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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ
ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К.В. 02/2006
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Констатује се да су приступили:
• заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
•

пуномоћник оштећених адв. Драгољуб Тодоровић,

30

• оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић
Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, Петковић
Мирослав, Петковић Зоран и Папић Рамиз.
• Присутни су и браниоци
Исаиловић, Вељко Ђурђић.

оптужених

адвокати:

Игор

01

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Владица Васиљковић није ту?
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Ја ћу га мењати.

• Татомир Лековић, Фолић Горан, Милан Бирман, Палибрк
Драган.

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видим браниоца Горана Петронијевића?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја ћу га мењати данас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни са тим?

ВР

• Није присутан бранилац оптуженог Митровић Радослава –
адвокат Горан Петронијевић, а на главном претресу мењаће га
адвокат Драган Палибрк уз сагласност оптуженог Митровић
Радослава.

• Није присутан ни бранилац оптуженог Чукарић Слађан –
адвокат Владица Васиљковић, позив је уредно примио, а на
данашњем главном претресу мењаће га адвокат Фолић Горан.

АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро свеједно може.
• Адвокат Фолић Горан. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни? Оптужени Чукарић да ли сте
сагласни са тиме?
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• Оптужени Чукарић Слађан је сагласан да га на данашњем
главном претресу брани адвокат Горан фолић.
• Сведоци – присутан је Хисни Бериша
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако? Сведок Хисни Бериша да ли је ту?
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• Сведок Ширета Бериша није приступила.

Суд доноси

01

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам данас добила један поднесак од
Тужилаштва за ратне злочине где ме извештавају да је у недељу
02.12.2007. године око 9 часова Јонатан Сач, истражитељ Хашког
Трибунала, иначе пратилац сведока Бериша Ширете известио да из
техничких разлога не може данас да дође у Београд већ у понедељак
03.12.2007. године, те да ће сведок бити у могућности да приступи у суд
на дан 04.12.2007. године.

З

РЕШЕЊЕ

ВР

ДА се главни претрес одржи.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морамо да отклонимо извођење доказа читањем
појединих транскрипата. Прошлог пута смо прочитали и транскрипте
привилегованих сведока, тако да морамо у овом моменту да отклонимо.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа читањем транскрипта аудио
записа исказа:
К.В.2/2006
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• Сведока Петковић Вере са главног претреса од 02.07.2007.
године,
• Сведока Нишавић Милована и
• Нишавић Миомира са главног претреса од 02.07.2007. године,
а који су причитани на главном претресу од 06.11.2007.
године.

ВР

З
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да ли у судници се налази неко од
сведока који није предвиђен данас да буде саслушан, јер данас смо само
предвидели Хисни Беришу да буде саслушан? Ја бих молила да остали,
уколико се налазе у судници, да напусте судницу. Изволите?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Две ствари. Прво не можемо отклонити оно
што смо извели већ. Можемо само позвати поново те сведоке да дођу
овде па да остану, а отклањање није могуће. Ако то отклањате решењем
онда нам доставите решење. Друга ствар – ево годину дана је прошло
нисте нам доставили одлуку којом је пружена заштита сведоку «А», а
после ја мислим да је било, не после није више ни било. Ја сам Вам
рекао тад да по ставу 6 тог члана одбрана, односно бранилац и
окривљени имају право да оспоре одлуку суда. Ми до дан-данас нисмо
ту одлуку Вашу добили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У закону стоји да се усмено образлаже.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас не пише усмено, него у тачки 6,
молим Вас цитирам Вам тачку 6 – «Бранилац је окривљени имају право
да оспоре одлуку из става 1». Значи, не можете Ви на Вашу одлуку
којом сте дали, пружили заштиту, ми имамо да је оспоримо а то значи
другостепеном органу, а не Вама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Ђурђићу, то већ стоји ту,
одлучиће се о томе.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, али годину дана се не одлучује. Само
бих још нешто упозорио. Већ има сигурно пет или шест таквих одлука.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До краја главног претреса можемо да одлучимо.
Молим седите.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То није издвајање, то и није одлука којом се
управља поступком. То је одлука о правима неким, а о томе не можете
ви на крају поступка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, рекли сте нам више пута, седите.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не више пута него вас молим да нам
доставите да не би долазио у ситуацију да ометам овај поступак неким
К.В.2/2006
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захтевима и да га успоравам. Дајте нам одлуке које могу да иду пред
другостепени суд да верификују то што сте Ви одлучили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, Ви већ ометате поступак
самим тим што се не покоравате наредбама председника већа. Ја сам
Вам рекла да седнете. Предложили сте, одлучићемо до краја главног
претреса.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не можете одлучити о нечему што је пре
годину дана. То није издвајање из списа председнице већа. То није
одлука о издвајању нечега, него о нечему што сте одлучили.
Суд доноси

01

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку саслуша сведок Хисни Бериша.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила тумаче за албански језик, само да
видимо ко нам је присутан. Ту је судски тумач Еда Радоман-Перковић, је
ли тако? Тумач Ферид Телићи хоћете приступити молим Вас.
Добар дан господине Бериша. Хоћете позвати тумаче молим Вас?
Добар дан, Ви сте госпођа Еда Радоман-Перковић, Ви сте са списка
судских тумача, је ли тако? Ви сте тумач Ферид Телићи? Ја бих само да
претходно, пре него што кренемо, да положите заклетву, јер Ви нисте са
списка судских тумача. Понављајте за мном. Заклињем се да ћу верно
пренети питања.
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ: Заклињем се да ћу верно пренети питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која се сведоку упућују и изјаве које он буде
давао.
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ: Која се сведоку упућују и изјаве које он буде
давао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо.
ТУМАЧ ФЕРИД ТЕЛИЋИ: Хвала и Вама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сести.
К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 03.12.2007. год.

Страна 6/78

Констатује се да је тумач за албански језик Ферид Телићи
положио заклетву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, добар дан. Да ли чујете?
Немате превод?
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Приступио је пуномоћник оштећених Наташа Кандић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо?

01

СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте господине Бериша позвани у својству
сведока. Имате право да употребљавате свој језик. Не чујете?
СУДСКИ ТУМАЧ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ:Још није почео да
прича. Да ли ме чујете? У реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, по закону Ви имате право да
употребљавате свој језик. Да ли ћете искористити то законско право? Ви
сте били у претходном поступку кад сте саслушани код истражног
судије у просторијама Хашког Трибунала у Приштини, изјавили да
српски језик добро говорите и разумете, али да само у случају ако Вам
се укаже потреба да ћете тражити помоћ судског тумача. Дакле, пошто
Ви имате законско право да користите Ваш језик, Ви ћете то законско
право искористити.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Наравно. Да употребићу свој матерњи
језик.
Сведок Хисни Бериша, са личним подацима као у претходном
поступку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има измена неких у Вашим личним
подацима?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми рећи Ваше пуно име и презиме?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Хусни Сулејман Бериша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Сулејмана?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
К.В.2/2006
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Правник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше боравиште и где?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Сува Река, Рештански пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: У Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 12. април 1948. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, Ви сте као сведок дужни да
говорите истину. Не смете ништа прећутати. Давање лажног исказа
представља кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања ако је
вероватно да би тиме себе или неког Вашег блиског сродника изложили
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова упозорења?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Јасно, све је јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У претходном поступку нисте положили
заклетву, па ћу Вас ја молити да понављате за мном текст заклетве.
Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Заклињем се да о свему о чему будем
питан пред овим судом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само истину и да ништа од онога што ми је
познато нећу прећутати.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Говорити само истину и ништа што ми је
познато нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо.

ВР

Сведок упозорен, опоменут, након што је положио заклетву,
изјави:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, Ви сте били саслушани код
истражног судије у претходном поступку у просторијама Хашког
Трибунала у Приштини. Да ли сте још негде давали исказ?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Извињавам се госпођо председавајућа,
имао бих један захтев. Пошто сам већ у годинама и нисам сасвим добро
са здрављем, мало сам прехлађен, имам један захтев уколико је могуће
да ми неко донесе столицу не могу да стојим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не. Хоћете молим вас једну столицу,
столицу једну.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви сте били саслушани у просторијама
Хашког Трибунала у Приштини од стране истражног судије 25.
новембра 2004. године. Да ли се сећате тога?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, тачно је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још негде били саслушани?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, саслушан сам и можда и знате да сам
дао изјаву у Хагу, значи у Хашком Трибуналу. Био сам сведок 2002.
године у процесу против Слободана Милошевића и у процесу против
Милана Милутиновића и осталих, прошле године. Такође сам дао изјаву
и за велики број институција које немају везе са судством.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били саслушани и код хашких
истражитеља, је ли тако, 20. августа 2001. године. Да ли се тога сећате?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Бериша, нас овде интересује
страдање породице Бериша 26. марта 1999. године. Испричајте нам све
шта Вам је познато о томе. Ви нисте непосредни очевидац, је ли тако,
али Ваша сазнања, све што Вам је познато, све што сматрате да је и
битно и мање битно реците нам. Прво да ли Ви остајете при исказу који
сте дали у претходном поступку?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, стојим иза свега онога што сам рекао
пре овог суђења. Желео бих да додам, значи данас да Сува Река, значи
злочини који су почињени у Сувој Реци нису баш везани само за
26.03.1999. године али ту имамо, можемо да говоримо и о периоду пре.
Желео бих да на неки начин повезујемо све злочине који су
почињени у Сувој Реци, значи не би требало да говоримо само о 26.
марту 1999. године, али требало би да говоримо о периоду пре почетка
бомбардовања НАТО.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас председнице, уопште не чујем
превод на српском, само чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујте? Ми сви чујемо, можда треба да. Да ли
још неко не чује?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Уопште се не чује, као из даљине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас да видите то.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам, али на српском не чујем. На албанском
чујем кад се преводи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас само.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Чујем Вас, али не чујем преводиоца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, господине Бериша.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Значи, пре времена бомбардовања српских
снага 22. марта после повлачења верификатора из Суве Реке тамо се
К.В.2/2006
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десио један злочин у самом центру града када су убијени, када је убијено
десет цивила, говоримо о Албанцима и дан-данас још увек нису
пронађени лешеви, још увек се не зна где се налазе ти лешеви. Затим,
имамо на почетку бомбардовања, НАТО бомбардовања, тачније 25.
марта, у раним јутарњим сатима десио се такође један злочин, тежак
злочин када је убијено тридесетчетворо цивила. После тога долазе
дешавања од 26. марта када се десио злочин у породици Бериша када на
најбруталнији начин убијени су 49 чланова породице Бериша. Сви су
били цивили. Од њих осамнаесторо је било деце, говорим о деци испод
18 година. Затим имамо 28. март исте године када цивили су протерани,
силом су протерани из њихових кућа и у колони је убијен поред своје
породице Реби Јаха.
Значи, то су убиства која су се десила у Сувој Реци. Говоримо и о
3. априлу, о догађају који се десио 3. априла када полицијске јединице
силом су натерали народ да напусте своје куће и да одлазе за Албанију.
Говоримо и о 21. мају, такође народ је приморан, натерали су га да,
значи говоримо о оном народу који је остао још увек ту, у том тренутку
да напусти своје домове и да крене пут Албаније.
Такође, 3. априла током протеривања цивила имамо велики број
спаљених кућа од стране полиције. Сва имовина, говорим о албанској
имовини - куће, аутомобили и тако даље и тако даље, све је то спаљено.
Заборавио сам да вам кажем 26-ог да, осим масакра у породици
Бериша, десио се још један злочин у насељу Бајракторан, где је убијен
Сејфула Барјактори. Говорим о старцу који је имао 82 године и рањен је,
тешко је рањен његов син. Желео бих да кажем да говорим у
континуитету и злочине који су почињени око Суве Реке, у околини
дакле, желео бих да говорим о случају који се десио 25. марта у селу
Трње, где је убијено тридесетчетворо цивила и народ је протеран, а
њихова имовина је спаљена.
Желео бих да говорим и о случају у селу Лешан, где је 28. марта
полиција је починила злочин када је убијено 10 цивила, а народ који је
ту остао приморао да стоји испред школе, значи у дворишту школе и ту
су раздвојене жене од стараца. Затим су силом протерани за Албанију.
Хоћу да говорим и о случају села Сопије, где је 2. априла
полицијске снаге такође су починиле злочин када је убијено 30 цивила, а
народ је такође протеран и приморани су да крену пут Албаније.
Желео бих да говорим о случају који се десио 17. априла у селу
Драгачин, где 10 стараца, говорим о цивилима, бацани су у бунар и
преко њих је бацано камење.
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Хоћу да говорим и о случају у селу Букош, где је 5. маја се десио
велики масакр када је убијено 32 цивила.
Хоћу да говорим и о случају у селу Беланица, када 31. марта и 1.
априла народ је протеран, значи приморани су да крену пут Албаније.
Сви ови злочини су се десили на координиран начин од стране
тадашњих српских снага. Ово је сад моје сведочење, значи због тога
нисам желео да причам само о 26. марту и ово је сведочење које ја сам,
значи то је моја изјава коју сам дао и у Хашком Трибуналу у Хагу.
Такође, после уласка НАТО снага на Косово, пошто ми нисмо
знали где се налазе наши чланови породица, почели смо да тражимо
гробове, гробнице у Сувој Реци и нови гробови су били у Сувој Реци.
Сад говорим о масовним гробницама. Три су биле у Сувој Реци и једна у
Широку. О гробници у насељу Бериша било је 34 гроба. На Пећанском
путу било је 36. на гробници у насељу Куче било је 52 гробна места. У
Широко било је 10. ми као чланови породице на почетку смо, када су
почели значи наши људи да се враћају из Албаније, некако спонтано смо
почели да отварамо гробове да би извршили идентификацију да би
видели ко је у тим гробовима.
Пошто нисмо имали никакве информације, пошто није било
никаквих писаних трагова о тим гробовима, имајући у обзир да
отварањем тих гробница на спонтан начин доћи ће до брисања трагова.
Ми смо оформили један савет наших породица где смо контактирали
КФОР, УНМИК и тражили смо да они траже, да они започну и да
надгледају и да обезбеде место јер имали смо и у прошлости доста
искуства, дешавало се да у тим местима буде и експлозивних направа.
Тако да они су почели њихов посо, почели су да раде три, четири дана су
радили, све док нисмо контактирали са истражитељима Хашког
Трибунала са којима смо контактирали, дакле и који су касније довели
екипе, медицинске екипе које су се бавиле отварањем тих гробова.
Једном урадили смо и идентификацију тела које смо пронашли али
међутим доста тела, недостајало је велики број тела. Имали смо
информације да на полигону Војске Југославије у центру села Кориша и
Љубижде, и на депонији смећа постоји масовна гробница и тамо су, тамо
је започела радња отварања те масовне гробнице где смо пронашли
неколико докумената који су нам служили за идентификацију и
неколико ствари које су после тога идентификовале породице, али
нажалост овде нисмо пронашли тела. Осим једног тела једне младе
жене која је била из села Ландовице, касније претрагом масовних
гробница у Србији то је потврђено да се наши лешеви налазе у
Батајници. Међутим и дан-данас ми још увек нисмо њихова тела
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пронашли. Ја нисам данас овде да би тек испричао само, оно што ме је
навело да данас будем овде да сведочим пред овим судом је то да и
након свих ових доживљаја који смо ми преживели, живели, овде сам да
сведочим да би извео истину на видику, односно на видело.
То би било отприлике оно зашто сам ја данас овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, када сте говорили да 22. 23.,
је дошло до повлачења верификатора, ја бих Вас прво питала баш везано
за мисију ОЕБС, да ли знате марта месеца где су били смештени, да ли
имате то сазнање?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША:Знам о ком марту говорите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: '99.године?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да. Знам били су у кући синова Фаик
Бериша. Удаљено од прилике 60-70 метара од полицијске станице,
управо тамо где је и почео злочин од 26.марта 1999.године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били још смештени у нечијим кућама?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША:Канцеларије верификатора, центар
верификатора био је у кући Фаик Берише, међутим, особље канцеларије
је било смештено по више кућа, других кућа у Сувој Реци једноставно
где су становали а канцеларије, центар, односно седиште им је било у
кући Фаик Берише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате барем неку кућу, да наведете где је
особље било смештено?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, знам много.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците нам, све те куће за које знате да су били
смештени?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да почнем редом. Били су у кући Мурат
Сука, били су у кући Џевдед Бериша, били су у кући Рахман Зећири,
били су и у многим другим кућама, не сећам се тренутно имена тих
власника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Марта месеца 1999. године, Ви сте све време у
Сувој Реци, је ли тако?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не само марта него сам сво време до
23.маја био у Сувој Реци, мада сам, мада ме је у неколико наврата
полиција дошла код куће и силом ме протерала али имао сам среће да
преживим, да би данас био овде, 23. марта до 13. јуна био сам у
Призрену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Ваша кућа, да ли се налази на
Рештанском путу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налази Ваша кућа? Ја бих Вас замолила,
имате скицу Суве Реке ту, погледајте и нацртајте где се у ком делу се
налази Ваша кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја видим овде не стоји пут према селу
Речане, дакле у овој скици нема тог пута према селу Речане, моја кућа се
налази на троуглу пута Духље, Призрен, на уласку Суве Реке и на путу
Сува Река-Речане, значи ту се налазио један плац за продају
грађевинског материјала, ту је била моја кућа, отприлике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на полицијску станицу, је ли можете
да кажете лево-десно? Је ли с леве стране у односу на полицијску
станицу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако се иде, односно улази из правца
Приштине за Суву Реку онда је моја кућа с леве стране, и од моје куће до
полицијске станице има негде око отприлике кажем, зрачна линија нема
ни 80 метара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте на скици ове куће, па где стоји
«албанске куће», ја бих Вас молила да нам мало означите, ако можете ту
да се снађете чије су то куће? Да ли видите на почетку, значи идемо пут
Приштина-Рештане па ове три куће поред пута где пише «албанске
куће», чије би то куће биле?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да идемо редом, прва кућа која је наспрам
полицијске станице издваја их само пут и неограђено двориште, та је
кућа била власника из села Непребиште, ова кућа овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате име ко је власник? Само означите
молим Вас та прва кућа ко је био власник те куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не сећам се имена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Добро.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Рекох да је из села Непребиште, не знам
му име власника, ако је та скица друга.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова до?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ова кућа друга треба да је кућа Наим
Бектеши, овде треба да је и једна улица, један пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то овај што пише «локални, земљани пут»,
је ли ' на то мислите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да, ту је још једна друга кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад пређите са ове стране. Поред ОЕБС-а
молим Вас, поред ОЕБС-а видите ову кућу где стоји ОЕБС парафирану,
значи с леве стране ове две куће чије су?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Прва кућа је кућа Бектеш Ељшани, друга
кућа је кућа сина Ружди Берише, Фатона, не Фатона. Само тренутак,
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овде недостаје и још једна кућа, значи овде недостаје, фали још једна
кућа, то је кућа Бектеш Ељшани, затим кућа Хаки Берише, и овде треба
да буде кућа Бардуљ Берише, значи поред куће ОСЦЕ-а, значи овде ја
сам црвеном то назначнио, још једна кућа, ова кућа позади је кућа Ахмет
Берише, ова друга иза ОСБЕ-а је кућа Весељ Берише. Кућа Мурат Суке
је у сасвим другом правцу код спортског терена, на излазу Суве Реке
према Призрену, иза основне школе и близу гимназије, значи у сасвим
другом правцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А породице Кучи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Породице Кучи су на том делу пута од
гробља породице Бериша наниже с обе стране, један пут који води за
село Рештане и други пут то је пут, односно улица Емин Дураку или
како су је тада назвали улица Рахман Морина па до гробља породице
Кучи. Било је и у другом делу града породица Кучи у насеље
Барјакторија у насеље Гадинај и у насеље Топалница, јер породица Кучи
и Бериша су највеће породице у Сувој Реци и биле су и
најпрострањеније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам само једну идеју, један предлог. Да би ми
то лакше пратили кад је сведок почео да набраја чије су куће биле на том
Рештанском путу, па кад је већ уцртао ту кућу, предлог тужилаштва је
да се упише бројем 1, па да ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли уписали. Ја сам видела да сте Ви нешто
писали?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да пише бројеве како је редом говорио да би ми
после могли то да препознамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, добра је идеја, изволите. Значи, уцртајте
тачно која где је кућа, означите да би ми могли да се снађемо и још бих
Вас замолила да ми покажете кућу Исмета Кучија?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Кућа Исмета Кучи и овде редослед није
учињен како треба и овде има три куће и још једна је с ове стране. Овде
је преко пута полицијске станице, за ову кућу коју сте ме раније питали
Непребиште, то је кућа преко пута, то је кућа Исмет Кучи преко пута
полицијске станице, с десне стране кућа Исмет Кучи је кућа Наим
Бектеши, а са леве стране куће Исмет Кучи је кућа ових младића из
Муштишта, сада се не сећам имена, имају туристичку агенцију. Затим
следе куће Рушид Битићи, Јашар Кабаши и тако редом. Скица као таква
није ставила куће како су тамо поређане.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у време када се мисија ОЕБС-а
повукла из Суве Реке, да ли је било у то време по овим кућама које сте
показали, да ли је било Албанаца?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, како мислите Албанаца?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је? Нико се није иселио, ту су били је ли
тако? У кућама је било људи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако се ради када су били посматрачи у
Сувој Реци, они су били у својим кућама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је то ишло протеривање и када је први пут
почело, какво је Ваше сазнање, када је први пут почело протеривање и
како, на који начин се то одвијало?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Протеривање становништва је почело
касније. Масовно протеривање је било 28. марта, била је недеља,
бајрамски дан. У 12 сати минирана је, односно гранатирана је минарет
од џамије, била је једна велика детонација. Након те детонације почело
је пуцање из оружја са свих страна и по подне становништво је
првобитно у центру Суве Реке је протерано и усмерени су према
Албанији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми како, ко долази, ко протерује
Албанце? Како се то одвија? Је ли Ви видите, да ли Ви прво видите да
ли долази полиција, војска, било ко, да ли неко долази и истерује те
људе, да ли видите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја из тог дела одакле сам ја био, ради се о
прилично великој даљини пуцњаве је било са свих страна, то се чуло,
гађање је било. Да је то становништво насилно протерано у то време ми
смо имали телефонске везе, приступа телефонским везама и тај део
становништва је комуницирало са нама да су били приморани да
напуштају куће. Ја сам имао и моја два брата у центру Суве Реке и
комуницирамо сам са њима и они су ме информисали да су нас
приморали да напуштамо куће. Дођите и Ви са другим братом, наше су
куће биле удаљеније јер ја сам требао да пролазим поред полицијске
станице да бих стигао до града, онда са браћом, односно нисам се могао
придружити браћи. Они, надајући се да ћу се сутрадан придружити
њима ја и други брат и те вечери, те ноћи значи 28-ог, они су провели ту
ноћ до јутра 29-ог. 29-ог су били приморани да одлазе за Албанију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците дана 24. марта 1999. године када је
објављено бомбардовање, да ли се тог дана нешто догађало у Сувој
Реци?
Констатује се да је приступио адв. Горан Петронијевић.
К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 03.12.2007. год.

Страна 15/78

ВР

З

01

30

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, од дана објављивања бомбардовања 24.
марта, да ли се нешто дешава у Сувој Реци?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да. Не богзна шта необично. Првобитно
било је кретања полицијских патрола и ја сам негде по подне у касним
сатима по подне видео једну белу ладу нива која је ишла према Речане
до основне школе која се налази у мом насељу. Није прошло много
времена, исто се возило вратило и ишло је у правцу Рештанског пута и ја
сам видео када се то возило зауставило код техничке школе. Кретања,
јер у Бирач је била инсталирана тешка артиљерија југословенске војске,
обично је било кретања камиона и војске.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте видели ту белу ладу ниву, јесте ли Ви на
улици били?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам био у двориште, био сам у двориште
и видео сам када је ишла на горе и вратила се и поново сам видео јер сам
имао поглед према Рештану и видео сам да је ишло до техничке школе.
То сам својим очима видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реци ми до 24. марта 1999. године да ли Ви знате
где се све налазила полиција? Где је све полиција била смештена? Да ли
Ви то знате?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, полиција је пре марта 1998. била је
смештена на више места у Сувој Реци. Нешто су били у полицијској
станици, били су у објекту подрума «Вина» где су били смештени
снајпери, затим полиција је била смештена у Робној кући, била је
смештена у кули где су била снајперска места, односно позиције. Била је
смештена у радионици, механичкој радионици Османа Ељшани, била је
у Рештане код моста у Широко. Значи били су смештени на више места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да опишете те униформе које је
полиција носила? То кад говорите да су били смештани и раније, да ли
то значи да је то било од дана 24. марта и надаље исто, нису била
померања?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Говорим и у току 1998. године. Дакле, на
тим позицијама су били и 1998. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 1999. године, марта месеца да ли су те исте
позиције или не?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, чак су додали и више позиција.
Првобитно су напустили полицијску станицу и сместили се по другим
албанским кућама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су то куће албанске где су смештени, где, је
ли ' то преко пута полицијске станице или у неком другом крају?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, било је и наспрам полицијске станице
и унутар у граду. Команда полицијске станице је била смештена у кући
Бећир Кучи у центру Суве Реке, док су по кућама, по многим кућама
албанским били су у кући Аба Салиху у кућама иза полицијске станице
у кући Ђезел Шани и тако даље и по другим кућама су се сместили.
Имали су своје позиције. Били су отприлике, када су нас протерали, по
први пут када су мене протерали 3. априла масовно из наших кућа су нас
избацили, усмерили према Албанији. Не знам да ли су били у
полицијској станици, да ли су имали базу, али поред полицијске станице
било је полицајаца. Видео сам и касниије да је било кретања, да су
свратили, дошли до полицијске станице. Који су били разлози њихове
дужности, то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А покушајте сад да се фокусирате на овај
догађај. Значи, од објављивања бомбардовања, да ли су тада били у
полицијској станици или су се већ тада померили?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Те вечери су били у полицијској станици,
ту су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а следећег дана 25.?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И 25. су били у полицијској станици и 26.
су били у полицијској станици и рекох не сећам се 3. априла да ли су ту
били. Ја сам видео поред полицијске станице када су нас у колони
избацили видео сам полицајаца и поред пута на више места по блокове
полицијске.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је било са тим људима, у чијим су кућама
они ушли, како кад су они отишли, да ли знате кад су ти људи
напустили куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Неки су отишли 28-ог, неки 29-ог, неки
касније, неки нису били ту, били су изван Суве Реке код пријатеља,
тражили су склониште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто су они отишли? Је ли неко долазио код
њих па им рекао да иду или су они самоиницијативно отишли, зашто, је
ли Ви знате то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нормално да, ја сам имао прилику када су
дошли у моју кућу код мене и наредили ми да у року од 5 минута са
децом да се придружим колони и да идем за Албанију и управо је дошла
патрола полицијске станице из Суве Реке и ја их познајем именима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То говорите о ком датуму?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је 21. маја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Ја Вас питам за март месец, зашто су ти људи
напустили куће? Да ли су отишли самоиницијативно или им је неко
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рекао да иду? Да ли то знате, значи немојте говорити април - мај, него
рецимо само март?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не госпођо судија, ја сам отприлике
описивао догађај ко их је приморавао, јер је тог дана било пуцњаве, било
је и убистава. Људи, да би се спасили главе, нису знали куда и сваки је
отишао где је год могао, нико није добровољно напустио кућу него да
спаси своју главу и многи од њих у бекству су убијени. То је било оно
када сам рекао да су премештени, да су отишли по другим селима. То је
било 25-ог, 26-ог, било је 27-ог и низ других датума. Значи, они из
притиска да би спасили живот ишли су и у непознатим правцима. Знам
врло добро да свака акција која је предузета и куће су запаљене и било је
пуцњаве, ватре, дима и становништво није могло ту да остане иако им
нису рекли треба да побегнеш. Сам инстинкт да би побегли из ватре, из
пуцњаве, напустили су Суву Реку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете тих дана 25-ог, 26-ог да је било јако
много кретања полиције. Да ли можете да опишете коју униформу је
полиција носила, која возила сте виђали тог дана, тих дана 25-ог, 26-ог,
27-ог, испричајте нам мало ту ситуацију али молим Вас само гледајте на
те дане да се оријентишете? Значи, кретање полиције 25-ог, 26-ог колико
по Вашој процени, колико је ту било полиције? Коју униформу су
носили? Која возила сте имали прилике да видите, све чега се сећате?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Пре почетка бомбардовања НАТО-а, 24.
марта рекох било је оних кретања и дошле су снаге из правца Приштине
у Сувој Реци и сместиле се у техничкој школи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су то снаге?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Полицијске снаге које су се сместиле те
ноћи у техничкој школи, било је вече, не знам, не могу да се определим
за аутобусе да ли се ради о једном или два аутобуса, дошли су и
сместили се у техничкој школи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које вече би то било, којег датума?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 24. марта, говорим пре почетка
бомбардовања, вече 24. марта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 24-ог?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: НАТО бомбардовања су почеле негде око
20 часова отприлике, чула се бука авиона. Ми смо били у паници,
видели смо да су пристигле и појачања и да ће се нешто страшно
догодити. Ја сам те вечери, ја те вечери уопште нисам легао да спавам
него сам посматрао да видим шта се заправо дешава и негде око 5 сати
ушао сам унутра у кућу и од умора заспао сам. Дошла је жена, позвала
ме, будила ме и рекла устај јер има много пуцњаве из оружја. Пробудио
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сам се и изашао сам око 6 сати изјутра, почели су злочини и на западном
делу Суве Реке, односно од гробља породице Бериша у правцу Рештана
у две улице у Рештанској улици и у улици Емин Дураку. Будући да су
ми браћа близу тог дела тамо ја сам их позвао телефоном и питао шта се
дешава. Они су рекли ми не видимо ништа, стојимо унутра и немојте да
нас више позовеш телефоном. Ја сам видео пламен, чуо сам пуцњаву,
видео кретања полиције и ту је убијено, рекох 36 цивила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли то кад говорите полицијске снаге, је ли
то локална полиција? Да ли Ви то знате која је то полиција?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја их нисам видео да ли је била локална,
месна та полиција. Нормално да је била комбинована и домаћа полиција
и полиција која је била дошла. Ти аутобуси који су дошли вероватно да
нису били домаћи него полиција која је пристигла у помоћ. Нормално
све то је координирала домаћа полиција око смештаја, око акција и свега
тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквим су они униформама били?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам само. Имам један предлог. Да
ли би могли да дамо сведоку ону карту Суве Реке из ваздуха где се виде
много објеката, много шира него што је ова и да нам то што прича да
нам уцртава објекте о којима прича?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, погледајте ову фотографију.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И да на тој карти, ако се види његова кућа, да
своју кућу и све остале објекте да нам показује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте добро ако можете?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нема натписа, не видим да има натписа
улица, назива улица. Отприлике могу да пронађем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пронађите прво Вашу кућу.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Моја кућа није у овом делу, нема,
недостаје део где се налази моја кућа. У овом делу је техничка школа,
овде је пут према селу Печане, то су гробља породице Бериша, овде је
техничка школа.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих замолио само ако сведок, дајте му
оловку да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим Вас да покажете, да приђете само
документ камери и да показујете.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нек уцрта оловком где је који објекат. Може
да се пребаци тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да би сви могли да Вас пратимо, да нам означите
све те објекте.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нека обележава објекте који су.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију да нам укључи ову
документ камеру и да нам прикаже скицу Суве Реке на мониторима. Да
ли можете да препознате кућа Ваша где се налази на овом путу? Не
може, то је супротан крај.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Моја кућа се уопште овде не види јер до
раскрснице ту је полицијска станица. Међутим, могу редом набројати
куће, овде је вински подрум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту кажете да је била смештена полиција?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Горе су биле смештене. Овде је пут према
Печанима. Овде су гробља породице Бериша.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице, молим Вас да објекте сведок
уцртава које говори. Да нам каже где да стави да би могли после.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите техничка школа, означите је пошто
видите на овој фотографији. Ставите «1» то је у ствари техничка школа,
број 1.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Овде је техничка школа. То је техничка
школа. Овде је радионица Османа Ељшани где је био посло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута радионица? Напишите ту
«радионица».
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ово овде је улица Емин Дураку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, не може, нема где да напише. Значи,
означите овим црвеним фломастером ову улицу. Значи, све што
показујете црвено означите. Број 1 нам је била техничка школа. Преко
пута је била број 2 радионица.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Овде на ћошку је радионица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите 2, ставите број 2 радионица. Само број
упишите, број 2.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Овде је улица за Рештане. Од техничке
школе полиција је 25. марта предузела офанзиву и улазила је у куће овог
насеља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чије је то насеље преко пута техничке школе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је кућа Кадри Хоти који је 25-ог убијен,
брата Кадри Хоти, затим кућа адвоката Меди Ељшани који је 25-ог
убијен. Затим, је кућа брата Меди Ељшани где је убијен професор Фадил
Ељшани, наниже је кућа Осман Ељшани, који је егзекуциран са још
петоро људи који су изведени из куће Јунуз Бериша која се налази овде
и поређани су уза зид куће Амзи Бериша. Наниже је кућа двоје браће
Кучи, затим кућа Фадил Берише. Наниже се налази радионица
столарска и у тој радњи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од техничке школе, је ли тако на доле?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: На доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је радионица?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ту су убијена 10 или 11, не знам тачно,
има сведока који о томе сведоче. Надоле, наниже су куће браће
Краснићи, двоје Ружди и тако редом, Алдин Ферад Кучи, Арљинда је
убијена. Овај масакар се десио у овом делу града где је убијено 34.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је све било 25. марта?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите ми ту полицију? Опишите у којим
униформама је полиција била тад тог дана?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Полиција је увек била у камуфлираној
униформи вишебојној, носили су аутоматске пушке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то боја униформе - плава, зелена, каква
је боја?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, плава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плава? А на глави јесу ли носили нешто?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Имали су качкете са белим орлом неким.
Неки су имали неке идентификације, оне знакове по боји на раменима.
Ако је потребно да објашњавам овај други део од полицијске станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Овако, значи то је све било 25. марта?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тада, тог дана имали прилике, осим
што сте видели покрете полиција, да ли сте имали прилике да видите
нека возила?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, било је покрета и кретања, било је и
аутоблинда и кретали су се у правцу овог дела где се десио тај злочин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која сте још возила видели осим блиндираних,
која још возила?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Било је пинц гауера блиндираних, било је
кретања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И куда они, куда се они крећу, којим путем, где
их видите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам од прилике стајао овде негде и имао
сам поглед на овом правцу и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рештански пут, је ли тако. Поглед према
Рештанском путу сте имали?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли они према Рештанима иду?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су се распоредили у два правца и
отишли негде, да не кажем можда километар наниже и ушли су по
кућама и убијали људе и запалили куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви то видите како улазе по кућама?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, види се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Даљина је велика али види се дим, чује се
пуцњава, иначе нисам одавде могао да идентификујем јер је било и дима
и нисам могао да идентификујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тог дана.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Овде је била и вукланизерска радња близу
Техничке школе и у међувремену су запалили гуме, тако да ја нисам
могао од дима тих гума да видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тог дана 25.марта, видели аутобусе,
пошто сте спомињали да је било аутобуса, на који период мислите, да ли
је тог дана било аутобуса?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не. Ја сам рекао 24.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико, не.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао 24., у вечерњим сатима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 24-ог, значи 25. није било аутобуса? Колико је
било, који су то аутобуси?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Рекох, не могу тачно да се определим јер је
био мрак и нисам могао тачно знати колико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26.марта, шта се дешава 26.марта, у јутарњим
сатима да ли се нешто дешава?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не. Увек смо били у кошмару исчекивања
шта ће се, није било првобитно бог зна каквих кретања у јутарњим
сатима али у међувремену почела су та кретања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где видите кретања, колко је ту полиције по
Вашој процени било?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Испред полицијске станице примећено је,
виђено је око ове куће коју смо раније имали, значи испред те куће
наниже, испред ветеринарске станице су виђени поред тротоара,
зауставило се неколико аутобуса или камиона.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је ветеринарска станица, хоћете показати
ветеринарску станицу, где се налази ветеринарска и означите је?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је та ветеринарска станица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту где је СУП?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Поред СУП-а, уз СУП, ова црвена дугачка
зграда.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред тог, значи поред самог ОУП-а је
ветеринарска станица, ту сте видели полицију. Колико по вашој процени
је било ту полиције?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не могу да се определим о тачном броју ја
сам их видео у кретању када су почели да блокирају ово насеље и из ове
локалне улице, локалног пута иза кућа и они који су се кретали
Рештанским путем, знам да је био прилично велики број, знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико би то било сати кад Ви видите велики
број полицајаца?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако се сећам било је око 12, између 12 и
један сат, на овом путу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око 12, и где они све претрчавају?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Рекох они су првобитно се усмерили према
више праваца почели су овим путем овде иза ових кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то пут, то је овај локални пут?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Овај локални пут код куће Исмет Кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах преко пута станице ОУП-а, добро.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И улицом на доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рештанским путем и ту претрчавају, како иду у
колони, да ли држе пушке у руци, како, опишите мало ту кретњу пошто
Ви видите то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су ишли с пушком у руци, неки су,
сви су заправо носили оружје у руке, и било је пуцњаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли не можете барем од прилике да кажете
колико је било људи, на десетине, стотине, је ли можете од прилике, не
видите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, било је више и овде је био један поз
блок који није дао становништву да иде на доле и ту је била једна
поприлично велика група полицајаца и ова група полицајаца није дала
становништву из ових кућа да иду у правцу Рештана, него је усмеравала
да иду и да улазе у Занатски центар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту су, колико Вас ја схватам, је ли су ту
блокирали?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нисам могао да утврдим број. Ради се о
великом броју.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, реците ми само ово, да ли сам Вас
добро разумела, јесу ли ту блокирали пут, да тако кажем, јер пошто
кажете било је доста полицајаца и нису им давали да прођу тим
Рештанским путем надоле, него како кажете усмеравали према
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Занатском центру, како Ви мислите да су их они усмеравали, јер само
зато што стоје ту, што је велика група, како?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, када су их избацили, извели из
кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви видите да их избацују из куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налазите, где се налазите у Вашој кући?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам у мојој кући, овде, на другом спрату
моје куће и имам погледа, имам погледа у овом правцу и добро сам
познавао по карактеристикама јер Весељ Шабан Бериша и Мусли Саид
Бериша су носили беле капе на глави и врло добро сам идентификовао и
Муслију и мајку његову која је била инвалид, и видео сам да је цела та
породица од 16 чланова била скупа и они су првобитно хтели да иду на
доле али им полиција није дала и усмерила и вратила према Занатском
центру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете према доле, где према доле су хтели
да иду, како Ви то закључујете да су они хтели доле да иду, где?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су изашли из њихових кућа, а где су
хтели да иду, ја сам видео да су скренули на доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На доле према где?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: На Рештанском путу, према Рештанском
путу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према селу Рештане или овамо према
полицијској станици, где на доле кад кажете да су кренули?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: На доле, не полицијска станица је горе и ја
сам реко овде где су ми моја два брата била они су у центру и они су
вероватно намеравали да иду у кућама мојих браћа, јер мислили су да су
они ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта даље видите. Је ли се пуцало?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то пуцњава била?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Било је пуцњаве из аутоматских пушака.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рафална, појединачна, како је то деловало?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Било је са свих страна пуцњаве, не само од
тих полицајци ту, него се пуцало и гађало и из подрума, повише
подрума, затим из цркве се пуцало, пуцало се из поште, пуцало и из
зграде Народне одбране и из много других места, и из Робне куће, значи
са свих страна било је пуцњаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете из подрума, је ли мислите на
винарски подрум и одатле да се пуцало?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад кажете из цркве да ли се ту налазио
звоник?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се са звоника пуцало?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то успели да видите, је ли тако?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Веома ми је близу било то и имао сам
поглед на то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта се даље дешава, где иде тај народ,
пошто кажете да Вам се чини да су били усмерени према Занатском
центру?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Након извесног времена, видео сам када је
запаљена кућа синова Весељ Берише и те ноћи, те вечери била је нека
тишина, сутрадан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте још на вече, значи кад су кажете
кренули према Занатском центру, како Ви кажете да су били усмерени,
јер се и даље пуцало, да ли чујете неке експлозије, шта сте све чули?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам чуо пуцњаву, у тим тренутцима
нисам чуо експлозије, не сећам се јер је непрестано било експлодирања,
било је и ноћи било је и '98., јер у двориште полицијске станице била су
монтирана два минобацача и непрестано је било детонација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, из којих кућа је све народ изашао,
овде сте описали из куће Весела Берише, из којих кућа је још народ
изашао?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Тог дана, 26-ог?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана 26-ог, кад су усмерени?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 26-ог, изашле су породице синови Фаик
Берише, Неџад и Фатон, унук са породицом изашло је, било је свега 10
чланова, затим су изашли синови Весел, Рамадан Берише, и они њих је
било 11, изашли су синови Весељ, Шабан Бериша, Ајдин и Генц са
породицама, њих укупно 10, изашли су синови Саит Бериша, Мусљи,
Хамди и Авди, укупно 16 чланова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто су они, хоћете прећи молим Вас тамо за
Ваш.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија ја се извињавам. Ја бих предложио да
сведок остане и даље ту, да нам покаже које су то куће из којих су
изашли ови друге, други чланови породице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих искористила да ми ипак направимо паузу,
да Ви у паузи. Господине Бериша, направићемо једну паузу, ја бих Вас
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молила да ову паузу искористите тако што ћете узети ову фотографију
Суве Реке, означите куће тих породица из којих су чланови излазили,
ово сад што сте нам говорили, значи сви ти чланови породице Бериша
који су излазили из тих кућа, означите које су то куће, погледајте, ми
имамо још једну овде скицу важнијих објеката у Сувој Реци, погледајте
ту скицу добро, ако нешто још недостаје уцртајте и видите да ли је та
скица верна стварном стању у Сувој Реци.
Суд доноси

01

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 25 минута.

Наставља се са главним претресом у 11.50 часова.

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли смо сви ту?

ВР

НАСТАВАК САСЛУШАЊА СВЕДОКА ХИСНИ БЕРИШЕ

АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Значи напустио је Игор Исаиловић, а остао
сам ја адвокат Ненад Војиновић за оптуженог Репановића.
Констатује се да није присутан адвокат Игор Исаиловић а
мењаће га адвокат Ненад Војиновић.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас позвати сведока.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре него што дође сведок, једно
процедурално питање пошто нисам био од почетка ја се извињавам, да
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ли је сведок Хисни Бериша који се данас саслушава сведок, или сведокоштећени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок, у својству сведока га саслушавамо.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи он је сведок, има тај статус?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја бих молио само да питате
сведока шта је тринаест ипо минута у претходном периоду у соби за
заштиту сведока, како се зове та просторија, разговарао са госпођом
Наташом Кандић, пре него што почне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, да ли сте чули питање,
браниоца адвоката Горана Петронијевића? Питање браниоца адвоката
Горана Петронијевића је било шта сте у соби предвиђеној за сведоке
разговарали са госпођом Кандић?
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ево прво, у реду, слажем се са
тужиоцем, да ли је разговарао, да ли је била у соби сада, непосредно пре
9 минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте разговарали нешто са госпођом
Кандић?
СУДСКИ ТУМАЧ: Ја говорим на Албанском али он не чује, Ви на
Српском немате још увек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, је ли чујете сада, не чујете, да ли је
укључено, само погледајте.
СУДСКИ ТУМАЧ: Само да му се пребаци на Албански канал, канал на
Албанском. Ја и даље говорим а он не чује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујете, шта се дешава са овим слушалицама?
СУДСКИ ТУМАЧ: Да, сад чује, можете да поставите питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Захваљујем судија, ја ћу поново
поставити питање. Прво питање да ли је пре десетак минута у соби за
боравак сведока у паузи заједно са сведоком боравила у трајању од
тринаест ипо минута, ја сам толико измерио госпођа Наташа Кандић, а
ако јесте била шта су разговарали?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нисам мерио време, ја као сведок знам
које су моје обавезе и оговорности, ништа нисам разговарао око
процеса, око доказа, разговарао сам како се осећам, јер сам прехлађен,
значи око тога смо разговарали а уопште нисмо око сведочења
разговарали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, ето добили смо одговор.
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја сам задовољан одговором, ја
Вас молим да констатујете да је госпођа Наташа Кандић била укупно
тринаест ипо минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша констатација, наравно то је
снимљено, сигурно.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Односно да је улазила и боравила
укупно тринаест ипо минута по мом мерењу времена, код сведока и зато
сам и питао да ли је он оштећени, да ли је госпођа Кандић његова
пуномоћница или је он сведок.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо пуномоћје, имамо пуномоћје.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Његово?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, имамо у списима пуномоћје, Хисни
Бериша, мислим да нам је ту, само мало да видимо.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли
он сведок судија, какво
пуномоћје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, Хисни Бериша пуномоћје, овлашћује и
Наташу Кандић.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У ком својству?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, снимљено је, регистровано је, све то
стоји, и ја сам обавештена исто, и ја сам обавештена, мене је служба
обавестила.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У чему је онда проблем, зашто ми не
можемо да дођемо у додир са сведоком?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја сам обавештена исто кад и Ви, јављено ми
је, не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Је ли уобичајено да учесници у
поступку улазе у просторију за заштиту сведока и обаве са њим
разговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могуће, зато што сматра да има пуномоћје па да
је из тих разлога сматрала да може да обави разговор са њим као
пуномоћник, знате.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим да госпођу Кандић питате
о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођа Кандић тренутно није ту, ја видим.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако је могуће ја бих још једном рекао,
нисмо разговарали око сведочења, мада на почетку овог процеса у
прошлој години у име чланова породица ми смо овластили госпођу
Наташу Кандић да нас заступа у овом процесу, ја значи не видим ничег
лошег уколико се ја консултујем са овлашћеним кога смо ми овластили
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то је странка која нас заступа у овом процесу, али опет кажем да нисмо
разговарали око сведочења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, објаснили сте.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Никаквих проблема нема, нећемо више
дуљити, важно је да се консултује, то је битно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Да ли сте Ви означили ове
куће, све што смо Вас замолили претходно?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам погледао све три карте, то су
половичне, више сам се фокусирао на ову карту и то је веома
оригинална, уколико одбрана оптужених жели да назначим објекте један
по један, ја бих предложио да се ова карта фотокопира и да се даје по
примерак а ја да идентификујем објекте, јер није могуће где овде
назначити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, господине Бериша на овој скици коју смо
Вам исто приложили, ту су ти означени важнији објекти, не ово што Ви
гледате. Да ли сте ту скицу погледали, да ли је та скица верна.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стању у Сувој Реци, јесте?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Од прилике, рекох од прилике, иначе је
мањкава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми рећи молим Вас, тамо је означено
Средња школа, одељење чини ми се, немам сад овде, погледајте шта је
то. Значи Рештански пут, Средња школа-одељење, а имамо Средњу
техничку школу, Основну школу, шта би то било Средња школаодељење, које је то одељење? Значи где је скретање за село Пећане.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Обрађивач је можда мислио на огранак,
зна се да пре почетка рата ученици и наставници Албанци су протерани
из средњошколских центара, који се налази у супротном правцу, где је
назначено као Средња техничка школа, то није Средња техничка школа,
него је Центар средњих школа «Јета е Ре», из ове школе ученици и
наставници Албацни су протерани и смештени су у овом објекту кога ми
називамо Техничком школом, а они га називају као огранком, дакле не
ради се уопште са овом другом школом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је посебно колко сам Вас схватила,
значи то је огранак Средње техничке школе, је ли тако? И ту су били
смештени, овде где је ово одељење, ту су били?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је коришћено поред куће школа које су
коришћене у то време и ова школа је коришћена од стране Албанских
ђака као средња школа.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете да је то било пре него што је објављено
ратно стање, да ли је то било и за време објављивања ратног стања
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Пре, пре рата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од бомбардовања од 24.марта, значи од дана
када је објављено бомбардовање, да ли је и даље ту било ђака? Или не, у
том огранку средње школе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Да ли је било некога ту?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Није било, јер школе нису у ратно стање
радиле, нису имале могућност школе да раде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, добро. Ви сте говорили о 26.марту шта сте
све видели?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не знам да ли смо завршили са 25-тим,
датумом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Да, је ли имате још нешто да додате, говорили
сте и о 25-том?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Јер ја сам навео, значи навео сам то да су
36 цивила тог дана убијена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Има ли потребе да кажем то да људи који
су тог дана убијени приликом отварање гробова ми нисмо могли све те
људе побијене идентификовати, и можда би било добро да се описује
који су ти људи који су убијени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је за 25.март.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, ради се о 25.марту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте говорили и о 22.марту, и тад сте рекли да
су били Албанци.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Убијени, је ли тако, 22.марта, после повлачења.
И то сте рекли да је било убијено 10 Албанских цивила. Мене интересује
22.марта, да ли Ви знате да је био убијен Србин Богдан Лазић, да ли сте
Ви чули за то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта знате о томе. Да ли су уследиле неке акције
након тог убиства, акције полиције или било шта да Ви имате било какво
сазнање везано за убиство Богдана Лазића?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја знам да је тог дана убијен Богдан Лазић.
Начин на који је убијен и ко га је убио, требало је да открију органи који
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су били на власти, то је остало енигматично јер нису открили убиство. Ја
сумњам да је то било инсенирање, јер и Богдана сам веома добро
познавао, радио је у тој продавници, знам да је био из Сопије, и сваког
дана је путовао Сопија-Сува Река. Ја не знам да је била у питању нека
освета и да га убије усред града него ја мислим да је то било и док се
није супротно утврдило, то је било претекст да се изврши масакр и
убиство других цивила, јер је и овај случај је остао енигматичан, и ни
дан данас се не зна за тих 10 лешева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, да ли Ви то мислите или сте
Ви то чули од некога, да је то исценирано?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не. Ја нисам од некога чуо, али бавио
сам се истраживањем сваког случаја, међутим имам и материјал који
поседујем да се никада није разговарало, изузев једног случаја када су
општински органи у пролазу су рекли да осуђујемо терористички акт, а
на који се акт мислило, да ли се мислило на убиство Лазића као
терористичког акта, да ли се мислило на убиство 10 Албанаца, да ли се
мислило и на један и други случај и уколико се сматрало терористичким
актом, докле је истрага стигла уколико је било истраге, а ја немам
информација да су обавељена истрага и због тога сумња да се ради о
инсценирању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је пре 22.марта било неких убистава, значи
говоримо за овај период '99.године марта месеца, значи пре 22.марта, да
ли је било неких убистава, јер тако сте и кренули Ваше сведочење да од
22.марта да је било убијено 10 цивилних Албанаца, па ме интересује да
ли је пре тога било?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, не знам, не знам да је било '99.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате. Да ли је било дејстава ОВК у Сувој
Реци, у самој Сувој Реци?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, никада није било дејстава
Ослободилачке војске у Сувој Реци, нити је било кретања ОВК у Сувој
Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер овде смо имали прилике да чујемо да је било
дејстава ОВК у Сувој Реци, да је било међу цивилима припадника ОВК,
да се пуцало, шта Ви знате о томе, пошто сте Ви доста истраживали,
кажете, о свему томе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ништа нисам видео да је УЧК деловала у
центру Суве Реке током '99.године, нити је било приступа ОВК у Сувој
Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми када сте спомињали кућа где се налази
Бардилова, да ли је Бардил био сам у кући или је живео још са неким?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Бардуљ је становао са својим братом
др.Агроном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био тог критичног дана у кући, да ли
знате?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Сигурно да је био јер је био сведок који је
сведочио у процесу Слободана Милошевића у Хагу. Може се прочитати
транскрипт да користите транскрипте Хашког Трибунала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Ељшани Абдулаха?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Познајем га, добро га познајем, био је мој
вршњак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта знате, шта се десило са њим?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 25.марта, злогласна акција коју сам
споменуо тог дана је убијен брат а он са породицом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији брат?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Абдулахов брат, он заједно са својом
породицом сместили су га заједно да осталим становништвом у
Средњем техничком центру, односно у шупи Средње техничке школе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога су сместили, Авдулаха?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Авдулаха.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко га је сместио?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Полиција га је сместила, Авдулаха са
његовом фамилијом, женом и децом, и његове суседе, комшије, а отуда
он је узет, 25-ог, је то било када је узет и упућен је према полицијској
станици. То је по изјави супруге његове, касније у прошлој години
његово тело је идентификовано кроз АДН методу, и леш је пронађен у
Сувој Реци и предат је породици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи 25-ог, ако сам Вас добро разумела 25-ог је
убијен његов брат и тог истог дана полиција га је пребацила у средњу
школу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Отели су Авдулаха.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је случајно у његовој кући
боравио неко од припадника ОЕБС-а?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, то је једна сеоска породица, није
имала тај стандард, има и хендикепирану децу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Нишавић Милорада?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, познавао сам га, нисам имао контакт,
као фигуру знао сам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта знате о њему, шта је он био у то време?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Знам да је био шеф Државне службе,
радник Државне службе у Сувој Реци.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, да ли је случајно првобитно, пошто
ми имамо овде нека сведочења, да је првобитно била нека мисија у
његовом хотелу, односно у хотелу породице Нишавић?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, и био сам и сам у том хотелу док је
била мисија ОСБ-еа, тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле Вам то сазнање, јесте ли имали прилике
да видите некога?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Био сам да конкуришем да би запослио
ћерку, била је ћерка на интервју и ја сам био с њом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Репановић Радојка?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, познавао сам га, и са њим нисам имао
контакта али познавао сам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовановић Ненада?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Можда као фигуру да би га видео,
познајем, али немам прилику да га знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате Петковић Зорана и Микија?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, обојицу знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је био један а шта други, шта је био
Петковић Зоран да ли знате, у то време?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Петковић Зоран пре свега становао је
близу мене, где му је стан био, затим био ми је радник, возач у
организацији где сам радио, и Микија сам знао, радио је у Центар за
социјални рад, ако не грешим, пре тога, а у рату, ако питате за рат, били
су мобилизирани у полицијским јединицама, имао сам прилику да их
сам видим јер сам их добро познавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И један и други?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су носили униформу, рецимо Петковић
Зоран да ли је носио униформу у то време. Значи кад говорим у то време
увек мислим на догађаје марта месеца '99.године, и од 24., када је
објављено бомбардовање, значи у то време да ли сте имали прилике да
га видите, да ли је носио униформу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Видео сам га и у цивилу и у униформи,
Зорана. Микија сам видео у униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којој униформи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Полицијској, обојица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицијској. Да ли знате ко је Папић Рамиз?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не знам, нисам имао прилику, можда
као фигуру би га препознао, али контаката нисам имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули ко је Чукарић Слађан?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Након почетка овог процеса чуо сам као
име.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Митровић Радослав?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И за њега сам чуо након кретања
оптужнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас за ова лица зато што су овде код нас
оптужени, па да видим да ли познајете неког од њих. Ја ћу Вам само
предочити када сте били саслушани од стране истражног судије, Ви сте
говорили да су биле и војне јединице, да је било војске у Сувој Реци,
онда сте говорили да је војска гранатирала Суву Реку, и то спомињали
сте да сте видели неке боце, да је полиција носила боце, да се пуцало, да
се палиле куће са тим боцама. Ја бих Вас молила да нам мало то опишете
шта је то било, када се то дешавало, где је војска, какве су то боце у
питању, када се пале куће, опишите нам то мало? Укључите микрофон
молим Вас.
СУДСКИ ТУМАЧ: Микрофон нека укључе молим Вас, искључен је.
Микрофон нека укључе немам тон.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја никада нисам рекао да је гранатирана
Сува Река од стране војске, него позиција око Суве Реке.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се само, молим Вас да ли би могли
да нам кажете који део текста изајве његове од 25.11., предочавате, у
вези војске са тим паљевинама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је питао да ли је било гранатирање
Суве Реке, на његово питање сте.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, али паљење тих боца, која страна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ту су ушле снаге полиције, ја сам видео како
они са оним боцама и пуцали и палили куће», то сте изјавили код
истражног судије, на страни 9. На које боце сте мислили, кад сте Ви
имали прилике да видите те боце, како се то одвијало паљење, то ми
мало опишите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, можда је погрешно речено тамо, јер
полиција која је улазила, која је била у акцији 03.априла '99.године, она
је почела са запаљивањем кућа од Балкана навише, то је трајало док су
стигли до тог дела где сам се ја налазио, и ја сам сам лично видео како
пале куће, не боцама да су бацали боце, него су имали неке материје у
облику боце или спреја да тако кажем, које су ставили у аутоматске
пушке и пуцали су пушкама и гађали у правцу прозора тих кућа и оне су
нанеле ватру и тако су куће изгореле. То је та изјава што сам ја видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље сте говорили да сте видели да су неке
снаге полиције свратиле у станицу милиције у Суву Реку и одатле су
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изашли. Кад их Ви видите и одакле Ви гледате, је ли то кад улази
полиција у станицу полиције? Јер тад сте говорили о редовним снагама,
па сте онда спомињали специјалне снаге, па које су то специјалне снаге
и кад сте видели, моменат кад видите редовне, да улазе прво у станицу
полиције?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Моменте када сам ја имао прилику
директно са специјалном полицијом, то је био 03.април '99.године, ја сам
рекао почели су акцију за протеривање становништва и запаљивање
кућа, тада сам имао директног контакта са том специјалном јединицом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која је то специјална јединица, одакле је то
специјална јединица, какве униформе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Имали су камуфлиране униформе, плаве.
Имао сам прилику када су нас купили на улици и моју ћерку су
ослонили уза зид да би је стрељали тражећи од мене новац. Мени су
узели новац који сам имао, нису били задовољни, тражили су више, у
међувремену дошао је један други полицајац и питао је, питао је његовог
колегу шта је то, зашто је то дете ослоњено у зид и обратио се мени, ја
сам му рекао да је узео да је стреља, немам новац да платим и тај
полицајац обратио се речима, пусти дете, и он ми је рекао «ја сам из
Нишке јединице». То је био тај разговор од прилике којег сам ја имао
као непосредну прилику и отуда су нас у колони протерали за Албанију
при чему два дана и две ноћи су нас држали као таоце на путу, била је
дугачка колона око 7 километара, и тог дана смо изашли кроз пламен,
сви су објекти горели. У колони на вече поново су дошли опљачкали нас
ноћу, задржали су нас два дана и две ноћи, кретали се тешким
наоружањем и војска и полиција из Суве Реке према Призрену, било је
пуцњаве оружјем на колону, при чему су ранили једно дете, било је
пљачки возила, новаца, а 05., око 12 сати, у подне значи колоном су нас
терали према Призрену близу Влашње.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почетком априла?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да. Хтео сам да се надовезујем одакле
знам о Специјалним јединицама, одакле сам сазнао да су те Специјалне
јединице из Ниша. Отуда су нас поново вратили кућама, нису нам дали
да идемо за Албанију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је вратио?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам познавао Милан Шипку, који нас је
поново вратио, и рекао нам је да не смете да се померате ни лево ни
десно, кроз Призрен или негде на путу, него само за Суву Реку и сваки у
свом селу да иде.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, да ли можете мало да
објасните, ови одавде, полиција Вас протерује кажете, да идете, да
напустите Суву Реку?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови враћају, како то можете да објасните, како је
то изгледало, једни Вас протерују друга полиција вас враћа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И ја не схватам, не разумем, и мени није
јасно зашто, можда су имали потребе да нас држе као таоце за одређене
циљеве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Реците, Ви сте били, значи дошли сте до 26-ог,
увече када сте говорили Ви сте били у својој кући, 27-ог, сте били у
подруму код Вашег рођака је ли тако? И после тога сте напустили Суву
Реку?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли код вас долази неко и каже да напустите, и
о томе сте говорили, да је речено да напустите, када је то тачно било,
када су код Вас у кућу дошли људи и кад су Вам рекли да морате да
изађете?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је било касније, треба да се
надовезујем, 27.марта, дан након извршења злочина, 27.марта, негде
касно поподне полицијске снаге су предузеле акцију спаљивања кућа,
управо у овом делу насеља од куће где је био ОСБ-е, па на горе. Значи
запаљена је кућа Весељ Берише, запаљена је кућа Ахмет Берише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Само мало, кућа Весел Берише, када, тог 27., или
26?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 27., 26-ог је запаљена кућа Фаик Берише,
27-ог, је запаљена кућа Весељ Берише, запаљена је кућа Ахмет Берише,
запаљена је кућа Хаки Берише, запаљена је кућа Бектеш Ељшани,
запаљена је кућа Наим Бектеши, запаљена је кућа Исмет Кући, запаљена
је кућа Јашар Кабаши, и запаљена је кућа Бануш Така. Ту није било
других кућа да би се наставило са запаљивањем до мојих кућа, ту се
прекинуло јер ја сам рачунао да је наступило вече, ноћ и да чекају на
другу акцију, и ја сам сместио породицу и сам сам посматрао ситуацију.
Било је кретања аутоблинда без упаљених светла, и ја сам рачунао да ће
изјутра почети офанзива у насељу где сам ја, од мене па, и био сам
приморан у један после поноћи да се повлачим са породицом и да
одлазим у унутрашњости код једног рођака где сам боравио до
03.априла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, нико није дошао код Вас да Вам каже
морате да напустите кућу, Ви сте сами отишли, је ли тако?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 27-ог., не, касније да. Касније сам имао
прилику да су дошли и наредили ми да за пет минута напустим кућу и да
одлазим и идем за Албанију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то касније?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Било је 03.априла, када су нас опљачкали и
приморали да идемо и објаснио сам оно што су нас и поново вратили.
Било је 21.маја, када је дошла полицијска патрола, ја их знам који су
били и приморали нас да за пет минута напустимо кућу и да се
придружимо колони они који имају возила и превозна средства могу их
понети а они који немају треба да одлазе до Робне куће јер је
организован транспорт који ће их до границе носити, превозити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која је то патрола коју Ви кажете да знате?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Прво кога сам ја познавао био је
Андрејевић Синиша, други био је Гогић Милисав или не сећам се тачно
имена, трећи је био Мики Петковић и четврти је био извесни, помеша ми
се, био је Торбеш, имена се у овом тренутку не сећам и пети кога нисам
познавао био је плав. Дакле имао сам прилику да се у три наврата
сусрећем са том патролом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Спомињали сте да је био и неки Горанац Рамиз,
да ли се сећате тог да сте?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Горан, да, тај, тај Торбеш Горан, то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је Торбеш Горан. Да ли знате, Горан?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, Горан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је Торбеш?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Име му је другачије било, Торбеш је део
изнад Призрена, то је Жупа, то су Муслимани који говоре српскохрватским језиком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли Ви познајете тог?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Кад би га видео препознао бих га, јер сам
имао непосредног контакта два, три пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СУДСКИ ТУМАЧ: Судија извините, не могу да прате госпође које раде
транспкрипт, треба да направите паузу између питања и одговора, жале
се горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате како изгледа тај Горанац Рамиз?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: У то време он је био у униформи, био је
плав, кад би га видео кажем препознао бих га, да ли му је име Бектеш
или Рамиз нисам сигуран, нисам сигуран на име његово, а знам да је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наставите даље, значи шта се даље, шта
се после тога догађа?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Хтео сам да се надовежем са тим да сам
имао прилику не једном него више пута контаката са овом групом
патроле, прва прилика након што су нас вратили из колоне и дошли у
моје двориште и узели су кола комшијска «мерцедес 190», била је та
иста патрола, тог дана када су дошли чак су ми запретили и рекли су ми
донесите кључеве а ја нисам знао чије је возило, нисам имао кључеве,
они су обили браву и узели возило. Други пут дошли су да нас
региструју, односно попишу да воде евиденцију за регистрацију ко смо,
и тражили су списак, трећи пут дошли су и наредили нам да идемо у
Будаково да покријемо те ровове, затрпамо и четврти пут, односно
четвртом приликом то је било 21-ог, када су нам наредили да напустимо
куће, петот пута имао сам прилику 25-ог, односно 23-ег, не 25., 23-ћег,
јер ја нисам улазио у колону 23., сакрио сам се, 28-ог, заправо, они су ме
пронашли и рекли су ми зашто ниси у колони, зашто ниси отишао за
Албанију и један други кога нисам познавао рекао је пусти човека
касније ћемо се позабавити с њим имамо друга посла да обавимо, и у
том тренутку су ме ослободили, ја сам узео децу, колима сам пошао за
Призрен и ту сам боравио до 13.јуна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се вратили у Суву Реку, кажете да сте
истраживали ове злочине, испричајте, били сте до Занатског центра,
били сте до ове пицерије, па нам испричајте какво сте стање затекли
тамо?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Када сам се вратио 13., у Сувој Реци, ушо
сам у Сувој Реци, било је кретање становништва Срба који су се иселили
и пошли у правцу Дуље и на горе, ја сам одмах знао на, били су ми
познати случајеви шта се десило у породици и одмах сам се
заинтересовао и ишо сам да обиђем ове четири куће, да можда не
пронађем који траг, и почео сам редом од куће Фаик Берише, будући да
је та кућа била и изгорела и унутра нисам смео, знајући да може бити
експлозивних направа по дворишту и када сам изашо иза те куће поред
бунара и поред зида куће видео сам трагове крви, затим и ствари и
делове запаљених одела, и неколико делова костију.
Приближио сам се кући Весеља Берише, Весељ Рамадан Бериша,
ту нисам видео никаквог трага, кућа је била сасвим запаљена, са свих
страна, наставио сам наниже на доле и улазио сам у двориште куће
Весељ Шабан Бериша, ту сам рачунао да је била једна стара баба од
стотину година и рачунао сам да није могла да излази и да нема можда
каквог трага, и тражио сам и нашао сам једно ћебад-скруљу и ничег
другог. Отуда сам излазио до куће Амди Бериша, та кућа није била
запаљена, али је била демолирана, нашао сам разне конзерве које су
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користили док су ту боравили, боравила је полиција, отуда сам ишао код
куће Авди Бериша и ту сам исто нашао демолирану кућу, фотографије
побацане, и све ствари по двориште, такође сам ишао и у кући Мусли
Бериша и тамо нисам нашао трагове крви или нешто али ствари које су
побацали и које су шприцеве, конзерве, значи трагове да су ту боравили,
отуда сам изашао и пошао на гробље.
Прво сам ишао на гробље породице Бериша, видео сам нова
гробља која су била отворена и била су поређана, било је поређано 34
гробља, видео сам да нема неког натписа, већина од тих, не већина, него
скоро сви су били НН назначени, изузев три или четири гробља која су
имали иницијале. Затим сам наставио Пећанским путем, такође је било
36 гробова, сви су били назначени са НН, и на гробље породице Кући
било је 52 гробља сви назначени са НН, без иницијала, тако да сам се
непрестано бавио истраживањем како би дошло до истине, и као што
сам и раније рекао контактирао сам са органима и институцијама која се
професионално баве тиме, да не би дозволили да нестају трагови
злочина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли да у пицерији је страдало колико?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, заборавио сам да кажем и пицерију и
ту сам одлазио, јер прво сам отишо у пицерији а након тога код кућа и у
пицерији видео сам много трагова крви, видео сам крв, дечије ствари,
цуцлу дечију, дечије ципеле, видео сам и штап, будући да је Мусли био
инвалид и његова мајка, нашо сам и штап и знао сам да су ту они
поубијени. Било је много чаура, близу пицерије била је фотографска
радња и ту су нађена средства којима су носили лешеве и то је било у
крви та носила. Значи то је то, опис тог акта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте у претходном поступку говорили о
лицима која су била стрељана иза куће Фаикове?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која су то лица стрељана и откуд Вама сазнање
да су та лица стрељана?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао, прво ја сам овде у својству
сведока, двоструког сведока, прво сам сведок жртва и сведока који је
истраживао, истраживао сам, почео сам од породице и ширио
активности даље и случај тога, одакле сам ја сазнао да су стрељани и ко
је стрељан, ја сам контактирао са људима који су били очевидци и
вршио сам интервјуе са њима и убиство у двориште иза зида куће Фаик
Берише то је било пре случаја у пицерији, значи у присуству породице
јер обе породице и поред Фаик Берише и Весел Берише, су биле због
сигурности јер дан раније су им узели новац и због сигурности су се
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сместили у кућу Весел Берише и из те куће су их извлачили и мушкарце
и стрељали и ту жену али и остале које су их приморали да одлазе у
пицерију, дакле сви су били у тој кући и они су и видели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је видео?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Када су их стрељали. Сведоци, вероватно
ћете имати прилику да чујете сведоке који је преживео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана 26-ог., Ви сте говирили биле су спаљене
три куће, је ли тако? 26.марта, била је спаљена кућа.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас молим да сведок се изјашњава шта је
спаљено а не Ви да му, молим Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја говорим о томе шта је причао, шта је говорио
у претходном поступку и немојте ми упадати, молим Вас, нисте чули кад
сам предочила. Ви сте говорили значи о томе да је у претходном
поступку, код истражног судије, да је спаљена прва кућа где је био
ОЕБС и ова друга позади од Весела и спомињали сте Динову кућу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Чију кућу, извињавам се?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Динова, Динова је спаљена, ове три нису биле.
Значи овако «не, нису спаљене, ни једна кућа није била спаљена, само је
спаљена ова прва кућа где је био ОЕБС и ова друга позади од Весела, те
куће су биле спаљене», успорила сам због превода. Па кажете «јесте и
ова Динова је спаљена, па онда ове три нису биле спаљене», хоћете мало
то да објасните?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако је могуће још једном јер нисам
разумео питање о чему се односи, можда ми и није јасно Динова кућа, то
ми није јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, ево, сад ћу Вам поставити питање, овако.
Пита Вас заменик тужиоца, «само нам нисте рекли за те три куће које
сте нацртали или четири, јесу ли те куће спаљене», Ви кажете «не, нису
спаљене, ни једна кућа није била спаљена, не, само је спаљена ова прва
кућа, где је био ОЕБС и ова друга позади од Весела», «те куће су биле
спаљене», « јесте и ова Динова је спаљена, ове три нису биле спаљене»,
објасните мало то, неразумљиво ми је?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Није ми јасно Динова кућа, јер нема у том
окружењу Динове куће да је међу тим запаљеним, можда сам рекао,
можда сам мого и тада да кажем, али сада кажем разлог зашто сам ја
напустио кућу јер сам видео како куће горе 27., а и 26., можда је, али 27ог, су запањене 7, 8 кућа је запаљено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Да, али господине Бериша, морамо да разјаснимо
ово, зато што сте овако изјавили, је ли ово мислите да је можда у
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питању превод «јесте и ова Динова је запаљена», да ли је могуће да
превод нешто није био у реду? Страна 26. Реците.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Може бити да је. Можда је била грешка,
можда сам и неко име погрешно изговорио, сада сам набрајао куће које
су изгореле, можда сам мислио на то, вероватно је грешка у имену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 27-ог, сте детаљно побројали куће, а 26., да ли
Ви видите која кућа гори, 26., сте ту док посматрате са другог спрата
Ваше куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које су то куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је кућа ОЕБС-а, и ова, не, ова је
касније, сутрадан Веселова запаљена. Сутрадан и ове остале, ту је за
редом био тај пламени дим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми шта знате о Јашару Бериша, ко је био
Јашар Бериша?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Јашар је био мој рођак, који је дуже
времена радио на бензинској пумпи, он је међу првим радницима од
отварања бензинске пумпе у Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било са њим?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И он је убијен 26.марта, када су убијени и
ови у пицерији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате када, шта се догодило, како је он то
настрадао обзиром да је радио на бензинској пумпи, како је дошло до
тога, да ли сте чули?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: На основу сведока који су контактирали са
њим телефоном, чини ми се да је било 17 сати, када се задњи пут чуо на
телефону са својом породицом, био је на радном месту и од тог тренутка
није било никаквог контакта и накнадно је утврђено да је егзекутиран,
односно да је стрељан и убијен и да је и његов леш нестао заједно са
осталим лешевима и приликом повратка лешева кроз АДН методу његов
леш је идентификован и пронађен је у Батајници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте код истражног судије рекли да је он
преузет био са бензинске пумпе, да га је водила полиција, два полицајца
до Робне куће, и ту је била стационирана полиција. Је ли то тако било?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: По изјави једног сведока који ми је дао, ја
сам то реко, али то не може бити толико базична та изјава, није моје да
сам ја видео, сведок ми је рекао, ја сам њега интервјуисао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, Ви сте вршили и идентификацију
тела, је ли тако?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам о томе мало нешто рећи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да. Будући да смо формирали Савет
чланова породица да помогне екипама у процесу, јер Хашки Трибунал
није био дужан да врши идентификацију лешева, него је имао за задатак
да утврђује узроке за кривично гоњење, ми смо их замолили и тражили
да нам помогну и у процесу идентификације што су прихватили да нам
помогну у том правцу и ја сам био тај мост повезивања између екипа
судске медицине, чланова породице и обезбеђивања радника за
отварање гробова. Сви чланови породица добио сам податке antimorten
податке, значи пре смрти да би од прилике знали како су изгледали пре
смрти, шта су носили, како би могли да их идентификујемо, и
истраживачи и екипе Хашког Трибунала који су вршили чишћење и
изложење тих одећа и ствари које су пронађене и на основу тога ми смо
вршили одређене идентификације и '99., и 2000.године, значи обично
смо позвали породице да врше идентификацију, одећа, одела и
различитих ствари и те жртве које су идентификоване чланови породица
су их преузели и поново сахранили а неидентификовани лешеви, ми смо
их сарањивали у Широко, нормално да им је дат код, ја имам код себе
ако је суду то од интереса имам и одређене слике одећа, које су сликане
а биле су изложене управо из масовне гробнице на полигону војном где
су одређене ствари идентификоване и зна се чије су.
То је у облику каталога, нормално уз истраживаче Трибунала који
су и очистили и свако одело је имало свој код и у овом случају имамо
идентификацију рецимо јакна Мусли Берише, препознали су то чланови
породице, затим овде једна тренерка Јашара Берише, затим овде друге
ствари, ово припада Мусли Бериши, ово Мусли Берише, значи имамо и
личне карте пронађене, али лешеве нисмо их пронашли. На овај начин
смо вршили идентификацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте Ви препознали?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Како мислите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Бујара препознали, да ли сте могли да
га идентификујете?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не, Бујар није могао бити
идентификован када су ти лешеви били изгорели, већина њих, јер након
стрељања тих шест тела испод стрехе куће, кућа је изгорела и дрвеће са
крова је пало на њих и изгорела су тела, изгореле су и ствари, нашли смо
делимично изгореле ствари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем, али Ви кажете по ципели да сте
препознали, је ли тако било?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да. На гробљу породице Бериша где је
било 34 гробља била су и два гробова и било је два и више тела, или
разних ствари, и од тога је идентификована Фатима, Неџад,
идентификован је Седат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте идентификовали Неџада?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: На основу одећа и ствари које су
пронађене, идентификовано је и само ципела Неџмединова, јер је
пронађена само његова ципела, није било никаквог другог трага и ми
смо идентификовали као ципелу Неџмединову, а не Неџмедина, његов
леш је откривен у Београду, Неџмединови. Значи откривена је Фатима,
односно делимично њена одећа и одређени делови кости, Фатон, Седат
идентификован је и Неџад и Фатима нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад сте извршили идентификацију по ципели,
Ви сте тачно знали која је то ципела, јесте ли могли тачно да дате опис,
знали сте која је у питању ципела, чија је ципела?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Идентификовао га је он који му је купио
ципелу у Скопље, идентификовала га је породица, идентификовала је
ципелу, не ја, него је породица знала да је та ципела његова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, нисам Вас питала ко је Бобек
Вуксановић?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Бобан Вуксановић је био један лекар који
је радио и у Дому здравља и у Балкану, и био је политички активиста и
имао је и многе друге функције.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, да ли је он био неки ауторитет у граду,
да ли се он слушао?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, нормално ја сам имао прилику да га и
раније познам и као лекара и као младог, били смо близу са кућама и он
након свих тих политичких проблема који су се догодили деведесетих
година, он је постао политички ауторитет преко Социјалистичке партије
и био је и председник Општине, постао је председник Општине,
принудне мере када су уведене први председник Општине у принудним
мерама када их је Влада Србије примењивала, увела принудне мере на
Косову.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате шта се догодило са њим?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, чуо сам, у то време био сам у Сувој
Реци и видео сам тај дан када је била његова сахрана и видео сам
плакату на бандерама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, кад сте говорили о Мишковићу, па
сте овако изјавили «ја знам да је тај Мишковић, имао одређену улогу у
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овим догађајима, а поготово овај Милан Шипка». Хоћете то да мало
прокоментаришете?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да. Прво када сам рекао о Нишавића,
мислио сам на то да је он био радник Државне безбедности и у тој
командној линији све је, све су одговорности биле подељене, све је
долазило од Државне безбедности и то сам рекао да је био човек од
утицаја, и да је то процесуирано кроз његове службе, пролазило је много
младих, младих Албанаца, а Милан Шипка знам да је био дошао из рата
у Хрватској и дошао је и сместио се у Сувој Реци као командант Суве
Реке, полиције Суве Реке и имао је великог утицаја и накнадно је
пребачен у Призрену и био је човек од утицаја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, како, нашта сте то мислили када кажете
да је имао одређену улогу у догађајима, баш на какву улогу сте Ви то
мислили, добро био је припадник Државне безбедности и то кад кажете
сад Нишавић, Мишковић, је ли то мислите кад кажете Мишковић на
Нишавића?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да. То су три брата, мислим за радника
Државне безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он у то време изгледао, је ли можете да
га опишете, значи кад кажем у то време, марта месеца '99.године, како је
он изгледао, да ли је носио униформу, како је изгледао?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја га познајем и од раније не само од
'99.године, имао сам прилику да га сретнем, нисам имао разговор али
знао сам да је радник Државне безбедности, јер су многи људи прошли
кроз његово процесуирање и у више наврата сам га срео на путу, у
возилу, није био толико висок, био је корпулентан, и ја га знам да је
носио бркове, био је црнопути, црну косу, значи има велике разлике
између њега и двоје његове браће, један је био плав, који је радио у
Министарству, односно Управи за образовање, значи веома га добро
познајем, али нисам имао прилику са њим да разговарам нити да се
сретнем.
Видео сам га и у току НАТО бомбардовања у Сувој Реци са
возилима, односно возилом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим возилом?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Видео сам га ако не грешим или ако ме
сећање није издало, имао је «југо» или «128», бели, тако ми се чини, ја
сам га у тим возилима видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте га некад виђали, да ли је био у
униформи, да ли сте имали прилике да га видите?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нисам имао прилику да га видим пешке
како, задња прилика када сам га видео то је било оног дана када је била
сахрана Бобана Вуксановића и изашо сам у граду да видим да ли су се
браћа вратила из Призрена, јер нисам знао, нисам имао везе где се
налазе, у међувремену ја сам видео да се креће и можда ме је и пратио
где идем, куда идем, али у међувремену ја сам се вратио и ушо сам у
другој улици, ишо, одлазио до моје куће, ко зна шта би можда предузео
како би поступио, јер је тај дан био да је убијен Бобан, да је била
сахрана, и можда ко зна шта би и зато сам се и вратио кући и побегао, и
то је задњи пут када сам га видео. Видео сам га код бензинске пумпе и
видео сам њега и многе друге и скренуо сам пут, нисам се вратио истим
путем него другим. Тако да нисам имао прилику да га видим у
униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, по Вама, од 22.марта
'99.године, зашто крећу убиства Албанаца, па сте ређали те 10, па 36, па,
зашто је то кренуло 22.марта, да ли Ви то можете да објасните, да ли
имате неко сазнање зашто је то од тада кренуло?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ја не знам зашто је до тога. Знам да су
то ови из Београда најављене, и ако желите да знате зашто је до тих
убистава дошло, уколико је суд заинтересован да открије зашто је до
тога дошло ове злочине је учинила једна држава у институционалној
линији имала је своје планове и ти планови, те информације су у
Београду и овде их можете прелистати и да видите зашто је до тога
дошло, до тих злочина, значи ја не могу да се определим, да утврдим
зашто је до тога дошло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја ћу замолити да оптужени сви устану и
да стану овде у овај први ред, ту где сте, не морате долазити овамо него
овде, овај први ред, сви се поређајте а Вас ћу замолити да погледате све
оптужене и реците кога од њих познајете? Приђите само ближе
господине Бериша, ако можете.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Мишко, Зоки, Зоки овамо, Зоран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је Зоран, ко, скроз? Ко је Зоран, нисам
приметила, кога сте показали? Добро, последњи.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нешто је мршавији и Мики, ове остале
нисам имао прилику да их познајем. Ове остале не препознајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.
Констатује се да је сведок показао оптужене Петковић Зорана,
Петковић Мирослава, називајући га Мики, и Нишавић Милорада,
називајући Мишко.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Молим само да констатујете на кога је сведок
прво указао кад је рекао Зоки?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато сам ја инсистирала.
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја Вас молим да констатујете на записнику на
кога је прво указао кад је рекао Зоки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Микија?

01

Констатује се да је сведок Бериша Хисни, приликом
препознавања прво указао на Петковић Мирослава, означавајући га
као Зоран, а након тога је прокоментарисао да је Зоран сада нешто
мршавији.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није тако било. Судија ако већ тако, ја Вас
молим онда да констатујете да је секунд након што је показао на Микија
рекао да је Зоки, одмах четири, пет пута показао на Зорана и рекао да је
то Зоран који је сада мало мршавији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш тако, добро. Питања изволите. Изволите
тужиоче?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете паузу можда, а онда после тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тек смо почели, нећемо паузу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта кажете Ви?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче, можете. Хоћете Ви паузу да
се одморите?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 15 минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, седите. Хоћете позвати сведока. Јесмо ли
сви ту? Јесмо.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Да се настави са саслушањем сведока БЕРИША ХИСНИ
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете тужиоче само још за секунд да ја
поставим једно питање. Спомињали сте заменика полиције, то Вам
нисам предочила, заменика полиције Ненада, да ли знате ко је то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Знам да је био заменик командира
полицијске станице у Сувој Реци, за дати тренутак не би могао да га
идентификујем јер је прошло доста дуго времена, и у цивилу га никада
нисам видео, увек када сам га видео, видео сам га у униформи. И исто и
Репановића нисам могао идентификовати, мада сам га више пута срео и
у току рата и пре рата али нисам га могао идентификовати јер је прошло
времена и видео сам га раније у униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан. Јесте ли нам све испричали о ономе
што сте Ви непосредно видели 25., и 26.марта '99.године?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Настојао сам, можда је остало нешто да
нисам рекао, вероватно. За онолико колико сам се сећао рекао сам, а
можда преко питања могу нешто додатно и да одговорам, јер управо
26.марта, ја сам реко на почетку да поред злочина у породици Бериша
био је и злочин и у насељу Барјактари и у кући Мурат Суке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте све рекли, сачекајте питање па онда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте разговарали са Агроном и Бардилом,
након ових догађаја?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, више пута.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта су Вам они тачно испричали везано за
25., и 26.март?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам разговарао и са Агроном и са
Бардиљом и са мајком Бардиљовом јер су они били најближи сведоци
догађаја који се догодио у породици Бериша након Шихрете Бериша и
Вјолце Бериша, они су били најближи сведоци који су видели како се
догађај догодио и они описују како су видели из свог угла, из места где
су то били видели и описују да када су улазиле снаге у двориште између
куће Фаика и Весеља Берише и када су видели да су тих шесторо
стрељали поред зида јер су били близу па су видели. То би можда био
одговор.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам мислио ако имате више детаља, Ви
слободно нама испричајте, немојте се обазирати на то што ми нешто о
томе знамо, него онако са детаљима који су они Вама испричали.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не сећам се у овом тренутку које би
детаље, ја сам их интервјуисао «АИС-ижијом» и са истраживачима
Хашког Трибунала и документарац филм који смо урадили они описују
догађај у филму, може се и филм можда користити као доказ, они ту
имају непосредно у том филму њихове изјаве.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли се сећате дал су Вам причали о томе
како је и да ли је неко од њих тражио новац и ко је то био ко је тражио
новац и ко им је дао новац?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, они су ми причали да након тог
догађаја који се ту десио да је отишла ту полиција и тражила је да их
повлаче, извлаче отуда под условом да им дају новац, и они кажу да су
дали одређен износ новца, девизе, марке, да би им омогућили да одлазе
за Призрен, и они наводе неколико имена. Људе који су им узели новац.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли се сећате која су та имена?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Навели су да ли би био Рамиз Папић или
онај други кога сам споменуо, тај Горанац, дакле спомињу та два имена,
и они нису тачно рекли који је од њих, у њиховој изјави спомињу Рамиза
Папића и био је са неким другима у патроли полицијској и они су им
узели новац, то је та њихова изјава а ја сам их интервјуисао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На који дан се то односи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То се односи на 26-ти, значи након
извршења масакра они су остали у њиховим кућама, и реч је дакле о
датуму 26., и 27.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дал сте о овим догађајима причали са Вјолцом,
Ширетом и евентуално сином Вјолциним?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не. Да, са Ширетом нисам разговарао, јер
Шухрета се не налази на Косову, у то време је била веома повређена и
одмах након НАТО бомбардовања пре уласка НАТО снага је пребачена
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у Албанији а отуда у Немачкој и даље живи у Немачкој, ја сам имао
прилику да разговарам телефоном са Шихретом и да појашњавамо
догађај, и снимљена је у филму. Ми смо нашли једну видео касету где
говори одмах након 26., значи 27.марта даје изјаву, рачунала је да ће
умрети, како би имала доказ и та изјава је у филму, и можемо то
приказати, а такође је и Шухрета која је сведочила у Трибуналу и
вероватно ће доћи и овде да посведочи.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Са Вјолцом сам у више наврата разговарао
јер је она била у Сувој Реци и увек ми је описивала како се догодио од
куће до момента када је скочила из камиона, где се сместила, где се
лечила, како се лечила. Разговарао сам и са сином, тада је био дете, тада
је био 9 година, сада има 18, 19 година. Такође и она описује догађај у
филму а има и изјаве које су дали и оне су депоноване у Хашком
Трибуналу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете мало детаљније ако се сећате тих
изјава, оно што су Вама испричали?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, противим се оваквом постављању
питања јер изјаве и једне и друге сведокиње имамо из истраге или из
истражних радњи. Према томе, шта је сад њима речено, они треба да
сведоче овде и предочене су и мислим да није у реду, поготову због
друге ствари. Сведок када је саслушаван то ништа није помињао тада, а
2005. године он је саслушан као сведок, овај присутни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је тачно, тужилац их је предложио као
сведоци.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Без детаља када и с ким је где причао, колико
видим он је човек радио за Хашки Трибунал, са истражитељима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, говорио је о посредним сазнањима. У том
смислу је поставио питање.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, сад препричава шта је из тих, шта је
сазнао, а имаћемо непосредне сведоке овде, односно треба да их имамо.
Колико знамо речено нам је да Шурета долази сутра, а Вијолца исто
треба да дође. Вијолца је дала изјаву овде нашим органима у поступку
који је претходио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Према томе, немојмо да питамо шта, а
поготову што нису саслушани ти сведоци. До сад није била пракса да се
постављају питања на околност сведока који нису саслушани у поступку
и да им се предочава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате зашто сам то питање поставио, јер ми
овде од јутрос од пола 10 слушамо исказ сведока који је он на основу
неких посредних доказа добио. Значи, оно што је он лично видео то је
врло мало било и сад ја бих волео да се то објасни на основу чијих
исказа је он дошао до тих сазнања. Ако то суду не треба, ако то не треба
одбрани, значи мислим да највише одбрани то треба, онда не треба ни
тужилаштву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сведок је говорио о тим посредним
сазнањима. Дајте конкретно поставите сад питање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па конкретно питање шта је тачно Вијолца
рекла како је остала жива у том? Ето то су онако једноставне ствари.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Све смо о овоме ми разговарали, не једном
него у више наврата. Вијолца описује догађај од момента када су отишли
и узели новац, опљачкали су их, узели су им новац и то велику количину
износ новца. У моменту када их изведу, избаце из куће, стрељају пред
њиховим очима, пред децом тих шесторо, ранили су том приликом сина
поред аутобуске станице пре уласка у пицерију, описује како су
утоварени лешеви да су и они били међу тим лешевима, како су
спашени. Све она то описује, сав тај злочин и нема дилеме, нема сумње
да се то догодило и ја имам сазнања о свему ономе што се десило јер сам
са Вијолцом у више наврата контактирао, имам честих контаката, управо
због тога што је она остала сама са једним сином и непрестано
евоцирамо те догађаје.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Вијолца рекла ко је узимао новац, ко је
стрељао испред куће и ко је пуцао у пицерији?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је детаљно говорио о томе. Рекао је да има
посредна сазнања, да су поређани, да су стрељани. Од кога сте Ви то
чули?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, ми не судимо некоме непознатом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако – од кога сте Ви то чули да су
постројени, да су стрељани иза Фајкове куће? Од кога сте чули?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам чуо и од Вијолце, чуо сам и од
Шихрете, чуо сам и од Агрона, чуо сам и од Агронове мајке, чуо сам и
од Бардиља, чуо сам и из друге стране да су их пратили, значи од много
људи, од много извора и то је истина.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање је само ко су ти људи који су тражили
новац – име и презиме, надимак?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко су?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко су људи који су стрељали и који су људи
који су их побили у пицерији?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сад, него изволите господине
Петронијевићу?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја приговарам оваквим питањима тужиоца и
апелујем на веће да забрани оваква питања јер су очигледно наводећа,
наступила су после паузе коју је тужилац тражио и значи све док се овде
3-4 сата изјашњава о свим околностима а сада тужилац присећа оног
што треба да каже. Мислим, толико је то очигледно колегинице да ја не
могу више да ћутим. Ћутао сам цео дан, нисам рекао. Ово је толико
очигледно да су питања тако сугестивна, наводећа (па сетите се, па
сетите се, па кад би вам ја поставио питање итд.), а при том се слажем
ово што је рекао колега Ђурђић сви ти сведоци ће бити овде саслушани
и ми сада причамо шта су они причали њему итд., нема смисла. Онда
чему саслушавање таквих сведока, а приде што ни ти сведоци нису
помињани.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нисам ово добро разумео. Ви хоћете да
кажете да је у паузи тужилац искористио неко нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете наставити са питањима молим Вас?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поставио сам питање па сте ме прекинули. Сад
кад је човек почео да одговара Ви сте дали реч.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо препричавати питања сведоку који ће
бити саслушан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, ја питам шта је чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сам питала од кога сте све чули?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само сам ја то и рекао и ко су ти који су то
урадили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко су ти? Да ли се причало о томе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је оно што ми данас 26. марта, ми
имамо 49 чланова породице који су на варварни начин и брутални начин
убијени. Међу њима је 16-оро деце, жена и старих. Њих је убила
полиција, рекох именом и презименом. Ја нисам био присутан. Присутни
су били очевидци, сведоци – Вијолца и Ширета. С друге стране била је
Бардуљева мајка, Бардуљ и Аргон који су видели из једног угла. Сада се
поставља питање, значајно је да ти људи нису више међу нама и ни данданас немамо њихова тела. Ко их је убијао? Убијале су српске снаге и
људи који су командирали, предњачили а међу њима предводили и
имамо командира полицијске станице у Сувој Реци који је био
одговоран, заменика командира полицијске станице који је био
одговоран да изнесе истину. Затим командира специјалне јединице. Они
то знају и они и њих треба да гризе савест зашто се овај злочин догодио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је било да ли знате по имену и
презимену? Значи, само се оријентишите на питање и тако одговорите.
Да ли знате по имену и презимену, тако Вас је и тужилац питао, да ли
знате ко су ти људи? Тако Вас је питао.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И ја сам чуо, спомиње се код Ширете и
Вијолци да је био и Зоран и Мишко и други.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Следеће?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам за сада питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. Ја сам Вам дала реч Ви
се нисте јавили.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, дали сте колеги Палибрку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Вама па сте Ви рекли да господин Палибрк.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мени нисте дозволили. Судија, ја
упорно чекам да ми дате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле судија, изражавам примедбу и
стављам примедбу на овакав начин постављања од стране тужиоца,
заменика тужиоца питање и врсте питања. Прво на начин, а друго на
садржину. Ми овде имамо два спорна питања. Прво – имамо сведока
који посебно сведочи о сведочким исказима које већ имамо у списима и
који ће већ овде бити саслушани. Препричавање исказа сведока зашто то
дозвољавате? Апсолутно нема потребе да се дозвољава. Прво, не смете
да дозволите, а друго нема потребе да се препричавају искази сведока
који ће бити саслушани и уосталом чији искази се налазе овде. То је
једно. Друго – поставља се питање садржине, односно питања која се
тичу садржине исказа овог сведока у односу шта су му други сведоци
изјавили, имајући у виду малочас пре што смо чули, а то је његово
својство. Он је радио заједно са истражитељима Хашког Трибунала, па и
у том смислу стављам примедбу да је испитивање овог сведока на
околности шта је чуо од сведока које је испитивао заједно са
истражитељима Хашког Трибунала, неупотребљиво у складу са нашим
Законом о кривичном поступку. А ово што се догађа судија, још једна и
коначна примедба, очигледно намењена у нечем другом, не утврђивању
материјалне истине, не да се казне они који су починили злочин, него
медијима и овом садашњем тренутку. Ја Вас опет на то упозоравам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, ја сам реаговала. Што се тиче
препричавања исказа сведока који ће бити саслушан, нема потребе
постављати питања. Изволите?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: (пуномоћник оштећених) – Ја сам
овде записао кад је он ређао ове куће на Рештанском путу па је казао да
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је ова прва кућа под 1 то је неког човека из села Непребиште, али као не
зна му име, али после сам чуо нешто испред куће. Да ли је то кућа
испред те куће?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам га и ја разумела. Је ли то тако?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли испред куће Непребишта?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Пре што ћу одговорити на Ваше питање,
да одговорим на питање адвоката. Ја сам радио за Хашки Трибунал,
истраживао, ја сам једноставно дао информације, али нисам поступио
као удружење за изналажење и идентификацију жртава у општини.
Дакле, нисам био лице једноставно као члан породице, него имао сам и
имам удружење које се бави истраживањем ратних злочина. Нисам
дакле радио само за Хашки Трибунал него за многе остале институције
које су биле заинтересоване да би се дошло до истине и данас сам овде
да бих изнео истину. За ништа друго нисам овде, него једино да би изнео
и пронашли истину. А што се тиче питања овлашћеног оштећених да ли
се ради о кући Исмета Кучи. Не, није та кућа Исмета Кучи. Кућа Исмета
Кучи је с леве стране, има неких 15 метара од те куће.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Хвала. Е сада, он је рекао овде да
посматра са другог спрата тај догађај, непосредно то што је, па да ли је
видео моменат када улазе људи у пицерију? Да ли је тај моменат видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте могли да видите то? Значи, улазак у
пицерију?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, није могуће да се види пицерија, али
видео сам када су излазили из кућа и прешли у занатски центар.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Друго питање је, да ли је видео да
неко лежи ту у близини? Ја сад не знам тако добро као он, у близини
аутобуске станице, полицијске, МУП-а, је ли, да ли види ту да неко
лежи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је видео ове да иду са
Рештанског пута?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не. Касније, након уласка НАТО снага,
дакле 13. јуна ја сам на једном месту, близу уласка у занатски центар,
наишао сам на трагове крви и џемпера и идентификован је као џемпер
жене, супруге Неџмединове.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је чуо неку детонацију у тој
пицерији?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, било је мноштво пуцњаве и нисам
могао правити разлику између пуцње и детонације.
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АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли има нека трафика ту у близини
пицерије, да ли је он могао да је види?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не може се киоск отуда видети јер је
испред киоска био један објекат, коришћен је, не знам како се зове.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па који је то задњи моменат који је он
видео? Докле он гледа? Колико временски гледа то од момента кад види
на Рештанском путу па до кад? Колико је времена прошло? Како
прекида да гледа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ја сам непрестано гледао и ту је било
великих кретања и осматрао сам и непрестано сам гледао све до мрака.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: То произилази из овог што је рекао.
Значи, питам јесте ли могли да видите улаз у пицерију?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, сад је рекао да је гледао све
време. Значи, ово што не види, не види због тога што не види, нема
преглед, нема преглед ситуације, а не зато што је престао да гледа. Има
објекат испред и то тако сам ја разумео. Да ли зна ромску породицу
Трајковић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Трајковиће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Познајем много Трајковића.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нешто о њиховој улози, после тога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули нешто везано за породицу
Трајковић?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Касније сам чуо по уласку НАТО снага да
су били ангажовани на товарењу лешева.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: И камион то, неко превозно средство
ту?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не. Превозно средство се кретало на
Рештанском путу.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Неки Ђорђевић, ја не знам да ли је
Милан или Мирослав?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирко?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Мирко Ђорђевић, да ли знате Мирка
Ђорђевића?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не сећам се по имену.
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте нам говорили и о 22-ом и о 25-ом и 26ом. Мене занима да када сте говорили о 22-ом, да ли Ви знате да ли је
неко видео када је неко улазио у кућу Мурата и Хамиде Сукај, је ли има
тих очевидаца да је неко видео?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не. Ако се ради о 22-ом, 22-ог је било
убиство 11 цивила.
НАТАША КАНДИЋ: 22-ог? Да ли су та тела нађена?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не. И дан-данас су нестала.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли су нађена тела доктора Мурата и Хамиде?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ни Муратово тело ни његове жене
Хамиде није пронађено и сматрају се несталим.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли су нека тела од 25. марта нађена?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Неколико лешева је пронађено. Ја сам
уписивао приликом отварања гробља у Сувој Реци након уласка НАТО
снага. Неки лешеви су од 25. марта пронађени у Батајници који су
убијени 25-ог и лешеви су узети заједно са лешевима из 26-ог и однети у
Батајницу и вршена је идентификација преко ХТН-а.
НАТАША КАНДИЋ: Само ми реците да ли знате, јесте ли разговарали
са неким ко је можда прикупљао тела? Да ли сте чули да ли има неких
сведока да су видели да је неко односио тела из кућа или испред кућа?
На пример то 25. марта тела доктора Мурата и његове супруге.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Јесте једна жена која је била близу
Муратове куће и која је описивала како су узети лешеви. Она
претпоставља да је био Спира који је радио у робној кући, Спира
Крстић.
НАТАША КАНДИЋ: Да, он је сведочио, онда је он рекао да је он
покупио тела доктора и његове супруге. Тог 25. марта је, ако сам добро
разумела, Ви сте данас рекли да је тад, тог дана убијен и Рајф Хоти и
његов брат.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Кадријо.
НАТАША КАНДИЋ: Кадријо? Јесу ли њихова тела нађена?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Њихова тела су нађена у гробље породице
Бериша.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли је био неко смештен из Мисије ОЕБС-а?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Кадријо је радио у Мисији ОЕБС-а као
механичар.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли је неко био присутан када је полиција
ушла у кућу и убила?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, био је очевидац који је преживео,
Кадријин Син – Бардуљ Хоти који је 21 дан боравио, спавао на тавану и
он описује догађај како је преживео јер је полиција, рекох и раније, да је
била смештена у механичарској радионици која је била спојена са
њиховом кућом.
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НАТАША КАНДИЋ: Поменули сте данас да сте могли да видите, значи
тог 26. марта да сте видели тачно куће из којих су људи излазили из
насеља Бериша и да сте видели то њихово кретање и да сте видели,
значи како се из звоника пуца. Када Ви видите да се са звоника пуца?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Тачно не знам да ли је било 13 или 14 сати.
Било је пуцњаве са свих страна и из цркве и подрума и са свих страна.
НАТАША КАНДИЋ: Која је то висина тамо где је смештен снајпериста
на подрумима, је ли ' то у истој равни где је и звоник или је? Да ли је то
иста висина?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не. Далеко је вишљи подрум.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли значи и са звоника и са, ако добро разумем и
са звоника и са подрума, односно са те осматрачнице се пуца тада када
људи иду, беже улицама? Је ли ' тако или?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, истина је и ту је рањен Грамоз. У
бекству Рамуз је рањен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то знате да је тад рањен? Јесте ли то чули
исто? Нисте видели?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ја сам разговарао са Грамозом и са
Вијолцом и када сам разговарао са Грамозом, јер им нису дали Грамоз је
био испред аутобуске станице погођен у раме и он веома лепо као дете
од 9 година описује и каже нису нам дали да идемо наниже код баке и
деде него су нас скренули према пицерији. У пицерији када су нас
гађали, ја сам био испод других тела која су пала преко мене и описује
да каже да ја сам био рањен, ушао је један полицајац да види да ли смо
живи и почео је да му пипа кожу и каже бата Мусли и ја у том тренутку
да ме је опипнуо за озлеђено тело, дао би знакове него пипао ме је у
друго крило и нисам дао знакове и тако сам се спасио и касније су га
утоварили у камион и Грамоза и Вијолцу и Ширету са другим лешевима
и на путу они су скочили из камиона и данас су живи.
НАТАША КАНДИЋ: Мене само ово занима, да ли Ви видите да ли је, да
ли може да се види са тог места, дакле, са тог вашег другог спрата, да ли
је на пример још неко рањен пре уласка у пицерију? Значи, путем да ли
је још неко рањен?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, нисам могао видети јер је било дима,
пуцњаве. Немогуће је да се види тело како лежи. Немогуће да се види
тело у лежећем ставу.
НАТАША КАНДИЋ: Где се налази зграда Народне одбране?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако погледамо ову карту можемо
назначити где је. То је иза зграде Скупштине општине. Ако се гледа у
зрачној линији из цркве, има 80-90 метара даљине.
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НАТАША КАНДИЋ: Да ли се из зграде Народне одбране види шта се
догађа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не може се. Из дворишта се може
видети јер зграда Скупштине општине спречава да се види улазак у
занатску радњу.
НАТАША КАНДИЋ: Чакајте али из неког дела, из десног дела зграде.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: С десне стране зграде може, али из
прозора сумњам да се може видети.
НАТАША КАНДИЋ: Е сад, рекли сте нам да би 26-ог, у ствари још 25ог како Ви знате шта се догађало у Трњу 25-ог?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам 25-ог рекао да сам непрестано био
будан јер су почела бомбардовања, чула се пуцњава, пламен, дим и свега
и ја сам рекао да имам управо у том насељу двоје браће где се злочин
догодио и од њих сам чуо да се тамо догодио злочин. Након тога и након
истраживања и приликом разговора са очевицима, сведоцима када су
дошли у оном делу где сам ја био смештен 28-ог, дошао је очевидац који
ми је причао шта се десило. Ја сам већ 27-ог знао шта се десило, имао
сам прво контакта са сведоком који је ту био и који је преживео.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли је неко, да ли Ви имате неке чланове
породице у Трњу? Да ли је неко од Ваших страдао тад?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, мени је .ћерка у Трњу удата, породица
мог зета, ужа породица умрла је мајка, зетова са пет ћерке, затим шира
породица, стричеви, њих је 27 и то се догодило 25. марта, тај масакар и
дан-данас ти лешеви нису пронађени.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли од тих очевидаца имате сазнање да ли је ту,
да ли су ушли у Трње полицијске или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Кандић, Ви искључиво постављате
питање везано за Трње. Молим Вас дајте имамо оптужницу.
НАТАША КАНДИЋ: Али имамо сведока који је изгубио толико чланова
породице у Трњу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то разумем, јако разумем, али ми имамо
оптужницу, ми имамо овај случај Сува Река и сконцентришите се на оно
што је предмет ове оптужнице, ја Вас молим.
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам да 26-ог Ви видите како долазе
полицијске снаге из правца Призрена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. марта из правца Призрена?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, овако нешто сведок није
изјавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није то рекао.
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НАТАША КАНДИЋ: Онда је пред истражним судијом, ја мислим да је
пред истражним судијом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад нисте говорили о томе. Поставите питање.
НАТАША КАНДИЋ: Па хоћу да га питам, зато што стоји пред
истражним судијом где каже «свратили су у полицију». Да ли се они ту
налазе ови код полицијске станице или он има сазнања да они улазе или
види?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли 26. марта 1999. године полицијске
снаге дошле су у Суву Реку, блокирали су насеље, на делу где су куће
налазе преко пута станице. Добили су, пошто су се ту сконцентрисали
добили су налог и блокирали. Тако је говорио, само да су дошле
полицијске снаге.
НАТАША КАНДИЋ: Има још један део где говори.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не да су дошле него су блокирале насеље
и почеле злочин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, говорили сте да су претрчавали преко
улице, претпостављам да су то лица, то је нешто сасвим друго. Значи, Ви
сте говорили о полицијским снагама које су дошле у Суву Реку 26. марта
1999. године. Шта сте подразумевали под тим? Шта је то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су сишли управо 26. марта неколико
снага које су дошле из Призрена. Не сећам се тачно колико аутобуса,
зауставили су се на паркингу код цркве, испред цркве и од туда су пешке
прешли пут преко пута полицијске станице и сместили се на троуглу
пута за Рештане и то у насељу и шта су се консултовали – не знам и
почели су да блокирају то насеље и почела је пуцњава. Неки су ишли на
путу према Рештану, улазили у куће, извлачили људе. Неки су ишли иза
тих кућа. То су те снаге које су присуствовале.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви су то аутобуси? Како су изгледали? То сам
Вас питала и на почетку.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не могу, видео сам само предњу страна
стакла, шофершајбну предњу.
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми, да ли сте, када сте у јуну то почели да
истражујете, да ли сте, кад сте Ви заправо дошли до података о томе да
је на том војном стрелишту, постоји нека масовна гробница, да су одатле
однети, да је постојала, или да су сахрањени, да су однета тела, кад сте
то сазнали? Кад сте имали прилике да видите кад је откопана та
гробница?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Прво, не сећам се имена тог инспектора
који је радио у случају Суве Реке. Био је такође један цивил из села
Непрогоште, крим. техничар који је радио у случају Суве Реке и ја сам
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ступио у контакт са њиме и отишао сам у село Непрогоште, не сећам се
имена, није код мене и од њега сам добио прво информацију шта се 26.
марта догодило и у односу на које лешеве је он вршио увиђај и где и
кога је сахранио и управо ових 6 лешева породице Бериша ја сам прву
информацију добио од тог крим. техничара из Непрогошта и добио сам
информацију и за увиђај у село Трње за лешеве који су ту пронађени у
том селу, селу Трње. Он је био непосредно повезиван и од њега сам
добио непосредне информације, дакле прву информацију и он каже да
сам ја радио до 28-ог. 28. маја био је Бајрам и ја као Муслиман нисам
радио и нису ме више активизирали.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте Ви дошли до података о томе да је једно
дете након што су Шухрета и Виолца искочиле. Ја мислим да је једно
дете остало живо у камиону?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Била је изјава Вијолцина и Шуретина
изјава да је међу тим телима који су били утоварени као мртви, да је
било и живих тела. Међу њима је био и син мог стрица Хамди који је
био дете од 6 година и он је давао знакове да је био жив и молили су ове
две да скачу заједно, међутим, дете се као плашио, рекао је не могу да се
издвајам од мајке и оца и дакле било је знакова да су људи утоварени
као мртви а да су били живи.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте нешто чули неке, јесте ли примили
неке податке, да кажете да је то дете можда живо?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Имао сам контакт у Сарајево са
удружењем из Београда да је у Крагујевац постојао камп избеглица који
су дошли са Косова и да је једно дете било у том кампу и да је изгубио
говор, не зна да прича и да се ради о случају мом дечка из 26. марта. Ја
сам настојао да дођем до контакта и речено ми је да је било српско дете.
Ја не знам да је неко српско дете убијено у Сувој Реци, утолико пре 26.
марта. Вероватно органи Србије и суд и удружења која делују треба
доћи до ове информације јер то дете више није у том кампу него да га је
неко сместио у прихватилиште, а ја нисам имао приступа. Ја сам дошао
до информације да је једно дете из случаја 26. марта након рата, након
повлачења српских снага, виђено је то дете у Крагујевцу у кампу за
избеглице. То је та информација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Изволите браниоци? Да ли има
питања? Изволите?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Када је Зоран Петковић мобилисан и где?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја нисам био у органима који су вршили
мобилизацију, ако питате о датуму јер мобилизације је било и
осамдесете, деведесете итд., тако да не знамо о ком се датуму ради.
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АДВ. МИЛАН БИРМАН: Па питам зато што је сведок у свом
непосредном казивању рекао да је Зоран Петковић био мобилисан?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја могу то да кажем, рекао сам и поново
кажем јер сам га видео у униформи да је био мобилизиран, а датум када
је мобилизиран, ја то не могу знати.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли сведок може да се изјасни када је први
пут видео у униформи Зорана Петковића, у полицијској униформи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Зорана сам, ако се сећам, видео око 10.
априла и срео сам га на улазу у тунел, у уласка у зграду где је раније он
живео са мајком, оцем и братом и где сам и ја живео са мојом
породицом и ту сам га срео у полицијској униформи и са аутоматском
пушком.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли је то први пут када га је срео у тој
униформи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ту сам га по први пут срео, мислим током
НАТО бомбардовања.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Може ли да опише како је изгледао тих дана?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Имао је камуфлирану плаву униформу,
маскирану и комуницирао сам са Зораном непосредно. Истог дана сам
комуницирао са Зораном.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Који му је сведок рекао да је видео шта се
десило са Јашаром Беришом кад је објашњавао да су два полицајца
доводили део који је означен као робна кућа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, од кога сте то чули?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Од много људи, било је речи од Јашаровог
брата, који је задњи пут комуницирао са њиме око 17 сати и са многим
другима који су се заинтересовали и док је био жив разговарали су са
њим преко телефона и од тог тренутка се више није јавио на телефону.
То зна породица Јашара Берише.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Али, сведок је спомињао да је неко њега
обавестио и да има посредно сазнање о томе да су два полицајца Јашара
Беришу одвели у предео робне куће, у делу већ који је означен као робна
кућа? Може ли да се изјасни од кога је то сазнање добио? Само ме
интересује име и презиме?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је нешто друго. Ја сам интервјуисао
једног сведока, то је жена Назми Сопе и она је видела кроз прозор, то је
надомак тротоара, то је њена изјава, жена Назми Соп.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Интересује ме још једна ствар. Ко је направио
видео запис о казивању Вијолце Берише 27.03.1999. године, ако сам ја
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добро разумео да је тај запис тада сачињен? Ја мислим да је сведок рекао
Вијолца, нека се сведок изјасни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вијолца или Ширета?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не знам како сте Ви то схватили, јер овде
постоје два снимка. Имамо филм документарац који је израђен након
2001. године и снимање Ширетине које је било снимљено у Будакову.
Не знам о чему Ви мислите, о ком случају. Ако мислите на снимање
филма, изјаву Вијолцину можете имате у филму овде ако се ради о
Ширети, ја нисам њу интервјуисао, она је била у Немачкој, снимљена је
касета и то је снимљено 27. марта, значи дан након тог догађаја.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ко је снимао, где је снимљен, ако зна ко је
снимио?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: То је снимљено у амбуланти ОВК у
Будакову где је била на лечењу.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Само још да разјаснимо да ли Ширета или
Вијолца?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако је реч о случају касете која је
коришћена и у филму у питању је Шухрета. Ако је реч о изјави у филму,
онда и једна и друга имају изјаве.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Може ли сведок суду да да одговор на
питање када је обавио те разговоре на које га је данас тужилац подсетио
са Бардуљом и Агроном Беришом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте водили разговоре са Бардуљом и
Агроном?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Прошло је доста дуго времена да би се
тачно сетио. То је било у јесени 1999. или зими 2000. године, јер у то
време и Агрон и Бардуљ су живели у Призрену јер им је кућа била
уништена и живели су у Призрени и прве контакте сам са Бардуљом и
Агроном имао у Призрену и Бардуљ се тих дана вратио у Призрен.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, отприлике 1999. или 2000. колико сам
Вас разумео. Да ли Вам је тада, моје друго питање је, преко судског
већа, ако може сведок да одговори да ли су му тада Бардуљ и Агрон
рекли тачно име и презиме које је сада он малопре поменуо опет, пошто
га је подсетио тужилац на тај разговор са Агроном и Бардуљом? Да ли
су му њих двојица тада тачно рекли име и презиме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Вам рекли?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Тих људи који су долазили код ње у кућу?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су навели та имена који су ти људи и
нормално да имају депоновану изјаву у Хашком Трибуналу и ако има
дилеме можете консултовати транскрипте Хашког Трибунала.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје питање је врло конкретно. Да ли су
тада рекли име и презиме тих људи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, том приликом да ли су Вам рекли?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Том приликом?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, тачно ми је дао име Рамиза Папића. То
ми је име дао.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је сведок давао исказ у предкривичном
поступку пред истражним судијом и тужиоцем за ратне злочине
25.11.2004. године?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, ја сам га на почетку подсетила, то је на
самом почетку било.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, нема проблема. Онда би моје питање
било зашто тада није поменуо поред детаљног исказа који је о свим тим
догађајима, чак је причао и о оном што уопште није био предмет овог
поступка, зашто тада није поменуо тај разговор? Зашто тада није
поменуо то име, презиме, пре свега презиме и када му је сећање боље –
тада 2004. на тај догађај или данас 2007. после паузе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Што се тиче моје меморије, мада сам
доживео много што шта, бистра ми је меморија и нисам још увек
скренуо, значи ведар сам, јер се непрестано суочавам са тим, а што се
тиче изјаве коју сам дао испред тужиоца 2004. године у канцеларијама
Хашког Трибунала, ја сам у то време имао резерви због тога да је суђење
у Београду једна фарса и због тога много чега у тој изјави нисам рекао
јер је требало да се одржи суђење и данас сам много што шта рекао,
можда је много што шта остало недоречено и не значи да је био разлог
што тада нисам рекао, јер ја сам имао контакта са тужилаштвом Србије и
истражним судијом у канцеларијама Хашког Трибунала уз
посредништво Хашког Трибунала. Имао сам контактакта директног и ту
је била та дилема да ли да дам или не изјаву. Ја сам био увек спреман,
увек сам рекао и спреман сам да се суочавам са доказом само да би
истина избила на површину и зато сам данас овде.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако је сматрао да је то фарса, зашто је давао
исказе врло детаљно о свим осталим стварима, ако може да објасни?
Фарса да су људи две године у притвору.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Тада сам мислио, а будући да Хашки
Трибунал се више не бави, бави се вишим специфичним случајевима, не
другим и будући да није формиран суд и још увек тражимо да суђење
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буде у једном специјалном суду који ће се бавити овим злочинима.
Међутим, није формирано и сматрао сам за сходним да долазим и да се
изјасним испред овим судом.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Зашто тада није поменуо све ово што је
данас поменуо после паузе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па дао је одговор.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Какав је одговор дао? Какав је одговор дао
колегинице?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такав је дао одговор да је он мислио да је то
фарса, није о свему причао. Чули сте.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Прича о свему, само о томе није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је његово објашњење.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, слажем се, Ви ћете то ценити, то сте
у праву. Ако могу даље?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам примедбу.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нисам поставио питање да би.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На овај начин разговора имам примедбу. У
неколико наврата бранилац покушава да нам објасни да је након паузе,
након што је тужилац њега подсетио, након што се нешто десило у
паузи.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нисам рекао зато што га је тужилац
подсетио, ја сам рекао само након паузе и констатујем што јесте. Након
паузе се одједном сећа, после три сата сведочења, неких детаља.
Нормално да је то било након паузе и нормално да ћу то увек нагласити
да је након паузе. Чињеница је да је након паузе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете сви у исти глас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам схватио мени сте дали реч. Ја бих
разумео овакав ангажман адвоката да је неко сведока 25.11.2004. године
питао на те околности па да је он нешто друго рекао, али он данас је
први пут питан на те околности и он се тога сећа и објашњава нам оно
што се сећа и сад не видим на које околности, шта су му рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На питање, молим вас, детаљно је питао и
одговорио је на то питање. Тачно да није било у претходном поступку
тог питања, у том смислу сам и дозволила. Изволите?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема проблема. Ви сте га данас питали за
сваког појединачно окривљеног, па је он рекао кога познаје, рекао је за
кога је чуо сад накнадно из оптужнице, да сада не понављам оно што је
сведок рекао. Ви сте га између осталог питали и за Рамиза Папића, рекао
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је да никад није чуо, можда би фигуру. Зашто тада није рекао како и све
остале.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се. Питање је суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте молим Вас. Изволите? Молим Вас
сачекајте да заврши тужиоче. Изволите?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Зашто тада није рекао да чуо сам, за овог сам
чуо из оптужнице, за овог сам чуо, а за овог сам чуо јер су ми о њему
причали Бардуљ и Агрон који при том никад нису поменули презиме
Папића. То морам исто да објасним, јер имамо њихове исказе овде
речено.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам примедбу.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, моје питање је врло конкретно. Зашто
тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно зашто тада, то је тачно када сам Вас ја
питала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам примедбу. Ви нисте питали, питали сте
кога познаје. То је различито од тога шта сте од неког од њих чули, па је
он на питање кога познаје, објашњавао кога познаје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам ређала све оптужене и још сам нагласила.
Сва ова имена која сам Вам предочила да су то оптужени и свако
појединачно и зато сам Вам и рекла.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: И о сваком је нешто прокоментарисао и
ништа није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, исто је било питање, за Рамиза
Папића.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете а не да ли знате шта су они
урадили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није било питање, то је сигурно. Изволите
поставите питање. Поставите питање зашто тад, да кажемо и тако и то је
неко питање. Значи, кад сам Вас питала за Рамиза Папића, између
осталих, Ви сте рекли да га не познајете и ту се завршило? Значи,
адвокат пита, бранилац због чега нисте у том моменту рекли да сте чули
да су га спомињали Агрон и Бардуљ?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ви сте ме упитали да ли га познајем,
односно да ли препознајем оптужене, а не шта су ми рекли јер није било
такво питање, не само за једног, ја сам се изјаснио за онога кога
препознајем и које не препознајем.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ставити примедбу на овакав одговор
сведока, Ви сте прво појединачно именом и презименом, врло можемо
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да преслушамо транскрипт, поменули сваког. Препознавање је тек после
ишло и када сте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све то стоји.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, ово није одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили сте одговор.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добио сам одговор? Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имамо још питања?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Имам питање. Везано за овај звоник и цркву
о којој је сведок данас причао да је чуо непосредну паљбу са тог
звоника, односно цркве, то је помињао и пред уваженим колегом
Дилпарићем и тужиоцем Станковићем, па мене занима само да
прецизира тачан период кад је чуо ту пуцњаву, којих дана је чуо
пуцњаву или ког дана је чуо пуцњаву са звоника? Ако се сећа
нормално?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Желим да подсетим господина адвоката да
на звонику су била је стационирана једна група полицајаца, то је било
26-ог и 25-ог су такође ту били. Касније желим да описујем куће и иза
звоника, негде 20-30 метара удаљено од звоника а ја сам био нешто даље
и чуо сам саму пуцњаву и видео сам у том правцу и у неколико наврата
када сам се кретао и изашао у град ја сам видео људе горе на звонику.
Они су непрестано ту били. 26-ог ја сам видео када су гађали.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, колико сам разумео цео 26. март они
су гађали са звоника, пуцали су са звоника?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тако рекао, него је он определио када.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нисам рекао тако да су пуцали рафално
него пуцњава се непрестано чула и са звоника и робне куће и из
подрума, и из зграде ОНО-а, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас разумела кад сте говорили о томе где
је све била полиција, па сте говорили где су се све налазили и то је било
и током 1998. и ја сам Вас питала да ли је ту полиција била и 1999. и Ви
сте рекли да је ту, је ли тако и да и сад конкретно за звоник је било 26-ог
кад је говорио да је била пуцњава?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, са звоника определио је. Да ли могу
сада да ставим један предлог за суочење или то касније да урадим?
Значи, немам више питања. Ако могу одмах да ставим и тај предлог
пошто смо овде чули сведока Новицу Ђорђевића који је причао да је био
на звонику, али при том да уопште није било никакве пуцњаве нити је
било ко горе имао наоружање, значи да се суочи са сведоком који данас
ето прича да је то 26-ог чуо пуцњаву са звоника. Значи, у том делу да
видимо ко прича.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предлог – сведок Новица Ђорђевић да се суочи?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Новица, тако је са сведоком који је данас
присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања даље, изволите? Господине
Петронијевић?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сведок може да се изјасни мало
прецизније о неким дистанцама? Он је на овој карти показао да се
отприлике кућа његова налази, да се не види на овом снимку, дакле овај
први сет питања би се односио управу на те дистанце. Колика је
раздаљина, по његовој процени, од његове куће до неколико тачака које
ћу питати, једна од њих је звоник?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако узмемо као полазну тачку звоник, од
звоника до полицијске станице има неких 70-75 метара раздаљине. Од
звоника до куће где је ОЕБС има неких такође 70-75 метара. Од ОЕБС-а
до полицијске станице. Само тренутак ја желим онај троугао, има значи
тај троугао од 70 метара. Од полицијске станице до моје куће зрачном
линијом можда стотину метара највише, није више.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мало ми је нејасно због ове скице,
односно фотографије.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Значи, 100, 120 метара највише и додамо
70 метара од полицијске станице, значи укупно 170 метара та раздаљина
толико је од моје куће.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дозвољавам судија, сведок има такву
процену, мало ми је нејасно на овој фотографији како се онда не види
његова кућа ако је толика дистанца. То је ствар процене. Следеће питање
је – каже да је видео да дејствују са звоника или са ових других страна,
односно са робне куће, подрума итд., као што је малочас рекао, значи
све то, да се пуца. Да ли је видео резултате те пуцњаве? На кога пуцају?
Да ли је видео да неко пада, неко лежи, да је убијен и ко и где?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: О ком се датуму ради, на који датум мисли
адвокат?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мене искључиво 26. занима, сви
остали датуми нису предмет оптужбе, па стога бих молио?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: 26-ог нисам видео, али сам видео раније да
је снајпером, да су снајпером убијени људи на балкону куће.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, 26-ог?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја кажем 26-ог је рањен Грамоз из звоника,
ја сам то рекао. За друге не знам да су рањени, а било је рањених, 1998.
године је убијен човек на балкону куће снајпером.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно на 26., једино знате за ово дете што
је било рањено, је ли тако?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Само за Грамоза знам за 26.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте се Ви налазили у том тренутку
кад се тај догађај одиграо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је. Он је био на другом спрату зграде,
није се померао уопште.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питам да ли је видео непосредно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели то?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ја нисам могао да видим, него сам
касније то сазнао и интервјуисао сам и Грамоза и Вијолту.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сведок може да се изјасни кад се
вратио после овог избеглиштва у Суву Реку, ког датума?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли рекли 13. јуна, када? Кад сте се вратили?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Одакле мислите да сам се вратио, одакле?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: После 3. априла кад сте, како кажете,
отишли или четвртог, што већ, нисам разумео, па сте се враћали, а ја то
нисам баш најбоље разумео тај део, кад сте коначно дошли у Суву Реку?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ја сам рекао да су нас вратили назад 5.
априла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте објаснили, то сте објаснили.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не мислим на то него мислим након
доласка снага НАТО-а како сте рекли. Кад сте први пут били у Сувој
Реци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 13. јуна је рекао.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: 13. јуна?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: По први пут ја сам непрестано био у Сувој
Реци, можда је то био задњи пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, говорили сте о томе да сте одлазили па су
вас враћали, па сте поново одлазили, говорили сте о томе. И питање је
сад?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Каква је етничка структура
становништва била пре почетка ових догађаја у Сувој Реци?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако се реферишемо на податке српске
власти, по билансу из 1998. године, а усвојен је фебруара 1999. године,
општина Сува Река је била настањена албанском већином. Само да
говорим у општини Сува Река у девет места живело је мешовито
становништво. У целој општини Суве Реке било је 3.159 Срба. Било је
560 домаћинстава породичних. То су подаци српске власти и по тим
подацима негде стоји да је око 60.000 становника. Ја се могу реферисати
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мојим подацима којима располажем и да кажем тачан број Срба –
колико је било деце.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нема потребе, само сам хтео ово да
питам колико је било у том тренутку.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Питали сте ако је потребно ја могу да
износим колико је било и ученика и свега.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нема потребе, добро. Колико данас
живи Срба на том простору, ако располажете тим подацима? Видим да
сте истраживали то.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: У општини Сува Река не живи ниједан
Србин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, да ли има још питања? Изволите?
АДВ. НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Прво питање да ли сведок може да каже ко
је Бунгу Сејди, да ли познаје?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Чуо сам да је био полицајац.
АДВ. НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Да ли је чуо шта се десило с њим?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Чуо сам да му је његова породица убијена
након уласка НАТО снага.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Тај догађај није истраживао с обзиром да је.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Истраживао сам али нисам могао од кога
добити информације јер његова породица не живи на Косову.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Е сад друга ствар око др Бобека
Вуксановића, судија Вас је питала да ли је он био ауторитет и тако даље,
међутим ја морам да Вас подсетим да сте код истражног судије детаљно
рекли да је он имао фактички на терену такву власт да су полицајци
њега слушали и да је он њима наређивао, након тога сте навели да је он
тада критичном приликом, говорим за 26. био активан, па ме занима
мало да појасни шта значи то активан?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Он је био активан у Територијалној
одбрани, био је униформисан наравно да је био под нечијом командом у
Територијалној одбрани.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Ви сте тада јако прецизно рекли од њега је
све ово учињено, значи нисте говорили о томе ето униформисан је па је
у том смислу активан?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја не знам другачије шта значи активност,
ако другачије мислите онда друга ствар.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Ја сам Вам конкретно рекао шта сте рекли,
од њега је све ово учињено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте мислили под тим?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША:Рекох да је био један од високих
руководиоца и политичких у Сувој Реци и да је био човек од утицаја и
његови поступци и његово понашање је учинило да буде човек од
утицаја и да да и наредбу, у том контексту сам то рекао и ја сам имао
сам прилику да га видим у згради Скупштине општине са униформом, са
неким високим војним лицима Војске Југославије и приморала ме је
патрола када је дошла да нас региструје и двоје моје деце били су
малолетни и нису имали идентификационе документе и приморали су ме
да извадим два уверења и тог дана сам срео Бобана у згради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, господине Бериша, само је било питање на
шта сте мислили кад сте рекли ово је све и учињено од њега?
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Ово је све од њега учињено, тако је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је на 24 страни сте то изјавили у
претходном поступку.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Сигурно да је он могао да да наређења, у
том контектсту сам то рекао.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Следеће питање с обзиром да је истраживао
и тако даље, да ли му је познато да је срушена црква ова која се налази
поред звоника који је мало пре помињао, претпостављам да јесте с
обзиром да и данас живи у Сувој Реци?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Пре рушења цркве то је минарет срушен
28. марта, зашто нисте минарету споменули и џамије.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Оставите се сад тога, ја Вас питам да ли
знате кад је срушена православна црква која се налази код звоника,
нећемо да расправљамо сад нас двојица?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Након, вероватно након уласка НАТО
снага у Сувој Реци, не сећам се датума нисам био ту.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Последње питање, замислимо да стојимо
код полицијске станице, како би требали да се крећемо да бисмо стигли
до његове куће, не ваздушном линијом, куда би морали да прођемо и
колико је то удаљено сада, значи не ваздушном линијом као што је мало
пре одговорио, него тим путем?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: По путу ту није било кућа, главни пут је
био тај простор отворен и правом линијом било је видика сада су
изграђени објекти и можда требало наоколо да се иде до тамо.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Не питам Вас да ли се види или се не види.
Како треба да се крећемо да би стигли до Ваше куће?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле не сада како је изграђено него у то време
како је било?
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: У то време?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: У то време требало је ићи према
Приштини и на скретници према Рештанском путу иде се право и види
се, односно видела се у то време моја кућа.
АДВ. НЕНАД ВОЈНОВИЋ: Ајде немам, вероватно ће окривљени боље
моћи то пошто познају тамо, па да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више питања. Оптужени? А Ви имате,
изволите.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Сведок нам је данас рекао да су кроз Суву Реку
ишла блиндирана возила, да ли је то тачно?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А зашто су ишла блиндирана возила кроз Суву
Реку, да ли је постојала нека опасност?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја не знам зашто, у Сувој Реци не, није
било никакве опасности у Сувој Реци.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Рекли сте да Ви знате да је 22.03.1999.године
убијен Богдан Лазић и рекли сте ми да је то, у ствари свима сте рекли да
је то неко инсценирано убиство, на шта сте мислили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Нека нам одговори, објаснио, он је рекао да он
мисли да је инсценирано, па нека каже шта он мисли ко је убио Богдана
Лазића, да ли су га убили Срби или су га убили Албанци?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Питање треба да се постави органима који
су имали власт у Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, разумем, али вероватно мисли због Вашег
сазнања.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Полицији треба да се упути питање, ја не
могу знати ко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, али ја колико сам схватила. Ви мислите
да ли је чуо да се причало ко га је убио?
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да, да, пошто је он истраживао сва та убиства
колко сам ја схватио то је нека хуманитарна организација која проучава
сва убиства која се дешавала у Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули уопште да се причало о томе ко?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Од свих ових догађаја које је он данас испричао
'98., па '99., па до јуна, која је од тих догађаја непосредно видео, значи
сва та убиства у Мушотишту, у Сувој Реци, шта је он непосредно видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нешто непосредно од тога видели?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, лично нисам био, био сам, видео сам
лично паљења, догађаје које сам истраживао накнадно и са
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истраживачима Хашког Трибунала и сви ти догађаји се десили у датуме
које сам ја навео и то је истина да су се догодили у тим датумима, ја
нисам могао да се затекнем и бити на тим местима да би био очевидац.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Колко сам ја схватио, данас је сведок рекао да су
код њега у току марта у три наврата долазила патрола да га истера из
куће, зашто он није напустио кућу ако су га они већ терали?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, марта није дошла патрола да ме
протера из куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је у априлу је то било.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Али зашто, пошто су, сведок је рекао да су они у
три наврата, значи три пута су долазили код њега, зашто он није
напустио кућу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објашавао је, и одлазио је и враћао се,
објашњавао је детаљно о томе.
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, изволите.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Још једно судија питање. Да ли је
сведоку познато лице под именом Јанићијевић Цане, шта зна о њему?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не знам ништа, не сећам се тог имена.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Никад нисте чули за њега?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је у Сувој Реци постојао
Општински суд?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате ли ко је био председник
Општинског суда у том тренутку?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не знам.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Оптужени.
АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Заборавио сам да питам, сведок је навео да
му је познато да је доктор Бобек Вуксановић погинуо зато што је то
видео кад му је била сахрана. Да ли се после тога распитивао и да ли је
чуо како је он погинуо, ко га је убио, због чега је, узрок евентулано
убиства да ли је?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам чуо да је убијен изнад Сопије негде,
и да је убијен са још другом двојицом.
АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Узроке нисте чули, узрок убиства?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Узроке не, чуо сам тог дана када је била
сахрана од жене Стојана Стевановића да се то догодило и да је убијен
Бобан.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте нам објаснили.
АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Ево на крају, не питања, него ето с обзиром
да је човек истраживао, вероватно истражује и даље, имате адресу овог
Бунгу Сејдија који је овде покушавао да наведе ко му је побио породицу
па ако се стварно бавите истраживањем можете слободно преко
пуномоћника да сазнате адресу и да га контактирате. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сведок је по занимању правник, може ли да
нам каже где је радио као правник?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Радио сам у једном грађевинском
предузећу «19 Новембар».
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: До када?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Док нас нису протерали с посла '98.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, реците ми кад сте давали изјаву код
истражног судије, да ли сте говорили истину?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја настојим не само ту, него увек да кажем
истину и за истину сам данас овде и немам дилему у судству.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад би вас питао, 25.марта, али само Ваша
непосредна сазнања која имате, да ли сте били на месту где је ова школа
о којој сте нам причали Техничка и где је ова радионица, ова столарска?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Више пута сам био након уласка НАТО
снага.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 25.марта, да ли сте тад?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте били, добро, онда ми реците, први пут
кад сте дошли до те столарске радионице и места где су побијени ови
људи?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам интервуисао и разговарао сам са
сведоцима, ако адвокат има стрпљења сутра ће се суочавати.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине, ја Вас само питам.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Који је преживео тај масакар.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Моје питање је било, када сте први пут отишли
на то место?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: И ја Вам одговарам на то питање јер ја сам
узео сведочења од сведока који ће сутра бити овде сведок и очевидац је,
он ће рећи истину.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ма молим Вас, моје питање се односи када је
први пут отишао на место где је 25.марта, су убијени ови људи, до
столарске радионице, пошто 25., није био?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разумели, значи само када сте први пут?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао након уласка НАТО снага у
Сувој Реци, ја сам то јасно рекао.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи први пут је био на том месту после
13.јуна, или 13., после 13.јуна, да закључим.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, чак 13., не, након, после 13.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте тад и први пут били код кућа Бериша
где је ОЕБС?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам и раније дао изјаву, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи то је први пут? Добро. Сада би питао
сведока, када се иде од Приштине пут Дуља, за Суву Реку, где се налази
његова кућа са главног пута кад се иде?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: С леве стране пута.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ког пута с леве стране?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Приштина-Призрен.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То значи на магистралном путу се налази Ваша
кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Негде 50-60 метара од магистралног пута.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли има пут где се скреће за Вашу кућу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ту је тада била њива, ливада, моја кућа,
кућа брата.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас питам да ли постоји пут за Речане ту где
је Ваша кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, пут Речана, ту је магистрала наниже од
моје куће.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, сад Вас ја питам, кад се скреће с магистрале,
лево, колико је Ваша кућа удаљена од магистрале?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао моја кућа од магистрале негде
60-70 метара је удаљена на линији.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Колико кућа има пре Ваше куће кад се скрене
од главног пута с магистрале?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ниједна није била испред моје куће.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ауто-сервис није био?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, а Салих Капа кућа, је ли била пре Ваше
куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи Ваша кућа је једина била с леве стране и
ни један други објекат '99., у марту није постојао?
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СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, а шта је било с леве стране Ваше куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Како мислите с леве стране?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па дође Ваша кућа па поред ње одмах, шта
је,одмах са исте стране, с леве стране пута поред његове куће је ли има
нека кућа или је то једина кућа која се налази на скретању?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако гледамо према граду с леве стране
није било кућа.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, не говорим према граду ја говорим
о путу за Речане, а не о магистралном путу, питам пут за Речане где се
налази његова кућа, шта се налази у тој улици, дал од ћошка скретања до
његове куће има неки објекат, ако нема, шта је одмах иза његовог
објекта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли разумете питање?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, ту је кућа мог брата и рођака.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Где, пре или после?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Они су поред Речанског пута, ја сам
навише.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Поред Речанског, да ли сте Ви, је ли он у
првом реду у Речанској улици или у другом реду? Молим Вас судија, да
не би постављао.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, мало даље.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нек нам опише кад се скрене с магистралног
пута на Речански пут, које куће се налазе с леве стране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад скренете с магистралног, Речански пут, где
је Ваша кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Са магистралног пута моја кућа је прва
гледано с магистрале, има негде 60-70 метара од магистрале.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Али, адвокат Вас пита, са Речанског пута где се
налази Ваша кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Иза куће мога брата.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па је ли ближе Речанском, овај улици,
Речанској, је ли његова кућа или кућа његовог брата?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Мог брата.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па значи она је ближе од Ваше куће
магистрали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од магистрале?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не господине, грешите.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:Да ли има зид око куће братовљеве?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Постоје локали, било је локала.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:Не,не, ја питам, око куће да ли има зид?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас адвокат да ли има зид?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, а између куће његове и братовљеве је ли
има зид?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, то су ливаде.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А према улици нема исто зид?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи куће су без, све куће, је ли има још, сем
те две куће нека кућа ту?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Има.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Где су, нек нам опише, причам о левој страни?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: У првом реду Речанском путу, ако се иде
према Речану с леве стране поред пута ту је кућа Сулејман Битићи,
поред пута, поред њега је кућа Сејди Берише мог брата, иза те куће
Сејди Берише је улаза за где је била моја улица, затим следи кућа Ћемал
Берише, брат од стрица, и тако редом.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, а је ли ту има нека Основна школа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Има повише.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Повише, где повише, је ли прво дође Основна
школа, је ли изнад Ваше куће или испод Ваше куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, више према Речану, значи школа је
далеко горе, више од тога.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па која је кућа поред Основне школе, чија је
кућа поред Основне школе, пре Основне школе?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нема ни једне куће пре школе, ту је
двориште.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А пре дворишта чија је кућа?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не могу да знам те куће све.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па колико има кућа кад се скрене на Речански
пут до Основне школе у првом реду, то Вас питам, колико има кућа с
леве стране, не мора да знате сва имена?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, не могу да знам колико, не могу знати
колико кућа има, не могу да знам колико, нисам се заинтересовао да их
набројим.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па како онда знате да је 60 метара од скретања
за Речански пут до Ваше куће, ако не знате шта је између тога?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, када сам добио план за изградњу куће
био је урбанистички план и хтео сам 60 метара да градим кућу удаљену
од улице, зато и знам ту даљину.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А реците ми, је ли се до Ваше куће долази
Речанским путем или неком другом улицом?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Тада је могло и са магистрале и са
Речанског пута из плаца, била је њива, поље, пролаз је био отворен.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија молим Вас, ми говоримо о марту '99.,
интересује нас ситуација 26.марта, а не. Кад сте почели да градите кућу?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: '84.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, а ја Вас питам '99.године, како се долазило
до Ваше куће, којим путем?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао да је могло и са Речанског
пута и са магистрале.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте то и са магистрале и са Речанског пута.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Како је могло, је ли постоји улица са
магистрале да се дође до сведокове куће?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Сада не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада у то време, значи стално говорите у то
време?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Да, да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Како се звала та улица, је ли може да нам
каже?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Речански пут, с друге стране била је
магистрала.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па молим Вас, Речански пут је са магистрале
лево, значи мора Речанском, је ли Речанским путем мора да се иде да би
се дошло до куће сведока?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам ја и разумела.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па није, он је казао да с пута може да се дође
до његове куће, с магистрале.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па тако сам разумела са Речанским.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па немојте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Речанским путем се долази до Ваше куће, ја
стварно не знам.
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, рекао је да директно може с магистрале,
мало пре је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И с магистрале је рекао да може и Речанским
путем.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па како, којим путем с магистрале, зато питам
је ли постоји и друга улица.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и биле су њиве, и преко њива је могло
доћи. Је ли тако?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, шта је с десне стране улице кад се
скрене на Речански пут? Значи кад се скрене с магистрале из Приштине
шта је с десне стране, које су зграде ту?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако кренемо од првог објекта то је била
пилана за грађу, затим иза пилане био је човек који је држао трговинску
радњу, продавао је брашно, зејтина и тако даље, с десне стране.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је стовариште било неко, грађевинског
материјала ту?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Са леве стране је то било.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На истој страни где је Ваша кућа и
стовариште?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма господине Ђуриђу, шта хоћете више са тим
кућама, уопште не видим поенту питања стварно, објасните шта сте, о
чему се овде ради.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли знате у чему је поента, да видимо шта је
између његове куће и полицијске станице и зграде ОЕБС-а, постојало и
какав је био положај терена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сад прешли преко пута, сад смо то
разграничили све, где је његова кућа, како се долази, сад сте Ви прешли
преко пута, је ли тако?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да, зато што између његове куће има низ
кућа и до полицијске станице и доле Рештанским путем, морамо да
правимо разлику, а Ви овде не правите разлику између Речанског пута и
Рештанског пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми врло добро правимо разлику господине
Ђурђићу, зато.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Рештански пут, према томе и који су објекти,
да видимо који су објекти ту били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, ја сам Вам дозволила да
постављате питања везано за кућу која се налази на Речанском путу, а
Ви сад крећете о објектима који су преко пута.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, Ви хоћете, да Вам кажем, Ви сте га
питали шта је видео испред полицијске станице, шта је видео тамо, а он
не може, сад се види да не може да види, односно каже да не види.
Молим Вас, зашто не дозвољавате да видимо шта су непосредна
запажања а шта не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо је говорио о томе, он је и рекао шта је
видео, шта није могао да види.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па није управо говорио, ево погледајте његов.
Кад видите транскрипте видећете да нисте у праву и зато и пита,
говорим о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите с кућама.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Када се скрене са магистрале на Речански пут,
да ли пут води низбрдо или води узбрдо?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Нисам разумео питање.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад се скрене, тај Речански пут, према његовој
кући је ли води узбрдо, низбрдо ил је равно?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Не, ту је равно.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Равно, а кад се иде магистралом, кад се настави
пут полицијске станице, је ли равно или је низбрдо?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Има мало низбрдице.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Мало низбрдо. А кад се скреће за Рештански
пут, је ли још, какав је ту пут?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Прав је пут, прави и раван пут.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли може тачно сведок да нам каже, шта је
видео 26., са тог, коју позицију је видео, непосредно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да поновимо све ово сад што је рекао.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, само да нам каже шта је непосредно видео
а не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, па рекао је шта је видео непосредно,
он је рекао, он је говорио о томе на почетку, нећемо да се понављамо,
молим Вас.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, ако Ви сматрате да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је све, детаљно.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сведок нам је сад рекао да је разговарао с
неким крим.техничарем из Суве Реке који се налази у неком селу, па је
поменуо и село, пошто је истраживао, је ли може да нам каже име и
презиме и где је радио тај крим-техничар, и шта је био по националности
и кад је обавио с њим тај разговор и где?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ја сам рекао, немамо за потребе да се
понови.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то крим-техничар био?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Ако ме је адвокат пратио ја сам рекао
имена се не сећам, знам да је био из села Непрегоште, имате у
транскрипту то бележено.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Где сте с њим разговарали и када?
СВЕДОК ХИСНИ БЕРИША: Поново сам рекао, рекао сам можете
прочитати транскрипт када сам разговарао, ја сам мало час рекао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, да ли Ви имате још питања?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам, да знам где је и кад разговарао и како је
могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико имате још питања ја ћу овог пута
прекинути, наставићемо сутра.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па сутра, па нема проблема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вас питам да ли имате?
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако немате много онда да наставимо сутра.
Само полако молим вас.

Суд доноси

01

За сутра нам је предвиђено саслушање Бериша Вјолце и Бериша
Хамита, сазнања имамо да ће нам сутра доћи Бериша Ширета, је ли
тако.
За Бериша Вјолцу имамо да је примила позив који је потписао, не
могу то тачно да протумачим, да ли Бериша Вјолца долази сутра? Не
долази. А Бериша Хамит? Хамит није примио позив, не. Значи сутра би
фактички било само Бериша Шурета да се саслуша, је ли тако.
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На основу члана 335 ЗКП-а, поверава се истражном судији
овог суда спровођење истражне радње препознавање од стране
сведока Шурете Берише и то дана 04.12.2007. године, у 08,00 часова.
Суд доноси
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Да се данашњи главни претрес прекине, а саслушање сведока
Бериша Хисни наставиће се:
04.12.2007.године, са почетком у 10,00 часова.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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