу он је добио још пре, али 
потписан је споразум о престанку сукоба, онда је почела кућа да се гради на 
велико, било је ситних радова око темеља и ми смо малтерисали, односно ону 
другу кућу. Ту су нам помогли Саледин, Шемсију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја Вас питам када сте почели да градите кућу? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Градња је почела раније, поготово постављање 
темеља, док нису прибављена сва документа, али потпуно је завршена када је 
потписан споразум о прекиду сукоба, онда је почела градња, уствари завршни 
радови. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али када, када? Када сте почели да градите? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не сећам се тачно месеца или датума, могло је бити 
петог или шестог месеца. Ми смо паралелне радове изводили од подрума, па 
онда смо почели да кречимо, малтерисање, ми смо сами изводили те редове ја, 
Шемсија и Саледин. Прво смо подрум завршили, а када смо почели градњу 
друге куће ту су дошли и други мајстори и други градитељи, дакле било је више 
људи који су учествовали у градњи те друге куће.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је Шемсија радио? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Он је више напомагао, није он добио надокнаду за 
то, односно нисмо му платили ништа јер он је био везан за брата. Морао је да 
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води рачуна о брату, да га води у ВЦ, да га пази, да га гледа ако брат нешто га је 
частио то је већ друга ствар, али он се бавио више инсталацијама да кажем то у 
вези струје.   
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајте ја ћу покушати кратко и Ви мени кратко да 
одговорите ако може. Кажете у марту је дошао Шемси Нухију са породицом. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте почели да градите кућу у односу на тај март?  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Прво су били почетни радови, сад не могу да се 
сетим тачно шта смо ми одмах почели да радимо, можда 15, месец дана пре тога 
смо почели темеље, то је врло споро ишло. Када смо добили дозволу онда смо 
ангажовали друге мајсторе и почели су други радови.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате када сте добили дозволу? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ми ту дозволу имамо кући али датума се не сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево ја имам ту дозволу овде па ту пише да сте добили 
дозволу 20. јула 1999. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочите му, не мора да се сећа. 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Реците сад који месец пети, шести, седми, ја сам 
рекао ми смо шестог месеца почели да радимо, али то нису били интензивни 
радови. Ја сам хтео мало да искористим, односно да користим њихов боравак 
тамо да ми помогну у тој градњи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, Ви сте хтели.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Извините, ја би због једног континуитета, да ли је 
болест. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, хтели сте да поставите питање? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја морам прво да чујем окривљеног који се јавио.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Добро, нема никаквих проблема.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Добар дан, ја сам оптужени Шемси Нухију. 
Поштовани суде имам само, имам нешто да кажем пре него што постављам неко 
конкретно питање, као моје опаске. Господин тужилац пита два сведока да ли 
сам ја био припадник 2000. године, то није тачно јер тада ја нисам био 
припадник те војске јер сам био исто тако преокупиран, односно ангажован око 
лечења мога болесног брата. Био сам, обишао сам разне организације као што је 
рекао и сведок, а исто тако и по Македонији. А што се тиче тих кампова, први 
камп је у Стенковецу тамо где сам био са својим ујаком, било је то јуна месеца, 
да би ја помагао исто тако и господину тужиоцу, то је био јуни месец. Ми смо се 
тамо уписивали, сликали се и спроведена је редовна процедура која је била 
предвиђена за такве прилике и ту материјални докази, ја ћу приложити 
поштовани суде а био је још један други камп између Гостивара и Тетова, где 
исто тако смо боравили и у том кампу, односно били са Неџатом, али на жалост 
он не може да посведочи с обзиром да је умро марта месеца. Ми смо се понадали 
који ће од кампова да нам помогне што брже да бисмо се извукли из те постојеће 
ситуације, тешке. Брат нам је умро 2006. године. До тада нисмо престали 
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апсолутно да тражимо помоћ за његово лечење, априла месеца смо почели да 
гратимо те подруме код ујака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли имате питања за сведока? 
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Да, питаћу сведока да ли се сећаш колико пута нам је 
Хајриз рекао умреће данас, умреће сутра, да ли се сећаш тих момената када је 
пао у несвест када је избила пена кроз уста и тако даље, у тим тешким 
тренуцима? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Јесте, сећам се то ми је увек пред очима, догодило 
се доста често да он по два три пута падне тако, а ми смо били у грозној 
ситуацији с обзиром да нисмо били у могућности да му пружимо било какву 
помоћ.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Да ли је постојала могућност да нека жена њега узме 
на раме и у руке и да му помогне и тако? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Никако, он је био и парализован.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Немам других питања поштовани суде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Ја ћу док сте ту да констатујем да сте мало пре чинило ми се, били 
видно узбуђени и можда плакали, је ли тако, док сте седели, док је сведок 
причао и одговарао на питања овде.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада бранилац, Ви се вратите на место молим Вас.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Председниче, питао бих овог сведока који је ујак и 
који је био домаћин свих тих збивања, Хајрис тешки болесник, имам ове 
фотографије, имате и ви, ту су све приложене, је ли то био велики емоционални 
проблем чланова породице и његове рођене сестре Арифе и наравно оптуженога 
Нухију Шемси, онако било лечење знате оно уобичајено где се указује помоћ, 
покушава се или је то био један проблем о коме се малтене стално причало или 
није? Значи је ли то био голем како Ви кажете у Македонији, проблем? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Е. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Не мени, него судија ако дозволи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само нека прича, изволите.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Или је просто то једна преокупација породице?  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ:  Наравно ја као ујак.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Кажите, брате мили.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Има пуно звучи. Ја као ујак, госпођо судија, ја као 
ујак не могу да вам опишем колико ми је било жао, можете да замислите онда 
отац, односно, пардон, мајка и брат како су се они осећали, нико није могао ни 
да се смеје ни да.. само су на њега мислили, они су значи чак су се бавили и 
неким другим рецимо ако су чули да неко прориче судбину или тако нешто, 
малтене су и код њих одлазили, само су тражили наду како би њега излечили, 
значи и трошкови су били огромни, сећам се раније значи то је пре ових 
конфликата, из Загреба је неко дошао, један човек мислим да је био масер, знам 
да су много платили да он дође да га масира, где год су чули да постоји помоћ, 
било шта, да ли неко чак су код гатара одлазили, код људи који се баве 
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биоенергијом, значи све су тражили, е сада када су почели ови конфликти онда 
су били ту, али су и даље тражили место где би се он излечио и нада је постојала 
све време.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли Шемсија Нухија заиста  у првом реду он 
искључиво водио рачуна о њему, бригу? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: То му је била обавеза, он је све време био уз њега, 
он се није одвојио од њега, он је њега носио на леђима, он га одвео у тоалет, он 
је све време бринуо о њему и где год да је чуо да постоји нада, да постоји начин 
неки и друштво, рођаци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли то утицало на његово расположење? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Како да не, како да не. Стално је, не, не знам како, 
не могу да пронађем речи, како да вам кажем како се он осећао и како је он 
изгледао. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Једном речју, рахметли Хајрис, је ли био прва 
брига те породице? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: И не само њихова, него и моја обавеза и за мене као 
ујака, ја сам оставио посао, одлазио сам, како да вам кажем грехота је била 
гледати све то, било је значи кочио се, да не причам сада, постоји дијагноза, 
имате његову дијагнозу, вероватно сте видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је довољно. Хвала. Да Вас питам, како је 
изгледао оптужених у то доба, да ли је имао дугу косу или кратку, браду, 
бркове? Нухију Шемси како је изгледао? Да, да.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не сећам се али не, не, не. Нормално је изгледао 
колико ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Нормално, показује на браду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците како сте Ви дошли, Ви сте дошли да ових 
претходним сведоком Ибрахим Шабани, је ли тако колима? Колико сте платили 
долазак од Куманова до Прешева? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: 10 евра од Куманова до Прешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и овом возачу 150 евра заједно? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Да, да, од Прешева довде до Београда платили смо 
укупно 160 евра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми да ли је Шемси Нухију некада носио 
дугу косу или браду у неком периоду, ако не тада када је био код вас да ли је у 
неком другом периоду носио браду? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте господине Радуловићу вртети главом, то заиста 
није.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Не, тако ми бога, не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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 Сведок трошкове за долазак тражи и то 10 евра у једном правцу, 
односно 20 евра у оба правца од Куманова до Прешева и заједно са Шабани 
Ибрахимом и осталим сведоцима из Куманова 150 евра за вожњу од  
Прешева до Београда колико су платили возачу да их довезе аутомобилом.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ја не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли хоћете да останете да пратите? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Ово су реформе разне сад, у Банату сам радио када 
је, имао сам 17 година када сам долазио у Панчево, у Јабуку, Вршац, у то време 
лепо се живело дај боже да поново и дај боже да победи правда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да останете? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Јако ми је, жао ми је жртава, треба да се казни онај 
ко је крив, али тражим правду, али да не страда неко ко је невин јер је то јако 
лоше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете ли да останете овде да пратите суђење? 
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Волео бих да, имао бих жељу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, останите онда. У паузи ћете да се поздравите са 
оптуженим и после тога ћете ићи за трошкове. Сада ћемо да позовемо сведока, 
изведите само сведока овде у публику.  
СВЕДОК ЕНВЕР БИЉАЛИ: Хвала вам много. 
 

СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хаки Мифтари.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Поштовани судија да не би испало неспоразум, не 
баш у мојој породици, али само што није најужи део породице, имам такав 
проблем и ја, па сам се ја занео иначе сам ја то могао уз кафу све јутрос да 
кажем. Нећу да буде индискретно да вам објашњавам, према томе ја сам се тако 
емпатично занео да ми није пало напамет да му то, у ствари то сам могао и уз 
кафу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господин Хаки Муфтари је ли тако? Говорите 
албански језик је ли то Ваш матерњи језик? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите слушалице. Позвали смо вас као сведока, као 
сведок дужни сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате 
да нам кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите 
одговор на питања која би вас или вама блиске сроднике изложила тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли то разумете?  
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Схватио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми име Вашег оца? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Јакуп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година Вашег рођења и место? Година када сте рођени? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: 1956. годиште.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
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СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: У село Бујиће, општина Прешево. Живим у 
Куманову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кажите ми још Ваше занимање? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Обичан радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли познајете окривљеног Шемси Нухију? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у неком сродству? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Он је мени брат од ујака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брат од ујака? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Ваша мајка и његов отац рођени брат и сестра? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Моја мајка и његов отац су брат и сестра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви онда можете у овом поступку да ускратите 
исказ и реците ми да ли ћете се користити тим правом или желите да сведочите? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Ако је потребно ја ћу сведочити, није проблем 
уопште.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви морате да нам кажете желим или не желим да 
сведочим? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда ћете молим Вас положити заклетву: 
заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу у свему што пред судом будем питан.  
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да ћу у свему што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Унећемо сада ово у записник. 
 
 Значи са личним подацима које даје, упозорен, опоменут, наводи да 
му је окривљени Нухију Шемси брат од ујака, али да се неће користити 
правом да не да исказ у овом поступку, већ напротив жели да сведочи па 
након што је положио заклетву исказује:  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете можда ове неке окривљене чија ћу вам 
име рећи, Ајдари Фазлија, Алија Реџеп, Шаћир Шашири, Муслија Шефкет, 
Алија Идриз, Халими Рамадан, Мемиши Агуш, Садику Селимон, Хајдари Ферат, 
Самет, Фатон? Сахити Камбер, Фазлију Бурим? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Чуо сам њихова имена, познајем само Нухију 
Шемсија, то сам рекао мало пре, а ове остале не познајем, јер ја живим у 
Македонији.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми где сте били 1999. године и да ли знате 
где је био Шемси Нухију посебно у периоду после 10. јуна па до децембра 1999. 
године? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Шемси Нухију у том периоду колико се ја сећам, 
можда сад не знам тачно датуме од марта месеца све до децембра, почетком 
децембра не сећам се сада тачно датума, био је у Куманову, можда и у другим 
градовима из разлога што имао је болесног брата Хајриз Нухијуја, он је био 
ангажован од осталих чланова породице да му омогући да он иде у иностранство 
како би се излечио. Преко хуманитарних организација које су у то време биле у 
Македонији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Радуловићу. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Једно питање ако дозволите, да ли је Шемси 
Нухију имао много, много обавеза у вези свога сада већ покојног или рахметли 
Хајриза? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Имао је да, доста је био ангажован бескрајно, 
браћа су му била вани, једино он са његовом породицом, са његовим дететом, 
братом и његовим дететом је био ту. Био је у Куманову, бескрајно ангажовање и 
то све у циљу излечења брата, али тако је бог хтео, брат је преминуо. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли Нухија заиста све урадио што је он могао као 
брат да уради? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да, и немогуће, трудио се да чини и оно што је 
немогуће.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Значи потпуно био посвећен? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да, да. Да.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли до те мере био ангажован, да ли је могао 
нешто друго истовремено да ради поред тих својих обавеза, нешто озбиљно? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Није било шансе, минимална шанса није постојала 
да се он удаљи од чланова породице. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Евентуално можда није било термина код лекара и 
код тих хуманитарних организација, где је био као избеглица, можда је ту радио 
нешто, можда је радио код тих људи чисто да му пролази време.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли Хајриз био први човек њихове породице, 
први, Хајриз његов проблем тај? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да, да. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли тужилац има? Оптужени имате ли Ви 
питања? Изволите.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Добар дан, оптужени Нухију Шемси. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Добар дан. 
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Рекли сте да од марта до децембра сам био у 
Макдедонији? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Да ли је могло да се деси два три дана да ја одем негде 
да се не видимо ја и ти? 
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СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Колико се ја сећам јер сам имао доста избеглица 
код мене значи велики број избеглица је био код мене, био сам и запослен,  
слободно време сам користио да посетим болесног ујака, дошто у том периоду 
Шемси Нухију није био или је био у Скопљу или код лекара, али ту опет у 
Куманову значи јер у супротном нон стоп смо били у контакту. Нисмо спавали 
али малтене смо један другом у сан долазили.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Значи да си сигуран да 1999. године у периоду у коме 
поштовани суд говори, није могло да се деси дакле да се ја не вратим код ујака 
или да се не вратим? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Не, не. Ово је било немогуће јер си био везан за 
брата и био си у обавези дакле ту обавезу су ти дали сви чланови породице да би 
ти бринуо о том брату.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Да ли се сећаш заједно са Неџатом када су нам 
одузели возило? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Е ако је потребно ја ћу вам и о томе говорити, да, 
да, сећам се, сећам се.  
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Сећаш се да је возило било у полицији? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да, да, неколико дана. Мислим да је у септембру 
да ли је 15. или 20. септембар или 18. али знам да је то било у септембру, да, да, 
сигурно. 
ОПТ. ШЕМСИ НИХИЈУ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тужилац има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде да кренемо од овог последњег, какво је то возило 
одузето септембра месеца, 15. или 20.? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Да, отприлике они имају документа, ја мислим да 
имају документа значи из кумановске полиције, тако да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кога су одузели возило? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Неџат Мифтари је био у том возилу, он је сада 
покојни пре једно месец, два дана је умро, он је возио, био је возач, када је било 
потребно да вози Шемсију дакле, да одведе негде брата он је био њихов возач.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што је то важно, мислим што је то важно да је то 
возило одузето? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ: Ја то не знам зашто је то важно, али постоји 
аргументовано је да Шемси у то време је био тамо и био је присутан значи са 
Неџатом у возилу, а полиција је њега зауставила, јер наводно ауто није како он 
каже оригинал, тако. Одвели су га у полицију и мени су рекли, отишао сам, 
интервенисао сам код једног другара, он ми је одговорио да пре него што возило 
прође редовну контролу нема шансе да неко добије возило назад. Отворили су 
возило, утврдили су да је возило оригинал, постоји, ја мислим да имају писани 
документ. Мени није познато да ли сте Ви то добили, али ја знам да постоји 
папир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад ћу ја да Вас питам. Јесте Ви ишли код нотара да 
дате неку изјаву априла 2011. године у Куманову? 
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СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад ја не знам да ли је овде грешка, па Вас то морам 
питати, то је и у оном првом је било исто грешка. Овде је наведено да сте Ви ујак 
Шемси Нухију? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Не, не. Шемси Нухија је мој брат од ујака. Његов 
отац и моја мајка су рођени брат и сестра од једног оца и једне мајке.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, обзиром да сте у блиским односима, како 
се зове дете Хајризово? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Елијеса. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је рођена? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Не могу да знам, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је отприлике имала кад су били код вас? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Она није била код мене тад, а код свој ујака, значи 
они су били смештени као избеглице, значи тамо. Ја сам имао друге људе, друге 
избеглице. Сад да ли је имала две,три године, ја то тачно не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Две, три године?  
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Две, три године, не знам тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ја ћу Вам овде, ево овде имамо извод из матичне 
књиге рођених где је дете рођено 18. јануара 1999. године. Немам више питања, 
хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли још има неко нешто да пита овог сведока? 
Не. Кажите ми, како сте Ви дошли? 10 евра, је ли тако до Прешева и 150 евра за 
возача који сте дали Ви, Шабани Ибрахим и Енвер Биљаји и Арбен Аљими, је ли 
тако? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Значи, ми смо дошли из Македоније, четворица, 
Куманово-Прешево 10 евра група од четворо људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли у тој групи свако дао по 10? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Не, сви смо дали 10 евра, не по 10 него сви заједно 
10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А овом човеку 150 евра за Прешево-Београд? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Да и за повратак, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Ако нам припада што да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми колико? 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Ја не знам, право да Вам кажем не знам које су 
цене, не знам уопште однос овог новца. Е сад, Ви то имајте у виду ми Вам 
верујемо, тако да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Сведок тражи трошкове, дошао је са претходним сведоцима, 150 евра 
су платили возача од Прешева до Београда и 10 евра у једном правцу, 
односно 20 евра у оба правца од Куманова до Прешева и трошкове исхране 
које одмери суд. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сада молим Вас ако желите да пратите суђење да 
будете у делу за публику, ако желите да се поздравите окривљеним то ћете 
учинити накнадно. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Да, волео бих да пратим даљи ток суђења, али бих 
имао и једно питање за Вас обзиром да сам дошао из Македоније. Управо моје 
питање има везе с овим што сте Ви рекли, дакле желео сам да седим у публици и 
да пратим суђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да пратите, можете у паузи да се поздравите с  
окривљеним. Ево извешће Вас стража. 
СВЕДОК ХАКИ МИФТАРИ Хвала још једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Арбен Аљими. Изволите. Сачекајте само окривљени да 
Вас пита. Не за сведоке, онда можете да идете. 
ОПТ. ШЕМСИ НУХИЈУ: Господин тужилац је питао какве везе има возило, 
односно чињеница да је возило одузето у септембру 1999. године. Овде ме 
терети оптужница за период од јуна до децембра. Ово је доказ надлежних органа 
у Македонији да у септембру сам био у Македонији. Што се тиче датума рођења 
ћерка мог брата и његовог здравља ја се осећам лоше ако се постављају питања 
за дете које је сироче, душевно се осећам лоше.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Упозоравам га оштро да престане са питањима.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С којим питањима? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да одустане од тих својих бисмислених питања. Не 
може он да атакује на интегритет јавног тужиоца, ту сте Ви ако је потребно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како атакује на интегритет? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Па шта има питања да коментарише он. Ја сам 
носилац формалне одбране, он је лаик и нема појма о овоме.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, поразговараћете у паузи. Добар дан. Арбен 
Аљими? 
 

СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ 
 

СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да, Арбен Аљими, 12.1977. Куманово, Македонија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш матерњи језик, албански? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Албански. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е овако, позвали смо Вас као сведока, као сведок дужни 
сте да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам 
кажете све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор 
на питања која би Вас и Вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли то разумете? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми име Вашег оца? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Зијадин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења, Ваша година рођења не његова? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: 1977. година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Место? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Куманово. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште Куманово? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Куманово, Македонија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ваше занимање? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Обичан радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је окривљени Нухију Шемси? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да познајем га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у неким сродничким односима? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Не, немамо родбинске везе. Да, његови ујаци су моје 
комшије, тако да се познајемо од детињства.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли познајете још неког од овде окривљених 
Ајдари Фазлија, Мемиши Агуш, Садику Селимон, онда Шаћир Шаћири? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Неког, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Упозорен, опоменут, са подацима које даје, изјављује да познаје 
окривљеног Нухију Шемсија, али да нису у сродству, да је његов матерњи 
језик албански, да ће исказ дати на албанском језику, па након што је 
положио заклетву исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре давања исказа полаже се заклетва, па Вас молим да 
понављате за мном. Заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ми реците где сте били Ви током бомбардовања и 
после бомбардовања 1999. године и да ли знате, да ли сте виђали окривљеног 
Нухију Шемсија и где? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да, виђао сам га тамо код његових ујака да, код 
мојих комшија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте га виђали целе те године или само у неком 
периоду? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Колико ја знам негде од априла, значи он и његова 
породица да су они били код ујака тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га виђали после бомбардовања? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Колико ја знам он је негде до краја децембра, не до 
краја децембра до почетка децембра месеца 1999. године био је тамо и знам да је 
имао болесног брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Предложила Вас је одбрана па ће сада бранилац 
да Вас пита нешто. 
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АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Поштовани председниче, ако дозволите мислим да 
је врло важно, да ли сте Ви, да ли имате путнички аутомобил? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Ја сад имам, тад нисам имао. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: А да ли сте и тада знали да возите? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Нисам био у могућности. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли нешто ближе знате о болести Рахмети 
Хајриза, нешто ближе? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Не, знам само да је био болестан. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли знате у којој мери је Шемси Нухија бринуо о 
свом брату? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Шемсија је много, много водио рачуна о свом брату, 
много је бринуо о њему. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Може ли мало детаљније у погледу појединости да 
будете мало богатији, шта подразумевате под тим много, много је бринуо? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Он је бринуо, ево овако зашто кажем да је бринуо 
много, управо због тога што су његове потребе биле велике. Ја сам радио код 
његовог ујака, градио сам кућу тамо, радио сам и то сам све могао да видим,  
значи није могао нико сам да носи брата него је он њега носио на леђима, а 
остали су помагали.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли му био потпуно посвећен? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Кажите ми да ли сте случајно били присутни 
неким инцидентима у погледу болести Рахмети Хајдриза, да се нешто десило, да 
је требало водити га за болницу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радуловићу, ја сада, да он заврши, али за ову 
другу групу заиста што је везано за околности за дело, детаље око болести, 
мислим све смо то чини ми се  исцрпели. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац? Окривљени имате питања? Не. Тужилац? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. Да ли сте Ви дали неку изјаву код судског 
нотара маја 2011. године? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да, да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте тамо наводили неке датуме од кад до кад сте 
радили на изградњи неке куће? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Право да Вам кажем заборавио сам прошло је доста 
времена, тако да се и не сећам које сам датуме дао и шта сам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете сад да кажете у ком периоду сте радили 
са Шемси Нухијом? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Ево овако, од априла, чини ми се од априла месеца 
до, ја сам радио до децембра, негде до децембра месца. Он је некад радио, некад 
не јер је бринуо о свом брату. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми. Да ли има још неко неко питање? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Разумемо зашто сам ово, овде је детаљно навео да је са 
Шемси Нухију радио у периоду од 11.06. до 23.06.1999. и од 03.06. до 
24.07.1999. година. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Ја сам малопре рекао да се не сећам тачних датума, 
мало сам заборавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако, дошли сте са Шабани Ибрахимом, Енвер 
Биљаји и Хаким Нифтари, је ли тако 20 евра од Куманова до Прешева и 150. 
 
 Тражи трошкове доласка са претходним сведоцима онако како су они 
определили. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Ево овако 15.000 за пут од Прешева до Београда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сам уписала. За храну Вас питам само? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Јели смо нешто у неком ресторану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас колико тражите пара за храну? 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Ја се не сећам, неко је други платио, ја не знам 
колико то кошта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За овим суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се на име доласка сведок Шабани Ибрахима, Енвер Биљалија, 
Арбена Аљимија и Хаки Мифтарија исплати на руке сведоку Енверу 
Биљалију 150 евра у динарској противвредности по средњем курсу народне 
банке Србије на данашњи дан и још 20 евра у динарској противвредности 
по истом курсу што ће сведок примити у Служби за помоћ и подршку 
сведоцима и то је неких 21.000 динара по мом слободном рачунању.  
 

И да се сведоцима Хакију Нифтарију и Арбену Аљимију на име 
трошкова исхране исплати по 1.200 динара на руке у Служби за помоћ и 
подршку сведоцима. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, вас двојица сте тражили, ви ћете да добијете. 
Можете да своје остале сапутнике частите. Сада можете да идете. Новац ће Вам 
бити исплаћен у Служби за помоћ и подршку сведоцима. Енвер Биљали ће 
примити овај новац за све сведоке и платиће те возаче, он је ујак, он је 
најстарији. Можете да идете сада.  
 Направићемо паузу. За време паузе. 
СВЕДОК АРБЕН АЉИМИ: Да ли могу да седим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седите, ми сада правимо паузу и Ви ћете 
овако, значи судска стража ће да одведе сведоке Аљимија, Хакија и Биљалија да 
приме у Служби за помоћ и подршку сведоцима овај новац, а за то време ће 
Арбен Аљими и Енвер Биљали у паузи могу да се поздраве са окривљеним 
Шемсију Нухију. Ето то је то.  
 

Пауза у трајању од 15 минута.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фатоне, може молитва, не може пре 12? Добро. Седите 
молим вас. 
 
 Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се настави претрес након паузе ради одмора у 12:14 часова. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо са сведоцима. Алија Рамиз. 

 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА 

 
АДВ. МАРКО МИЛОВИЋ: Само да за колегу Константиновића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мењате Константиновића сада? А Недића? 
АДВ. МАРКО МИЛОВИЋ: И Недића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Бошковића и Анте Бошковић није дошао? Значи, 
Константиновић је мењао њих двојицу и Вас? Добар дан. Ставите слушалице.  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо Вас као сведока. 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 то разумете? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Рамиз Алија, име Вашег оца? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Рамуш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година и место Вашег рођења? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: 26.11.1968. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рођени сте у Прешеву? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да у Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште у Прешеву? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гњиланска 114? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Пољопривредник. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли познајете окривљене Нухију Шемси? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдари Фазлија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Алија Реџеп? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шаћири Шаћир? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Муслију Шефкет? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не познајем га.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдари Самет, Ферат и Фатон, сву тројицу? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хасани Ахмет? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хасани Назиф? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мемиши Агуш? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Садик Алија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идриз Алија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сахити Камбер? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фазлију Бурим? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не сећам се његовог презимена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он није из Прешева. 
 
 Познаје све окривљене осим Фазлију Бурима. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И за ког сте ми рекли Муслију Шефкета? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Чуо сам глас али не познајем га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Не познаје Муслију Шефкета. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам питала за Садику Селимона? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, не познајем га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
  
 Ни Садику Селимона. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте у сродству са неким од ових 
окривљених? 
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СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не. Реџеп Алију, Садик Алију су моја браћа, Идриз 
Алија, брат исто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођена или каква браћа по фамилији некој? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Мешано онако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да ли Вам је блиско сродство, знате? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, то су моја рођена браћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша рођена браћа? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо то тако да унесемо. Онда не морате 
данас да сведочите у поступку. Овде се суди Вашој браћи. Ваша браћа  заиста 
нису овде, њима се суди у одсуству, међутим, Ви не морате да сведочите данас. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја сам дошао овде да изјавим да са Шемседином, 
Нухију, или како се он већ презива, ми уопште не разговарамо, значи породично 
не разговарамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто се у овом поступку суди и Вашој браћи, ми не 
можемо да ограничимо испитивање само на Нухију Шемсија. Због тога Ви 
можете да кажете да желите да сведочите па да онда одговарате на сва питања 
или да кажете да не желите да сведочите и онда заиста можете да имате то 
право, то су Ваша браћа.  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја ћу одговарати само на она питања чији су ми 
одговори познати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви желите дакле, да ли Ви желите да сведочите и поред 
тога што су Вам ово рођена браћа? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ћете прво положити заклетву и онда ћемо све то да 
унесемо у записник. Заклињем се својом  чашћу. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Заклињм се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да ћу о свему што пред судом будем питан 
одговорити истину и само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Рамиз Алија, са подацима које даје, упозорен, опоменут, изјављује да 
ће исказ дати на албанском језику који му је матерњи и одриче се права да 
не сведочи у овом поступку, а због тога што су  му рођена браћа Реџепи 
Алија, Садик Алија и Идриз Алија, па након што је положио заклетву 
исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас је овде у поступку предложила одбрана оптуженог 
Нухију Шемсија, па ћете нам рећи да ли Ви њега познајете и то што сте малопре 
почели да са њим нисте у добрим односима? 
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СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, реците нам то одакле га познајете и шта је са тим 
вашим односима? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: То су нам комшије, односно он нам је комшија и 
рецимо после 1982. године знам да је била крађа код Шемседина, крађу је 
извршио мој брат, обио је кућу, односно врата од куће и украо је неколико 
ствари, предмета у тој кући и значи од тог периода, од тог времена ми уопште 
нисмо говорили са његовом породицом. Овај случај је био пријављен и у 
полицији. Након тога желим да вам кажем не да браним своју браћу или да сад 
браним Шемседина, али је истина у томе да, хоћу да кажем две породице ако су 
у проблему, не знам другачије како да објасним, ја не верујем и не постоји човек 
који верује да они почине заједнички један злочин заједно и мислим да је ово 
сасвим довољно и не знам шта друго да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми само да ли сте ви комшије, да ли 
живите у истој улици као Нухију Шемси? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли уоште разговарате, да ли се поздрављате на улици? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, не разговарам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ваша браћа? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато где је окривљени био Нухију 
Шемси, где је био у току бомбардовања и после бомбардовања? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не знам, јер ни ја нисам био ту ни пре бомбардовања 
ни након бомбардовања, био сам на западу и 2000. године сам се вратио након 
рата, како ми кажемо након рата на Косову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли можете да определите када сте дошли, 
време када сте дошли, у ком месецу? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не сећам се, али имам документа код куће, али ја се 
тренутно не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то 1999. године или 2000. година? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, 2000. не 1999. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Предложила је одбрана да Вас позовемо па ће Вас 
испитати сада бранилац окривљеног. Изволите господине Радуловићу. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Не бих ја имао питања овог пута већ бих оставио 
свом клијенту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако има. Да ли има окривљени питања? Не, нема. 
Имате ви, прво тужилац унакрсно, па ћете онда ви као додатна питања и никако 
друкчије. Како ће се уопште изгладити ти ваши односи са породицом Нухију 
Шемсија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ми не разговарамо и ништа лоше нема између нас 
али оно што се десило десило се, али сад немамо никакав однос. Десила се 
грешка, човек треба кроз време се поправља и тако да проблем немамо али не 
разговарамо, просто не разговарамо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем, него прошло је толико година па Вас питам да 
ли ће се у међувремену, у неко догледно време и када односи да доведу макар у 
то стање да кажете „добар дан“? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја могу да Вам кажем да знам кад сам се родио, али 
не знам кад ћу умрети, тако да не знам ни да ли ћемо икад разговарати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сам ја питала онако. Нема то много везе с 
овим. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Добар дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који од Ваше браће је 1982. године узео те ствари од, 
како сте рекли, Шемсидина? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Рефик Алију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите овако, генерално упозорила сам сведока, одрекао 
се права, унакрсно идемо само на ово о чему он сведочи какви су му односи са 
Нухију Шемсијем па онда предложите да га испитате на ове друге ствари у 
форми неких додатних питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не ово је питање баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он сведочи за овога, не разговара са Нухију Шемсијем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико година је имао Рефик Алију тад? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па које годиште је Ваш брат Рефик Алију? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Мислим да сад има 50 година. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то рођени брат? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Алији Идриз је ли имао, да ли има неки надимак, како 
га сви зову у Прешеву? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ми га зовемо Рамуш јер му се тако отац зове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, значи унакрсно испитавање, постављање 
питања вештаку, или другом испитаном лицу од стране супротне странке или 
оштећеног после основног испитивања, каже тачка 22 члан 2 ЗКП и онда овде 
исто, значи тамо 402 члан. Значи, ја Вам кажем основно његово сведочење ово 
што је предложила одбрана Нухију Шемсија и да то завршимо, то су околности о 
којима он сведочи. Све ово друго онда ћемо накнадно. И Фатон је имао исто то 
питање па ја сам рекла накнадно, значи само ово о чему он сведочи. Он сведочи 
да не разговарају од 1982. године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све сам разумео. Ово је покушај суда да Вас пита, али 
обзиром да не разговарате са породицом Шемсију Нухија, откуд то да се Ви 
данас појавите овде? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Дошао сам колима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, нисам питао како сте дошли него ко Вас је позвао 
да дођете овде? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Дошао сам да сведочим и да испричам истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, предложио је прошли пут бранилац, Ви сте се 
сложили, онда смо га  позвали. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није то спорно судија. Искористићу онда касније да 
предложим да се он испита на друге  околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи, бранилац окривљених немају ништа? 
Оптужени Фатон, шта сте Ви хтели? Хајдете. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Ја бих суд замолио само да ми одобрите да питам 
сведок, он није за овај случај што је предложио господин Радуловић него што 
смо били ја и он хашени у Хоргошу, а много је битно за поготово за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно што је део Ваше одбране? Добро, споменуо је да Вас 
познаје. Изволите питајте оптужени. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Ја и он били смо хапшени у Хоргош. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да причате унапред причу ако ћете да га питате, 
значи питајте га а не да кажете одговор. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Је л' те питао пошто он не зна име и презиме овог 
припадника МУП Славиша Филић, овај ћелави, је л' те питао тебе за мене је л' 
сам ја био ОВК? Извињавам ако то вређам то ћелави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад Ви њега питате на српском а он човек се користи 
албанским. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, разумем. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Могу и на албански али због вас да буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам и да би било брже, све ми је јасно.  
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Причај ти слободно истину, нико неће да те дира. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Истина је да су ме питали за Фатона Хајдарија, 
питали су ме да ли је био у ОВК, нисам рекао ни да ни не, јер ја заиста нисам 
знао да ли је био Фатон или није био у ОВК. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Довољан је одговор. Је л' те питао је л' долази Шаћир 
Шаћири и Фазли Ајдари у Прешево? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да.  
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Ја ништа више немам, ако хоће да вас то објаснимо 
сад може одмах, ако не после ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако имате нешто да га питате. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Питао сам довољно. Само то је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где Вас је то питао тај припадник МУП, где Вас је 
нашао тај полицајац да Вас то пита? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Није нас пронашао тај полицајац, ми смо хтели, 
прешли смо границу, ухапшени смо у Мађарској и онда су нас вратили у Србију 
и онда кад смо се вратили приликом испитивања  питао нас је. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Колико припадника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви и Фатон? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Колико вас су дошли из Београда само екстра за нас? 
Причамо о припадника МУП, инспектора? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: За мене или код мене су била два лица, да ли је било 
још ја то не знам. Био сам у затвору у Суботици 10 дана и кад су ме испитивали, 
малтретирали су ме, не физички већ психички су ме малтретирали, међутим, они 
знају врло добро да ја нисам био на ратишту на Косову, имао сам и документа 
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где сам се налазио, да сам био на западу и данас их имам. Уколико то занима 
државу ја ћу показати где сам живео, на крају-крајева држава има, поседује, та 
документа па може. Да да не буде да ја имам нешто код себе што је 
фалсификовано, већ држава има само, може да набави сама та документа и да 
утврди где сам ја био од које године до 2000. године где сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видимо у ком месецу су вас то Вас и Фатона 
ухватили па сте били у затвору у Суботици? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Бојим се да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Па ево овако, ја се не сећам тачног времена, али 
мислим да од тренутка када су нас ухапсили и вратили да је након тога прошло 
можда 3 или 4 месеца кад су ухапшена ова лица која се налазе овде. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Тачно је, после месец дана смо хапсили зато што 
нисам престао да будем сведок сарадник, на овако да вас објасним. Реци ми 
Рамиз, је л' овај Филић причао с тобом албански? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Је л' зна перфектно албански? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Немам више питања, хвала што сте ми дозволили. То 
је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? У овом контексту овога? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Свако добро. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Само у овом контексту једно питање. Може ли, 
можда је и рекао, али ја нисам чуо да нам сведок објасни како је изгледао тај 
господин ко га је испитивао, физички да га опише, тај што је говорио албански, 
питао и пре свега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно што је питао Фатон? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је. Он по имену не зна, али физички како је 
изгледао да објасни, да ли је имао косу, није имао косу, имао браду, није имао 
браду, висок, низак, дебео, танак, ако може да се сети? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте више, разумео је. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, да, разумео сам. Реално сад да Вам кажем, мене, 
да вам кажем нешто, кад ме нешто не занима, кад знам да сам невин, ја знам да 
нисам био крив ни за шта, тако да ме то није занимало и не сећам се. Ја сад могу 
да разговарам са вама данас овог тренутка и да сутра заборавим. Највише ме 
занима случај о коме сад говоримо и не сећам се, тачно га се не сећам како је он 
изгледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите оптужени Мемиши? Да ли познајете 
овог оптуженог? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете оптуженог Мемишија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, познајем га.  
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Добар дан. Прво примедбу што суд ме довео у лошу 
позицију сад пошто нисте питали са осталим оптуженима како стоје ствари, да 

ВР
З 1

11
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.06.2012. год.                                                Страна 35/61 
 
 

 
К.ПО2 18/2011 

ли су у добрим односима или у лошим односима пошто знате већ моју изјаву 
коју сам дао пре, ако можете преко Вама да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нас интересује само ова законска та привилегија да неки 
људи не сведоче. Ти односи ако су у завади, ако је то тако важно рачунам да ће 
он да нам каже, за Нухију Шемсија знамо. Какав је однос са Мемишијем? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја сам и очекивао овакво питање, мислио сам да ћете 
ми Ви поставити то  питање. У вези овога ја сам дао изјаву у Прешеву и стојим 
иза те изјаве, нећу да изменим ту изјаву. Нисам волео, није ми била намера сада 
да дижем тензију овде, нисам желео да отварам старе ране или старе ране 
тачније, јер и са овом породицом смо имали доста сплетке или проблема. То је 
било јако рано, врло рано. Мој старији брат Реџеп Алију се посвађао са стрицем 
овог момка овде и ако не грешим знам да га је избо ножем. Након тога после 
неколико година, не знам тачно колико, и његовог брата исто избо ножем, 
играли су фудбал. Због чега се то десило ја то не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И са њима не разговарате?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, не разговарамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли са овом Вашом другом браћом можда Мемиши 
Агуш разговара? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, не разговара. Ја се извињавам, али ми кад не 
разговарамо, дакле један ако не говори онда не говоре сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то важи за све. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако можем да вежем нешто што је рекао оптужени 
Камбер Саити. Дан пре хапшења, нашег хапшења ако се сећа где је био сведок и 
с ким?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да му кажете да видимо да ли с сећа. Да ли се 
сећате кад је ова група Албанаца из Прешева кад је ухапшена?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате где сте били пре него што се то десило? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да нам кажете где сте били? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Био сам кући.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако можем да питам, сад не знам директно или 
индиректно да ли је био у кафић „Или“ у Прешево тај дан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се то изговара? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: То значи кафић „Звезда“ да ли је био тај дан, дан пре 
хапшење? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја сваки дан пијем кафу у том кафићу. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Да ли је био дан пре? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он баш за тај дан пита. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не сећам се, рекао сам да ја тамо одлазим сваки дан, 
али ако сам тога одређеног дана био сувише заузет неким послом онда не 
одлазим, али углавном не може да прође неки дан да ја не свратим тамо да 
попијем кафу. 
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ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако можете Ви да поставите питање у вези да ли је 
био дан пре са? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видим шта тужилац каже. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако са неким. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким је био?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не сећам се с ким сам био, ја сам радио и као 
таксиста, ту ми је било и радно место и не могу да се сетим свакога дана с ким 
седим и са ким пијем кафу. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Али ако може сад да се постави друго питање кад 
последњи пут је видео, ако можете Ви то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Много је важно, пошто изјава, такозвана изјава од 25. 
децембра није тачна, за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није датум 25. него неки други дан? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Него после нашег хапшења пошто сам срео ја 25. у 
Прешеву кад тужилац тврди да је он дао изјаву у Београду, 08:53 завршио а ја 
сам у пола 7 се срео у Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде прво да видим шта тужилац каже. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако Ви можете ако не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тој форми. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ја сам завршио, само ако Ви можете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ако се он не сећа с ким је био онда. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Пријатно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, ја немам ништа против да се то питање постави, 
мада би требало да се затвори за јавност за тај тренутак да се то име изговори и 
онда не знам шта да Вам кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хајде онда ћемо тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам ништа против. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде Ви онда наставите с питањима ако Ви имате. Нико 
од окривљених се није јавио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, ја сам мислио да је сведок у то време био у 
Гњилану можда или је знао, он је малопре рекао да је он био у иностранству. 
Пошто је био у иностранству, ја сумњам да он нешто зна шта с дешавало у 
Гњилану тако да, могао је то да пита да ли нешто знате шта је било у Гњилану 
лета 1999. године? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Није ми познато, јер ја нисам био тад тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Написаћемо, да то не би искључивали, написаћемо име 
на папир и питаћемо сведока да ли зна где је та особа била тада, односно кад је 
последњи пут видео ту особу? Написаћемо једно име на папир, даћемо Вам да 
видите када је последњи пут тај, када сте последњи пут видели ту особу у 
претпостављам Прешеву. Само да нађем папир. Не треба никаква изјава, прво да 
питамо ово. Да ли знате када сте последњи пут видели тог човека? Да ли га 
знате? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да, познајем га. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте га последњи пут видели? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Овог човека последњи пут сам га видео након 
хапшења, пре хапшења, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко још питање? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Тачног датума се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко питање за сведока? Господине 
Крстићу? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ако ми дозволите пошто је комшија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ћете да питате? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: У вези овог човека са именом на папирићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да питате? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли га познаје, од кад га познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да га познаје. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нисам чуо. И да ли може ближе да каже нешто у 
време када га је познавао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не опредељујте време, човек је био у иностранству. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Пре иностранства, разумео сам, 2000. године је у 
иностранству био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, пре 2000-те је био у иностранству.  
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: У време ових догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био човек у иностранству. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Какву репутацију ужива овај човек са цедуљицом у 
Прешеву? У његовом комшилуку живи, ето то је питање ради кредибилитета тог 
заштићеног сведока. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја се извињавам, али реч кредибилитет ја не разумем 
шта то значи. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Какав углед има тај човек кога сте прочитали са 
цедуљице у Прешеву, односно у комшилуку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте више једно исто причате, сада ћу да Вас 
опоменем. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Ево ја му објашњавам 
детаљно. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Сада сам схватио. Моје мишљење, моје лично 
мишљење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте господине Крстићу, шта да помаже старијим. 
Кажите? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Свако има своја мишљење а ја за своје могу да кажем 
да тог човека не воли ни земља, а како ћу ја да га волим, како ја да га волим. 
Човек изађе пред судом и даје заклетву да ће рећи истину, он мора да каже 
истину, а не да барата лажима. Ето толико могу да кажем у вези са тим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко питање? Нико. Кажите ми овако, Ви сте дошли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само, а на кога сте то мислили кад неко изађе пред суд 
да мора да каже истину? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Мислим о том човеку, о том лицу чије име се 
налазило у оном папиру што сте ми овде предочили. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А откуд Ви знате да је он био на суду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он за себе каже да он да каже истину. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, каже, па чујете за кога каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, али кад прича. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, каже за папирић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад прича о њему? За кога Ви кажете да мора да каже 
истину за себе или за тог човека? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ја говорим о том лицу, у том чије име се налазило на 
том папиру које је овде мени предочено. Дакле, о оном човеку о коме сте ме 
питали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А откуд Ви знате да је он био на суду? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Пресуда је јавна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, значи хоћете да Вас удаљим и да 
завршимо ово суђење без Вас. Кажите господине Алија. 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Хвала Вам. Па то за то зна цео свет како да ја не знам 
без обзира на то што имам четири године школе, али ја ипак знам да читам и 
знам да разумем ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Да констатујемо само да је ради испитивања сведоку показан папир 
на коме је написано име и да ћемо то прикључити у затвореном коверту 
овоме записнику. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, Ви сте дошли са ким још?   
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Дошао сам колима још два моја друга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који ће исто бити сведоци овде? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који, ко је дошао са Вама? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Један се зове Чани, а ономе другом не знам име. 
Мислим да је са истог села одакле је Чани али име ми није познато његово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ћерими Шефки? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је возио?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Мало ја, мало он и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим  чији ауто? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Ауто није наш.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позајмили сте кола?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су трошкови онда?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Нормално да има трошкова, јер доћи од Прешева 
овде и има више од 400 километара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико је гориво и путне оне карте, путарина? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Путарина је отприлике у оба правца око 2.000 динара, 
а за бензин не знам тачно колико је потрошено, али моје мишљење је да није 
требало уопште доћи данас овде јер те изјаве које смо ми дали у Прешеву ја 
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мислим да су од важности и да је могло и овде да се предочи и није требало џабе 
чинити такве трошкове, јер ми смо неко од нас извади па и ту губи наравно кад 
долази овде, ми једва зарађујемо новац да би издржавали породицу јер других 
прихода немамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да Вас питам још овај Ваш брат Алији 
Реџеп, он се зове, надимак Реџа је ли?  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Садик Алија? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Садик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има надимак? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Нема он надимак.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Рамуш? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Да. Он се зове Рамуш на име оца јер му је отац умро у 
Аустрији, а Рамуш је имао тек 10 дана од рођења и ми на предлог његовога оца 
звали и дали му име Идриз Алија, јер тако се он звао и од тог тренутка дакле 
када му је умро отац он носи његово име Рамуш.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми сада да ли је Али Реџеп, ја сам тражила и неке 
званичне податке сада на некој функцији на Косову, мислим у влади, војсци, 
полицији или тако нешто? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је неко од ваше браће био са вама у иностранству 
током 1999. године? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Био сам само ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Ви. Добро. 
 

Сведок трошкове тражи на име доласка и то 2 хиљаде динара за путарину 
и је ли Вам довољно 10 хиљада динара за гориво? Тако сте рекли у Служби за 
помоћ и подршку сведоцима и 10 хиљада динара за гориво, а са њим су дошли и 
Ћерими Шефки и Љутфију Ћани, па суд ове трошкове досуђује да се исплате 
сведоку на име доласка све тројице на руке. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико тражите за исхрану? За Вас само, њима ћу 
посебно да то досудим.  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Нећемо уопште, не желимо, ми можемо да живимо 
без хлеба.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не тражите ништа за исхрану? 
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Не, ми желимо само правду, односно речи правде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете онда вама ће на руке исплатити у служби 
за помоћ и подршку сведоцима трошкове за гориво и за путарину и онда можете 
иза тога да, односно сада одмах да останете овде да пратите суђење или да се 
одморите горе, па ћемо прво позвати ове који су дошли са Вама да можете онда 
да отпутујете.  
СВЕДОК РАМИЗ АЛИЈА: Захваљујем вам се, ето толико сам имао да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам, позваћемо Ћерими Шефки. Добар дан. 
Слушалице молим Вас.  
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СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ 

 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо Вас као сведока, као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете све 
што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на питање 
које би Вас и Вам блиске сроднике изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли то разумете? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми молим Вас име Вашег оца и годину када сте 
Ви рођени? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Име оца је Махмут Ћерими. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви рођени, годину и место? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: 1974. године рођен сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Село Гале, а живимо у Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сада живите, Ваше пребивалиште, Прешево? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да, у Прешеву.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ваше занимање? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Земљорадник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли познајете неког од окривљених, Хајдари 
Фазлија, Реџепи Алија, Шаћири Шаћир, Муслију Шефкет, Садик Алија, Идриз 
Алија, Мемиши Агуш, Хајдари Фатон, Хајдари Самет, Хајдари Ферат, Хасани 
Назиф, Хасани Ахмет, Сахити Камбер, Садику Селимон и Фазлију Бурим? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не, осим Самета.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдари Самета, а Халими Рамадана? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не, Љутфију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Љутфију Самета, Љутфију Самета познајете? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Самет Љутфију, не Ахмети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Халими Рамадана је ли познајете? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А Нухију Шемсија? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас је предложила одбрана Нухију Шемсија овде да 
будете сведок, чекајте да видим. Ћерими Шефкет, Ви сте Ћерими Шефкет? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Не познаје окривљене, не познаје чак ни.. 
 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Само мало, ми смо дали своје изјаве у Прешеву и 
ми стојимо иза тога до краја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте овако да унесем ово. 
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 Упозорен, опоменут, са личним подацима које даје, наводи да не 
познаје никог од окривљених па ни окривљеног Нухију Шемсија, чија 
одбрана је предложила да он буде данас овде испитан на претресу, па након 
што је положио заклетву исказује: 
 
 Заклињем се да ћу у свему што пред судом будем питан. 
 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Заклињем се о свему што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Својом чашћу, говорити само истину. 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Говорити само истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: И да ништа од онога што ми је познато.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати.  
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада ћу ја препустити браниоцу окривљеног који Вас је 
предложио да Вас испита, да ми објасни због чега сте предложили овога сведока. 
Изволите господине Радуловићу. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ја не могу ништа друго него ово што је он у изјави 
истакао да је њему познато да породице, ја ћу мало теже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су питања, шта су питања, само питања. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Какав је однос између породица Љутфи Ћанија, да 
између Нухије и Љутфија породице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радуловићу, ево то Вам је питање.  
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да, познато ми је да од 1998. године ове две 
породице не контактирају међусобно. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли зна нешто, неке појединости у вези тога, 
било шта да каже, како, одакле му је познато? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Нисам добро схватио питање па молим Вас 
поновите? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Одакле му је, каже да они не живе ове две 
породице у добрим односима, ја га питам одакле му је то познато?  
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Познато нам је зато што сестра овог Ћаније 
отишла је избегла код породице Нухија без пристанка наше породице и од тога 
времена ми немамо добре односе са том породицом, ето то је разлог.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли се нешто изменило до данашњег дана? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ја не би имао нешто, ако има нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има тужилац питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан, у овој изјави се помиње да је случај удаје 
био пријављен полицији у Прешеву? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: О чему се ради, можете ли то да нам објасните? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Па управо због тога што је отишла без пристанка 
породице, без сагласности породице.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли нешто полиција урадила?  
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СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не. Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико далеко живите Ви и породица у коју се удала 
сестра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то његова сестра.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па сестра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је од Ћаније сестра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да, али и он је рођак са породицом, тако да је и она 
нека сестра њему дође даља.  
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Има око 3 километра.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А са ким је живела сестра тамо? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Рекао сам да ми није познато јер нисмо имали 
никаквих контаката. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Нухију? Не. Добро. Ја сам Вама, исплатила 
сам трошкове претходном сведоку са којим сте дошли колима, реците ми само 
да ли тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам можете онда да идете.  
СВЕДОК ШЕФКИ ЋЕРИМИ: Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или да останете овде да пратите суђење, ми ћемо да 
позовемо Ћани Љутфију да дође. Можете да идете, отпратит ће Вас стража.  
 Добар дан, Љутфију Ћани? 

 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ 

 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвали смо Вас као сведока, као сведок дужни сте да 
говорите истину, лажно сведочење је кривично дело, морате да нам кажете све 
што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на питање 
које би Вас и Вама блиске сроднике изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли то  разумете? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми молим Вас име Вашег оца? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ми са овај странку.  
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Судија да ли Вас разуме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушалице морате да ставите. Име Вашег оца сам 
питала? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Џевад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када сте рођени, година и где? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: 02.02.1960. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Село Гаре.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Прешево.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
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СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Механичар.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству, да ли познајете неког?  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта не? Сачекајте да Вас питам. Прво да чујете имена. 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не. 
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН ПЕРКОВИЋ: Рекао је не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите да ли сте у сродству или можда у завади или само 
познајете неког од ових имена која ћу Вам прочитати Хајдари Фазлија, Реџепи 
Алија, Шаћири Шаћир, Муслију Шефкет, Садик Алија, Идриз Алија, Мемиши 
Агуш, Хајдари Фатон, Хајдари Самет, Хајдари Ферат, Нухију Шемси, Хасани 
Ахмет, Хасани Назиф, Сахити Камбер, Садику Селимон и Фазлију Бурим? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Неке од њих познајем по именима а неке не, све не 
познајем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Нухију Шемси шта Вам је? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ми породично не стојимо добро са њима од 1998. 
године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али се он оженио са Вашом рођеном сестром? Је ли 
чујете шта вас питам, да ли се он оженио, то Вам је зет? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: То је био његов брат, али он је умро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А његов брат и ви не разговарате?  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Од 1998. године.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви желите да сведочите у овом поступку? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ми смо дали изјаву у Прешеву, то је оверено у 
суду и стојимо иза тога што смо том приликом изјавили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите овако, 
 
 Упозорен, опоменут након што га председник већа упознаје са тим 
против кога се води поступак наводи да неке од тих људи познаје по имену 
да Нухију Шемси, брат Нухију Шемси је био ожењен са његовом сестром, па 
су због тога у тазбинском сродству, да су осим тога његова породица и 
породица окривљеног Нухију Шемсија у завади, али да и поред тога жели 
да сведочи, па након што је положио заклетву исказује:  
 
 Молим Вас да понављате за мном, заклињем се својом чашћу. 
 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу у свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да ћу у свему што пред судом будем питан, 
говорити истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: И о свему што сам упознат, све што знам, о томе ћу 
говорити, о ономе што не знам нећу говорити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. Молим Вас да 
понављате.  
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СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: И да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Молим Вас да сада Вас испита бранилац. 
Изволите господине Радуловићу.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Сведока би питао је ли његова сестра Налија? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Није Налија, Назлија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Назлија. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Извињавам се, извините.  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ништа.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли је тај брат Шемси Нухије, је ли мисли на 
Хајриза? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ил је Назлија имала дете да ли му је познато? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Мушко, женско? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Женско. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли зна како се звала? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не, не знам. Немамо контаката.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли је икада ту ћерку, своју сестричину, у 
животу видео? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не, никада. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли је био на сахрани свог зета Хајриза? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да лије био на свадби своје сестре? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не, јер је она без нашег пристанка отишла.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Хвала Вам поштовани председниче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да ли Ви знате где је била Ваша сестра са 
својом породицом 1999. године? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Знам да је била у Куманову, али код кога, где је 
била стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да је била у Куманову? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Од људи, од људи су чули како су они причали, јер 
непосредно немам нека сазнања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су Вам ти људи рекли да се 18. јануара 1999. 
године она породила и да је добила девојчицу? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не сећам се тога времена, јер то прилично давно се 
догодило и нисам био заинтересован о тим стварима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли тужилац има питања, да ли окривљени има 
питања? Не. Тужилац?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је дошло до тога да Ви 16. маја 2012. године дате 
изјаву? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Позван сам и речено ми је да неко од Ваше 
породице треба да посведочи да Ви не стојите у добрим односима са дотичном 
породицом. Дошао је један човек који не припада њиховој породици и питао ме 
да ли постоје могућности и ја сам рекао да, односно пристао сам јер ја нисам 
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пристао да они са мном воде било какве разговоре, односно да разговарају са 
мном.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дошао је неко из њихове породице? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не, он јесте из тога села, али да ли је сада из те 
породице или не, не знам то, није ми познато, али тог човека познајем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Вам речено зашто то служи, чему то треба да 
послужи та изјава? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Рекао је нешто да је то у вези ратних злочина, али 
детаљно нисам био заинтересован, јер то ме стварно није интересовало. Али 
знам да ми са њима не стојимо добро и то је то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питао Вас је суд да ли познајете Шемси Нухију, па сте 
рекли да га не познајете?  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Искрено речено ја њега не познајем, можда када би 
ту између тројице био а да ме неко пита, опет не би га препознао, али брата јесте, 
њега не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овог брата за кога се удала Ваша сестра? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Не, не, ни њега нисам познавао, то је један од 
браће који је да кажем вршњак мој, њега познајем он данас је ту, он се зове 
Мухамед, њега познајем, остале не познајем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је био проблем осим што Ваша сестра није добила 
дозволу породице, је ли постојао неки разлог зашто сте се Ви противили да се 
она уда за? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: То је врло дугачак проблем и не би сада чачкао по 
тим старим стварима из прошлости, али не видим ту да постоји нека веза да ме 
питате о тим стварима.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али Ви кажете нисте у добрим односима са том 
породицом, од кад нисте у добрим односима? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Од 1998. године, од тога тренутка када је сестра 
отишла код њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то Вас питам, који је разлог што се Ваша породица 
противила да се Ваша сестра уда? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Разлог је био зато што је био инвалид, није могао 
да хода и из те болести нажалост је и умро, и за нас је сестра је била преварена и 
наравно управо због тога ми нисмо контактирали ни уопште. И нама је било 
сасвим јасно да она не може да живи у таквој средини са једним човеком који је 
био јако, јако тешко болестан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Вас питам, како је то Ваша сестра преварена а сви 
знају за ту болест, то ми није јасно? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Док је похађао школу он није био тако болестан и 
они су се тада познавали, а како су се касније одвијале ствари, онда то је већ 
сасвим друго, ја могу да говорим само о ономе што сам чуо, али детаље не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ми колико видимо, имали су 21 годину кад су се 
венчали, из докумената?  
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СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Могуће је да су имали толико, али ја не могу да 
тврдим сад да ли је то толико или није, не могу о томе да говорим, апсолутно ме 
није интересовало то у вези са тим нисам био заинтересован.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то, када је Ваша породица приметила да нешто није 
уреду са здрављем, ако сам добро разумео они су другари из школе?  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Неки говоре да су се они упознали у школи и 
касније се он разболео, а она без обзира на то пристала да оде код њега.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има још неко нешто да пита сведока?  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Можда председнице када смо већ код правно 
ирелевантних питања, само да питам је ли и сада тај однос његов према сестри 
нормализован? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада какав је однос са сестром? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Сестра није више ту, она се преудала, удала се 
живи у Рушевцу и има другу децу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли имате комуникацију са њом неку? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Са ким мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са сестром? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Она долази код нас, али са њима више нема 
никаквих контаката нити виђа ћерку. Апсолутно ни ћерку своју она више не 
виђа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је ћерка, код ове породице Нухију Шемси? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Да, код стричева, код Мухамеда, ми не знамо 
много о томе али мислимо да је тако.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Код бабе Арифе је, мајке Шемсија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то може и овако. Добро, а шта Вам је Самет 
Љутфију? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: То ми је брат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени брат. Је ли има он неки надимак? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Кажу да је „Удба“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам досудила претходним сведоцима, односно Рамиз 
Алији трошкове пута, реците ми је ли то за вас тројицу и реците ми колики су 
трошкови исхране ваши? Да ли имате трошкове исхране? 
СВЕДОК ЋАНИ ЉУТФИЈУ: Ми нисмо ништа јели и не знам колико то кошта, а 
он зна, овај који нас довео, колико трошкова је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда је то то, можете да идете јер су код њега, он 
је подигао те трошкове овде у Служби за помоћ и подршку сведоцима и сада сте 
већ вас тројица завршили, а ми ћемо да позовемо Нухију Мухамед. 
 

СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Хтела сам да Вас питам, Ви сте Нухију 
Мухамед, је ли тако, рођени брат Нухију Шемсија? 
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СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били можда на суђењу свих ових дана или некад 
раније? 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не данас, него мислим оних ранијих дана од када је он 
овде? 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Да, био сам у публици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте у публици. Добро. Јесте ли били у посети? 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Да, јуче сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам дозволила слободну посету претпостављам, 
свима је отворена посета. 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да расправимо онда са браниоцем, шта је ово? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ја нисам знао, право да Вам кажем, ако је неки 
проблем, одустајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда ћете из публике да наставите.  
 

За овим бранилац наводи да одустаје од предлога да се саслуша као 
сведок Нухију Мухамед, па суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се отклања извођење овог доказа, а сведок се упућује у део за 
публику. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Нухију, седите у део за публику па 
наставите да пратите суђење. 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је са Вама дошао, ко је још горе од сведока молим 
вас? 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Да, дошао је још један сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове? 
СВЕДОК МУХАМЕД НУХИЈУ: Селајдин Мемиши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли хоћете молим вас да позовете тог сведока. 
 

СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када буде пауза. Мемиши Сељадин? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је Вама Мемиши Агуш? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Рођак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Како да Вам објасним, друго-треће колено, 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По коме? По мајци, по оцу? 
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СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: По оцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ваш отац и његов отац или Ваш деда и његов 
деда? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Мој отац и његов су друго колено, ја и он 
треће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда да вам кажем да 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 блиска лица изложила тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, да ли то разумете? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми онда име Вашег оца? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Селим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења и место? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 27.03.1955., Прешево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прешево. Ваше пребивалиште је Прешево? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Прешево да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Земљорадник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете говорити на српском или на албанском? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: На српском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На српском, добро.  
 
 Упозорен, опоменут, са подацима које даје наводи да му је оптужени 
Мемиши Агуш рођак и то тако што су његов. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сад, сад опет ми кажите, ништа нисам запамтила, ко 
је с ким, деда или отац рођак? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Отац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Да су њихови очеви у сродству. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 И да су у трећем степену сродства. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видим, а то колена, не степен, добро. Само да 
видим да ли сте ослобођени. Добро. Кажите ми сада да ли бисте могли да 
положите заклетву, хоћете да понављате за мном да Вас ту не замарам да читате? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Може. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се својом чашћу. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Заклињем се својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О свему што пред судом будем питан. Да ћу о свему што 
пред судом будем питан. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да ћу о свему што пред судом. Не видим 
добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да понављате за мном, не морате да се мучите да 
читате. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Важи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми још кога познајете од ових Ајдари Фазлија, 
Алија Реџеп, Шаћири Шаћир, Муслију Шефкет, Садик? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све познајете? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: До тог Шаћира ту познајем, пошто ови су ми 
комшији, Ајдари Фазлија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдари Фазлија комшија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шаћир Шаћири? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: То је мало даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто ту код вас? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не, то је сасвим у другом крају града али 
познајем га овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Реџеп Алија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Тај исто у улицу живи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда Садик Алија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: И тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идриз Алија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: То су браћа, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су све браћа. Муслију Шефкет? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Хајдари Фатон? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдари Ферат? 
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СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдари Самет? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хасани Ахмет и Назиф? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Сазнао сам касније ко су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније сте сазнали, добро. И онда овако, Сахити 
Камбер? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Знам и њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Садики Селимон? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фазлију Бурим? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Нухију Шемси? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Знам и њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте са неким од њих у завади, односно у лошим 
односима? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па ја лично не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни са ким. Добро.  
 
 Познаје од оптужених све осим Муслију Шефкета и ни са ким није у 
завади. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Селимон и Бурима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њих познајете или не? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
 
 И не познаје Садики Селимона и Фазлију Бурима. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је то. Сада ће да Вас испита бранилац оптуженог 
Нухију Шемсија, који је заправо и предложио да Ви дођете. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли је сведок био у поседу путничког 
аутомобила марке „Мерцедес“, власништво породице Нухију? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Јел мене питате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да, Вас питам. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да, да, био. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Да ли сте са тим аутомобилом некога возили и ако 
јесте кога и где? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па тачно датум не знам, али знам да је 
Шемсији Нухији брата покојног Ајриза смо возили за Македонију у марту 
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месецу, датум тачно не знам, јер он је требо тамо у неку руску болницу да се 
лечи, тај његов брат био непокретан, а овај Нухији био уз њега стално, тако да 
сам ја морао да га возим јер није знао његов брат ни град ни језик, нисам ни ја 
баш како знам али нешто сам боље од њега познао и Скопље тако да сам ја 
морао њега да возим једно пет-шест пута, ако се не варам до Скопља и назад. За 
март месец говорим и знам и ово да сам ја ишо по њега по брата његовог 
децембра месеца 1999. године и вратио назад њих, пошто је возило тај 
„Мерцедес“ који кажете био пуномоћан мени, његов брат овластио ме, тако да 
сам ја морао да будем да га возим њега заправо јер кобајаги нешто сам више 
упознао тај град, даље не знам ништа. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Рекли сте Нухија, а пошто има више Нухија, више 
браће њих има, на кога сте Нухију мислили? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: На Шемсију. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: На Шемсију? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ко се бринуо о Хајризу болесном? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па једино он био тада. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ко је он, опростите? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Шемсији Нухији који је моро њега да га води 
јер он непокретан био, болест које нису могли ни лекари да га открију зато смо 
хтели да га возимо, пошто један наш рођак исто се оперисо у Русији, не истим 
болешћу, него и њега смо хтели тако да је дошло до те канцеларије где смо 
морали ми да га превеземо њега сваке седмице, он је био уз мене и он морао да 
га пере, да га диже, да га прати у ВЦ и било где, тако без њега није он мого цело 
време да буде, никад није мого, друго не знам шта. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли Хајриз био толико болестан да је он тражио 
малтене да му се један човек потпуно посвети или не? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Он је био толко, он је, епилепсију знате сви 
која је болест, врста болести, то је имо, имали су то лекари али додатно још 
нешто. Он чак био добро, мислим овако причо добро тако да је он морао да буде 
један јак човек уз њега, он је пао, једва су могли и колицама да га возе да га 
унесу унутра или рукама, друкчије се није могло. До смрти његовог он је тако те 
болести имо. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Је ли то био велики проблем породица Нухија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Нормално да је био велики проблем пошто је 
био на лечење у Београду, Скопље, Приштина, где није се тражило по њега 
лечења али нажалост. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Јесу ли се тражила решења и код хуманитарних 
организација? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Код свих, по Македонији и шта ја знам где 
нисмо били, где год се појавило нешто да се може њему да се помаже, али на 
крају ништа није било, умро је. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Мајка Арифа је ли тешко то подносила? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Како да није тешко, то јој је рођено дете, која 
мајка би то могла да поднесе. 
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АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Јер знате нешто о односу рахметли Хајриза у 
односу на његову жену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто је то важно? Да сачекамо. Зашто је то важно за 
одбрану окривљеног Нухију Шемсија код оволиких сведока? 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Комплетна слика, знате, видите и та несретна жена 
како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радуловићу, пазите, Ви имате оволико 
сведока, тужилац се сложио, ми ту нисмо имали нешто много избора него да их 
све позовемо али оно шта је важно, а шта није, ето то је то, да ту раздвајамо те 
чињенице. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ја увек мислим да је истина ипак у целини. Знате, 
човек је ипак у сотеровском смислу троспратно тело или физис или сома, што 
кажу Грци, па пнеума или душа или руах што кажу Јевреји или дух. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али господине Радуловићу. Господине Радуловићу. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Овај свет је очигледно напустио, знате ту 
аристотелу трипатицију и зато се нашао у овом ћорсокаку у коме се нашао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо господине Радуловићу, него смо за сада још увек 
на терену чињеница, а што се тиче овог духовног то и каква је личност и тако 
даље, ту смо већ извели данас довољно доказа. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Знате зашто је то важно? Утицај мајке на сина 
поготово у једној породици где постоји, у ствари у суштини племенско уређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да онда завршимо са овим сведоком па да нам то 
касније. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Њена реч је, њена реч је, пазите, закон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Она је имприматор, она изриче и хоћу да кажем да 
то је итетако могло да утиче на оптуженог Нухију Шемсију да потпуно се 
посвети свом брату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пажљиво ћу Вас слушати кад будемо завршили са 
сведоком да могу да крену већ на пут.  
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, ако имате питања за сведока. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако не, да ли тужилац има? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате судбину Нухијевог брата? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Којег? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овог што је био болестан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао већ. Рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Него да ли знате кад се то догодило? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Кад је умро или кад се разболио? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И једно и друго, кад се разболео и кад је отишао са овог 
света? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па он се разболио, ако се ја не варам, више, за 
садашње време, више од 15 година, а умро 2006 – 2007. тако нешто, не знам 
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тачно датум, могу и да грешим али. За његову болест имате можда доста тих 
доказа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Морам да Вас питам да ли знате где је живео брат? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Док је био болестан или? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До смрти? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У Прешево. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У Прешеву. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У Прешево је и умро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, а ко се о њему старао? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Нисам разумео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде овако, да ли је Агуш Мемиши био припадник 
ОВПБМ? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Појма немам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Шемси Нухију био припадник ОВПБМ? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ни то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате кад је Шемси Нухију отишао у Швајцарску? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 2001. ако се не варам, не знам тачно али тако 
нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па ко се онда старао о брату? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Он има још браћа, али тај је био то време док 
је он био толко болестан, он кад је пао није требо више, није ходо уопште, онда 
њему није било толко много јер он има пет браћа, ако се не варам, још здрави 
који су били осим њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли ваша породица у неким рођачким односима са 
породицом Нухију? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У каквим? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па како да вам кажем, нисмо толко далеко, 
двоје-троје колена тако иду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ресавац? 
АДВ. БОЈАН РЕСАВАЦ: Бранилац Мемиши Агуша. Да ли је господин, Ви сте га 
питали да ли је он са неким у завади и он је рекао „Он лично није“, а да ли му је 
познато да постоји нека свађа, завада између породице Алији и породице 
Мемиши? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
АДВ. БОЈАН РЕСАВАЦ: Хвала. Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Крстићу. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја бих замолио и суд да ми помогне да не прилажем 
ја дописе. Питао бих га да ли познаје сведока са цедуљице коју смо показали 
претходном сведоку и какав углед тај сведок, ако га познаје, има у Прешеву? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даћемо Вам сада један папир, ја Вас упозоравам да то 
име не смете да говорите наглас, нити да о томе причате касније. Прочитаћете то 
име и одговорићете на питање да ли га знате и ако знате какав углед ужива у 
средини где живи? 
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СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате какав углед ужива у средини где Ви живите? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Он не у нашој средини, него он нема никакав 
углед нигде на свету. Где год је стиго он је крао, он је, не само штоје крао него 
он је свашта и радио. Ја сам сигуран да и Ви сте се уверили ко је и шта је он све 
направио. Он је крао и у цркву и у џамију и људима и тракторе и шта није стиго 
и у иностранству, па су га истерали отуд и вамо и тамо, немам шта даље да 
причам о њему. Ја сам сигуран да и Ви знате доста о њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли је сведоку познато да се тај сведок са цедуљице 
бавио и дрогом? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Е то не знам. Он по џеповима можда је носио 
ко зна колко пута али ја видо нисам. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Значи можемо да закључимо да је он занатлија био?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, не обављате унакрсно, не обављате 
унакрсно испитивање. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па добро, ја сам мислио да искористимо прилику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Ви питајте, значи основно питајте, немојте 
унакрсно испитивање и немојте Ваше примедбе господине Крстићу. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја Вас судија молим да имате бар аршине као и са 
тужиоцем. Тужиоцу све дозвољавате, а одбрани ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, немојте замарати суд и овог сведока 
сада, молим вас, таквим понашањем. Наставите са испитивањем. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ево само још једно питање. Да ли сведок познаје 
било кога у Прешеву ко је у добрим односима са овим сведоком са цедуље? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: То не знам. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не зна, добро. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ја оно што сам знао, реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко да ли има питања? Изволите оптужени 
Мемиши. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Добар дан, оптужени Агуш Мемиши. Ја бих питао 
само сведока да ли зна тај човек, то име што је прочито, какав надимак је имао 
ако је имао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сад не може, како ће он то, да ли зна, немојте 
говорити али нам кажите да ли знате? 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Ако има. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ви знате што сте мени дали да прочитам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли Ви знате надимак? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна. 
ОПТ. АГУШ МЕМИШИ: Немам друга питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите Фатон, па ће тужилац онда. 
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ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Ја бих пито овог човека, пошто ми је комшија и фала 
што је дошо, о томе што је он био жртва овог човека што је писано овде али није 
споменио, не знам због страха или не знам шта му је, али лично човек овај са 
цедуљом, крао му кола, имао он несрећу, незгоду на аутопут Прешево-Врање и 
од тога није ни одговарао. Само хоћу да кажем за то нек прича слободно, да каже 
и ко је овај човек, само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је, рекао је. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Али није реко за што је њега лично крао му кола. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: О крађи смо причали, он је моје возило узео и 
полупао то ауто, ви нисте ме питали. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Е само то. Хтео сам да питам, његов кредибилитет, 
зашто је он дошо да буде сведок сарадник, ко је тај човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фатоне, морате сад да се вратите на место и 
коментарисаћемо после. 
ОПТ. ФАТОН ХАЈДАРИ: Да, извини. Пријатно, фала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете сви знамо, па Вас ја сад питам а како Ви знате 
да је он овде нешто говорио? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: За кога мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то није рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај са цедуљице. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то није рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, рекао је. Овако је рекао судија „И ви знате“, тако је 
рекао, „И ви знате“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Надимак, он је за надимак, за надимак се то односило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, не за надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За надимак се односило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, пре тога, погледаћете у транскрипту, није важно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је, суду се обратио „и ви знате какав је он, видели 
сте га, причали сте с њим“, то је смисао био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: „Видели сте, причали сте с њим“. 
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ:  Па било је на телевизији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли Ви знате да је тај кога сте прочитали овде 
био? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Где је био? Не питате ме где је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да је он сведочио у овом суду? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не знам да ли је био или није био, одакле ја 
да знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли знате да ли су Агуш Мемиши, Фатон 
Хајдари и то лице са цедуљице били другари? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: И то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је Ваша кућа далеко од куће Агуша Мемишија? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 50 метара, нема ни 50. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико је далеко од куће у којој живи то лице са 
цедуљице? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 200 метара, отприлике. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Фатонова кућа? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 10 метара, 15. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А они сви су овде причали да су они другови из 
детињства, да ли то знате? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па да вам право кажем да ли се они дружили 
или нису, нису се они дружили у моју дворишту, можда су на путу, то је улица, 
главна улица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кажу да су на тој улици играли фудбал. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па могли су они да играју, ја то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате где је Агуш Мемиши био током лета 1999. 
године? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У Македонији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Македонији? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био у Гњилану можда? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не само Агуш Мемиши, него сви су били јер 
доле као и сви што знате, ми смо били у тај троугао, ту је било свашта и свачега. 
Ту се морало да се бежи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Како је дошло до тога да одете Ви и Нухију 
Мухамед у општину Прешево у Месну заједницу да добијете ову потврду? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Како смо добили? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте отишли тамо, којим поводом сте отишли? 
Како је дошло до тога да дате неку изјаву? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да дамо изјаву? Коме да дамо изјаву? Могу 
да прочитам? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Можете. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ову изјаву смо дали, то је дао неко други ту 
изјаву, него ја сам то потписо, нисам ја ту изјаву дао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Значи то је неко други дао, нисте Ви? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па Ви ме питате с неку другу намеру, чекајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И са првом и са другом, са свим намерама Вас питам. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: С прву и са другу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте дошли до тог? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Како смо дошли? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете нисте дошли, то је одговор, ја сам тако, Ви 
кажете нисам био тамо. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не, не, не. Ви сте тако брзо да нисте ми дали 
ни да прочитам, ни о чему се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли дали неку изјаву? 
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СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Дали смо ту изјаву да је тај Шемси Нухији 
имо, да не причају са оним, још један ту се спомиње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким не причају, знате ли с ким не причају? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Презиме Удба, шта пише, е тако, да они су 
били у непријатељству стално, да је тај покојни Хајризи имао његову сестру и да 
нису причали и не причају никад више, како је могло до тога да дође тако да смо 
ми то направили, не направили, брат његов да је био колко ја знам данас, дао ту 
изјаву. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Јесте ли Ви ишли тамо у ту општину? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па ја из те општине сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, да ли сте ишли у зграду Месне заједнице? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А што сте се мало пре изненадили кад сам Вам дао ово 
да прочитате? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је било 18. маја, пре 20 дана, пре непуних 20 дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Поштовани, председнице, знате ово није тајна 
служба, нити ЦИА, нити БИА, питајте га Ви молим Вас у име свих нас је ли он 
потписао ову изјаву или не? И да ли га је ико натерао, да ли га је ико преварио, 
да ли икакву силу, питајте га конкретно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али он нама ту сведочи. 
АДВ.ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Ваљда има право одбрана, носилац формалне 
одбране има право да организује одбрану и ја сам све то тражио од његовог 
брата да каже, можеш ли да дамо једну реплику на оно што је написао тужилац у 
извршном делу оптужнице и у образложењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, и сад шта је проблем? Човек се сетио. 
АДВ.ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Право на одбрану је загарантовано свим 
декларацијама, свим пактовима, свим уставима, сем изгледа тужиоцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сетио се човек да је било. Јесте ли били Ви у општини? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли потписали?  
АДВ.ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Јеси ли потписао или ниси, шта петљаш? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ:  Па ја нисам знао о чему се ради, како нисам 
потписао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Радуловићу. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Шта се тражило од мене да ја потпишем. 
АДВ. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ: Јеси ли потписао или ниси? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Чекај, прво треба да ми докажеш шта сам ја 
потписо, где сам потписо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, пустите. Гледајте овде, уопште немојте да 
гледате на другу страну. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па ево ја ћу да гледам свакога у очи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само нас троје, пазите. То је то. Кад се вратио Мемиши 
Агуш у Прешево, после бомбардовања? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А његова породица? Је ли он био с породицом или сам у 
Македонији? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Био с породицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се вратила породица је ли то знате? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па, вратила се у јануару ако се не варам, ако 
се не варам, не знам тачно, нисам сигуран. Тачно датум не знам ко се како тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли долази у лето, у јесен у Прешево? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није долазио или јесте? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Долазио, долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1999.? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: 1999. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите, он нама каже да је ишао у ОВПВМ, да је био и 
командант, командир, не знам шта. Међутим нас то не интересује. Нас 
интересује нешто друго, период од јуна до децемра 1999. године и то ја Вас 
питам шта је био његов отац у то време, значи у лето где је радио отац Мемиши 
Агуша у то време 1999. године, значи јун, јул, август и тако даље? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Отац је радио као кондуктер на аутобусу 
Прешево-Приштина ако се не варам, или Врање-Прешево-Врање-Приштина, 
тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И где је био Мемиши Агуш у лето и јесен и ето 
док није отишо у ОВПБМ? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Где је био? Био кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где кући? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У Прешеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли можете отприлике да ми кажете од ког 
месеца је он био код куће? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: А то ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где сте Ви били током бомбардовања? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У Прешеву, кући сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте све време били кући? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Осим ту времена док сам ја ишо Прешево-
Скопје и назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим што сте возили овог болесног брата? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. Тако да сам моро, имо сам и породицу ја 
своју жену и децу кући да сам моро тако да се вратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ме је занимало где је био Мемиши Агуш, значи 
у лето, јесен и свакако пре одласка у ОВПБМ, ако то знате. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето то шта му је радио отац и на којој линији то смо већ 
знали, то нам је он сам рекао. Изволите.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте кажете у марту одвезли болесног брата и 
Шемсија у Скопље. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да, да, 1999. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 1999. Колико сте се задржали тамо? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па ми смо, ја сам ту 27. – 28. тако нешто 
последњи пут сам био у руску агенцију 27. или 28. задње заказано смо имали тог 
дана у ту болницу и ја сам тад се вратио у Прешево. Након недељу дана сам ишо 
једно време али сам морао да се вратим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли они остали ту, јесу ли они остали у Скопљу или 
су се с вама вратили? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не, не, они су остали у Куманову. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Куманову, е па то Вас питам. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Из Куманова за Скопје сам морао ја да их 
возим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из Куманова да возите у Скопје? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесу ли кад сте их одвели у Скопје, јесте се заједно 
сви вратили или? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сви сте, значи један дан то траје? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не, трајало је један дан и два у Скопју тако 
смо, десило се и два дана, а за држање веће није имало у Скопје они су нам тада 
рекли да то кошта нешто више од 10.000 тадашњих марака да се превоз, било све 
организовано, да иде он с њим тамо до Москве и ми смо се вратили и након тога 
се догодило и бомбардовање и све шта није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је било у децембру 1999.? Кажете, ако сам ја 
добро разумео, да сте опет ишли у Скопље. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У децембру? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Онда ништа, онда сам погрешно разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите ми. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: У децембар их вратио ја лично с колима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле сте их вратили то? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Из Куманова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из Куманова? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Ишо сам ја, возило било на моје име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Нухију? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Који Нухију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Шемси? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Шемси, да, и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он се вратио. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Он и тај покојни брат, жена. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком граду је био онда Мемиши Агуш у Македонији? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па у Куманово, Скопје, где би мого, не знам 
тачно ја те локације где је ко је био за време бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми молим вас колико износе трошкови 
Ваши данас за долазак? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Трошкови су, 800 километара, рачунајте Ви 
то сами знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дошли? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: И путарина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дошли? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Аутом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аутом? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли рачуне оне одсечке са путарине? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Баш те с путарине, не знам мало пре ми неко 
реко, ту сам оставио у кафану, немам. Па ви знате шта кошта и путарина и пут и 
све, шта ме малтретирате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, путарина ових 2.000,00, гориво. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Да, 2.000,00. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гориво? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па гориво испод 10.000,00 не можеш да 
прођеш.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Трошкови исхране? 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Па и ту за особе 2.000,00, тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 За овим сведок трошкове тражи на име доласка аутомобилом из Прешева 
до Београда и натраг 10.000,00 динара за гориво, 2.000,00 за путарину и 
трошкове исхране 2.000,00 динара, па му суд 
 

Д О С У Ђ У Ј Е 
 
 14.000,00 динара, што ће му се исплатити у Служби за помоћ и подршку. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас сада можете да идете. Ми ћемо овако морати 
сада да завршимо. Можете да идете. 
СВЕДОК СЕЛАЈДИН МЕМИШИ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми ћемо завршити данас због тога што сада креће 
суђење поподне. Молим вас да, само да видимо. Рећи ћете сада предлог, сутра 
ћемо расправљати о тим предлозима. Господине Крстићу, изволите. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Онај предлог да поновим, судија, сутра радимо је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да понављате, шта питате? 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па нисте одлучили о подвозним средствима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Крстићу, само ако има нешто ново. 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, није ново, само одлучите. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће што ћу вас обавестити то је. Седите господине 
Крстићу. Овако, ми смо донели решење да се обави вештачење преко судско-
психијатријског одбора. Међутим, у међувремену сам ја контактирала, постоји о 
томе и белешка у списима, што ви вероватно нисте погледали, па вам зато ја 
кажем да то само вештачење траје иначе минимум 6-7 месеци, а сада због 
годишњих одмора и дуже. У том смислу нећемо за сада ништа одлучивати, ја вас 
обавештавам да је то значи 6-7 месеци минимум временски за вештачење да 
постоји у Београду Институт за ментално здравље и у оквиру тог Института 
Центар за судску психијатрију, значи то је да Центар за судску психијатрију где 
вештачи неки психолог, психијатар и тако даље, где је шеф тог одсека 
примаријус Слободан Симић и где они то све вештачење раде краће наравно, 
имајући у виду колико особа се поверава. У том смислу видећете да ли је 
потребно или није да се обави вештачење па ћете у том смислу можда у неку 
руку да тај предлог који је имала одбрана и по коме смо ми одлучили да можда 
да расправимо сутра о њему када сте добили ове информације. 
 
 Затим сутра ћемо погледати оно што је стигло од писмених доказа, што 
смо тражили и погледаћете ону документацију која је стигла из комисије коју је 
донела Весна Бошковић па ћете рећи сутра да ли има потребе да зовемо Весну 
Бошковић за среду и коначно Мемиши Агуш ће наћи времена да сутра или 
прекосутра се обрати да погледа снимке који су стигли и у том смислу, значи ЦД 
са фотографијама, и у том смислу да бранилац и оптужени виде шта ће са тим. 
Значи, ја уважавам да ви сами нисте  могли да нађете те доказе и да је то морао 
суд да уради, међутим ваше предлоге ћете сами затим да осмислите у том 
поступку. 
 
 Наставићемо сутра у 09:30 у истој овој судници.  
 
 Сутра господине Крстићу. 
 
 Довршено у 14:03. 
 
АДВ. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Супруга и отац, пет минута може? Хвала судија, а 
око ових средстава ништа не рекосте. 
 
 
 
Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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