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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ
ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К.В. бр. 02/09

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

Са главног претреса од 29.септембра 2009. године

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 29.09.2009.год.

Страна 2/34

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, седите.
Да констатујемо да су присутни:

05
72

 Заменик тужиоца за ратне злочине
 затим браниоци Марко Миловић, Говедарица Немања, Ресавац
Бојан, Недић Дејан за кога се јавља Бошковић Анте, по заменичком
пуномоћју, Петровић Владан је ту, Марко Ђукановић је ту, Крстић
Здравко је ту, Мирковић Мирко за кога се јавља Петровић,
Миодраг Планојевић је ту, Константиновић Милорад је ту, Марко
Кастратовић је ту.
Сви оптужени су ту, колега из канцеларије, приправник, ту су нам и
стручни сарадници из Тужилаштва за ратне злочине .
Веће је у неизмењеном саставу.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се претрес НАСТАВИ.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саслушавамо Хасани Ахмета, молим вас да из
суднице удаљите све који нису саслушани, значи Фазлију Бурим, Хасани
Назиф, Садику Селимон, затим Сахити Камбер, изволите, кажите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја имам у претходном разговору примедбу
оптужених да није реализовано ваше обећање и допуштење да могу да
контактирају овде са некима који су дошли из Прешева, рођаци, пријатељи и
тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко да контактира?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Они су тако разумели вас, ја нисам то чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је разумео? И шта сад тражите?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не, ја само питам шта је с тим, то је једна ствар
и друга ствар, данас су покушали неки рођаци из круга рођака, значи рођени
стриц је покушао данас да добије дозволу за посету, једном од оптужених и
није му дато, па вас ја молим, генерално да дозволите, јел дођу људи 300
километара ту, спавали ноћас ту па да искористе прилику да посете оптужене
до један сат до пола два, не знам кућни ред какав је тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: И да издејствујете ово вас посебно молим, преко
Управе ЦЗ-а да имају право првенства посете оне које су данас због суђења.
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Значи, оптуженима кој имају данас суђење требало би, по мени, сад ја не знам
какав је тамо кућни ред, да имају право првенства не би ли се спремили за
суђење. Јасам ли био опширан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опширан и не баш тако јасан али видећемо са тим
захтевима, акле, која лица би желела да дођу?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Није дозвољена посета оптуженима од ових који су
дошли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који су то, који?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, за сваког оптуженог се легитимисао неко,
стриц, ујак, не знам брат, и тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ваших ових брањеника?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па сада, јавиће се поименично, генерално су ми то
рекли и ноћас су спавали и јутрос су дошли у пола девет по дозволе, неки су
добили а неки нису. Само то, ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, важи, тражићемо извештај. Важи, хвала вам.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: За убудуће, и тамо да имају право првенства због
тога што се на дан суђења нешто раније прекида посета и тако даље, а не
чекају до један сат па им кажу онда не можете, сад они иду на суђење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је то у ЦЗ-у, да они тамо доста воде
рачуна о томе.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ма не воде, о томе се ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Хвала, молим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо са испитивањем Хасани Ахмета, дакле
испитивање се обавља уз помоћ тумача који су ту, Еда Радоман Перковић и
Гани Морина. Да проверимо јел функционише, јел ме чујете? Имају ли сви
браниоци слушалице? Имају. Јел функционише сад. Добро, наставићемо са
испитивањем, јуче смо остали ту код неких бранилаца који су имали питања.
Ко је био од бранилаца јуче, Петровић Владан, јел тако рекао да има неко
питање за овог оптуженог. Изволите.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: (бранилац окривљеног Алија Идриза) Да ли
можете да опишете Алију Идриза, рекли сте да га познајете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон само.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Господине браниоче, нисам сигуран да ли могу
добро да га опишем.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Извињавам се, само да појасним питање.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Није да нисам сигуран, сигуран сам. Сигуран сам да
могу да га опишем детаљно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега сте се сад обратили на српском? Због чега
сте говорили српски сада?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Управо због тога што је схваћено да нисам сигуран
па сам рекао поново да сам потпуно сигуран да могу да га опишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, опишите га.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Извињавам се судија, ако дозвољавате?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да опише прво оптужени. Не, не, не
дозвољавам, значи сада је рекао да може да га опише, ево сада, опишите нам.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Судија, ако могу да допуним питање, ако ми
дозвољавате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Кажите како је изгледао, старији, млађи, висок,
низак.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Он изгледа као ја, коса му је опала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је виши од вас, нижи?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: И могу да кажем да њега познајем, и било коју слику
да имате, па да буде између сто других слика, ја бих њега препознао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите браниоче.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Да ли има неко специфично обележје, неку
тетоважу, ожиљак који је видљив, налази се испод одеће, да ли је уочљив, да
ли је специфичан по било чему његов изглед?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ја нисам нигде приметио да ли он има неки, неко
обележје или не, јел ја стварно њега само обученог сам видео тако да он у телу
можда има неки ожиљак или неко обележје али ја то нисам видео.
АДВ.ВЛАДАН ПЕТРОВИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нисте ми рекли да ли је виши од вас или нижи?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Па отприлике он је моје висине, можда за нијансу је
виши или нижи али могу да кажем да је моје висине. Он је мало старији од
мене, он је поновио један разред и онда је, ја сам га стигао и били смо заједно
у истом разреду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли, ко је још имао питања од бранилаца?
Бранилац Крстић, изволите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја бих прво да разјаснимо неку ствар пре него што
питам јер ми је јуче члан већа замерио и о доста озбиљно сам ја схватио да
малтене узурпирам право, да увек нешто имам да питам, можда нисам добро
то интерпретирао али нешто слично. Хоћу да кажем да никада нити сам до
сада нити ћу убудуће узимати реч без одобрења оног ко руководи судом, то је
једна ствар, друга ствар, сва овлашћења која ми даје ЗКП користићу и то
максимално и молим вас да ме у томе не спречавате. Дакле, ја нисам попут
тужиоца да се подижем да говорим без одобрења, ако ми дате реч ја ћу
говорити, ако ми не дате, нећу ни реч проговорити, то је генерално. Што се
тиче питања оптуженом, и овај оптужени као и претходни, говорили су о
несношљивој тортури од дана хапшења па до дана давања изјаве пред
истражним судијом. Ја о томе нећу говорити нити га питати, питаћу га, да ли
се сећа оптужени и да ли може да нам каже та лица која су употребљавала
прекомерну силу од дана хапшења па до извођења пред истражног судијом, да
ли су униформисана или је било и лица у цивилу и колико је отприлике он
запазио тај однос ако је уопште било?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Изречене су две констатације, она прва да тужилац се
јавља без да добије реч није тачно.
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АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ајте да завршимо прво са одговором, нема
примедбе на питање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А друга се односи на везано за ово питање које у себи
садржи тврде које овде нису изречене, несношљиве патње, прекомерна сила,
то су позната питања колеге Крстића, да узима нешто да је доказано па онда
треба да се определи да ли су то била униформисана или нису била
униформисана а суштина је да се потврди да је, наводно, та сила била таква
кавом је Крстић описао. Значи, ако је питање да ли је било нек се опише али
не може да се тврди нешто што није доказано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите, седите, молим вас. Седите браниоче да
одговори оптужени на ваше питање. Да ли дакле међу лицима која су вас
тукла било униформисаних или и особа у цивилу и униформисаних?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ако ми дозволите ја бих почео од 26-ог, кад сам био
лишен слободе, како се то догодило, како сам лишен слободе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, не, јел ви разумете шта вас питам?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: И како су почела малтретирања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Питање је да ли је било униформисаних лица и
лица у цивилу или је били само униформисаних лица или само лица у цивилу?
То је било питање.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: У мојој кући, кад сам лишен слободе, око 3 после
поноћи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ахмете, морам да вас прекинем, не знам а
ли разумете питање, не када сте лишени слободе, не ко вас је лишио слободе,
то не. Дакле, питање је, међу онима за које тврдите да су вас тукли да ли је
било униформисаних лица и лица у цивилу или и једних и других или само
униформисаних, то је питање.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ја бих кратко рекао да су ме тукли и да су ме тукли
без униформи, значи, цивилна лица, у цивилном оделу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лица у цивилу, добро. Изволите браниоче да ли имате
још неко питање. Оптужени, на крају вашег испитивања ја ћу констатовати да
сте сваки пут, пре него што дате одговор, на питање које вам постави било ко
окретали ка месту где седи адвокат Крстић, који није ваш бранилац већ је
бранилац неких других људи те да вам је бранилац, више не памтим, Крстић
или Кастратовић, додао, ви сте затим додали свом браниоцу а затим је он
предао суду документ о вашем наводном боравку у Македонији, дакле,
гледајте у судско веће и немојте се окретати ка особи ка особи која вам
поставља питање, немојте се окретати ка вашој десној страни пре него што
нам дате одговор.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да одговарате сами, без консултације у вези
појединог питања са браниоцем неких других оптужених овде у поступку а и
без консултације са вашим браниоцем, то сте обавили раније. Дакле, изволите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја морам да реагујем примедбом на ову вашу
констатацију. Дакле, није никакве консултације било са било којим браниоцем
па ни са мном као ће одговорити. Ја сам врло јасно поставио питање,
К.В.2/09

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 29.09.2009.год.

Страна 6/34

З

05
72

оптужени је одговарао нешто друго што га ја нисам питао, ви сте га довели у
ред, усмерили, најзад је одговорио али пре тога се није консултовао са мном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајмо сад на питање следеће, ајмо сад на следеће
питање.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, добро, како да не, идем на следеће питање,
само да расчистимо то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедба на начин вођења записника и онога што ја
уносим у записник можете да ставите, ви знате кад иде жалба на то, дакле,
нема окретања ка браниоцу саоптуженог пре него што се да одговор на
псотављено питање. Имате монитор, преко монитора пратите шта се догађа у
судници, изволте питајте.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ви сте дали једну другу квалификацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо се, нећемо се упуштати нити у дуел нити у
полемику, не ви сте дали другу констатацију већ стављам примедбу на
записник у погледу тога што је у записник унето, зна се како се то по ЗКП-у
ради. Питајте оптуженог.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Дакле, није било консултације, то сам хтео да
кажем пре одговора. Ја пред собом имам, истина у фотокопији, неки
дикумент, ја га не разумем само се односи на оптуженог и на подизање
некакве помоћи у Скопљу 25. јуна 1999. године па, уз ваше допуштење, бих
дао оптуженом то, односно вама а ви предочили да нам објасни јер је на
албанском, на шта се то односи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, које је порекло тог документа? Дајте да
видимо. То је у фотокопији, је л? Кажите констатује се да бранилац предаје
документ.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли се односи на њега или на његовог брата и да
ли је тај датум и нашта се уствари односи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо то.

ВР

Да констатујемо предаје документ који има руком уписан број 861,
који је у фотокопији и где се изнад потписа налази заокружен датум 25.
јун 1999. године како би се изјаснио оптужени да ли се овај документ
односи на њега и о чему се ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ово остаје за суд? Остаје, добро.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Овај документ, да ли могу да говорим, то је
документ једног Удружења којим се потврђује да сам добио материјалну
помоћ у Македонији. Добио сам материјалну помоћ и у Скопљу али не сећам
се ког датума је то било а овај документ је доказ да сам добио помоћ као
избеглица док сам боравио у Македонији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, показаћемо овај документ свима и преко
документ камере, ставите на документ камеру, само да се види.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Документ је на име мога брата Селмана Хасанија, о
коме исто тако у овој оптужници је речено, овај документ је отишао у
Француску, послат је у Француску, и можете то потврдити, то је Севдија
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Констатује се да је документ о коме се оптужени изјашњавао, кад је
одговарао на питања, показан преко документ камере свима у судници.
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Добро, можемо сада да пређемо на следеће питање ако бранилац има, Режија,
вратите нам слику у судници.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Само разјашњење око овог документа. Ја сам, чини
ми се, питао ако је одговорио, је л имам само на албанском преношење, немам
на српском а не чујем најбоље, ја на лево уво иначе не чујем, ако сте ви чули и
објаснили онда ме прекините, око овог датума ме интересује само.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је то 25-ти, шта вас интересује око датума,
да каже који је то датум?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Који је то датум и где је тог датума био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитала сам ја који је датум, ја сам прочитала шта
пише на документу.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Је ли лично подигао ту помоћ тог датума, то је
суштина?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он је то и рекао.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, добро онда судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И прича да је неко отишао у Француску, тако да.
Кажите?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ако ми дозволите, не ради се о помоћи коју сам
добио него ради се о, мој брат Мехмет Хасани, који се помиње на неколико
места да је заједно са мном, и «Божур 50» је потврдио Мехмет Хасани, Ахмет
Хасани били су заједно, овај документ показује да Мехмет Хасани 25-ог јуна
'99. године већ је отишао био за Француску.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви разумете шта вас пита бранилац, да ли сте ви тог
датума подигли неку помоћ и да ли то пише у том документу?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ме, документ не показује да сам ја добио неку
материјалну помоћ него потврђује да су они отишли за Француску тога дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Мораћемо да преведемо тај документ. Да
видимо сад ове, проблеме да решимо техничке природе. Да ли преводилац
може да каже нешто?
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Ја бих вас замолио да кад оптужени даје
одговоре, да се усмери у правцу микрофона јер понекад нека реч се не чује и
онда испада да није добро преведено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, прићи ћете увек што ближе микрофону кад
будете одговарали да би преводиоци могли да чују. Можемо ли сада да
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наставимо с питањима? Јел може преводилац да каже нешто на српском да би
пробали код браниоца Крстића да ли функционише.
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Као преводилац настојим да преводим
коректно, да чују сви оно што преводим и да не дам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, господине Гани, значи бранилац нешто не
чујем слушалице му не функционишу.
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: А па добро, је л, ја ва с чујем одлично,
чујем све присутне у сали и браниоце и тужиоца и вас, одлично и оптуженог.
А адвокат ако не чује, бранилац, онда нек се обрати техничкој служби.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта, најбоље ће бити да се рецимо тамо поред
браниоца Марка Миловића бранилац адвокат Крстић премести и тамо
слушалице фуннкционишу. Не, ево нек се премести, то је најједноставније, то
је заправо, није лоше решење. Нидите тамо да ли, а сад се чује овде, е не
морате да се селите, ево сад се чује. Ево други браниоци чују па су скинули
слушалице, они чују, могу преводиоци да кажу нешто.
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Један, два, три.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да наставимо, да ли бранилац Крстић има питања, је л
ви слушате, бранилац Крстић да ли имате питања, још увек је ред, или не.
Немате више. Да ли још неко од банилаца има питање, има бранилац
Планојевић.
АДВ.МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ: Да ли оптужени може да нам каже, пошто је
овај сад недоумица, он је причао, дао је папире али да још једном понови, са
ким је он провео ово време у Македонији и код кога?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Време у Македонији јуна месеца био сам са мојим
родитељима, оцем и мајком. 17-ог јуна дошла ми је жена у Македонију и
живео сам са супругом код Назима Зећирија а то је сестрић, уствари братанац
или од његовог стрица син.
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Ако је могуће да госпођа Еда преводи
ово јер ја не схватам. Тако сте требали да кажете ви сте рекли код тога јел, код
сина од стрица а то је, значи ваш отац и тај стриц су браћа.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Нису браћа.
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Па реците онда шта су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је нека фамилија, род.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Јел можемо да причамо српски?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако хоћете.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Мој је отац има отаца на Назим Зекири, брат на чича.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, браћа од стричева али мислим углавном ваша
фамилија?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате баш детаљно те фамилијарне односе сем
ако бранилац не инсистира. Не.
АДВ.МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ: Не, не, ја сам само питао код кога је био, не
мора уопште фамилија, само да се изјасни, уопште није битно. Следеће
питање је у вези ове униформе, то јест ваше слике у униформи, наводној
униформи ОВК и ваш пријем у ИОМ, да ли је пријем у ИОМ, то јест,
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омогућавање вашег школовања и здржавање ваше фамилије, за пријем био
услов слика у некој униформи?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Они који нису били у у ниформи, значи нису били
војници, ако нису имали неку слику у униформи нису могли да се региструју.
АДВ.МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, да ли још неко има питања? Има
тужилац па ћете онда ви. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Малопре је бранилац употребио израз наводна
униформа УЧК, то, сада ето да објасни, јел то униформа УЧК или је то нешто
шт није униформа УЧК? У чему се сликао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то била униформа ОВК, УЧК?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: За организацију ИОМ ја сам се сликао са униформом
ОВК.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих се сад вратио на оно јуче што је причао
окривљени, кад сте га питали како је дошло до тога да детаљно у полицији
након што му је показац фото албум он препознајући лица даје њихов опис
кад их зна, одакле их зна, да ли су били у Гњилану, па када сте га питали како
је то тако детаљно у полицији објаснио, он је рекао «ударили су ме песницом,
па због тога што су ме тако ударили онда сам ја све би признао», е сад ја
питам пошто из овог текста који иде, то су одговори који се дају тужиоцу на
постављена питања у полицији, кад је то и ко ударио Ахмета Хасанија у
полицији па је он због тога такав одговор дао?
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Судија приговор ово је већ објашњавао јуче
кад је тучен, где је тучен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче седите. Нисмо на филму па да скачемо тако
приговор, приговор, да не кажемо то на одговарајућем језику како то иде на
филму, одговорите на питање кад сте везано за исказ у полицији добили тај
ударац песницом?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: То је било у моменту када је долазио Саша
Новаковић, мој бранилац, и мојим ушима сам чуо да су нашли браниоца, он је
дошао, они су ми приказали неке слике, оне које сам познавао ја сам и рекао
јесте тог и тог познајем, а кад је дошао ред на Реџепа Алија, питали су ме да
ли познајем њега, рекао сам да ми није познат. Онда сам погођен у ребра,
показује руком са леве стране, и рекли су ми како ти не познајеш Реџепа
Алија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ту био овај Саша Новаковић када сте добили те
ударце?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Био је присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тужилац?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: И тужилац је био ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тумач?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Јер слике су биле у његовој руци. Био је један тумач
али ја не знам како се он презива. Ја би могао да га опишем, он је мушкарац
био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Драган Лабовић, ја мислим да је тако констатовано.
К.В.2/09

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 29.09.2009.год.

Страна 10/34

ВР

З

05
72

ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Не сећам се његовог имена, негде сам записао у
мојим документима али не сећам се како се он зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле пред свима њима сте ви добили ударац?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Истина је то. Тачно је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мени сад, ајде да се ја не изјашњавам о томе да ли је
то тачно или није тачно, али то је у супротности са оним што је јуче рекао да
је захвалан што смо му дали воду, не знам шта је рекао цигаре, али ја овде
уопште на страни 8 од кад почиње то, констатује се да се осумњиченом
показује фото албум евентуалних извршилаца, он уопште није препознао
Реџеп Алију, нема нигде Реџеп Алију, не каже на фотографији тој и тој је
Реџеп Алију, нигде нема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је евидентирано као ваша примедба.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад како је то могуће да он, не, не, али нема га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви кажете да није препознао то лице због кога
се изјашњава да је добио батине, да то уопште није ни рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ја морам исто тако да признам да мени сад
апсолутно није јасно из онога што је јуче и данас испричао и онога што је
рекао у полицији, кад је он тачно дошао у Гњилане?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро да ли вам нешто значи 17. август, то је неки
датум који сте спомињали? Кад сте отприлике дошли, или тачно кад сте
дошли у Гњилане?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Може да буде нека грешка, могуће, али ја сам својом
руком написао у писмо, и тужилац је добио то писмо, ког датума сам дошао у
Гњилане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите нама овде?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Или је био 28. август или почетак септембра, тачан
датум стварно не памтим. Вратио сам се са организацијом УНЦР-а и дали су
ми и шатор кад сам стигао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад на страни 5 полицијског записника окривљени
у пасусу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче тужилац пита.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У пасусу 4.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац Крстић виче без микрофона у сред
постављања питања.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам примедбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, седите молим вас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У пасусу четири, четвртом, на питање где је био лета
`99. он одговара да је од 17.08.1999. године до 2001. године живео код свог
рођака Хисени Елеза у насељу Ченер чесма, а на питање где је спавао пре 17.
августа, каже да је спавао код свог брата у солитеру на 7 спрату у Гњилану, а
на следеће питање кад се уселио у тај стан у солитеру на 7 спрату, каже две
три недеље пре тога, тако да сад ја не знам кад је он дошао у Гњилане, да ли
почетком августа, 17. августа, 28. августа или у септембру или како каже
његов бранилац у октобру?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте ви то тачно дошли?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ја сам већ рекао, стварно не памтим тачан датум кад
сам ја дошао, али у полицији исто тако сам изјавио и пред истражним судијом
и пред вама ћу рећи од `99. године на јесен до 2001. године, све то сабрати ја
нисам рекао после тога или прије тога, него сам рекао само године, и није
Хасани Елез, него је Хисени Елез, то је мој таст. Ја знам само да кажем да ја
сам се толико збунио када сам видио једног полицајца у цивилном оделу који
је дошао у полицији и рекао ми је српски «зар још си жив», толико сам се
збунио да сам рекао па мој брат има децу, шта сам ја рекао и шта сам
погрешио верујте ми да је то било само од страха и од насилничког понашања
према мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете ми дозволити да предочим шта је окривљени
Фатон Хајдари рекао за окривљеног где се он налазио у Гњилану у лето `99.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете да питате.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је на трећој срани исказа који је Фатон Хајдари
дао у полицији, то је други пасус, где он каже «на аутобуској станици је
постојала једна канцеларија у којој је било 7-8 војника и који су најчешће
малтретирали народ, контролисали су ко је шпијунирао са те прешевске
стране и користили су прилику да туку људе, ја знам да су двојицу
малтретирали из Прешева, а једног су премлатили а тај се звао Нафаи, кога су
звали Цуба из села Исивуг, од тих 7-8 војника била су 4 брата Хасани Ахмет,
Мехмед, Миљаим и Назиф, сматрали су их лоповима и говорили су да није
било куће коју нису опљачкали, за друге не знам ко су били на аутобуској
станици и не знам имена».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле то је Фатон рекао у полицији кад је испитиван,
он је истина се овде бранио на други начин, ми смо ову одбрану прочитали,
шта ви на ово кажете?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ако Фатон је то изјавио зато је овде преда мном па
нека каже да сам ја то урадио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви сте спремни.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: И то што сам ја говорио о Фатону ја сам исто тако
говорио под притиском, па вероватно и он је то говорио, па нека изађе овде
предамном па нека каже да ме је видео тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, бранилац Крстић нешто сада интервенише.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја се заиста противим начину пре свега мене и не
чуди тужилац што тако пита, јер он мисли да истрага траје још увек, да је у
полицији, али ме чуди што му ви дозвољавате, дакле ја вам постављам питање
јел тужилац сада поново пита и ви сте му дали право да има некаква допунска
питања, ако поново пита то се већ граничи са једним пристиском на
оптуженог да пошто пото каже оно што тужилац хоће да чује, то је једна
ствар, најбоље се то огледа у овом последњем питању и предочавању, али
тужилац није предочио оно што је рекао Фатон овде да је све под притиском и
тортуром то рекао, у којим околностима је то рекао, него то изоставља иако је
био присутан.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Јер то овако селективно предочавање је притисак
на оптуженог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: И ја вас молим још једном, ако је поново
испитивање сви ћемо поново питати оптужене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ако има допунских питања, ја имам још једно
допунско питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите то сте већ сада све рекли, о поновном
испитивању, допунска питања то је све евидентирано, изволите седите.
Изволите седите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да не злоупотребљава поступак тужилац, много му
дозвољавате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте. Седите. Тужиоче да ли имате још неко
питање, али претходно ук ључите микрофон, ја сам вас искључила. Немојте
викати браниоче Крстићу, вичете, оптужени укључите микрофон. Укључите
оптужени микрофон.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Опет поново је окривљени рекао да је то што је рекао
о Фатону било под притиском и сад га ја ево поново питам, ја који сам тамо
био присутан, питам га који је то притисак био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То вам одбијамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који је то притисак био кад је о било коме шта
требао да каже?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијам вам то, он је објаснио, то је довољно нећемо
више да слушамо о притиску молим вас. Стављате примедбу утолико да
притиска није било или сте били тамо, ја тако разумем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Био сам тамо, па ето ја би волео да чујем ко је то тај
притисак и како је то могуће да га неко удари пред тужиоцем и пред пуном
собом да нико то не види, а да он буде после тога захвалан, мислим то мени
није јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ова примедба је исто евидентирана. Допунско
питање рекао бранилац Крстић, никако да дођете на ред. Изволите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја морам опет прво да интервенишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте интервенисати више пређите конкретно.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тужилац коментарише, па је ли чујете ви како
коментарише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче да ли хоћете сада. Браниоче дакле пређите
када устанете на питања, немојте више молим вас се упуштати у полемику и
објашњавати шта ради тужилац и објашњавати нам одбране оптужених и
понављати овде за непрекидно. Изволите питања.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја то само чиним зато што ви не упозоравате
тужиоца, иначе нећу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, примедбе на начин на који руководим
претресом можете да изнесете такође знате кад. Изволите.
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АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам допунско питање, да ли је оптуженог од дана
када је ухапшен и када је трпео прекомерну силу и тортуру од дана хапшења,
правим увод тужиоче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче да ли имате питање или ћемо да омогућимо
оптуженом.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам, па мора да повежем са питањем ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли молим вас да поставите питање одмах или
не?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Хоћу. У тој атмосфери тортуре до дана привођења
код истражног судије, да ли му је неко и ко предлагао да буде заштићени
сведок и шта му је за то нудио, дакле у полицији, у тужилаштву, полицајац у
цивилу, тужилац, бранилац, у ЦЗ-у, овде у судници, било када да ли је и ко?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ништа више. И шта му је нудио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим вас, немојте понављати једно питање
три пута чак на исти начин. Хоћете ли молим вас да седнете. Тужиоче ваша
примедба на употребу термина прекомерна сила је евидентиран.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тортура, и тортура.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вам неко нудио да будете сведок сарадник? Да ли
је то нешто мимо закона, одбићу дам одговор на ово питање погодности које
се нуде том приликом такође су предвиђене законом. То је, али не можете
полемисати, можете тражити одлуку да веће одлучи о томе да ли можете да
поставите то питање, ја вам одбијам, немојте објашњавати своје питање,
оптужени Агуш Мемиши.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам ово питање, само једно питање, само једно.
Да ли је неко оптуженом по закону нудио привилегије неке пасош, промену
идентитета, боравишта и тако даље да буде заштићени сведок?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам вам одбила такође све везано за то.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја питам да ли је по закону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он зна да ли је по закону?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вам нудио неко то да будете заштићени, сведок
сарадник?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Поштовани судијо истина је да су ми то пунудили, а
није истина, истина је и то да није тужилац приморавао да ја учиним то и то,
он је само ме питао ако нешто знам ми ћемо променити ваш изглед, ми ћемо
припремати документа да одеш ван земље, неће нико да те препозна, и ја сам
одговорио оно што знам, ја ћу рећи јавно и гласно оно о чему не знам нећу ни
говорити, нити рећи, али истина је да ми је то понудио, значи тужилац ми је
рекао да ће мој изглед променити и то што сам рекао мало пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Опт.Мемиши Агуш, изволите изађите.
Шта да кажете тужиоче, тужилац сада хоће нешто да каже.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је истина да је тужилац приликом сваког
контакта и вама појединачно и кад сте звали и свима осталима јавно приликом
саопштавања имена заштићених сведока јавно питао понудио ко хоће може да
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се јави адреса је тужилаштво, нека пошаље допис и ко год хоће да нешто о
овоме каже, да опере душу може да се јави, то је, је ли то тачно или није
тачно, када сте сазнавали идентитет заштићеног сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ви сте то рекли, не, нећемо питати је ли то
тачно, то је ваша примедба.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зато што је томе био присутан и колега Крстић.
Ништа то није тајно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у реду, седите да оптужени Мемиши Агуш
постави питање. Изволите оптужени. Можете ли ту негде код браниоца.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Пошто јуче окривљени Ахмет Хасани је признао за
мене је драго то у присуство градоначелника Прешево и вама да му је жао
због мог брата што је отукао, хтео сам да питам њега због што нисам причао
никад са њега да ли тужилац је дошао у затвор да ти понуди да изађеш лажан
сведок због што у два септембра сам чуо овде у ову судницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је оптужени да му је нуђено да буде сведок
сарадник, нема лажан сведок.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Али после у затвор или 26. децембра у полицију то
има разлику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли чујете, не знамо шта је то лажан сведок, мислите
заштићени сведок?
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Госпођо ту је нудио њега као што сам чуо ја у овом
суду је нудио да изађе за две улоге, са једном улогом као окривљен, са другом
улогом да има маску у лице ми да не препознајемо ко је он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да буде прикривен? Је ли вам нудио тужилац? Ево сад
је мало пре одговорио.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Истина је то.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имам још једно питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Молим вас тужиоче дозволите.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Имам још једно питање, ако можеш да се осетиш да
ли је био после дигњене оптужнице или пре то?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Не знам тачно да ли је било пре или након подизања
оптужнице.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Хвала. Других питања немам, али можем да
потврдим и ја насилство што тужилац је рекао да није се десило кад су нам
питали нама, мене можем да ако ми дозволите то, што су ми рекли мене и што
се десило све, извините, планирано је био од полиције, жандармерије, у 26.
децембра у затвор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мемиши можете ако сматрате да је
потребно да допуните касније вашу одбрану, а о томе коме је нуђено и како да
буде сведок сарадник то сте причали.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Хвала, друго питање немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам вратите се на место за оптужене. Да ли има
питања још за овог оптуженог? Ево има судија Веско.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли вам што говори име
Радомир Илић?
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ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Радомир Илић је власник стана на 4 спрату.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте са њим што
разговарали док сте боравили у том стану, телефоном?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Не. Нисам разговарао са њим, мој отац је са њим
разговарао и разговарали како би мој отац купио његов стан.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте ви били присутни том
разговору?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Не, нисам био присутан.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Откуд то знате?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ово питање је некако без везе, јер отац сину мора да
исприча о чему је разговарао са тим човеком, па и син оцу исто тако прича.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Хасани а и вама
другим који то слушају, да вам не падне на памет да на такав начин
квалификујете не моје, него било чије питање у овој судници, то је
недопустиво. Немате право да моја питања квалификујете са без везе.
Не па шта сад треба ја да сумњам да ли преводиоци добро преводе, ја
сам то тако чуо, ја сам спреман да се извинем наравно ако. Не чујем
преводиоца. Да ли је преведено све?
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Молим вас ако сумњате у мој превод
замолите оптуженог да још једном понови па ћу ја још једном преводити. И
немојмо да стварамо овде сад као да ја не знам да преводим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Захваљујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Гани, шта сте одговорили уопште?
СУДСКИ ТУМАЧ ГАНИ МОРИНА: Рекао сам да је ваше питање нема везе са
оним јер и отац је обавезан да каже сину шта је разговарао са неким човеком
па и син оцу прича шта је разговарао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја ћу сад прочитати шта је
констатоавано у вези овога да сте ви рекли приликом саслушања пред
радницима полиције, то је 27. децембар, говорите да се ради о стану Радомира
Илића и да ви то знате и да то знате по томе каже овако «то знам тако што је
једног дана тај Радомир Илић звао на телефон тог стана, Миљаим се јавио и
Радомир је питао ко је то у мом стану, Миљаим је онда рекао да неће више да
плаћа Бардуљу закупнину за стан, па је затим Радомир питао да ви хоћете да
купите тај стан, а онда сам ја питао таста да ли може да ми купи тај стан»,
нема приче о оцу, Миљаим није ваш отац ако ја добро читам све ово него сам
схватио да је то ваш брат и да ви томе присуствујете.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Госпођо судија ја поново кажем не знам тачно да ли
је то ми је рекао мој брат или мој отац, али знам да је један од њих разговарао
са тим господином, са Радомиром Илићем, и рекао је, тражио је за стан 50
хиљада марака, када сам се вратио из Македоније то су ми испричали јер мој
таст хтео је да ми купи или стан или једну кућу, питао сам га, изгледало ми је
да је јако скупо и зато нисам га ни купио. И да смо ми били, да смо били ми
такви људи вероватно кад је господин Радомир то продао ми не бисмо
напустили тај стан. А тај стан моја породица је добила од Бардуља, он је из
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Гњилана и рекао је мом оцу ја ћу дати један стан да ли мом оцу или мом брату
под киријом.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, не морате даље
објашњавати него ја ћу наставити даље да вам предочавам, јер овде стоји
нешто друго знате, «онда је свој», дакле ја сад опет читам оно што је
констатовано да сте ви рекли «онда је свој број телефона Радомир саопштио
Миљаиму, па сам га тако звао и питао колико цени стан», дакле је ли разумете
ово шта ово значи, да сте ви њега звали потом добили, Миљаим добио
телефон од Радомира и онда ви звали Радомира да га питате пошто стан
продаје, па вам он рекао, то је сад касније. Из овога се да закључити да ви
контактирате лично са Радомиром то вас питам је ли то тачно или није?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Није тачно господине судија, моја породица
контактирала је господина или мој отац или мој брат. Када сам ја изјавио да ја
не могу то купити за 50 хиљада марака вероватно су они контактирали а није
тачно, није истина да сам ја са њим разговарао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево у наставку каже «Радомир је
рекао да тражи 50 хиљада ДМ за стан, ја нисам имао довољно новца да купим,
и ја сам му онда рекао да он прода свој стан слободно и када се појави купац
да ћу ја онда напустити његов стан». Шта је тачно?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Тачно је да сам ја напустио стан.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, само шта је тачно јесте
контактирали са њим телефоном или нисте, ето то је?
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Не, нисам имао, нисам са њим контактирао нити сам
разговарао телефоном.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је неку примедбу хтао да стави још мало пре.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Ја морам то да кажем малопређашње питање
окр.Агуша Мемишија који је у том питању поменуо да је ту и председник
Општине Прешево, нема за свој циљ одговор на то питање, него је то један
посебан вид застрашивања окривљених да им случајно не падне на памет да
нешто кажу, али сам дужан управо због тих људи који су ту присутни,
тужилац не може да оде у затвор приватно, тужилац може да оде да разговара
са окривљеним само ако му то дозволи суд, а суд ће му дозволити ако га неко
од окривљених позове, и овај суд врло добро зна колико пута је тужилац био,
са ким је разговарао а ја ћу управо да би због истине, није Ахмет Хасани био
једини, било је више људи из овог предмета који су звали тужиоца да би
нешто саопштили у присуству истражног судије, али је управо да би се
избегло ово, ја сам зато јавно свима понудио ко год хоће да нешто каже да би
се ови народи помирили, да би се ово зло заборавило, да би се до истине
дошло, слободно може то да каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, са тим сада даљим објашњењима, мало пре сте
објаснили, евидентирано је како је нуђен статус немојте карактерисати и
давати оцену о томе каква су питања која постављају који од оптужених, они
сматрају да се на тај начин довољно добро бране, ако он сматра да је потребно
да спомене ко је у публици, ја не видим опасност ни од једног председника
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општине. Немојте сада да даље одговарамо, ако нема питања за господина
Хасани Ахмета, вратиће се на место. Пратите, наставите са праћењем
господине Ахмете пратите шта се дешава слушајте друге који су били ту,
сачекајте уствари само да вам кажем да су сви пре вас који су давали одбрану
рекли да су оне раније изјаве дали под притиском, да ништа од тога што су
рекли није тачно, да су били принуђени да то кажу, па су објашњавали какву
ту тортуру доживели, а пре вас су се бранили Мемиши Агуш, Хајдари Фатон и
Хајради Самет. Ето то је то, то сам вас упознала са претходним одбранама, а
сада се вратите на место молим вас и пратите шта се дешава. Кажите.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Ако постоји могућност рекао би још нешто. Желео
би да вас питам због чега Црвени крст нас уопште не посећује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пишите господине Ахмете Црвеном крсту па ћемо им
проследити писмо.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: И они који се баве правима, људским правима рекли
су нам да пишемо њима а они апсолутно не одговарају нама јер овде нешто
није уреду ако они не добијају наша писма.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ахмете све је у реду ваша писма се
прослеђују редовно ономе коме су упућена, шаљите писма, зовите коју год
хоћете организацију, значи Црвени крст, организације које се баве заштитом
људских права, ја ћу то њима да проследим и они ће доћи онда кад имају
времена вероватно, али све што пошаљете ја прослеђујем онима којима сте
упутили, нисам видели да сте ви се обратили Црвеном крсту, нисам видела
ниједно ваше писмо које је упућено Црвеном крсту, иначе би га проследила и
то би сигурно упамтила.
ОПТ.АХМЕТ ХАСАНИ: Могу да изјавим да откад нисам имао никаву посету
од стране Црвеног крста ја сам упутио на хиљаде писама, нико ми није
одговарао и нико ми није долазио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор. Пошаљите писмо, ја ћу проследити то вам је
све и у складу са законом. Вратите се на место. Дакле следећи је, шта да
кажете али не да полемишете, не да са тужиоцем, не да одговарате, изволите,
кажите док не доведу, само да видимо кога Хајдари, не, Хасани Назифа.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Треба да знамо и ми као окривљени зашто неко
тражи да изађе заштићен сведок у затвор, све се дешава у том затвору тије
батине, тије тортуре да ја да тражим сам од тужилаца, да молим сам и да
потпишем сам од тортуре само да ме више, да прекине са тортуре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: И зато су били и хтео сам да то да господин Ћира
инспектор ми је рекао мене он играо покер, покер у компјутер а мене ми је
рекао је ли видиш Мемиши какво стање си, боље да изађеш као сведок или у
том затвору нема ни ред, ни ништа тамо нису ни нормални људи, где бијеју
сваки дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мемиши ја сам мислила да ћете ви ставити
оно неко питање или примедбу, а ово што ћете да допуњавате.
ОПТ.АГУШ МЕМИШИ: Треба да сазнају људи зашто траже да изађу као
заштићени сведоци, да ли добровољно или да ли од проблем је.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се сад на место па ћете допунити
одбрану на крају. Чујете вратите се сад на место, сад ћемо да саслушавамо
Хасани Назифа, а ви ћете касније да нам се изјашњавате о томе. Уколико је
нешто од кључног значаја реците.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Око ове комуникације.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које комуникације?
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па ја сам говорио о тој комуникацији од почетка на
релацији одбрана оптужени па и сада оптужени суд и тако даље, но ствари се
побољшавају иду у правом смеру, на почетку није било тако, али ова
комуникација, ви што сте то рекли то су законска права притвореника да
пишу међународним организацијама, да траже посету и нико их не може
спречити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пређите на суштину.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: То су овлашћења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суштина.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Писма се завршавају у затворској управи и не дођу
код вас, то је проблем, а ми немамо доказ од оптуженог, не шаље препоручено
па да имамо доказ да је послато а није отишло писмо, мени лично је оптужени
пошто нема добре комуникације написао на албанском ја сам тражио од њега
све што има да каже, пошто ја имам преводиоца, превешћу па ћемо тако
комуницирати, мени је лично човек у притворској јединици одузео та писма
јер каже не може да се доставља ништа браниоцу ни бранилац оптуженом,
молим вас подигнута је оптужница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ето таква је комуникација да знате каква је
стварност, а то што причате тако пише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви господине Крстићу седите немојте викати молим
вас, чујемо вас добро, имамо овде.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Опростите, опомените ме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада седите молим вас, значи замолила сам вас да
седнете. То значи да седнете.
АДВ.ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сешћу али да водите рачуна о овоме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То значи да седнете господине Крстићу када кажем
седите господине Крстићу молим вас, то значи да седнете. У списима се
налази документ у који очигледно одбрана није извршила увид са 23.01.2009.
го је датум који је истражни судија овај допис упутио Међународном
комитету Црвеног крста, шефу регионалне организације и каже «Поводом
вашег захтева за посету притвореницима обавештавам вас да истражни судија
дозвољава да се посета обави, да се обави разговор, и то са преводиоцем
Мајдом Хрнић и то са притвореницима Мемиш Агушом, Хасани Назифом,
Хасани Ахметом, Хајдари Фатоном, Хајдари Саметом, Сахити Камбером,
Фазлију Буримом и Садику Селимоном и Хајдари Фератом», то је то, то је у
списима предмета, да ли је Црвени крст дошао не знам, одобрење има.
Господине не, нећемо више сада не, разјашњаваћемо на крају данашњег
дана када будемо завршили, господине Назифе добар дан. Господине Крстићу
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ја вас опомињем да сада не вичете док вам се не да реч. Изволите. Господине
Назифе добар дан. Укључите микрофон када говорите.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Добар дан вама свима, ја поздрављам вас све. Прво
би желео да вас поздрављам госпођо судија, па онда тужиоца, и треће
дозволите ми да поздрављам и људе који су дошли из Прешева да нас посете
овде, односно да слушају и прате ово суђење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да вас питам пре неки дан тужилац је прочитао
оптужницу, да ли сте ви разумели, да ли признајете да сте учинили кривично
дело за које сте оптужени и да ли можете данас да изнесете своју одбрану?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја не признајем, поготово не признајем ствари које
нису до краја јасне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбрану ћете износити, служићете се својим
материњим језиком?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Издиктираћемо сада ово.
САСЛУШАЊЕ ХАСАНИ НАЗИФА

Оптужени поучен о праву да се користи својим језиком изјављује
да ће се у поступку користити материњим језиком, албанским, па позван
да се изјасни да ли признаје да је извршио кривично дело које му
јестављено на терет изјављује да је оптужницу разумео и да кривично
дело није извршио.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли да изнесете своју одбрану?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви сте давали одбрану.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ако будемо говорили о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте давали одбрану пред радницима полиције и
затим пред истражним судијом, у полицији ваш бранилац је био Звонко
Радовановић, он је био и код истражног судије ваш бранилац, сећате се тога,
хоћете да ми кажете да ли остајете при тој одбрани или не?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не ја не прихватам то што сам тамо изјавио или
рекао јер било је неправилности, било је ствари које апсолутно ја нисам
изговорио а које су записане тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У полицији или код истражног судије?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: У полицији. И пред, а ту је био и истражни судија
присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта није тачно господине Назифе, шта није тачно од
тога што сте ви рекли?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја кад сам био у Куманову питали су ме кад сам ја
отишао за Куманово, кад сам се вратио у Гњилане, ја сам изјавио да ја не
памтим датуме јер ја не памтим датум рођења моје деце, али знам да од трећег
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до једанаестог месеца 2000. године био сам у Гњилане, а они су записали да
после бомбардовања вратио сам се, то ја не прихватам, не признајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то записао?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: То су писали или истражни судија или полиција. Ја
нисам све могао да прочитам шта тамо пише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како нисте могли да прочитате?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па има мноштво папира, стварно пуно сам добио
папира и нисам могао да читам, а ја сам и болесник, болестан човек и не могу
да читам све то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Назифе да вас питам је ли диктиран гласно
записник у вашем присуству?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: А где, је ли овде или у полицији, они су то
прочитали, али су многе ствари су изменили, бранилац је био присутан, али он
није, али он не зна албански, ја сам то уочио да има пуно грешака и почели су
да исправљају, након тога ја сам схватио да постоје још и друге грешке,
односно на стварима које ја апсолутно нисам изговорио.
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Судија само да предложим да седне пошто
се тресе видим, можда ће да падне. Лоше му је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, браниоче. Ко је вама рекао да седнете.
Опомиње се бранилац Планојевић, затим се опомиње и бранилац
Крстић за оно мало пре, ви се опомињете сада за ово.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте прекидати када испитујем оптуженог,
отужени ће да се пожали ако буде сматрао да буде требало. Седите браниоче.
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Видим да се тресе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега се тресете?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не могу да стојим. Ја сам нервни болесник од
детињства, од 11-те године, а овде пише да нисам нервни болесник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Назифе ја сам вештачила.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Постоје и лекови које су ми преписали а ја уопште те
лекове не употребљавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вештачење је обављено пре овог суђења у смислу
ваше процесне способности, ми смо добили извештај ја сам вам то рекла
првога дана, а ви сте то добили у писменом облику, да сте ви процесно
способни, односно да можете да се овде браните, међутим уколико вам
проузрокује тешкоће да стојите ви можете да седнете. Уколико желте воду
можете да тражите, уколико нешто друго имате да кажете реците сами.
Хоћете да седнете?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ако ви то мени дозволите ја ћу користити то право.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно изволите. Кажите ми где сте ви били током
бомбардовања `99?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: У Куманову сам био за време бомбардовања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До кад?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: До 11 месеца јер датуме не памтим, дакле до 2001.
године био сам у Куманову, а моја породица је пре мене дошла у Гњилане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете у полицији да сте средином јуна након што
су српска полиција и војска напустили Гњилане и околину отишли код својих
рођака у село Малишево које је предграђе Гњилана и сместили се у куће
наших рођака?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Био сам у Малишеву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте били?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: 2000. и 2001. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а овде пише да сте средином јуна `99. године
отишли тамо са породицом?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: То ја не прихватам, јер су они то сами писали а ја то
нисам изговорио јер ја сам њима рекао да ја датуме не памтим, не памтим ни
датуме рођења моје деце, они су то додали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ваш брат Миљаим где је он био?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Миљаим је био у Паштрику, планина Паштрик
учествовао у борбама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а после бомбардовања је ли било борби, кад је
дошао он?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Био је колико ја знам и колико ми је познато био је у
Гњилане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: После бомбардовања не знам тачно, али знам да је
учествовао у борби на Косову.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли живео он негде, где је живео у Гњилану?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Живео је у солитеру, у једном солитеру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је живео ваш брат Ахмет?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ахмет није становао ту, он је становао код својих
пријатеља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где у ком месту?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: У Ченан чесме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ваши родитељи где су били?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Мој отац и мајка живели су на четвртом спрату у
солитеру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су били ваши жена и деца?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Моја супруга је била са мном у Куманову.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте се ви вратили?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Рекао сам 2000. или 2001. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што се нисте раније вратили код своје породице?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам имао где да станујем зашто би се вратио,
становао сам код мојих пријатеља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у Македонији?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да, у Македонија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми онда како је дошло до тога да се ви
овде уопште нађење и да неко каже да сте ви ту у Гњилану `99. године, како је
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дошло до тога да ви причате о томе да сте били тамо, да сте радили у некој
фирми, да сте отишли са породицом у село Малишево? Ко је те детаље тако
писао?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам те детаље описивао, али ја нисам навео датуме
јер рекао сам већ да ја датуме не памтим и да не понављам ни датум рођења
моје деце не памтим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли знате ви где је био смештен главни штаб
ОВК за Гњилане, у којој згради?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Штаб колико ја знам је био смештен где је била
смештена и српска војска пре тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад је то било?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: То је било кад је формиран ТМК и Косовска војска
кад је формирана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па питам вас кад, које је то године било?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: 2000. или 2001. колико је мени познато ту је негде
било, тад је некако било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми шта је било на аутобуској станици
у Гњилану је ли вам познато да је ту била нека војна полиција ОВК?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Чуо сам да је постојала једна канцеларија а није ми
познато ко је тамо радио, знам да је једна госпођа радила звала се Рабија, а
нисам сигуран за то али кажем то, кажем да сам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули за нека батинања Албанаца и Срба ту у тој
канцеларији кад су их проверавали и саслушавали?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја нисам био тамо, али чуо сам да је било батињања.
Ја тамо нисам био и не могу да знам да ли је то тачно или није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сада нећу да вас питам све оно што сте
говорили у полицији, нећу да вам предочавам, ја сада вас молим, пошто
хоћете да изнесете одбрану, ја вас потсећам на све ово што сте рекли и да вас
замолим сада да нам испричате уопште одакле уопште ви у свему овоме,
одакле ви уопште у овој оптужници у ово време када кажете да уопште нисте
били тамо? Шта је тачно у оптужници, шта није, шта је тачно од тога што сте
рекли, шта није, дакле требало би сад сами да причате.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам већ рекао био сам у прешевској војсци, и тамо
су ме преварили, преварен сам, рекли су ми да неке ровове да тамо градимо и
после нису ме пустили. И колико ми је познато, а с обзиром да и не могу да
запамтим, када бисте сутра питали о овим стварима вероватно не би могао да
поновим јер заборављам јер стварно живчано нисам добро, ја сам нервни
болесник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине сконцентришите се на `99. годину, на овај
период који је описан овде у оптужници, знате а то вам је од средине јуна до
децембра `99, па нам о томе причајте знате чули сте оптужницу, причамо о
ономе што вам се ставља на терет.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја имам потврду из полиције да сам био у
Македонији до 11 месеца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не памтим године, али чини ми се да је било 2000.
или 2001. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где вам је та потврда?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Потврда се налази код моје супруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А због чега вам је полиције издала потврду?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па потврда да смо били у Куманову, да смо били
тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта још имате да нам кажете везано за ова
дела која вам се стављају на терет? Везано за оно што сте причали истражном
судији и у полицији?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Код истражног судије ово што сам сада рекао и то
сам и тада рекао, можете да ме оптеретите колико год хоћете ја сам и тужиоцу
рекао исто то који је био присутан и у полицији, а једно ми је рекао да имам
сведоке. Када сам ја замолио да доведе сведока он ми је тада дао фотокопију
пасоша, ево доказ, ја сам се насмејао и питао сам га да ли је то за вас доказ. Ја
да сам урадио, извршио та дела седам, осам година не би боравио ја у
Прешеву, ја сам имао и пасош и личну карту, радио сам у Београду. Да сам ја
те ствари урадио или извршио та кривична дела не би боравио у Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дакле описано је да сте ви учествовали у
мучењу,физичком малтретирању и тако даље са осталим овде оптуженима по
некој унапред договореној процедури и да сте већи број заробљених жена
силовали и према њима нечовечно поступали, је ли то тачно или није тачно?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: То су лажи, измишљотине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затим описано је да сте учествовали у томе да
натерате једнога оца да обљуби своју ћерку, да сте га присилили на то у
интернату заједно са осталима?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: И то су лажи, ја не могу да признам или прихватам
нешто што није тачно и што није истина. Ја се захваљујем Коштуници који је
оно што је обећао амнестију и то је трајало 8 година, а после тога налазите,
изналазите лажне сведоке и ја то не могу да прихватим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли, описано је такође у оптужници да сте
мичили и силовали оштећене две сведокиње Ц1 и Ц2 је ли то тачно?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описано је затим да сте противзаконито лишили
слободе и мучили једног човека и његову жену и још једног човека са њима и
да се све то дешавало на аутобуској станици и касније сте их предали
припадницима КФОР-а, дакле не само ви него и остали припадници и неки од
саоптужених овде, је ли то тачно или није тачно?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја тамо нисам био и не прихватам ништа од овога
што је речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што пише у оптужници није тачно?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да, није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд онда ви ту, како то да неко вас опише да сте
били у свему томе?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да сам ја те ствари урадио не би ја лежао тако
комотно у кревету и да чекам жандармерију да дођу мојој кући, него би
вероватно побегао, отишао би негде и не би био у својој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел сте чули ви за нека хапшења која је ОВК
извршила у Гњилану, за неког отетог Србина и тако даље, то сте све причали
код истражног судије, у полицији?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја нисам чуо то, чуо сам да су киндаповали неке али
ко и кога не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете сада да објасните оно како сте
написали да сте учесник два рата на Косову и то, сећате се да сте то
објашњавали?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да. Да. Сећам се тога. То сам урадио јер сам био
члан организације ветерана рата, ратних ветерана и имали смо канцеларију у
Прешеву и то нам је дозволио српски режим, ја ту нисам имао кућу, ја и данас
немам ту кућу, ово сам урадио да сам учествовао у два рата, да покушам да ми
изграде кућу. Кад сам поднео захтев у општини они су то видели да ја нисам
учествовао и нису ми помогли да ја градим ту кућу јер су открили да нисам
учествовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да кажете још нешто у своју одбрану
или можемо да пређемо на питања?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја знам да нисам крив и да сам невин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли тужилац има питања?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Добар дан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас молим само да још једном објасните за тај
пасош који помињете а са мном је у некој вези, ја нисам то разумео о каквом
се пасошу ради и ако сам ја добро, ја сам вам кажете показивао неки пасош,
нисам то разумео.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја ћу вам објаснити, то је фотокопија пасоша била, ја
не знам ко је урадио ту фотокопију да ли је жандармерија или ви, ја сам у том
пасошу био са брковима и рекли сте да ми имамо сведока и кад сам ја рекао
доведите овде тог сведока и мене, не, не, немамо ми сведока али имамо ми
друге агрументе против тебе, па сте донели копију пасоша и то у присуству
полиције.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је смисао, не разумем ја, шта је смисао да ја
вама показујем копију пасоша, шта сам вас ја питао везано за копију пасоша?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што вам је показао он уопште тај пасош?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па ви сте рекли да је то доказ, значи да бисте
доказали моју кривицу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какав доказ. Добро, није важно, ја не разумем.
Добро.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: А зашто сте онда изјавили да ви имате сведока ,а
после тога сте рекли да имате доказа против мене, због чега сте то рекли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кад вам се предочава кривична пријава и оно што
вам се ставља на терет онда је тужилац дужан и да вам објасни да ли има,
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нема доказа и о чему се ради који су докази, ако је о томе било речи, то је
могуће, али немам везе, никакав пасош са тим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужиоче немојте нам објашњавати.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ево, јесте ви нешто писали тамо кад сте давали
исказ? Ево да вам.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је то?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Написао сам, писао сам, написао сам имена војника
Ослободилачке војске Прешева.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сам, значи ја сам закључио да се ви сећате тога
шта сте писали, е сад како је могуће да се лепо свега сећате имена презимена,
ово је ваш рукопис, ову су ваше јединице ко је у коме био, ко је у ком одреду
био, то сте ви написали, како се тога сећате а кажете не сећате се, заборављате
и датум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је примедба, то не можете да питате како се
ово сећаш ово не сећаш, него то је као примедба ево сећа се оптужени и то
нам ту дајете као доказ, шта је то, да је он писао?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је уз његов извештај, уз његов записник о
испитивању у полицији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо да ли је ту у списима, проверићемо, имамо
тај списак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су вас звали «командант Качак»?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Био сам командир Качак имао сам 12 војника и с
обзиром да сам био болестан одредили су ме за команданта тих 12 војника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ви ако сам ја добро разумео.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Али само војника прешевских војника, то 2001.
године кад је избио рат у Прешеву и био сам 5 месеци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте сад, шта је вас довело на место командира, то
што сте болесни или неко искуство претходно ратно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово исто као примедба тужиоче и ја исто примећујем
да сте мало пре рекли, господине, господине Назифе, ја исто примећујем да
сте мало пре рекли да сте болесни од детињства, од детињства сте болесни, је
ли? Добро, а сада кажете да сте били командан или командир, чега, чете или
јединице, бригаде шта је то?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Био сам командир 12 војника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове та формацијска структура 12?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ослободилачка војска Прешева, то је једна десетина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Десетина, је ли то десетина?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: То је у својству десетара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. На којим активностима господине Назифе?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Извео сам их ујутро на вежбање, постројавао сам
њих, рекао сам како то треба, како то изгледа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим посматрачи што би рекао господин Мемиши
Агуш, извиђачи, мислим то?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Мени сад није познато да ли сам ја оптужен као
учесник Ослободилачке војске Прешева јер у вези са тим ја немам шта да
одговарам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, слушајте ме господине Назифе.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Јер за то је дата амнестија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Назифе немојте гледати.
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Суд констатује за овим да се оптужени Назиф пре него што је дао
овакву, овакав исказ окренуо ка браниоцима Кастратовићу и Крстићу, те
да је бранилац Крстић ширећи руке показивао да би требало одговор да
се сузи.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ја ћу сада да вам објасним господине Назифе да ја
вас питам имајући у виду да се браните да је ваше здравствено стање од
најраније младости, односно детињства тако лоше, интересује ме какво је
било 2001. године, да ли је тада било боље него `99. године, интересује ме
како сте уопште могли да будете војно ангажовани кад имате такве психичке
и здравствене проблеме? Иначе нисте оптужени уопште за Ослободилачку
војску Прешева, Бујановац и Медвеђа, већ ово што је у оптужници, ако вам то
није јасно, мене уопште не мрзи да вам објасним. Мало пре сте се
изјашњавали о томе. Читана вам је оптужница и мало пре сте рекли нисам то
урадио. Питања везана за ваш војни ангажман 2001. године тичу се само дела
ваше одбране да сте од детињства болесни што сте сада демонстрирали
тражећи да седнете.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја се не осећам добро, због тога сам тражио да ми
дозволите да седнем јер већ два дана нисам добио никакву терапију и не
осећам се добро и ви можете да видите и сами да је то последица тога што
нисам терапију добио и да се налазим у таквом стању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Назифе, нећемо сада причати о вашем
здравственом стању обзиром на ваш лекарски извештај који ја имам и на ваше
изјашњење пре него што сте дали одбрану да код себе у џепу имате терапију
коју не узимате. Ја сам вам објаснила због чега питања везана за ваш војни
ангажман на Косову, даље нећемо полемисати, немојте одговарати. Реците ми
само да ли је можда ваша десетина била извиђачка или не и то схватите као
примедбу, ако не желите да одговорите, не морате у опште одговарати ни на
једно питање, то вас такође поучавам.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Мени није познато шта то значи извиђачка јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Не морате одговарати. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је био његов брат Миљаим после бомбардовања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, питала сам га. Одговорио је. Одговорио
је да је дошао у Гњилане, одговорио је где је живео Миљаим, где су живели
родитељи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад где је Миљаим у Гњилану спавао, живео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је и на то. Немојте одговарати господине
Назифе већ сте одговорили.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Извињавам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то Миљаим дошао тачно ако се он сећа?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па ја не знам кад је Миљаим, кад се вратио и кад је
дошао, он је вежбе одрадио у Бурелу у Албанији.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: А учествовао у борбама на Паштрику.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Миљаим спавао у интернату у Гњилану или
како он то каже у обданишту, у згради обданишта у Гњилану?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је да је спавао у стану.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Није ми познато где је он спавао, где је он становао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па не.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Видио сам га, видио сам слику његову у униформи
али ви не можете наћи моју слику у униформи у ОВК, него само у униформи
војске Прешева, ви се овде бавите само са лажним сведочењем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ја вас молим да нам помогнете да оно што је
лаж да изоставимо, а оно што је истина да остане, па вас ја сад питам обзиром
да сте у полицији на страни 5 записника у другом пасусу рекли «за све време
боравка у Гњилану, два пута а можда и више био сам да обиђем брата
Миљаима у згради обданишта у Гњилану у насељу Гавран I док је био тамо
смештен са јединицом ОВК, колико се сећам то је била мања зграда, имала је
један и по спрат, веома дугачка са дрвећем, љуљачкама и клацкалицама у
дворишту», па вас ја сад питам је ли ваш брат био у згради обданишта или у
солитеру у Гњилану, после бомбардовања?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Он је, ја сам чуо да је у том обданишту био у
униформи, а у солитеру је становао, јер је у обданишту био као војник, а у
солитеру је становао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је радио.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: А није ми познато чиме се он тад бавио и шта је
радио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли ово тачно да сте неколико пута ишли да га
обиђете у том обданишту?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па како би ја могао да идем да га посетим у том
обданишту кад није постојала ОВК, то су били цивили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није важно да ли су цивили или ОВК, да ли сте ишли
да обиђете брата у том обданишту док је био у Гњилану, у насељу Гавран I?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: У Гаврану I ту су становали и други Албанци са
породицама, са својим женама, они који су избегли били су смештени ту и
није ми познато то да су и војници били ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се окретати.
За овим суд констатује да се опет оптужени окреће ка адвокату
Крстићу иако се не ради о његовом браниоцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте овде, гледајте овде.
За овим бранилац Крстић устаје и пита да ли ја судија могу да одем
на друго место да не ометам претрес.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени дакле мора да прати ситуацију на монитору,
овде да гледа суд, тј.судско веће, да прати онога ко му поставља питања, не
може се окретати, а ви можете да седите где год хоћете по свом нахођењу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ја сам вас ово питао, јесте ли ишли да обиђете
брата или нисте?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ишли да обиђете брата, ето то је питање док
је био ту?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Посећивао сам га, ја сам посетио брата, али он је био
тад није био у униформи, био је цивил, носио је цивилна одела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ишли у обданиште или у солитер?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: И у обданиште и у солитеру.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је то било у обданишту, јесте негде сели нешто
да попијете, да поједете, да ли се сећате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта где у обданишту?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате, па то што он зове обданиште, шта је
то, где је то у односу на неки објекат који познајете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ми не познајемо тужиоче, у односу на неки објекат
значајан у Гњилану где се налази то обданиште?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то обданиште можда интернат? Да ли он зна
где је интернат у Гњилану?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не, није то интернат. Ја сам интернат само видео, али
ја нисам био у интернату.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је његов брат био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да тужилац заврши.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је његов брат Миљаим био у интернату?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како кад је рекао да је у обданишту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, али да ли је био уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он каже да је био у обданишту.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја не знам да је он био у интернату, ја кажем да је он
био само у том вртићу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате ли где је Малишево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац овог оптуженог шта интервенише?
Сачекајте.
АДВ.МИЛОРАД ПЛАНОЈЕВИЋ: Интервенишем да се тужилац држи
оптужнице, ово што он пита нема везе са периодом из оптужнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћу ја да интервенишем, браниоче ја се потпуно
слажем са вама, значи шта сада испитујемо, значи шта питате овога
оптуженог који се изјашњава о томе шта је радио његов брат који уопште није
обухваћен овом оптужницом и ниједном радњом и то потпуно нема везе осим
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онога што је он причао у полицији, а сад због чега је тај део исказа у полицији
значајан ја не знам, а одговор ће сада да нам поново, нико га није чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је рекао, преводилац није превео.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Мени није познато чиме се мој брат бавио. Он је био
учесник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати више, господине, немојте
одговарати уопште више на питања о вашем брату, рекли сте где је био и да
сте ишли да га посећујете, то је важно.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље нећемо то ширити.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад данас је почео одбрану да он уопште није био у
Гњилану тог лета и смисао свих ових питања је како је онда могуће да је био
на пет места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Евидентирано као ваша примедба.

Опомиње се бранилац Планојевић да не подиже руку, маше и све
време виче и дозива суд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи браниоче видим вас, када буде тренутак.
Седите. Када буде тренутак ви ћете добити реч, хоћете да се понашате
пристојно, хоћете браниоче да се понашате пристојно. Последњи пут вас
опомињем.
Вратите господина Назифа на место за оптужене, изведите све
оптужене.

З

За овим суд одређује паузу у трајању од 20 минута.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након тога ко не може да се понаша пристојно молим
вас да не доводи овде у ситуацију све нас и мене да реагујем онако као не
желим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
Настављено након паузе у 16,58 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставићемо са испитивањем Хасани Назифа.
Наставићемо са испитивањем, ставите слушалице. Седите молим вас.
Тужилац је питао последњи, имате још питања?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте да је штаб ОВК био у истој оној
згради коју су користиле српска војска и полиција, је ли то Дом ЈНА у
Гњилану?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли зна ко је био у том штабу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У том штабу ОВК лета `99.?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ту је био смештен ТМК, то је скраћеница.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он тужиоче каже да јесте био смештен штаб, али да је
то било у оном периоду 2000-2001. и тако даље у оном периоду кад је он био
тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ви сте га питали да ли зна где је био смештен штаб
УЧК, ОВК, а он је рекао да је то било у тој згради, а после је објашњавао да је
то ТМК?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да је то ТМК штаб.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад кад је настао ТМК?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако зна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако зна.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Стварно ја не знам кад је настао ТМК.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али кад је објашњавао на страни 5 записника из
полиције, у трећем, четвртом и даље пасусима, све се то односи на период
непосредно после бомбардовања, значи јун, јул, август, септембар, о томе је
било речи, о томе се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је данас и објаснио, данас сам га питала, данас је и
објаснио да није мислио на тај период.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али мало пре кад је, мало пре кад је објашњавао
ко је где био у Гњилану управо је говорио о овом периоду кад је његов брат
био у солитеру, кад је био у обданишту, онда је то тај период за који ми
судимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А о ком периоду причате ви, о том штабу?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па то није био штаб него ту су били људи смештени,
евакуисани, а пре тога био је штаб, а када сам ја се вратио када сам дошао ту
њу били људи, смештени су људи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајмо овако.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Мисли на становништво.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли зна шта је било на аутобуској станици у
Гњилану?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сам га питала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али опет је сад је ово пети пасус, познато ми је да је
на аутобуској станици у Гњилану одмах после рата била једна канцеларија
коју су користили војници војне полиције ОВК.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али тужиоче он је на почетку одбране рекао да је
приликом давања његове одбране у полицији и пред истражним судијом
произвољно уписано време, па да је он говорио о овом времену касније а да је
упосано `99. Тако да је то почетак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Сад га ја питам кад је онда на тој аутобуској
станици била војна полиција ОВК?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не знам кад је то било, ја сам само начуо, чуо сам да
су они били.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад каже овако колико сам могао да видим они
су ту проверавали људе, било је ту батињања и Албанаца и Срба, значи није
чуо него је видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи јел сте ви то?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам само чуо а нисам их видео, али по мом
мишљењу ту је био доста близу и КФОР и није било могуће да су батињали и
да су вршили некакве тортуре према људима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је био КФОР?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: КФОР се налазио ту непосредно испред аутобуске
станице.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се још налазио КФОР?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: КФОР је био и поред солитера, близу солитера.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где још?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Било је то и близу ТМК-а.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: О ком периоду ви сада говорите да знате да је био
КФОР на аутобуској станици и поред солитера?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: КФОР је до 2004.године био је присутан тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али ја вас питам за који период ви говорите када?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја говорим о 2000. и 2001.години.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас питам за лето '99?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: За лето '99.године, изјављујем да ја нисам био тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, то сам разумео, али ви кажете да знате да је тамо
била војна полиција на аутобуској станици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да тужиоче, али 2000., и 2001.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али цела је прича од '99., он каже нисам био тамо
и то сам чуо, па сам чуо да је био КФОР, па није ни могуће да су батињали
људе, е сад ја питам, ако, јел он мени то одговара да је тај КФОР имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви то чули за '99.годину или зашта, то пита
тужилац?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја нисам то чуо да се догодило 1999.године, али ја
лично мислим да тога није било, јер немогуће је било да је било батињања и
других, и тортуре и друге радње.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ово сте исто ви рекли у полицији на петој
страни, «чуо сам за многа хапшења које је ОВК извршила у Гњилану и
околини, знам да су били затвори ОВК у штабу ОВК у Малишеву, у згради
школе и у штабу ОВК у Угљару».
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Угљаре уопште нисам споменуо, за Малишево рекао
сам, изгледа да ви ту нешто додајете што ја нисам реко.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте поменули солитер, на питање да ли знате
нешто да је неко страдао у солитеру, ви сте у последњем пасусу на истој тој
петој страни одговорили «што се тиче солитера, кад сам дошао да живим у
солитер, чуо сам да је извесни војник ОВК Даим, или Дамир из Тетова из
неког стана у солитеру бацио жену и човека и тако их убио».
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да, то сам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте то чули?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не могу сад годину да кажем када је то било, али
кажем да сам ја то чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А сад кажете кад сам дошао да живим у солитер, а
кад је то било кад сте ви дошли да живите у солитер?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не знам тачно кога месеца или које године, ја сам
изјавио да сутра да ме питате о овим стварима не бих био сигуран да ћу
поновити ове ствари, јер ја заборављам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад сте се иселили из тих станова, ви и ваша
породица, имали сте два стана, кад сте се иселили из тих станова у солитеру?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ми смо се иселили кад смо добили амнестију, кад је
проглашена амнестија тад смо се иселили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ваш брат који је мало пре давао исказ каже
нешто другачије.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Госпођо судија, ја нема шта да додам мом одговору.
Немам шта друго да изјавим око овога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сад чекамо тужиоца да вас пита следеће
питање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Могу касније да се вратим на ово, да не губимо време
само. Е сад, ако је, кад је била амнестија?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Када је разоружана Ослободилачка војска Прешева, а
ви то знате сигурно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад је то било?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Верујем да ви знате да је то било 2001.године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да, али како је могло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте ме, не можете одговарати ви то сигурно
знате, него морате да кажете ја се сећам, ја се не сећам, то је било тада и тако
даље, али тако не можете одговарати тужиоцу. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то да ли се сећа, ако се не сећа није важно, али јел
се сећате ви тога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је 2001.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 2001., али ви сте кажете тада били у ОВПБМ, били
сте командир Качак, имали сте 12 људи под собом, како сте, како је то могуће
да живите у стану у солитеру у Гњилану и да будете командир у ОВПБМ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он је рекао прво, он је рекао да се не сећа кад је
живео у солитеру.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, рекао је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да се не сећа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, питао сам га кад је отишао, он је рекао
отишао, иселили су се из стана у солитеру кад је била амнестија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ја кажем, мало пре нам је причао да је била
амнестија након што је он био у ОВПБМ, а то је било Бујановац-ПрешевоМедвеђа, нема везе са Гњиланом, и он је био на ратишту том. Е сад ја питам,
како је могуће да се иселио из стана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је евидентирано као ваша примедба да је то
једно с другим немогуће.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. На ком спрату сте ви живели у том солитеру?
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ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: На четвртом спрату становали су мој отац и мајка, на
седмом Миљаим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам био у Малишеву, не у солитеру.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја вас мало пре питам, ви кажете иселили сте се из
стана кад је била амнестија, па јесте ли били у Малишево или сте били у
солитеру?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам био у Малишево код рођака мојих.
Судски тумач Гани Морина: Нека приближи микрофон оптужени молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приближите микрофон када будете говорили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На страни 6 записника из полиције, што се тиче крађа
и пљачкања имовине Срба у Гњилану после рата, чуо сам и лично видео како
се то радило. Па сад ја питам, како се то радило?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја сам чуо а видео нисам, ја нисам ни рекао да сам
видео, ја сам видео само запаљене куће, а пљачке нисам рекао да сам видео,
реко сам само да сам чуо опљачкано.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А чије су то куће запаљене биле?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Па биле су српске куће.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли су биле ромске куће?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Могуће је да су биле и ромске куће.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је то палио?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја то не могу да знам, јер ја нисам нити камерман
нити новинар, односно сниматељ.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро и то је одговор. Јесте ли видели Фатмира и
његову браћу како краду намештај?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Нисам их видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли чули да је Рефик брат команданта Реџе,
Реџеп Алија како ви кажете, од крађе направио кућу у Гњилану на месту
Ченер Чесма?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Да, тако сам чуо, то сам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел осећате ви неки страх због овог сведочења?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он не сведочи тужиоче он износи одбрану.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Због исказа овог, због одбране ове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он одбрану даје.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не осећам никакав страх, а први пута кад су ме
лишили слободе имао сам страх, јел дошао си са обе ноге, вратићеш се у
четири, а ја сам мислио да ћу се вратити са две и ако ме жандармерија лишила
слободе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли сада на две или на четири?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тужиоче. Немојте одговарати, немојте се
тужиоче тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али колико се ја сећам, на страни 7 записника управо
због овога што сте пре тога навели и то сте молили и то је ушло у записник,
тамо смо били присутни и ја и моја колегиница, и ови полицајци, па сте
молили да се обрати пажња на вашу фамилију јер због тога што сте испричали
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вама, вашој породици прети опасност од оних чија сте имена помињали у
вашем исказу.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Ја нисам желео да спомињем имена Ослободилачке
војске Прешева, управо због тога што постоји таква могућност ја нисам имао
жељу да их спомињем уопште.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али није било речи о Ослободилачкој војсци
Прешева, него је, а тако је и унето овде у записник «обзиром да је у сведочењу
навео имена лица која су били војници ОВК, који су починили недела и стога
страхује да би могли да се освете члановима његове породице».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па шта је питање, сачекајте окривљени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то је сада питање, ако је тај страх.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Тога се не сећам уопште.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли осећате сада такав страх?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не, не осећам никакав страх.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала вам, немам питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ваш бранилац је Миодраг Планојевић.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Госпођо судија, ја нисам у стању више било шта да
кажем, јер моје здравствено стање ми не дозвољава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве проблеме имате?
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Не осећам се добро, и стварно не бих знао уопште
шта друго да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду.
ОПТ.НАЗИФ ХАСАНИ: Нисам у стању било шта друго да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се молим вас на место за оптужене.
Прекинућемо претрес за данас, наставићемо сутра и затражићу извештај од
лекара из Централног затвора о томе да ли су се у међувремену догодиле неке
промене у здравственом стању код овог оптуженог.

ВР

За овим суд обзиром да оптужени даље више не може да износи
одбрану одређује да се данашњи претрес прекида, наставиће се сутра:
30.10., са почетком у 14.30 у судници број 2.

Од Окружног затвора и надлежног лекара у затвору затражити извештај
о здравственом стању и способности за претрес за оптуженог Хасани Назифа.
Да ли вама оптужени сада треба овде нека хитна помоћ? Не, добро.
Довршено у 17.18 часова.
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