
К-По2 бр.4/2015 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса  
одржаног дана 25.04.2018. године  

 
Председник већа: Добар дан. Седите.  
Председник већа отвара заседање у кривичном поступку К-По2 4/15 против 

оптужених Миладиновић Топлице и других због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ, у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ, 
по оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године и 
других, последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од 
22.12.2015. године.  
 
 Веће суди у неизмењеном саставу.  
 

Констатује се да су на главни претрес приступили:  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, 
 
оптужени Топлица Миладиновић је ту, Поповић Срећко је ту, Кастратовић 

Славиша је ту, Богићевић Бобан такође, Корићанин Вељко је присутан, Сокић Абдулах 
је ту, Мишић Синиша присутан, Крстовић Владан такође, Павловић Лазар ту и 
Ивановић Милан... Шта је са Ивановићем? Добро.  

 
Присутни су браниоци оптужених, за оптуженог Миладиновић Топлицу адвокат 

Горан Петронијевић за кога се по заменичком... 
 
Адвокат Крсто Бобот: Адвокат Крсто Бобот по заменичком пуномоћју за 

адвоката Горана Петронијевића. 
 
Председник већа: За кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат Крсто 

Бобот.  
 
Адвокат Крсто Бобот: И само да обавестим Вас и веће, замолио ме је колега 

Перовић... 
 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Рекао је да има неко друго суђење, да ће каснити 15-так 

минута, да га ја заменим до његовог доласка тако да ћу ја заменити и њега. 
 
Председник већа: Добро. Добро. Је ли имате заменичко или?  
 
Адвокат Крсто Бобот: Мислим да за колегу Перовића немам, доставићу 

накнадно. За колегу Петронијевића имам... 
 
Председник већа: Дакле даље за оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав 

Борковић. За оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје. За оптуженог 
Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот. За оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Крсто 
Бобот по заменичком пуномoћју које ће доставити.  
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Корићанин, где је Корићанин, јесте сагласни да док не дође Ваш адвокат? Јесте. 
Добро.  

За Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић,  
 
Адвокат Борислав Борковић: Ја ћу данас...има негде у спису, ако нема... 
 
Председник већа:   ...за кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат 

Борислав Борковић. Има га, имам га у евиденцији да постоји. За оптуженог Мишић 
Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић. За оптужене Крстовић Владана и Павловић 
Лазара, адвокат Ненад Петрушић и за оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша 
Перовић, за кога се такође јавља, је ли тако, адвокат Крсто Бобот. Па је питање за, али 
нема ни Ивановића сада, не можемо ни да га питамо... 

 
Адвокат Крсто Бобот: Ја никакву информацију немам. 
 
Председник већа: Немате. Да ли има неко тамо информацију од вас ко је 

показивао? Немате, немате информацију.  
 
Дакле није приступио окривљени Ивановић Милан, уредно обавештен.  
 
Ту је дакле и пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.  
 
И обавештен сам да су приступили сведоци Сали Никчи и Халит Гаши.  
 
Ту су и судски тумачи Гани Морина и Еда Радоман, добро.  
 
Нису приступили сведоци Ђељоне Гаши и сведок Иљфете Хаџијај. Нема доказа 

да су позив примиле.  
 
Ја могу да имам предлог, али ајте прво вас да чујем. Дакле није приступио 

Ивановић Милан, имамо ова два сведока који су дошла, шта кажете тужиоче да ли да 
раздвајамо?  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Овај.... да, предлог за раздвајање, исто тако 

и предлог да му се одреди притвор по плану 211 обзиром да није оправдао свој 
изостанак.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине предлаже да се раздвоји поступак према 

окривљеном Ивановић Милану и да се главни претрес одржи, а истовремено да се 
према истом притвор одреди имајући у виду да исти није приступио на главни претрес, 
а уредно је позван.  

 
Шта кажете браниоци?  
 
Адвокат Крсто Бобот: Ево ја у својству заменика колеге Перовића, ја... 
 
Председник већа: Само кажите Крсто Бобот. 
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Адвокат Крсто Бобот: Адвокат Крсто Бобот, ја сам, не противим се предлогу за 
раздвајање, мислим да је процесно целисходно имајући у виду да су приступила два 
сведока, а наравно морам да се противим предлогу за одређивање притвора, мислим да 
је преурањено постављен тај предлог, свакако ће суд службено проверити који су 
разлози недоласка, па у зависности од тога да се..., може се применити нека од мера 
обезбеђења присуства, мислим да у овом тренутку нема основа за одређивање притвора 
као најтеже мере обезбеђења присуства.  

 
Председник већа: Добро. Изволите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: У овом предмету већ нажалост имамо 

лоше искуство са тим да већ неки недостају овде на оптуженичкој клупи, тако да 
мислим да ово није драматична мера, већ је он могао то на неки начин оправдати и пре 
почетка претреса, тако да није уопште то тако драматично. 

 
Председник већа: Добро. Браниоци остали око раздвајања? Је ли се противите? 

Не. Добро. Добро.  
 
Веће доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Раздваја се кривични поступак у односу на окривљеног Ивановић Милана по 

оптужници КТРЗ број 4/10 од 22.12.2015. године, у односу на кога ће се поступак 
посебно довршити.  

 
Суд доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се главни претрес одржи и настави у фази доказног поступка у односу на 

преостале окривљене.  
 
Главни претрес је јаван. 
 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
 
Суд доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се у доказном поступку као сведоци испитају Сали Никчи и Халит Гаши.  
 
Добро, ајте прво да видимо како се чујемо са тумачима. Добар дан, јел се чујемо?  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Добар дан. Ја Вас чујем, Ви мене? 

Судија добар дан.  
 
Председник већа: Е сада Вас чујем.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: И ја Вас. 
 
Председник већа: И Ви мене чујете. Добро. Само да видим да ли и преостали...,  
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: Судија... 
 
Председник већа: Молим? 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Када већ слушате, мислим да у овој 

судници постоји проблем да неће моћи оптужени да чују тамо превод, чини ми се да је у 
овој судници тако, па ако можете да проверите пре почетка.  
 

Председник већа: Тако је, да, да, сада само да их питам, јесте сада чули тумача 
шта прича? Јесте.  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Чујете када вичем, је ли? Како?  
 
Председник већа: Ево они климају главом да Вас чују.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Одлично, још боље.  
 
Председник већа: Значи поправили су то шта је требало. Добро. Сали Никчи. 

Еда сада Ви нешто реците да видимо да ли Вас сведок чује?  
 
Сведок Сали Никчи: Да.  
 
Председник већа: Да ли чујете?  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Чује, каже да чује.  
 
Председник већа: Каже да чује. Добро, и ми Вас чујемо, и уреду је.  
 
Приступио сведок Сали Никчи, идентитет утврђен увидом у личну карту, лични 

број 109734496 која се након увида враћа.  
Добар дан ако нисам рекао ево поново, добар дан. Кажите ми Ви сте већ 

сведочили, последњи пут сте Вашу изјаву давали путем видеоконференцијске везе, то је 
било 07.06.2013. године, том приликом сте дали неке личне податке, да ли су се мењали 
лични подаци у погледу околности које могу бити промењене, адреса или нешто 
слично, или је остало исто као тада? Еда је ли Ви преводите ово? 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Све време је преведено. 
 
Председник већа: Добро, је ли се мењало нешто од личних података, то ми је 

важно везано за тај 07.06.2013.? 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Судија изгледа да не чује, ево сада ћу 

му ја поновити.  
 
Председник већа: Е сада поновите.   
 
Сведок Сали Никчи: Нема никаквих измена, сви су подаци исти.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да ли ме чујете судија?  
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Председник већа: Чујем, чујем, него покушавам да појачам овде.  
 
Дакле са личним подацима као на записнику од 07.06.2013. године, без измена.  
 
Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Добро. Потсећам 
Вас да сте положили заклетву на том главном претресу 07.06.2013. године.  

 
Сведок Сали Никчи: Да, тако је. 
 
Председник већа: Добро, тог 07.06.2013. године Ви сте дали Вашу изјаву, па ме 

занима да ли остајете при тој изјави коју сте тада дали?  
 
Сведок Сали Никчи: Да.  
 
Председник већа: Ајте нам укратко испричајте тај догађај, знате о чему се ради 

14. мај шта се десило? Добар дан, изволите. Само секунд један. 
 
Констатује се да је у 09,52 приступио адвокат Перовић Небојша.  
 
Изволите седите. Проблем неки? А информације да... У вези Ивановића, човек 

се... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Могу на 5 минута да одсуствујем? 
 
Председник већа: Можете. Није се појавио, постоји предлог тужиоца за 

притвор, слободно изађите, изађите пошто ионако имамо сад решену процесну 
ситуацију, Ви можете изаћи, знам да хоћете да обавите вероватно телефонски разговор. 
Добро. Дакле 14.05.1999., ајте нам чега се сећате везано за тај дан? Јутро, шта се 
дешава?  

 
Сведок Сали Никчи: Тога дана су они дошли, ми смо били код куће, био сам са 

оцем, мајком, породицом. Кога су ухватили убили су. Ми смо били сакривени .... 
 
Председник већа: Само станите Еда, само секунд. Гледајте што мање те 

заменице да користите они, ови и тако даље, кажите који они. Када кажете они морате 
бити прецизнији па да нам кажете ко су то они... 

 
Сведок Сали Никчи: За нас је то била војска, можда је била и полиција ја сада 

не знам ко су они били, коме су припадали тачно.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Сали Никчи: Кажу да су били „Шакали“, а редовна војска нас није 

дирала. Ми нисмо знали ко су они, ја сада не знам да набрајам имена, нисам знао ко су 
они. Убили су оца, мајку, породице.  

 
Председник већа: Ајте нам пут опишите, ујутру шта се дешава, шта сте радили, 

шта чујете, шта видите, ајте нам чега се сећате? Ето. Не очекујем да се сетите свега 
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наравно после толико времена, али ето чега се сећате, па ће Вам помоћи можда кроз 
питања тужилаштва и одбране.  

 
Сведок Сали Никчи: Е овако, тога дана они су ушли у село, ми смо отишли. 

Онда су они окупили све које су нашли по кућама и убили. Ми смо отишли.  
 
Председник већа: Како убили? 
 
Сведок Сали Никчи: Причам сада о јутарњим часовима. 
 
Председник већа: Како убили, где убили, кога су где одвели и тако, мало 

детаљније то ако можете да се сетите.  
 
Сведок Сали Никчи: По кућама убили, спалили. 
 
Председник већа: Добро. Даље.  
 
Сведок Сали Никчи: Након тога смо отишли, затекли смо их, горели су у том 

тренутку, покушавали смо, нисмо смели да их спасемо, нисмо знали шта да радимо са 
њима, ето то је.  

 
Председник већа: Са њима, са убијенима, на њих мислите?  
 
Сведок Сали Никчи: Да.  
 
Председник већа: Добро ајте, ја сам хтео да се укључим али онда да 

испоштујемо, тужиоче ајте Ви, па одбрана, па ћу ја на крају.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Бруно Векарић, заменик тужиоца за ратне 

злочина, ја Вам  захваљујем у име тужилаштва што сте дошли овде да сведочите.... 
 
Председник већа: Само мало гласније морате, ја Вас слабо чујем, а вероватно и 

остали. Е сада Вас не чујем уопште. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Сад ни не причам.  
 
Председник већа: А сада је... не, не, нешто шуштање је престало. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Океј.  
 
Председник већа: Е сада Вас чујем. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заменик тужиоца за ратне злочине, Бруно 

Векарић. Захваљујем Вам што сте дошли да сведочите у овом претресу. Имам неколико 
питања дакле остајете је ли тако при свом исказу од 07.06.2013. године у потпуности? 
Да ли остајете?  

 
Председник већа: Па рекао је да остаје.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Океј, па да, само то је увод.  
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Председник већа: Па не, али нема потребе да понавља сада да не губимо време 
са преводиоцима, ајте на питања.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте они дакле како су ти људи 

изгледали, рекли сте можда је војска, мало полиција, да ли можете да опишете 
униформе које су имали? У шта су, у чему су били, да ли су били обучени у маскирне 
униформе, једнобојне, је ли можете то да прецизирате молим Вас?  

 
Сведок Сали Никчи: Да су ме ухватили у том тренутку ја сигурно не би морао 

да приметим, не би могао да видим које су униформе, не би ни помислио на то, а с 
обзиром да сам био даље од њих овако из даљине сам видео и сада не могу тачно да 
кажем.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате можда боје, плава, зелена?  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Ја ћу буквално да преведем, он је рекао 

„помешано“.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Значи једно и друго? Реците нам да ли 

можда сте били у прилици са те раздаљине да видите нека обележја на лицу, да ли су 
имали неке шаре, нешто, да ли су били намазани, да ли су имали нешто на главама 
специфично, да ли су имали неке посебне капе, тако неке детаље које могу да нам 
помогну у смислу идентификације?  

 
Сведок Сали Никчи: Ја нисам могао да се сусретнем са њима, да су ме ухватили 

убили би ме. Не знам да ли сам јасан. Био сам на одређеној раздаљини, тако да нисам 
могао да приметим све то, јер рекао сам да сам био близу.... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, да, то сам Вас и питао, добро.  
 
Сведок Сали Никчи: Да сам био близу ухватили би ме, а да су ме ухватили не 

би се извукао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Питао сам да ли сте у прилици..... 
 
Сведок Сали Никчи: Био је један носио шешир, пушкомитраљез, али био сам 

далеко, нисам могао прецизно, са прецизношћу да утврдим шта је ко носио и како је 
изгледао.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да са прецизношћу, али ево и то је значајан 

детаљ, дакле шешир, пушкомитраљез и тако, да ли се можда сећате још неког таквог 
детаља, мислим са те даљине на којој сте били? Оно што нисте могли да видите нисте 
наравно. Добро, океј. Кажите. У реду, колико је било тих људи, то сте вероватно могли 
да приметите?  

 
Председник већа: Ајте станите само један секунд да помогнем тој Вашој 

дилеми, можда сам очекивао да Ви предочите али да се после не враћамо на тај део, 
рекосте да је био, да су били далеко и да нисте могли да видите детаље.... Изволите. А 
да су Вас видели убили би Вас, је ли тако? 

 
Сведок Сали Никчи: Да.  
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Председник већа: Међутим у делу овог исказа од 07.06.2013. године Ви кажете 

„ова двојица су била јако близу, ја сам био ту у жбуну се крио, а ове остале сам мало 
даље гледао“, која су то двојица била јако близу?  

 
Сведок Сали Никчи: Један је носио шешир. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Сали Никчи: Не сећам се, знате прошло је доста од тог датума, од тог 

дана, тачније... 
 
Председник већа: То си рекао и на почетку да...разумем те.  
 
Сведок Сали Никчи: Ја нисам могао да приметим и да видим ко шта носи, 

имали су неко оружје, неке пушке, али ја... 
 
Председник већа: Шта су радила та двојица која су Вам била близу?  
 
Сведок Сали Никчи: Пуцали су из аутомата. 
 
Председник већа: Јесу говорили нешто?  
 
Сведок Сали Никчи: Не сећам се. 
 
Председник већа: Не сећа се. Извините тужиоче.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Поштовани суде ја сам поставио такво 

питање да значи из прилике у којој је он био, да опише како, тако да сада када ћу 
поставити то питање допустите ми да ја одлучим молим Вас. Хтео сам само да Вас 
питам.... 

 
Председник већа: Тужиоче ја увек могу да реагујем ради појашњења. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Наравно, наравно... 
 
Председник већа: Он је рекао да... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И ја сам сада хтео да појасним исто. 
 
Председник већа: Да су били далеко, а ја онда да не бих се после једно пола сата 

укључио након свих вас, мислим да је било право време да интервенишем. Изволите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците ми колико је било тих људи молим 

Вас?  
 
Сведок Сали Никчи: Мислите у селу? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не, не, колико је било тих људи које сте 

могли са те позиције да видите, ти који су чинили те злочине? Који су убијали како 
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кажете, они, они, када кажете они, дакле колико је тих оних било, по Вашој процени 
наравно, знам да нисте могли да избројите у... 

 
Сведок Сали Никчи: Ја сам лично сам видео двојицу, али остали су били мало 

даље, али ја сам све видео, али нисам могао сада да приметим конкретно шта, како... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, тих осталих колико је било по Вама, је 

ли било пет, десет, двадесет, сто, колико?  
 
Сведок Сали Никчи: Били су удаљени, не, не знам колико... 
 
Председник већа: Опет ћу да се умешам... 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Ево сада је додао каже „онако по 

ширини су се некако овај...“.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, значи не можете да определите. 
 
Председник већа: Је ли имате представу о томе колико је тих њих било, како Ви 

кажете, они? Колико, не да ли су по ширини, дубини и тако даље, колико, то је питање 
тужиоца?  

 
Сведок Сали Никчи: Може бити седам, осам, не знам..., заиста не знам шта да 

вам кажем.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала. 
 
Председник већа: Добро, добро.  
 
Сведок Сали Никчи: Ово вам све говорим отприлике.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажете убили су их, дакле кога су убили? 

Да ли можете само још један пут да прецизирате кога, дакле људе по кућама, и кажете 
запалили су их, дакле можете само то да опишете детаље како се десило то, како, на 
основу чега долазите до таквог закључка?  

 
Сведок Сали Никчи: Питате ме како знам, знам јер сам био ту, након свега 

овога вратио сам се, ја у том тренутку нисам знао ни породица где ми је, нисам, заједно 
са Халитом Гашијем смо отишли, видели смо његовог брата, касније сам чуо и о својој 
породици, видео сам  да горе и тако, то је то.  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: А пре тога је споменуо село Захаћ и 

Пављане, отишао у Пављане па се онда вратио.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесу они запалили те куће тамо, када 

кажете горе, је ли горе, јесте мислили горе, запалили су људе или су запалили куће или 
су запалили и куће и људе у њима? Како? Можете да опишете детаљ како сте Ви то 
видели? Или кога су убили и како су убили уколико могу да Вам помогнем да будем 
прецизнији, а да Ви знате или сте после сазнали?  
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Сведок Сали Никчи: Моју породицу, ко је њих убио... спалили их. Ја не знам 
који доказ, односно који већи доказ да пружим од тога, није их ни убио ни овај, ни овај, 
него ови, ови.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Шта је све горело дакле тада када 

кажете запалили су, не питам наравно, не мислим на представнике Ваше породице, него 
на објекте? Кућа, знам да је то Вама поново потсећање на... 

 
Сведок Сали Никчи: Све што је могло да гори...Све куће које су биле тамо, 

осим једне, једна кућа није горела тога дана, али накнадно након тога су дошли после 
неколико дана, дошли су све што су нашли живо, односно све су спалили, све је 
изгорело осим те једне куће коју су спалили, запалили је после неколико дана.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала судија немам више питања. Хвала.  

 
Председник већа: Браниоци. Изволите, само се представите.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ви сте у својим претходним исказима рекли да 

сте догађај посматрали са даљине око 300 метара, да ли остајете код тог исказа? 
 
Председник већа: Извињавам се само, реко је да...?  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ово посматрао са даљине око од 300 метара.   

 
Сведок Сали Никчи: Не сећам се да сам рекао тако. Може бити ал`, може бити 

да сам био чак и ближе али ту, ту сам био негде, сад не сећам се тачно дал` сам баш тако 
рекао.  

 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Да, тако сте рекли. Да ли сте ви са тог места где 

сте посматрали то видели да неко улази у кућу Ваших родитеља?  
 
Председник већа: Станите на секунд. Добар дан. Како сте?  
 
Оптужени Милан Ивановић: Ја се извињавам суду, ја сам се успавао. 
 
Председник већа: Ово нам је други ове недеље чини ми се који се успавао.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Па добро искрено.  
 
Председник већа: Ајте, ајте.  
 
Констатује се да је у 10.10 часова приступио окривљени Ивановић Милан који 

изјављује да се успавао.  
 
Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Спаја се кривични поступак који се води по оптужници КТРЗ број 4/10 од 
22.12.2015. године против окривљеног Ивановић Милана са кривичним поступком који 
се по истој оптужници води против преосталих оптужених у наведеној оптужници.  
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Против овог решења жалба није дозвољена.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Казните га једно 15 хиљада председниче.  
  
Председник већа: Бранилац окривљеног предлаже да се окривљени казни 

казном од 15.000 динара.  
 
Изволите.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Дакле моје питање је било да ли је видео са те 

удаљености одакле је посматао да је неко од ових што каже војника или полицајаца 
ушао у кућу његових родитеља? 

 
Сведок Сали Никчи: Ја сам рекао не, да сам ... 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Добро, добро, моје питање је Ваша обавеза да 

одговорите.  
 
Председник већа: Чекајте да заврши само.  
 
Сведок Сали Никчи: Ја сам рекао не, да сам видео то би значило да је требало 

да будем тамо, а да сам био тамо знало би се како би завршио, прошо би као моји 
родитељи.  

 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: И последње питање, да ли је видео ко је убио 

Никча Весела, Никчи Џејрону и Никчи Хатиџу?  
 
Сведок Сали Никчи: Не, нисам видео.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Захваљујем. Немам више питања.  
 
Председник већа: Остали браниоци? Оптужени? Вас да не заборавим, 

пуномоћник? Моје питање, рекли сте данас на почетку Вашег исказа или бар при 
почетку кад сам вас, кад сам вам сугерисао да не користите заменице рекли сте „они“ па 
сте онда на моју сугестију рекли „можда војска, можда полиција“, јел` се сећате, кад сте 
рекли „они“ па ја кажем немојте „они“, Ви кажете „можда војска можда полиција“, јел` 
тако.  

 
Сведок Сали Никчи: Нисмо могли да разликујемо тад, редовна полиција нас 

није дирала и ја знам како је изгледала редовна полиција, али ја не знам како ове да на 
зовем, како да ... 

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Сали Никчи: Не могу ни да кажем да су војска јер нису знам како 

изгледа редовна војска.  
 
Председник већа: А ви у војсци знате и сами, постоје различите јединице са 

различитим униформама јел` тако. У свакој војсци.  
 
Сведок Сали Никчи: Не.  
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Председник већа: Не знате? 
 
Сведок Сали Никчи: Да, да.  
 
Председник већа: Како онда, касније сте рекли ви само знате „војска нас није 

дирала“, ако нисте разликовали да ли је војска или полиција како знате да вас војска 
није дирала?  

 
Сведок Сали Никчи: Редовна полиција знамо како изгледа, пре тога ме 

зауставила редовна полиција, контролисали ме, узели ми документа, вратили 
документа, нико ме није дирао ништа ми није фалило.  

 
Председник већа: Знам. Редовна полиција има своју униформу и то је редовна 

полиција. Редовна војска има своју униформу и то је знамо сви каква је некад била, 
каква је сад, али постоје јединице и у полицији и у војсци које имају своје, своју опрему. 
Ви кажете „војска нас није дирала“, како знате да није војска то мене занима. Не 
сугеришем да јесте, него ако нисте разликовали војску и полицију јел` сте рекли „можда 
војска можда полиција“, како знате да вас војска није дирала то је моје питање. Да ли 
мислите на тај дан или на иначе?   

 
Сведок Сали Никчи: Ја мислим на тај дан, конкретно о том дану говорим.  
 
Председник већа: Добро. Кажите ми да ли је било припадника ОВК у селу?  
 
Сведок Сали Никчи: Не.  
 
Председник већа: Како знате да није?  
 
Сведок Сали Никчи: Није било.  
 
Председник већа: Колико село има становника? 
 
Сведок Сали Никчи: У униформи није било, не знам дал` је било цивила ал` у 

униформи није било. Ја се тренутно не сећам.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: На ово друго питање каже хиљаду и 

нешто, сад не знам тачно колико.  
 
Председник већа: Добро. Ако неко можда се досетио неког питања још, нека 

пита, да ја пређем на одштетни захтев. Питани сте од стране претходног председника 
већа везано за одштетни захтев, нисте знали шта да изјавите, да ли сад знате шта да 
изјавите везано  за имовинско-правни захтев или такозвани одштетни захтев? Да ли 
имате одштетни захтев?  

 
Сведок Сали Никчи: Да.  
 
Председник већа: Јел` рекао да или... 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да, да.  
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Председник већа: Добро. Да ли се придружује кривичном гоњењу, да ли се 
придружујете кривичном гоњењу?  

 
Сведок Сали Никчи: Да.  
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо, то је то. Можете ићи.  
 
Позовите нам Гаши Халита.  
 
Сведок Халит Гаши: По, по ... 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Он само реагује да чује.  
 
Председник већа: Да, да, схватио сам схватио сам. И ја сам хтео да предложим 

да успоставите контакт да видимо да...  
 
Приступио сведок Халит Гаши, идентитет утврђен увидом у личну карту, лични 

број 1009736219 која му се након увида враћа.  
 
Добар дан.  
 
Сведок Халит Гаши: Добар дан.  
 
Председник већа: Ви сте последњи пут 01. фебруара 2013. године оставили неке 

личне податке овде када сте испитивани путем видеоконференцијске везе такозваног 
видео линка, па ме занима да ли се нешто мењало од тих података, а при томе мислим 
на податке који се евентуално могу мењати адреса и слично или је остало све исто.  

 
Сведок Халит Гаши: Исти, исти су подаци, нема измена.  
 
Председник већа: Дакле са личним подацима као на записнику од 01.02.2013. 

године без измена.  
Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. И подсећам вас да 
сте још увек под заклетвом коју сте положили тог 01. фебруара 2013. године.  

 
Добро. Дали сте изјаву 01.02.2013. године где сте се изјаснили да остајете при 

изјави коју сте дали ЕУЛЕКС-у и тако даље, мене занима да ли остајете при исказу који 
сте дали том приликом на главном претресу?  

 
Сведок Халит Гаши: Да.  
 
Председник већа: Да. Ајте нам укратко, знате који је догађај у питању да нам 

укратко испричате и ви чега се сећате, шта се десило од тих јутарњих часова па надаље, 
чега се ви сећате. Разумемо да је протекло време и тако даље али ви чега се ви сетите.  

 
Сведок Халит Гаши: Да тако је. Дана 14. ја сам играо шах... 
 
Председник већа: 14. маја ... 
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Сведок Халит Гаши: 14. маја тако је, играо сам шах са покојним..., име сад не 

могу... изненада смо чули оружје и чули смо да су снаге ушле у село. Они су дошли из 
правца села, ми смо устали, неко је отишао тамо, неко на другу страну и моја сестра 
Мона заједно са сестром од тетке су остале код куће. Ја од страха да ће се нешто десити 
изашо сам на улицу. На улицу је дошао један Србин војник, имао је капу, капу каубоја, 
имао је траку...  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Показује на подбрадицу.  
 
Сведок Халит Гаши: ...на.. био је удаљен на неких десетак метара. Имао је 

оружје М71 заједно са неким још... и рекао ми је „идите“... Рекао ми је „идите, 
одлазите“ јер све што постоји мушко све ће бити убијено.  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: То лице му се обратило на албанском 

језику, а на албанском језику реч „мушарци“ је машкул, а сведок каже да он није знао 
лепо да изговара ту реч па је рекао „машкла“.  

 
Председник већа: Добро. То је албански „љарго“.   
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Не, то је мушкарац.  
 
Председник већа: Не, не, али рекли сте овде на транскрипту албански љарго, 

рекао је на албанском „љарго“.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: „Љарго“ то је „удаљите се, идите“.  
 
Председник већа: Аха, добро. Добро, добро.  
 
Сведок Халит Гаши: Војник је био на неких десетак метара, имао је две црте на 

лицу, ја сам отишо, придружио сам се људима, рекао сам „идите мушкарци сви 
одлазите, јер је стигло наређење бићете убијени“. Ја сам се удаљио, људи су кренули. 
Био сам у кући Џафера Гашија, ушо сам, после тога сам ушао у кућу Агима Сељманаја, 
био сам у седећем положају, односно затеко сам седморицу од Муче, Агим, Шабан, 
Зенон, Хаџија и Ниман Гаши. Они су седели на једној дрвеној столици или боље речено 
то је сто дрвени и пили су ракију, имали су по једну чашу ракије. Реко сам им брзо 
крените удаљавајте се, јер ће убити, побити све мушкарце. Агим је дошао приближио 
ми се на два-три метра и рекао ми је „ми нећемо да идемо, хоћемо да останемо овде“, 
након тридесет секунди на врата, Агимова врата су покуцали. Четири-пет пута су 
куцали и рекли „отвори врата“. Ја сам изашо на један лук тако ми кажемо, и сакрио сам 
се тамо. Није прошло ни 10 минута и жене су истерали, изашле су кроз врата. То су 
била два пута, на једном путу су биле жене и кренуле су на горе. А мушкарци у кући 
Зимера Гашија. Тамо су ушли полако двојица мушкараца који су имали шлемове на 
глави били су јако високи и носили су шлемове на глави и ушли су, дошли су до другог 
спрата. Није прошло ни 5 минута након тога и чули се пуцњи. После 5 минута видела се 
ватра, почело је да гори. Ово сам видео својим очима. Два војника тачније двојица су 
дошли из правца Бистрице, они су носили шлемове, с обзиром да сам служио војску 
знам како изгледају шлемови, мислим да су слични ти шлемови, кренули су у правцу 
Бистрице и кренули према селу Захаћ. То је узани пут који иде од Бистрице према 
Захаћу, само та двојица. Ови остали су кренули на горе. После неких сат времена, ја 
нисам смео да се померам у то време, али након сат времена сам кренуо отишо и видео 
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сам како горе. Била је дрвена кућа, један који је био жив био је на три метра даље, 
говорим о Хаџији. Хаџи Реџа је у питању али не могу да се сетим како се презива, био је 
жив у том тренутку, део стомака је, није још био изгорео, имао је кључеве од стана у 
џепу када је изгоре онда сам видео да је он. Покушао сам да га спасем узео сам воду, ту 
је био бунар јако близу, нисам успео заиста ово је била дрвена кућа, била је велика 
ватра, горело ми је све овде по ушима, велика ватра велики притисак нисам успео ни 
њих да спасем зато што је стварно било, била је велика температура и нисам успео да их 
спасем. Ово је историја, односно прича која се односи на 14., можда се не сећам сад 
свега што сам изјавио али ово што сам вам рекао ово је све оно што сам ја видео својим 
личним очима и ја сам једини сведок који је све ово видео и говори вам. Из тог правца 
су ушли у кућу Хаџи Никче. Тамо нису ништа учинили јер су људи већ били изашли из 
куће. Видео сам да су одвели две жене Ганимете Никчи и једну другу девојку не сећам 
се њеног имена, одвели су их у правцу куће. Нисам их познавао не знам косу јер 
стварно су ми били далеко, говоримо о великој раздаљини. Ту се нешто десило 
страшно, али с обзиром да ја то нисам видео, да нисам видео лично ја вам нећу 
говорити о томе, ја сам вам рекао само оно шта сам видео. У кући Нимона Гашија након 
што је заустављена ватра ја лично сам пронашао Ису Гашија, пронашао сам Зимера 
Гашија који је био стрељан у кући Нимона Гашија, ушао сам, узео га ставио га у врећу и 
сахранили смо га ту код неке њиве. Он је био изгорео у потпуности. За пола сата се 
десило и то убиство и ова шесторица која су убијена исто тада. После, односно 
прецизније након сат и по - два, можда и више, изгорела је кућа Никчија сад не могу да 
се сетим имена, ми смо га звали Ибрахим Никчи али у изјави стоји да се зове другачије 
ал` ми смо га звали Ибрахим. Ушо сам у кућу, на десној страни у тој кући је један кауч, 
ту је била убијена моја ташта. Са друге стране преко пута супруга Џерона и Ибрахим 
као што сам реко малопре, то је тај Ибрахим али не могу тачно да се сетим његовог 
званичног имена. Ушли смо, ватра је већ стала, сат је стао на 11 и 15 минута, дан данас 
постоји тај сат, часовник. Ушо сам, отишо сам на други спрат узео сам три чаршафа и 
умотао сам њихове остатке једног по једног. И убацио сам их у буре од 60 килограма 
мислим да је то буре за туршију и ту сам их оставио. Сахранили смо их испред Хаџијеве 
куће у земљу. То је моја изјава, ипак је прошло 18 година, не сећам се баш свега али да 
вам кажем још увек видим све то, све ми је пред очима. Видим ту шесторицу, Зенона, 
Шабана, Мучу, Хаџију, све који су били убијени сам убацио у џак и сахранио сам их ту 
у некој њиви, био је један Ром Бајрам Бериша он је сад већ покојни умро је, били смо 
заједно отворили смо гроб и убацили их у тај гроб, тачније гробницу.  

 
Председник већа: Тужиоче.  
 
Сведок Халит Гаши: То је то што сам ја имао да кажем.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала поштовани суде. Заменик тужиоца 

за ратне злочине. Захваљујем вам у име тужилаштва што сте дошли да сведочите. Имам 
само неколико детаља, заиста је Ваш исказ био потпуно јасан, само неколико детаља. У 
једном моменту сте навели у Вашој изјави да је неко пуцао на вас, па јел` можете то 
само да евентуално појасните како се то десило, да опишете шта је било у ком тренутку.       

 
Сведок Халит Гаши: Не, то се десило четири сата касније након овог, у  мојој 

кући тачније у правцу моје куће су пуцали, истина је то што сте рекли јер изгубило се 
једно дете и онда ме је замолио његов отац и рекао ми је иди да видиш да ли ми је дете 
живо, ја сам претрчао тражио сам то дете и у тренутку док сам тражио дете пуцали су, 
отишо сам да видим и ... 
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: Сад да кренемо обрнутим редом.  
 
Сведок Халит Гаши: Јесте истина је то што сте рекли... истина је то што сте 

рекли, да пуцали су и то у тренутку кад сам претрчавао ишо сам да тражим то дете, 
пронашо сам дете, реко сам његовом оцу дете ти је тамо, постоји једна њива или жбун 
неки, звало се Љуга Едимс, тако се то зове и припадало је Србима и ту су били, биле су 
жене, деца и старци, укупно 55 лица и то дете се налазило међу њима. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала.  
 
Сведок Халит Гаши: Ако могу нешто да разјасним.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Наравно.  

 
Сведок Халит Гаши: Они нису били војници, то су цивили из села Накло, значи 

српско село Накло, и они нису били војници још једном да кажем, то су цивили из села 
Накло. 

 
Председник већа: Који они?  
 
Сведок Халит Гаши: Та двојица из Накла, јер су дошли након што се десило 

убиство, дошли су колима, пљачкали су мог стрица, узели су 1.300 марака, ухватили су 
жене, замало и мене, али сам им побегао, пуцали су. Пре него што су ушли у тај луг што 
сам рекао малопре, где су били цивили сакривени цивили, дали су 1.300..... 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Он каже евра, вероватно мисли марака... 
 
Сведок Халит Гаши: И пустили су их.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је случано тај, како сте га назвали 

Ибрахим или Брахим... 
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Брахим. 
 
Заменик тужиоца за организовани криминал: Никчи, да ли се можда сећате да 

ли се можда звао Весел Никчи? Мислим можда грешим али можда... 
 
Сведок Халит Гаши: Весел, Весели.  
 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Он каже Весели.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, океј. Да ли можете сада, описали сте 

војнике, шлемове, да ли можете можда још неки детаљ да изнесете како су изгледали, 
какве су биле боје униформе, како, доста сте добро то описали до сада, али можете још 
неки детаљ онако што каже ..., да ли су имали нешто на лицу, да ли су имали реденике, 
какво оружје су носили, рекли сте индивидуално у овом случају ако можете да опишете 
потпуно колико се сећате њихов изглед?  
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Сведок Халит Гаши: Изглед њихов, е сада на неких 60-70 метара видео сам да 
су високи, имали су шлемове, као војска, као, одећа је била мало другачија, другачија, 
јер они су имали, носили су по кошуљу, овај рецимо који је ушао са капом, није ме 
убио, али не знам зашто ме није убио, ухватили су ме, био сам ту неких 10-так метара 
од њих, нисам са њима разговарао, ишао сам са њима али нисам разговарао, они носе 
другачију униформу, имао је кошуљу, другачије. А ова двојица са шлемовима су носили 
другачију одећу и чини ми се да су били, изгледали су као редовна војска, као војска 
Србије. Мало другачије да. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је било неких посебних обележја, 

рецимо да ли је носио неко неку посебну капу, каубојску капу?  
 
Председник већа: Јесте, јесте... Сад сте, ајте прошло је, али гледајте што мање 

сугестивних, пошто сте Ви у основном...  
 
Адвокат Небојша Перовић: Не, али ово стварно нема смисла.  
 
Сведок Халит Гаши: Први, први који ми је рекао иди... 
 
Председник већа: Већ се изјашњавао на ту тему на претресу о Вама, тако да зато 

сам пустио. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: То је из изјаве његове коју је дао тамо.  
 
Сведок Халит Гаши: Овај први који ми је рекао да иду сви мушкарци, да се, а 

ови остали не, они су другачије носили... Овај први је имао каубојску капу. Био је јако 
близу на неких 10 метара. Сада да га видим овде разговарао би са њим слободно када 
би, када би ми било дозвољено. Он ми је на неки начин опростио, значи могао је да ме 
убије, али није ме убио, тако да би са њим сада разговарао. Други су дошли након тога и 
вршили масакр. Он је био сам.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је неко на те војнике пуцао, да ли су 

они били угрожени?  
 
Сведок Халит Гаши: Не... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Нису. И дали уколико имате сазнања 

колико је људи побијено у Пављану тада, да ли имате неко сазнање онако уопштено? 
Колико је жртава било?  

 
Сведок Халит Гаши: Да. Све сам сахранио. Троје, у Брахимовој кући. У 

Нимановој кући један. У кући Зимера Гашија шесторо.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли можете рећи само тог 14., колико је 

кућа запаљено? Колико је кућа горело? Дакле 14.05., знам да је и других дана било?  
 
Сведок Халит Гаши: Кућа Африма Гашија, кућа  Зимера Гашија, Нимон Гаши, 

Зећира Сељманија, Мухарема Никчија, Хаџи Никчи. То су куће које су изгореле тога 
дана.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам више питања.  
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Председник већа: Браниоци? Изволите Ђорђевићу. 
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Господине Гаши да ли сте Ви непосредни 

очевидац било ког убиства тога дана? Да ли сте видели неко убиство, Ви лично?  
 
Сведок Халит Гаши: Не док су убијали, не могу да слажем. Нико не може да 

каже да је видео, јер је постојала нека као барикада између њих, али за ове, за ово друго 
могу да вам кажем. За неких 10-15 секунди да, видео сам да су изашли преко те ограде, 
нисмо могли да уђемо ту, плашили смо се.  

 
Адвокат Мирослав Ђорђевић:  Дакле, ако сам довољно разумео, дакле одговор 

није видео. 
 
Председник већа: Разумели сте, да.  
 
Адвокат Мирослав Ђорђевић:  Хвала Вам лепо немам других питања.  
 
Председник већа: Браниоци? Оптужени? Пуномоћник? Колега Бобот изволите.  
 
Сведок Халит Гаши: Убијање не.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем, да ли можете да нам кажете тај војник који 

Вас је видео први, кажете да је био другачије обучен, који Вам је рекао да се удаљите и 
да има наређење да одваја мушкарце од жена, да ли је тај војник у ствари Вама спасао 
живот?  

 
Сведок Халит Гаши: Да. Не само мене, већ још 50-торо или стотинак људи је 

спасио у ствари.  
 
Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем. Реците ми рекли сте да сте Ви заједно са 

осталим мушкарцима и неким женама и децом отишли у тај луг, у шуму, реците да ли 
можете да нам кажете колико је људи тада се склонило у тај луг, једно рекли сте око 60 
метара да је тај луг удаљен од села?  

 
Сведок Халит Гаши: У том лугу као што сам рекао малопре припадао је једном 

Србину, било је 45 лица. Ми то зовемо, то је Димова луга, тако ми зовемо, било је 
можда 45 лица, а у другом лугу близу  нас у Ћушки ја сам их тамо упутио, били су на 
два места, негде 40 до 50 лица, жене, деца, мушкарци, они су били тамо.  

 
Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем. Реците ми рекли сте у свом исказу који сте 

дали путем видео линка да када сте ушли у кућу код Агуша Сељманија и саопштили да 
ће, да имате сазнања да ће убијати мушкарце, на записнику стоји да Вам је пришао 
Агуш и рекао „не рекли су нам да нас неће убијати“, да ли је то тачно преведено на 
записнику како стоји?  

 
Сведок Халит Гаши: Да. Срби, тачније војска је долазила повремено и говорила 

нам је не бојте се и на основу тих речи, он је рекао не, неће нас убијати. Али ја стојим и 
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говорим, ја му кажем крените, рекао ми је војник убиће нас, а они су седели и пили 
ракију, седели су и пили по ракију. 

 
Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем. Реците ми, завршавам, од тих мушкараца 

који су се склонили у луг, да ли је неко био наоружан?  
 
Сведок Халит Гаши: Не.  
 
Адвокат Крсто Бобот: Да ли је пре овог догађаја било сукоба полиције и војске 

са Ви кажете Ослободилачком војском Косова, ја могу себи да дозволим да кажем са 
терористима у околини села?  

 
Сведок Халит Гаши: Не. Није било, само 12., су дошли и запалили једну кућу, 

не тога дана, то је био први конфликт. 12.04. – 12. априла су дошли, запалили су кућу, 
не могу да се сетим како, е то је кућа Бећира Зекија, мислим да пише то исто код вас, 
Бећир Зека, мислим да стоји у записнику да је његова кућа изгорела.  

 
Адвокат Крсто Бобот: Изјавили сте то већ, немам више питања. Хвала. 
 
Председник већа: Добро. Кажите ми рекосте да сте служили војску?  
 
Сведок Халит Гаши: Да.  
 
Председник већа: Шта сте дужили од наоружања у војсци?  
 
Сведок Халит Гаши: Био сам ватрогасац, ватрогасац. Имао сам М-70. 
 
Председник већа: Која је то.... Молим?  
 
Сведок Халит Гаши: То је М-70.  
 
Председник већа: Ја не знам сада да ли сам ја добро, да ли сам ја добро записао 

и да ли сте Ви добро превели, рекао је на почетку свог излагања, сада се Еда Вама 
обраћам... 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Јесте, М-71 нешто споменуо.  
 
Председник већа: Тако је. Која је то пушка М-71? 
 
Сведок Халит Гаши: Исто, исто... 
 
Председник већа: Не, не, Ви на албанском лакше ћемо да се... Иста?  
 
Сведок Халит Гаши: М-71 има нешто... Можда је М-71 а може бити и 70, тако 

нешто, али... видео сам, видео сам тачно и он рецимо може да каже да ме је видео, 
носио је оружје али није уперио, значи није, није пуцао... 

 
Председник већа: Добро. Едо имам питање за Вас, када је рекао шлемови, шлем 

на глави, је ли то постоји реч на албанском која означава шлем? 
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: Постоји али они, становници Косова 
користе српску реч, а иначе на албанском није тако, каже се другачије, али они... Они 
кажу на албанском је реч „хелмет“, ево сада и сведок каже, али сви припадници, 
односно припадници војске... 

 
Председник већа: Па није на албанском „хелмет“... 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Јесте „хелмет“, али то је исто шлем, 

шлем пардон, припадници војске албанске националности користе и српску реч шлем, 
али то је „хелмет“, то је исто. 

 
Председник већа: Моје питање...Перовићу? Није питање него добацивање. 

Кажите ми овако, да ли се сећа како се за те шлемове, односно везано за те шлемове, 
изјашњавао 01. фебруара 2013. године, била је једна интересантна Ваша примедба Еда 
везано за његово изјашњење за шлемове, Ви сте Еда рекли да је он рекао нешто 
гвоздено на глави, па сте утврдили на крају да је то шлем?  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Ако питате мене мора да је он рекао 

тако, јер на албанском они и дају објашњење, они кажу чак код појединих они кажу и 
гвоздена капа или шешир, користи се то у народу, мора да је он то изговорио, сада не би 
знала, једино да чујем. Ево он сад каже знам шта је шлем, нешто округло, био сам, да 
био сам у војсци, служио сам војску и знам како изгледа шлем, да то је нешто округло 
ставља се на главу.  

 
Председник већа: Питам зато што кад се неко ко у свом језику има реч за шлем, 

па каже нешто гвоздено на глави указује на неког ко је војнички није да кажем 
едукован, а онда се изјашњава о М71 пушци због тога питам и да је био у војсци, зашто 
гвоздено на глави ако има већ реч која би се односила на шлем. Добро. Кажите ми 
везано за, где сте се ви налазили кад је српска војска пуцала на вас али није успела да 
вас погоди? Јел` то, сад ово што сте малопре испричали везано за то дете које се..... 

 
Сведок Халит Гаши: Био сам на њиви Селима Реџе.  
 
Председник већа: У делу Вашег исказа овог који цитирам одавде или помињем 

или предочавам каже „у кући мога стрица у башти српска војска је пуцала на мене“.  
 
Сведок Халит Гаши: Да, да. Да ли је то врт, башта, код нас је то све исто.  
 
Председник већа: Зато што сте малопре поменули да сте ишли да видите где је 

дете и тако даље, а овде тога нема зато вас питам или је то било у више наврата, сад не 
знам, зато вас питам да ми то мало разјасните евентуално.  

 
Сведок Халит Гаши:  Само једном, само једном. Други пут су ишли за нама, сад 

кад кажем ишли су за нама то су цивили јер војска, оружани људи су дошли завршили и 
отишли. Након тога су дошли цивили кренули су за нама, пљачкали су нас, узели су 
злато, новац.  

 
Председник већа: Дакле ти цивили то није била ни војска ни полиција? 
 
Сведок Халит Гаши: Не.  
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Председник већа: Како закључујете то да, да ли по гардероби или по чему?  
 
Сведок Халит Гаши: Да да, цивили су били.  
 
Председник већа: Цивили. Добро. Да ли сте успели да утврдите идентитет тог 

војника или већ полицајца који вас је како кажете спасио?  
 
Сведок Халит Гаши: Да, да. Сећам се али прошло је доста времена, можда ја 

њега не бих могао да препознам прошло је доста времена, можда би он могао мене, он је 
био... Он је хтео да прича нешто албанско али није знао добро.  

 
Председник већа: Није знао добро.  
 
Сведок Халит Гаши: Није знао добро.  
 
Председник већа: А кажите ми ... ово не морате да преведете, мислим овај део 

који је рекао на српском. Кажите ми јесте његово име и презиме успели да сазнате? 
 
Сведок Халит Гаши: Не.  
 
Председник већа: Не? 
 
Сведок Халит Гаши: Не. Неко ми је реко да је из Врагоц близу Гораждевац.  
 
Председник већа: Овде сте рекли жена која га позна ми рекла да се зове како?  
 
Сведок Халит Гаши: Не, не, сад ... 
 
Председник већа: Не сећате се или?  
 
Сведок Халит Гаши: Имена не, не, не могу да се сетим тренутно. Његово име 

запамтио сам, реко ми је на тај момент да познаје али тешко је да... 
 
Председник већа: Добро. Ви се сећате да сте неке фотографије гледали па сте 

указали на ту особу, рекли сте име и презиме, ајте сад ја не ћу помињати ако се ви не 
сећате, па сте показали на одређену особу и испоставило се да то није баш та особа. Јел` 
се сећате тога?  

 
Сведок Халит Гаши: Сад је 6 година или тако нешто, кад видиш први пут 

човека не можеш да увек да запамтиш њега... не можеш да запамтиш баш све.  
 
Председник већа: Није 6, ја причам за тада кад је давао исказ 2013., не причам 

ја, 6 у односу на шта? У односу на који? Па онда је 5 ако је сад `18., ако мисли у односу 
на... Добро.  

 
Сведок Халит Гаши: Не могу да вам говорим односно не могу да кажем њихова 

имена може сад неко да каже овај онај али не знам како, ја знам, знао сам само то име 
јел` ми је ова жена рекла, тако да сам знао његово име другачије не би знао.  

 
Председник већа: Да и колико се... овде сте рекли да је и њих спасио као и вас.  
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Сведок Халит Гаши: Да.  
 
Председник већа: Да.  
 
Сведок Халит Гаши: Да.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Халит Гаши: То је истина.  
 
Председник већа: Да ли има питања још? Имате, изволите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Само бих замолио, да ли се сећате у ком 

правцу је наставила, куда је ушла, куда су ушли ти, одакле су ушли ти војници и где су 
после продужили само ако можете то да опишете, одакле су ушли и где су наставили 
после? 

 
Сведок Халит Гаши: Да. Да. Ушли су из два правца преко наше улице и из 

правца Ибрахимове куће и онда су дошли сви значи говоримо о два пута дакле кретали 
се преко овог првог и другог као што сам вам рекао малопре и онда су се састали, 
окупили се сви.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. И где су након свега тога, након 

ових догађаја где су отишли у ком правцу, према ком месту?  
 
Сведок Халит Гаши: Неки су се вратили истим путем преко Ибрахимове улице 

али неки су изашли на главни пут Приштина - Пећ. Џип који је као кампањола. Кретао 
се из два правца, говорим сад о џипу, где су Гашијеви и где су Никчијеви и онда је 
изашо и на главном путу на асфалту ... 

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић:..како каже сведок. 
 
 Сведок Халит Гаши: ...су били ови припадници, на улици ту код Ибрахимове 

куће није наведено уопште али убијен је, после два дана сам отишо видео сам својим 
очима убијен је, упуцан је у главу, рамена и ногу. Осећо се неки непријатан мирис, 
сахранили су га неки други.  

 
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Он све време говори о том лицу ал` није 

рекао његово име.  
 
Сведок Халит Гаши: И њега су убили, убили су још једног човека не зна се ко 

га је убио.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала.  
 
Сведок Халит Гаши: Истог дана, говорим о истом дану.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам више питања.  
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Председник већа: Хвала лепо. То је то.  
 
Сведок Халит Гаши: Хвала вама.  
 
Председник већа: Можете ићи, личну карту сам вратио. Добро. Пре него што 

одложимо... 
 
Сведок Халит Гаши: Могу нешто да причам сад, што имам документације 

овде? 
 
Председник већа: А везано за шта? Па све време причамо ако је тај догађај у 

питању... 
 
Сведок Халит Гаши: Да, да, сад да причам са другим стварима, сад ...Јел̀  може, 

јел` могуће да причам овако? 
 
Председник већа: Може, може само да знамо о чему се ради.  
 
Сведок Халит Гаши: Па имам документацију овде што су убили још три људе 

после.  
 
Председник већа: То ћете доставити тужиоцу.  
 
Сведок Халит Гаши: Имам овде фотографије...  
 
Председник већа: Али не сад... 
 
Сведок Халит Гаши: ... ако хоће да видите.... 
 
Председник већа: То ћете у комуникацији са тужиоцем... 
 
Сведок Халит Гаши: И датум и све што, имам, имам све... 
 
Председник већа: То са тужиоцем. Чувајте ту документацију сачекајте тамо у 

служби па видите са тужиоцем или како ћете већ да комуницирате.  
 
Сведок Халит Гаши: Океј, хвала.  
 
Председник већа: Хвала лепо.  
 
Сведок Халит Гаши: Хвала.  
 
Председник већа: Пре него што... Па да али се изјашњавао већ на те... У ствари 

само да видим, извињавам се, вратите га само назад. Нити сам претходног, а не питах ни 
овог сведока зато што је рекао да остаје при изјави коју је дао на претходном главном 
претресу. Ја сад да не тражим дал` сте се и тад изјашњавали, ал` ајте, да ли се 
придружујете кривичном гоњењу и да ли истичете имовинско-правни захтев? 

 
Сведок Халит Гаши: Да, да.  
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Председник већа: Добро. Хвала лепо. Ивановићу, где је Ивановић, значи не 
морам да причам ништа.  

 
Адвокат Небојша Перовић: Ја сам за новчану казну председниче да га опамети.  
 
Председник већа: Само како сте кренули Ви ћете пре да будете новчано 

кажњени него ... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па нека пише лепо, а не да пише...  
 
Председник већа: Не, не, нема потребе, само... јел` тужилац је предложио 

одређивање притвора и то с пуним правом и онда, нема ко је уредно позван не дође 
проблем, као и ко има меру јављања, не јавља се, такође је проблем. Вратите се. Добро. 
Пошто сте могли нешто и паметније да смислите ја верујем да је овај разлог пошто је то 
онако... Добро.  

 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Главни претрес се одлаже, наредни се одређује за 27. јуни 2018. у ... Ето ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Поштовани суде, тад постоје исто неке 

обавезе везано за овај акциони план за 23., баш те недеље, ако може или после или пре, 
или касније... 

 
Председник већа: Мало је проблем због великих судница знате и сами.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, ако је могуће ево ја само да 

сугеришем... 
 
Председник већа: И цело веће се, бар вама не морам организацију везану за 

суднице и за цело веће.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да.  
 
Председник већа:  
 

-27.06.2018.године, у 14,30 судница број 1. 
 

Што се присутнима саопштава уместо позива те позив нећете добити.  
 
Добићете план рада у међувремену.  
 
Довршено у 11 часова.  

 
 
Записничар         Председник већа-судија     
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