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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОКРУЖНИ СУД У БЕОГРАДУ
ВЕЋЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К.В. 02/2006

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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Са главног претреса од 12.01.2009. године

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 2/93

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, добар дан свима.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили:
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• заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
• пуномоћници оштећених адв. Драгољуб Тодоровић и Наташа
Кандић,
• Оптужени: Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић
Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, Петковић Мирослав,
Петковић Зоран, Папић Рамиз.
• Присутни су и браниоци оптужених адвокати: Горан
Петронијевић и Мирјана Несторовић, Игор Исаиловић, Вељко
Ђурђић, Ђорђе Дозет, Палибрк Драган.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бирман није ту?
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Судија, колегу Бирмана ћу ја мењати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни са тим?

З

Оптужени Петковић Зоран је сагласан да га на данашњем главном
претресу брани адв. Фолић Горан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адв. Татомир Лековић није присутан, Палибрк се
јавља, је ли тако? Да ли сте сагласни?

ВР

Оптужени Нишавић Милорад је сагласан да га на данашњем
главном претресу брани адв. Палибрк Драган.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци Ђељал Бериша, да ли су ту и Идриз Хаџијај,
сви су присутни. Је ли тако?
Сведок Станковић Саша, присутан.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што почнемо колега Дозет, нема никаквих
проблема, можемо да почнемо, ви сте новоанхгажовани бранилац опт.
Чукарић Слађана?
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АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја се надам да неће бити никаквих проблема,
евентуално могу због краткоће времена од кад сам ангажован да понављам
нешто што је већ мој претходник рекао, ја се надам да ни с тим нећу имати
проблема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то нема сигурно никаквих проблема. Ја
мислим ви сте 6. јануара ангажовани, зато сам вас питала због оног рока
законског. Добро.

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес одржи.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ

ВР

Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок-оштећени
Ђељал Бериша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су нам преводиоци ту?
ПРЕВОДИЛАЦ: Јесу, ту су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ферид Телићи и Еда Радоман-Перковић?
ПРЕВОДИЛАЦ: Да, ту смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас приступити.
Молим бих
преводиоце да приступе у судницу. Сачекаћете само мало.
Присутни су тумачи за албански језик Ферид Телићи и Еда
Радоман-Перковић.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас опомињем да верно пренесете сва питања која
буду постављена сведоцима као и да такође изјаве које они буду дали верно
пренесете. Хвала вам лепо. То морам по закону да вас опоменем.
Добар дан господине Бериша.
Само да пробамо молим вас, ја нисам чула превод. Да ли чујете? Ја
чујем. Хоћете молим вас да помогнете пуномоћницима.
ПРЕВОДИЛАЦ: Тест један, је ли се чује? Тест, један, два, тест, је ли се чује
на српском?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће чује, сад ја не знам да ли ви чујете браниоци.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако ми само дозволите једну реченицу. Овде
присутни сведок према информацији мог клијента и сам сам га више пута
виђао до сада да је присуствовао суђењима и сматрам да стога не постоје
процесне претпоставке да се он саслуша као сведок. Значи, био је присутан,
белешке је вадио разне, тако да сматрам да он не може да буде саслушан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то није законски разлог да не може да буде
саслушан, у сваком случају то је ствар оцене доказа свих, ви сте оштећени
овде. Хоћете рећи ваше пуно име и презиме?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам Ђељал Бериша, рођен у Сувој
Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:12.02.1957. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште је где?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Сува Река.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете рећи вашу адресу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Улица Бригада 123. број 169.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Моје занимање наставник музике, већ 30
година радим на образовном систему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, ви сте позвани у својству сведока
оштећеног. Као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа
је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања уколико би
одговорима себе или неког.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Брзо преводи, ако може мало спорије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дужни да говорите истину, давање лажног
исказа је кривично дело, нисте дужни да одговарате на питања уколико би
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одговорима себе или неког вашег блиског сродника изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Ја бих вас
молила да прочитате текст заклетве. Изволите.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, управо дилема због које сам се ја
јавио па нисам хтео да се јавим је та. У ком својству се саслушава присутан
господин? Да ли у својству сведока оштећеног или само оштећени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ме пратили, ја сам рекла у својству сведока
оштећеног.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Чуо сам вас, само дозволите да завршим.
Због тога се нисам јављао раније. Пошто сте ви рекли да се саслушава у
својству сведока оштећеног, обзиром на његово присуству на претресима,
сматрамо да апсолутно нема могућности да се он саслушава у својству
сведока, искључиво у својству оштећеног, а знате на које околности се
сведок оштећени саслушава, према томе у том смислу стављам примедбу, не
на његово апсолутно не саслушање данас, већ само на тај део статуса који се
тиче статуса сведока. Сведок који је присутан претресу, који је у току
претреса могао да чује излагање сведока, да чује чињенице које њему нису
познате, да употпуни нека своја знања, не може бити сведок, зато и постоји
ограничење да се сведок удаљи и ви сте на почетку овог претреса тражили да
се удаље лица која евентуално могу бити сведоци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петронијевићу, понављам, сведок
оштећени.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па управо то, он не може бити сведок
оштећени, може бити само оштећени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја вам стављам примедбу, значи није добро
него узмите ову примедбу у разматрање и предлажем, ако сте ви одлучили, а
нисам чуо да сте донели одлуку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете веће да одлучи о томе?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да веће одлучи о саслушању овог
господина као сведока, не као оштећеног, то су два статуса. Сведочење о
чињеницама које се тичу самог догађаја је сведочење, изношење осталих
ствари је ствар оштећеног, то је нешто друго.
Бранилац опт. Митровић Радослава, предлаже да веће одлучи о
саслушању овде присутног сведока оштећеног Ђељал Берише.
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас председнице, само ја бих хтео нешто да
се придружим. Ви се добро сећате на почетку кад смо отворили претрес и
кад смо прекинули први дан због превода да сте питали тужиоца и присутне
да ли неко од њих ће да буде сведок и ако ће да буде сведок да се удаљи из
заседања да би могао да има својство сведока. Ми смо овде у једном
проблему, сведок оштећени је оштећени, по ЗКП-у то су два различита
статуса. Сведок оштећени је сведок догађаја и оштећени, а оштећени је онај
који само на околност придруживања кривичном гоњењу се изјашњава или
неке друге ствари може да појасни које нису везане за догађај који је предмет
оптужења. Зато ја мислим да се разумемо шта је сведок оштећени или
оштећени. У томе је поента овог приговора јер морам да се придружим,
човека овде све време гледам, седи присутан овде у публици, јављамо се,
знам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, одлучиће веће о томе.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да се веће изјасни да ли ћемо ући у битну повреду
или нећемо, то је то, а не можемо да.
Веће доноси

РЕШЕЊЕ

З

ОДБИЈАЈУ СЕ предлози бранилаца.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас господине Бериша да? Је ли
можемо? Да ли се чујемо преводиоци. Господине Бериша ја бих вас молила
да понављате за мном текст заклетве.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У реду је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Заклињем се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да ћу о свему што пред судом будем
питан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити истину.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Говорити истину.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И да ништа од онога што ми је познато
нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Господине Бериша, хоћете нам рећи
молим вас, ви сте брат Неџада Бериша, је ли тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени брат?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Рођени брат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви били у време када се догодио овај
масакар у Сувој Реци?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да у центру Суве Реке иза Комитета и
социјалног центра, ту ми је кућа где смо сви заједно живели али пре годину
дана они су отишли горе у њиховим кућама и ја сам цело време живео у
центру Суве Реке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До када сте били у Сувој Реци? Да ли сте напуштали
Суву Реку?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У Сувој Реци сам био до 02. априла 1999.
године, затим сам отишао у Призрен и месец дана сам боравио у Призрену, а
од Призрена напустили смо и Призрен јер је било немогуће живети или
преживети и у Призрену и вратили су нас за Албанију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то била ваша самоиницијативна одлука да
идете 02. априла?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, значи то је било насилно, они су нас
приморали да напуштамо родно место.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно ко је вас приморао да напустите родно
место?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Приморало нас је пре свега масакар 49
чланова који су нам 26. масакрирали чланови моје најближе породице и било
је тешко живети када смо сазнали о случају шта се заправо догодило и човек
не може и на то да стоји, били смо приморани да напуштамо куће и да
одлазимо у шуме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је вама познато о том масакру породице Бериша
и претходно, пре него што кренете да о томе говорите ја бих вас само питала
ваша кућа у односу на Неџадову кућу да ли је у близини или је то сасвим на
супротном крају, је ли можете да нам објасните?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нешто је даље, сигурно километар је
нова кућа, бела кућа, како смо је назвали, ми смо у центру Суве Реке и била
је даљина и тешко је било ићи до њих тамо горе јер су била два, три пункта,
требало је пролазити кроз те пунктове, тако да је Сува Река блокирана, иначе
имали смо контакте телефоном сваких 5 минута са члановима породице.
Претходну ноћ једну или две ноћи стриц Весел, отац Седатов и замолио је
његове чланове породице да одлазимо код брата Фаика, међутим, они су
имали страха, деца жене и тада је стриц био приморан да напушта своју кућу
и дошао је сам у наше двориште када смо видели стрица Весела да је сам
дошао у двориште, ми смо се зачудили како је старац од 70 година напустио
кућу и дошао код брата овамо у центру јер је синоћ био на вечери, јер је нама
то било тешко, оставио је тамо најбоље, сигурно му није било лако, нико
није смео да му се придружи, значи тако су била тешка времена. Од 22.
марта Сува Река је била блокирана, нисмо смели да се крећемо ни возилима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да вас прекинем. Кад кажете стриц на кога
мислите?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Весел, стриц Весел, он је сам дошао из
горње куће и цело време је доживео то, слушао о масакру који се догодио,
живео је нешто и након 1999, значи 2000. године је умро стриц Весел у
нашој кући јер му нико није остао, само један унук и Вијолца, ви знате да је
она једина преживела с камиона и она је била скоро мртва, али на срећу је
данас жива. О масакру смо чули након пола сата, дошла нам је вест, ја сам
ишао, био посматрач мог дворишта, нисам ниједног тренутка био миран, те
да сам на дворишна улазна, на спрату шта ће се и нама догодити. У тренутку
када се то догодило Бесат и Албан су се ваљали по земљи и дали се у плач
јер су чули о мом брату Неџату, о Бујара, о Седата, о Неџмедина и о Фатими.
Прва вест која нам је дошла преко телефона била је од стране доктора
Агрона Берише који је био само два метра даље његово двориште од нашег
дворишта и у нашој кући ту је био и мој отац, мајка и почела повика, плач,
шта је било, како су их поубијали наше најмилије. За децу нам ништа нису
причали, ми смо се надали јер су их протерали из дворишта и рекли су им
идите где хоћете и то је за нас било једно олакшање да можда барем ће деца
бити спашена и некада је постојало исто, мада су ови старији, ако су ови
старији ликвидирани то је природно било али радовали смо се некако уз
наду да ће барем деца бити жива и онда смо преко телефонског разговора
који су били у тренутку када се то догодило, они су нам причали о Бујару,
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Седата када су их извели из куће да је било неког неспоразума у дворишту
када су привели Бујара и Седат је изашао и рекао је где ми водите брата и ту
на лицу места су стрељали Седата Бујара и деца су кренули у разним
правцима до Општинског суда у Сувој Реци, поште и подрума и они су
кренули према нашој кући у центру не би ли били спашени али њихова
судбина није била дуготрајна, све су их окупили у пицерију Калабрија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је вама познато како су Седата стрељали, ко је
то вама причао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имали смо једног бившег командира
полиције који је радио у полицијској станици раније, био је Идриз Гега,
његова кућа је била по ваздушној линији можда неких 70 метара даље и
видео је, односно чуо те разговоре када је изашао Бујар у двориште и Седат и
у тим тренуцима су их видели на дворишту да су се суочавали са полицијом
српском, они су дошли да нам изразе саучешће након нашег повратка из
Албаније и тачно су нам све испричали о деци, о Занатском центру и о томе
смо сазнали, чули у року од 2 сата да су сви затрпани у једној пицерији и ми
смо се надали рекли смо да су ту и да ће имати ту срећу да ће бити спашени,
надали смо се до касно да су преживели, да су живи, међутим, сутрадан
добили смо вест да нико од њих није жив, уз наду да је Фатон био жив,
надали смо се да неће метак Фатона никако ухватити јер он је испред беле
куће то претрпео са својом мајком. Након сат и по времена кад је то почело
ја сам звао и Јашара Беришу на телефон јер смо знали да је он на бензинској
пумпи, ја лично сам разговарао са бата Јашаром. Када сам га позвао рекао
сам му молим те шта си видео, можеш ли нам испричати да ли је неко жив.
Јашар ми је рекао добро си урадио што си ме упитао шта је али шта је бата
Јашар данас видео да то дај боже нико ни да види јер је он то све преживео,
видео како деца бежу, како их масакрирао и њихово викање јер је био свега
10-ак метара удаљен од пицерије и рекао ми је бато немој ме више позвати
поново. Моја супруга је још једном позвала бата Јашара да га пита да ли
знаш да ли је неко преживео и њој је одговорио и рекао немој ме више звати
молим те јер не смем ником одговирити више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које време је било отприлике када сте ви разговарали
са Јашаром?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Било је пола два или 15 до два, значи,
пола два до 15 до два, тада смо разговарали са бата Јашаром.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад се ваша супруга последњи пут чула са њим?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Након 15 минута и моја супруга га је
звала и он је рекао немојте ме више звати на телефону јер не знам шта да вам
одговорим јер сам и под пратњом и молим вас немојте ме више звати на
телефон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био, колико сам схватила, на бензинској пумпи,
јел тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он је радио на бензинској пумпи и тога
дана њему није био распоред јер мој пријатељ Бељал и он је радио на
бензинској пумпи јер је моја супруга из Мушотишта, а њему је био распоред
да долази, али због тешких услова можда би била судбина то, али Јашарова
кућа је била свега 50-так метара удаљена од бензинске пумпе и он је узео ту
смелост да дође на радно место и тога дана је преузео распоред свога колеге
и претрпе је и доживео је оно најгоре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле ви знате да није он био по распореду тог дана
одређен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао да је стриц моје супруге је из
Мушотишта јер смо у контакту и он је имао распоред, он је рекао да сам ја
требао да будем на послу али смо се договорили на телефону да ја не могу из
Мушотишта доћи и Јашар је добровољно прихватио и преузео ту дужност
као што је увек радио у разговору са човеком који је радио на бензинској
пумпи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Ељшани Абдулаха?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Познавао сам Ељшанија, био је један
обичан сељак, обрађивао је њиву, породичан човек, није се никада мешао у
политику или да се нечим бави, били смо и у школи заједно са њим, он је био
пар генерација пре мене али брат Неџат је био иста генерација са Абдулахом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је његово пребивалиште било?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Испред Техничке школе у Сувој Реци
само главни пут Рештан-Сува Река издваја Техничку школу, врата Техничке
школе од Абдулахове куће можда 20-ак метара је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли можете да опишете Абдулаха, како је он
изгледао у то време? Прво кад сте га ви последњи пут видели?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Задњи пут сам га видео фебруара месеца
Абдулаха, срели смо се у Сувој Реци и након тога време је било тешко, био
сам имао контакта али обично по разним активностима срели смо се и били
смо имали пријатељства али као мештанина, сељака, познавао сам га јер је
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он дугачак у телу, косу је некако високо држао, био је мало просед, тако је
изгледао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пун, је ли то значи да је био крупан био, висок
човек?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, пунији, висок, дугачак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико отприлике по вашој процени?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Око 1,80, 1,85 можда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта знате о њему, која је његова судбина била?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За Абдулаха смо чули да су га довели
испред наше куће, значи и он је био са овим нашим лешевима, 26-ог се
придружио, довели су га да ли већ убијеног или су га ликвидирали пред
нашом кућом, он је био са овим пет лешевима где је био Неџад, Бујар,
Седат, Фатима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред коју кућу су га довели?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Бела кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вас вратила само на Јашара Беришу када сте
говорили да је он дошао иако није било предвиђено, није му био ред, термин
да дође тог дана, да ли ви знате, пошто ми имамо овде исказ сведока «А»
који је говорио о томе да је полиција ишла по њега и да га је довела? Уопште
ако имате сазнања да ли је с полицијом дошао или је дошао сам?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У разговору и са братом Јашара,
господин Халит Бериша који је био председник Скупштине општине познају
га сви и ови овде оптужени. Пре два дана сам имао контакт и није истина да
су Јашара повели у 5 изјутра него је сам ишао, увек је поштовао радно време,
није истина да су пошли да га насилно приведу на посао, тако ми је рекао и
његов брат Халит јер они су живели заједно у истом дворишту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да опишете какав је живот у Сувој
Реци био пре бомбардовања, уочи бомбардовања и од момента када је
објављено бомбардовање? Да ли је постојало неке разлике или није било
разлике?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У Сувој Реци офанзива 1998. године је
почела и са спаљивањем кућа, али не у насељу где смо ми живели, то је било
на насељу изнад Суве Реке, више на Рештанском путу, насеље Кућија горе
тамо је било спаљених кућа још од 1998. године почели су да бомбардују, ми
смо се сместили у подруме из Широке или села где су гађали и ми смо нон
стоп били изоловани, нисмо се тако много кретали све до случаја села
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Вранић јула 1998. године када комплетно цело село из Реке Вранића, све док
су их довели полуголе у центру Суве Реке, мушкарце, жене и децу и три
шлепера је било са женом, децом и старим људима, они су их одвели су
Призрен старе људе, а жене и децу смо ми сместили по нашим кућама и дан
данас се о некима о таквим лицима не зна, значи нестали су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате од почетка бомбардовања, пошто сте ви у
Сувој Реци до 02. априла, да ли је било неких паљевина?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Паљевина у Сувој Реци да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су куће за које ви знате да су биле запаљене?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Када сам се вратио из Албаније причате о
свим кућама или у току офанзива? Кућа Исмет Кучи испред полиције била је
спаљена Бектеша Ељшанија, испред полиције била је спаљена Кујтима
Бектешија, испред полиције била је спаљена Фатмир Сопа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад сте се вратили из Албаније?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То су спаљене 27-ог Исметова кућа,
Фатмира Сопи 1999. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да је то било 27-ог? Зато вас питам јер
ви сте боравили дакле до 02. априла, да ли сте имали прилике да пролазите
кроз тај део града, да ли сте тад видели да су те куће запаљене? Не кад сте се
вратили из Албаније него тих дана док сте боравили у Сувој Реци?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Са Исмет Кући радим већ 30 година на
образовању и њему је кућа била ту, 27-ог смо се чули на телефону и рекао ми
је Џељал моја кућа је спаљена, Бектешова, Хаки Берише, Ахмет Берише,
горе директно сам са власником Исметом, власником куће говорио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте знали тог дана 26-ог марта када је био тај
масакар у пицерији, да ли сте знали тог дана да је била нека кућа запаљена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:О нашој кући да да је спаљена одмах
након њихове ликвидације, наша кућа је већ била у пламену и стрица
Весела. Значи, није прошло ни пола сата када су их дотерали обе куће почеле
су да горе, ја сам тог дана 26-ог, отац ми је рекао зовите на телефон чика
Јована, Јована Петковића, Јован Петковић је био човек од ауторитета,
пензионер, био је 50 метара свега удаљен до наше куће и отац ми је рекао
зови чика Јову јер ће нам сигурно помоћи да барем узмемо те лешеве и да их
сахранимо.
На телефон када сам позвао чика Јована рекао ми је
компликовано ми је помоћи јер ми немамо ништа у овом тренутку помоћи.
Затим сам отишао, не знам како сам доспео до брата од стрица Решата, он је
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радио у Балкану, стан му је био у објекту радника Балкана иза школе је те
гимназије у Сувој Реци, то је комплекс од три објекта станова, ја знам како
сам ишао од улице до улице и отишао до Решата јер је Јованов син био у тој
згради да тражим помоћ шта бисмо могли да, и како поступити, то је било
негде око три сата поподне, ја нам како сам ушао и изашао из те зграде, за
несрећу ја сам ту и сведок, нисам смео од Решата одмах да излазим, значи
очевидац да, у двориште Гимназије ЈТР-е, мали стадион фудбалски, ту један
камион са лешевима је спаљен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сам вас добро разумела, да ли сте ви са
Агроном контактирали тог дана 26?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Телефонским путем јел тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША: Да, да, Агрон нам није дао детаље, имена
деце и за Фатона било му је жао да нам каже, јер је Фатон био млад и било
му је жао од старца, од стрица, од оца да каже име Фатона, за Седата, Бујара,
Неџата, Фатиму је одмах рекао да су они овде, видим их испред прозора али
не могу да им помогнем и Агронов брат Бардуљ који је радио у локалу,
локал Барди, он је рекао да сам нон-стоп ударао главом у зид јер је он све то
преживео и он је покушао да иде да повлачи лешеве, јер је почела и ограда
од изгореле куће да буде преко њих и није било шансе да излази два метра од
пуцњаве, било је значи пуно полицајаца, и нису смели, како да излазе, како
да им помогну, али видети како браћа горе то је била трагедија и не знам
како су све то преживели и доживели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша кућа није била спаљена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, и моја кућа када су нас протерали
спаљивана је, имам и слику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је касније?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, касније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али тих дана 26. 27.марта?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, тога дана не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како објашњавате да није ваша кућа била
запаљена, није била Агронова кућа запаљена, да ли имате неко објашњење,
како поједине куће нису запаљене. Да ли ви имате неко објашњење откуд су
баш то те куће, кућа Весела, Фаика? Немате.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, како да не, јер је наша кућа, у
нашој кући су били смештени, био је смештен ОЕБС, знају врло добро.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула, у вашој кући ко је био смештен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:ОСБ, ОЕБС.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вашој?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У нашој кући био сам ја са породицом, у
мојој кући доле тамо, а ви сте рекли за горе тамо. За белу кућу зашто је
спаљена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Јесте ли за то питали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питала сам како ви имате, лично ваше како је
убеђење, како је могуће да рецимо ваша кућа није спаљена, није спаљена
Агронова кућа а она је у непосредној близини?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И Агронова кућа када су га истерали и
она је била спаљена, да не заборавимо то, након што су их отерали за
Албанију а и наша кућа када су протерали мога оца и мајку и стрица две
ноћи и дана они су спавали у село Корише, чим су изашли на главном путу
кућа је већ била у пламену, имам овде и слику ако хоћете видети и затим су
се стари, старци вратили, живели још пет недеље, јер сам имао један анекс
који је имао само једну плочу и није то изгорело, јер кров па на доле до
задњег ходника све је било спаљено. Иначе о белој кући зна се да су били
смештени ОСБ, то су биле главне њихове канцеларије и чим су извели
чланове породице код стрица Весеља су били смештени званичници, не
канцеларије него људи који су радили и такође имамо и случај Мурата Суке,
и код Мурата Суке је било чланова ЕСБ и та кућа значи је била спаљена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато, да ли је у кући Абдулах
Ељшанија били смештени неки чланови мисије ОЕБС?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, никако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато за, да ли сте уопште чули за
Богдана Лазића?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, чули смо за Богдана Лазића, јер ја
имам две сестре од ујака у Србији, један зет ми је био из Суве Реке Шаип
Ељшани и други зет Саитај са Богданом био ми је и ученик јер ја сам радио
30 година и предавао сам и у Сопини, чак сам и на српски језик и сви су ме
познали јер сам и активности са КУД-ом «Јехона», свирао сам на хармоници,
али и у школи сам био један човек који са активностима нисмо имали
одвојености, нисмо имали разлике са Србима, имали смо их и у друштву и у
школским активностима, играли смо и српске игре и албанске, 13 година био
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сам учесник Омладинских сусрета по целој Југославији са мојом
хармоником и ту смо ишли заједнички у општинама збратимљеним, 13
година сам учествовао на тим сусретима и Богдан ми је био ученик. Оног
дана када сам чуо било ми је жао како се то Богдану десило, али након сат
времена десило се оно најгоре и 10 мештана Суве Реке су за сат времена
ликвидирана. Ако хоћете доказе ја имам и њихова имена и дан данас се о
њима ништа не зна, ако желите могу да вам за тај дан 22., доставим списак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, да ли знате где је све била мисија ОЕБС,
односно први пут где је мисија ОЕБС била одсела?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, веома добро знам где је била мисија
ОСБ, у хотелу званом «Бос» у Широко, тај хотел чак је изграђен у једном
веома кратком временском року, не знам да ли је пет месеци трајала
изградња, радна снага је била албанска и ни дан данас ти људи нису
исплаћени једино да би се сместила мисија ОЕБС-а, да би се спремала,
припремала та кућа и Мишковић да се што више обогаћује јер му је било
мало новца па да се још више обогаћује и ту су се сместили 1998.године из
разних разлога. Ми знамо која је улога Мишковића била у Сувој Реци,
грађани нису смели да иду да се жале, како да иду до Широко а свега је два
или три километра удаљена од Суве Реке нису смели да иду да се жале, било
је жалби од стране грађана и рекли су да не смеју да дамо изјаве шта се
дешавало и све која кућа спаљује и тада мисија ОЕБС-а, шеф ОСБ дошао је
код нас, код брата Неџата и код мене, ја сам реко зашто да напуштате и они
су се сместили близу полицијске станице, Скупштине општине и имали су
веома добру сарадњу. Не да смо их ми замолили, молимо вас да не, јер нисмо
никада ни размишљали шта ће се десити од Мишковића да ће се осветити.
Ако је било речи о новцу, о имовини ми би смо дали само да нам цвет
младости, цветове младости не масакрира за средства.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви познавали Нишавића у то време? Јесте?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Мишковића као име Мишковић смо га
сви, сви грађани Суве Реке звали, право име му никада нисмо знали али
Мишко, Мишко, долази Мишко, Мишко се креће са братом, Мишковића мој
брат га је запослио у самопослузи, покојни Исмет он је умро 1990.године, он
га је примио у самопослузи на раду и био му је добар радник, али да његов
брат да не утиче код сина Исмета или једну малу бебу да не помогне то нека
им је срамота. Као Мишковића ми смо га препознали и на почетку његове
каријере у селу Таража или Лешане са његовим оцем, мајком, са његовом
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браћом, са његовим сестрама и након извесног времена је успео да у Сувој
Реци постане обични полицајац, након тога он је кренуо путем и постао шеф
тајне службе Србије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте ви њега последњи пут видели, у том периоду
наравно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Мишковића, ми смо 22., се кретали по
улицама без проблема, није било дана са децом Мишковића у маркету Идриз
Билигбашу са супругом Мишковића, ту смо заједно куповали, поздравили
смо се, један добар дан са његовом децом при одласку на послу, он је
снабдевао и хотел и ту смо се највише сретали на путу, а задњи пут је било
оно најгоре када брат од, мог братанца 07. или 08.јула мој брат је пошао да
купи месо у месарници и ту по налогу Мишковића два полицајца Милош и
један други су привели Фатона и одвели га у СУП у Призрену, три ноћи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Јула '98.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: '98.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам одмах отишао код Мишковићевог
брата Миомира ишо сам у канцеларији јер су имали канцеларије «Бос» ауто
школе-Техничког прегледа, ишо сам да им кажем, молим, Исметовог сина са
којим си заједно радио брат га је повео, молим да нам помогнеш јер не стоје
ствари добро, он ми је рекао настојаћу и након два дана је имао ако се сећам
атентат у Сувој Реци и шта могу, видећу шта могу да ти помогнем, међутим
Фатона што је најгоре малтретирали су и сутрадан су га пустили у три, након
три дана ми знамо како смо успели и колико смо новца дали да га
ослободимо и ослобођен је, пуштен је, али да сте видели његово тело, он је
све био, све било изгорело, натерали су га, приморали да нешто каже, али он
није био умешан у УЧК или нешто друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел хоћете да опишете како ви кажете Мишковића,
како је он у то време изгледао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Увек је, није се изменио, био је пун,
кратак, бркове је носио, дружио се и са Албанцима када смо пратили
утакмице он је имао имао друга Мехмета Ељшанија и шалио се више пута с
њим, он је увек био корпулентан али кратког стаса, са црном јакном,
панталоне, једном речју у цивилу, спортски се више носио, не нешто
озбиљно одело онако у комплету.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде у овом масакру вама је преживела снаја јел
тако, Шурета и братанац Грамос?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Фатон, моја снаја Фатима, Шерина
Исметова ћерка и моја братаница и Неџат и стрица Весеља сви смо у једном
дворишту расли, то је ужи круг породице у једном смо дворишту, годину
дана пре тога смо изашли код беле куће, нисмо куповали, имали смо плац,
нисмо то купили била је наша њива и ту смо подигли куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви некада разговарали са Грамосом везано
за?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, како не, прекјуче је Грамос био код
мене, он је матурант ове године, преко два метра је висок, родитељи су му
били кошаркаши, он је диван момак, одличан је ученик у школи, питао сам
га прекјуче шта ћеш да упишеш, рекао ми је да ће Економски факултет у
Приштини, али тешко је питати тог младића јер ако га питаш не може к себи
доћи за два месеца. Чак када смо се вратили из Албаније дошло је много
страних медија да сниме Вјолцу, Грамос није могао никако то да дозвољава,
није дао његовој мајци да прича, тешко смо успели да га до овде доводимо
али смо му испуњавали све жеље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Митровић Радослава, да ли сте имали
прилике да га?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Репановић Радојка?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да. Репановић Радојка како да не, увек би
се сретали у Сувој Реци, један поздрав, јер ја сам излазио рецимо по хлеб,
његова супруга је била и директорица обданишта са женом брата од стрица
су заједно пиле кафу, дружиле се и Радојка веома добро познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовановић Ненада?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И са Јовановић Ненадом смо се сретали
сваког јутра када је он пошао на посао, један поздрав смо имали, нешто да
причамо не, али поздравили, иначе смо и пашенози јер му је жена из
Мушотишта а и моја је жена такође из Мушотишта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарић Слађана?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За Чукарић Слађана, њега не познајем, он
је сигурно дошао пре рата у Сувој Реци и нисам имао прилику да га
познајем. Иначе, знам да је из Велике Хоче јер моје су две тетке у селу
Оптеруша Општина Ораховац и моја браћа од тетке су ми рекли да је он из
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Оптеруше и причали су ми о његовим делима што је он починио након 26., у
Сувој Реци, ако је добро, могу да кажем то су ми рекла моја браћа од тетке из
Оптеруше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На која дела мислите?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Једно дело 28., када је свог друга извео из
колоне и ликвидирао у Круши испред, значи то су ми два брата од тетке пре
два дана овај доказ испричала из села Оптеруше и обојица су из Општине
Ораховац. А њега не познајем, никада га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Мирослава и Петковић Зорана да ли знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, са њима смо расли, са Петковић
Мирославом и Зораном, Зоран је био слободнији са нама, разговарали смо у
шалили се, или када је био у организацији, или свакодневном животу, имамо
и слику брат Неџат са мандолином, и Зоран је био у оркестар Мандолина у
основној школи и ту слику имам и дан данас чувам и неке остале чланове,
дакле да, са Зораном имали смо, дружили смо се. Мики је нешто био
резервисанији, поздравили смо се, и са њим смо се сретали али је био нешто
човек који се мало држао, иначе са мојим братом од стрица на Неџатом су
служили војни рок у Пироту једно три месеца заједно су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Папић Рамиза да ли знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, Рамиз Папића смо познали, радио је
као полицајац у Сувој Реци, није се лоше понашао са нама, седео је и са
Албанцима доста по кафићима, али као, ја директно са њим нисам имао
неког контакта са Рамиз Папићем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша да ли се придружујете кривичном
гоњењу и да ли ћете истаћи одштетни захтев? Вама је ређени брат јел тако,
настрадао.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да оно што нам припада по, нормално,
све бих то тражио што нам припада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, да ли има питања?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја имам још неке слике овде из Суве
Реке, близина Скупштине Општине, ако је то потребно одбрани имам и ЦД и
добро би било да се све то види као доказ и где је шта било и шта се
догодило.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Док господин сведок то вади, који су извори тога,
како је направљено, ко је правио, када је направио?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Одговорићу и на то питање.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ставићемо на документ камеру.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је моја кућа где сам живео и та кућа је
спаљена, имам и место где су лешеви били карбонизирани надомак куће ту је
место где се види, то је Фатонова кућа, потпуно спаљена, салон. Место где
су лешеви били спаљивани и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су направљени ти снимци?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Одмах по повратку из Албаније, значи
одмах.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад би то било, који месец?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је било након 13.јуна, на месту где је
нађен спаљен Седат и Бујар, на несрећу смо нашли и део језика и сат ручни,
једну ципелу, тренерку, ми. Нисте ми дали да говорим имам пуно материјала
по повратку они су их сахранили на гробље Бериша, нашли смо и особу која
нам је дала скицу где је сахрањен Бујар, Седат, Неџат, Фатима и на основу те
скице ми смо и отворили, нашли гробове. Нисте питали колико још треба да
се врате посмртни остаци из Београда, ја имам доста материјала да говорим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад не знам како ово да назовем, ово што сте
предали ту вероватно то су све жртве које су страдале том приликом?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имам и то, имам значи о свима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта значи ово Хисни Бериша, Халид Бериша, на
полеђини?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је удружење «Шпресими» који су
радили на проналажењу свих несталих особа, значи постоји то удружење у
Сувој Реци који раде на томе, које се бави питањем несталих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте на документ камеру.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од свега овога само 14 је пронађено,
идентификовани су у Београду сви и деца Шухретина и ови остали, али
поново су их помешали лешеве, 18 пута сам изашао на Мердаре и чекао и
није мало 18 пута изаћи и чекати посмртне остатке ових 14 и даље нисмо
сахранили, налазе се у мртвачници у Ораховцу и дај боже, чекамо да нам се
сви врате и да их у истом дану, а не леш по леш да их сахранимо. Ми се
надамо они су нам тако вратили и поново су их помешали у Београду и сада
се постепено како их проналазе обавештавају нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Замолила бих режију да нам прикаже снимак са
документ камере.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас, приговарам, приказујемо нешто на
документ камеру што нисмо извели као доказ, веће није донело одлуку да се
овај документ изведе као доказ, прво мора да урадите то, друго не можемо,
не знам на ком језику је то написано, цео тај материјал, прво ту одлуку
донесите да се преведе, па онда да гледамо и шта гледамо. Молим вас, а
улази у транскрипт да нешто гледамо а доказ није још увек, дао га је већу а
ви нисте одлучили да ли изводите то као доказ или не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снимљено, одлучено је да се прикаже.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, онда одлучите као веће, а ја стављам приговор да
се то изведе као доказ.
Веће доноси

РЕШЕЊЕ

Да се прикажу на документ камери фотографије из брошуре
«Шпресим».

ВР

З

СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шпресими се то назива.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шпресим.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако желите могу прочитати то је доказ
Шухретин и имамо превод, значи можемо то прочитати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми ћемо погледати фотографије које се налазе
на тој брошури. То су у ствари жртве које су страдале том приликом, јел
тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо каталог фотографија, управо тих
фотографија које се налазе у списима. Да ли је та брошура удружења
«Хисни» и јел тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, они су удружење «Шпресими» они су
радили од првог дана на проналажењу несталих и изгубљених лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми то можемо да фотокопирамо, мада имамо
те.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Може остати код вас јер имам ја код себе
остале примерке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате још фотографије?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде је једна слика са дворишта цркве и
бела
кућа
колико
се
одатле
види,
хоћете
и
то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо доста тих фотографија.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имамо другу слику Скупштина Општина
и пицерија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте и те фотографије које сте донели да прикажемо
само.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је од пре три дана ова слика. Нека и
ови виде, добро је да се види, можда ће то служити и одбрани и оптуженима.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ако те фотографије приказујете донесите одлуку да
се изводе као докази и мора да их задржите, не можете да нешто приказујете
и да вратите, шта, јел то доказ или није доказ у овом поступку. Не може, не
може, то је нешто се видело и нема више у списима.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако је потребно оставићу вам и ЦД ових
слика.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко је направио, када фотографију, ко је аутор, све
нам онда, мора да знамо или не знамо.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ове слике смо направили пре три дана, то
је фотограф урадио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих прокоментарисала ову фотографију, то је
новијег датума?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Пре три дана.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћемо да изводимо као доказ или не, немојте сад
тако да радимо, ви коментаришете нешто.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако је ово потребно одбрани.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А нисмо извели као доказ, немамо одлуку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу седите.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И ко је предложио да се то изводи као доказ, нек
одлучи суд, ја немам ништа против ви одлучујете, све можете да изведете
као доказ, али одлучите. Не може да га изводи а да није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су фотографије новијег датума?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам колико је битно сада за овај поступак знате,
јер ми имамо доста тих фотографија и цркве.
ПРЕВОДИЛАЦ: Немам тон од сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, наравно.
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако вам је потребно ја сам донео да
видите место.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви желите да вам се прикажу те фотографије?
Овако да погледате. Али укључите микрофон. Ја вас молим укључите
микрофон да се чује, да се то сними.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, можемо ли да погледамо из руке ове
фотографије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, може.
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да бисмо могли да се изјаснимо о томе
извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или онда је. И тужиоче такође микрофон укључите
ипак није у реду да овако добацујете, то ништа није снимљено, само се чује
да ја нешто говорим. Ставите на документ камеру само фотографије, ето да
погледате, то су фотографије новијег датума а по предлогу браниоца
оптуженог Митровић Радослава. Можете и да прокоментаришете ако хоћете.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас, ја опет приговарам, ако гледамо нешто
на претресу то је онда доказ, то мора да остане у спису, не, не, не можемо
нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не можемо нешто да гледамо улази у транскрипт,
да гледамо а не знамо шта гледамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, баш ћемо прегледати те фотографије.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Или да описујемо то што гледамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Ђурђићу, погледаћемо
фотографије.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, даље, ако вас нека посебна фотографија
буде заинтересовала.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ево сад чујемо да је госпођа Кандић писала по
фотографијама, то констатујте, значи ко је писао по фотграфијама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо после.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То објашњава. Па онда је доказ, онда суд треба да
донесе решење да изводи се доказ гледања фотографија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После ћемо то, седите господине Ђурђићу. Ово вам је
двориште општине, видим да пише?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, општине и народне одбране, колико
је удаљено од пицерије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, на овој фотографији да ли се види
пицерија?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Право.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете прићи овде да покажете, не видимо?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нема проблема, да. Овде је подрум и ту је
пицерија. Место одакле се видело.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да ли може да се види пицерија, зар није она
увучена, то је тај пролаз јел тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, где је био камион. Где је био камион
смештен, где су утоварени лешеви, нормално пицерија је нешто дубље на
том путу, између подрума.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следећу фотографију.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јел могу овде нешто да га питам само?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ову фотографију, можете. Изволите.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Хтео сам да питам шта је ово што има ове
беле, ова једна зграда где су велики прозори, стакло?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је подрум.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јел то подрум?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па добро, нисам разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следећа фотографија.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ово је кућа Весеља Берише одакле су их
извели из куће све, знају и они, тако је и тада изгледала, ту фасаду је имала,
али смо је поново изградили. Овде је поглед, попео сам се на прозоре са
фотографом где је канцеларија председника општине, ту је место где је био
паркиран камион и где је пицерија. Овде је полицијска станица, двориште
полицијско, затим аутобуска станица и кућа Бардуљ Берише, значи
Рештански пут, полицијска станица, аутобуска станица и кућа Агрона
Берише. То је кућа Меди Берише, Агронова је ова овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ова велика зграда, шта је то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, није бела кућа.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није то бела кућа, а шта је то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Кућа и то је био Хаки Бериша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Постојала је у то време?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, иста овако, иста фасада ништа
није дирано, ова друга је Бетеш Ељшанова, овде, јер ова зграда је нова сад за
две године, ова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ипак новије, није била?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ова зграда је нова све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следећа фотографија.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде је позиција са полицијске станице
види се Рештански пут, кућа Бекташ Ељшани и бела кућа, значи простор
испред полицијске станице какав је поглед био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следећа.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде имамо народну одбрану, двориште
скупштине општине, бензинску пумпу, да ли је то одбрани јасно. Значи суд,
пошта, овај простор између њих, колико је то било удаљено и овде је место
где је пицерија. Народна одбрана, шта је народна одбрана могла да види,.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел можете само да кажете где је била трафика на
овој слици?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Трафика је била овде на углу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу ви упорно убацујете се без
укљученог микрофона.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Трафика је била овде на овом ћошку
имамо и другу слику, овде на овом ћошку, ту је била једна мала зграда, један
мали објекат то је порушено, бензинска пумпа, скупштина општина, одбрана
и место пицерије овде на углу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате фотографију где је некада био звоник и
црква?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, имамо и то. И ова слика је са, из
канцеларије скупштине општине са другог спрата где се виде ова два лица,
где је камион био паркиран. Овде где је овај круг, ту је простор испред
пицерије то се веома добро види, ова зграда је накнадно подигнута, а када
сте питали за киоск, он је овде био. И сада су померали нешто наниже, и
даље је тај киоск, ово је зид иза куће ту су и неке рупе на зиду, ни дан данас
нисмо то дирали ту фасаду, а на овој линији је било пет карбонизираних
лешева. Немојте мислити да ми је лако губити 23 члана и дошо сам данас
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овде, да сте ви били на мом месту вероватно било би вам тешко. Ово је
двориште аутобуске станице и види се и скупштина општине, суд, ово је
продавница ауто делова, где су оног дана када су паркирали и опљачкали и
колико је полицијска станица била удаљена од беле куће видите ове бориће
овде. Ово је пут односно улица одакле су их избацили, протерали из беле
куће, овде је кров беле куће кроз ову уличицу су дошли и доспели, дошли до
пицерије где је ово возило, овде се није ништа дирало, фасада је оригинална.
То је тај део занатског центра. Овде је полицијска станица, имало је два
улаза, један полицијски а други Државне безбедности, прозор је овде горе,
значи ту је и Рештански пут, све је то, значи све је то на овом месту било,
овде је пицерија поново то видите, у овом простору се десило оно најгоре, од
скупштине општине, колико је то удаљено. То је бела кућа, значи позади
беле куће, овде је било тих пет лешева и Агронова кућа колико је то далеко
било, то је прозор, односно кућа Агронова, овде је улаз Фатонов.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте молим вас, Агронова кућа је ова?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, овај прозор овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је прозор, добро.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, и овај део Фатонове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел хоћете само мало молим вас. Реците, да, да.
ПРЕВОДИЛАЦ: Нека да неко слушалице сведоку.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Пре него што поставим питање желим да
саучешће изразим и да.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нема потребе да ми изражавате
саучешће.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Е сада ћу да. Сигурно. Желим само да кажем,
значи Агрон.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Твоја деца се играју а моја су сахрањена
и тражите да будете ослобођени данас.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Сигурно да и моја деца се. Јесте, јесте.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ми те лешеве и даље нисмо пронашли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите поставите питање.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Зато што сам невин и зато желим да будем
ослобођен и да се докаже ко је крив, да и ви можете и ваш што је остао унук,
да будете мирни да кривац прави одговара.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У овој кући играју се двоје деце.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите питање господине Нишавићу.
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ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Јел могу сад да питам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање, изволите.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Кућа Агронова, Агрон је рекао да је био на
прозору, погледајте молим вас где Агронов прозор гледа и шта све гледа.
Изјаву коју је дао Агрон значи види се тачно, да је све Агрон видео, да је
Агрон видео комплетан догађај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је да је видео.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Са овог прозора, јесте, да, зато кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али није видео с предње стране.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ова кућа има и прозоре и с предње
стране, ово је задња страна.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ова Шурета како је рекла, она је рекла са леве
стране да се десио случај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Шурета је рекла с предње стране са које Агронов
прозор не гледа и не може да види.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Не, погледајте скицу молим вас, значи зато
сам хтео да изађем да се види скица, а после ћу да поставим питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, наставите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ово је полицијско двориште, не знам да
ли је Репановић ту или не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова за смештај, помоћна?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Главни улаз и улаз службе безбедности,
значи два улаза, ту су и документацију, пасоше, личне карте издавали, први
спрат а други спрат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, где ово двориште гледа сада, одакле је то
снимано, где гледа, јел то гледа на главни пут Приштина-Призрен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Из дворишта из тротоара је сликано, како
се види полицијска станица, ово је бензинска пумпа и овде је пицерија
колико је удаљена била пицерија од места где је Јашар радио, значи овде
позади је пицерија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико ту има метара отприлике?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ни 20 метара, нема више. И ово је
полицијска станица из угла куће Исмет Кући како се гледа на полицијску
станицу, значи ту су два та улаза, ово је улаз у белој кући стрица Весеља и
наше куће, овуда су деца прошла када су их протерали. Ово је фасада Агрона
Берише, значи да предње стране је могао то да види а не само са задње, јер
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они су се кретали испред, назад тада су гледали да неко не долази из
полицијске станице и кућа стрица Весеља, ту је био простор и они су се
кретали између кућа, овде је улаз Фатонов са ове стране Неџатова, овај
објекат је подигнут, изграђен после рата. Ово је пицерија комплетно место
где се оно најгоре догодило. Ово је локал Хајдина Берише, његов брат је
радио као фотограф, демолиран, спаљен, ни дан данас то није обновљено и
Рештански пут, преко пута је полицијска станица, значи локал Ајдинов
одакле су и извели Ајдина. Ово је слика са црквеног дворишта колико је била
бела кућа удаљена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је црквено двориште?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Видећете значи, овде где ми је прст то је
ивица тротоара, испред цркве, значи шта су и какав преглед су имали,
колико је то било удаљено од звоника. Можете претпоставити, замислити
колико је. Нису смели ни завесе да померају. Овде где сам ја управо ту је био
камион паркиран, и види се полицијска станица, значи два објекта, ето
колико је удаљена била станица са местом паркирања камиона, управо сам
испред степеништа где је камион, није могао навише због степеништа, ту
има три степеника и ту је испред био камион паркиран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала лепо.

З

Констатује се да су на документ камери приказане фотографије
Суве Реке, предате од стране сведока-оштећеног Џељал Берише
објашњене на начин како је то и регистровано путем аудио технике.

ВР

Фотографије ће бити обележене по реду приказивања.
Фотографије ће бити обележене редним бројем од 1 до 24.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али са данашњим датумом, данашњи датум ће бити.
Јел имате још неке фотографије, дајте само да видимо какве су то
фотографије, шта је то. Ове сте фотографије рекли да су сачињене сад, ових
дана, јел тако, а ове друге што хоћете?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, ово је нешто раније, ово код пумпе
они су из ИПК-а, одозго тамо, са антене снимали место.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То можемо да вам прикажемо али мислим да су ове
сад фотографије сувишне јер имамо ове.
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ту је црква где се види.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите нам то, покажите нам ту фотографију онда,
коју нисмо видели. Јер колико сам бацила поглед то су све фотографије које
смо претходно гледали, исте локације али нисмо видели ту где је била некада
црква и звоник, па ако имате ту фотографију то нам прикажите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ово је са антене тамо снимљено, овде је
био звоник, а овде црква.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, јел можете да обележите где је звоник био?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је звоник? Ево ми ћемо убележити звоник, ставите
«З» само. Звоник, а црква?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ово овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то, добро. Ово је Рештански пут.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Полицијска станица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станица полиције, добро. Звоник, где је бела кућа у
односу на звоник?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На овом делу овамо, на овом крилу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не види се сад са ове позиције, добро.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Са ове стране је Приштина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Ове фотографије колико сам
схватила можемо да задржимо јел тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нема проблема, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања изволите, тужиоче.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Само сам још нешто хтео да додам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сам добро разумела оне фотографије које су
првобитно биле приказане обележене су, а ви сте рекли да госпођа Наташа
Кандић, да сте ви обележили. Добро.
Констатује се је приступио бранилац оптуженог Петковић Зорана
адвокат Милан Бирман.

СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је породица Неџатова, ми их сваке
године подсећамо на њих, сваке године на годишњицу, то није нам лако,
сваке године у новине то, али ево већ десет година ја на сваку годишњицу
износимо и имам један захтев од двоје лица, муж и жена у Сувој Реци, они су
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радили у пекари «Паштрик», и они су ми потписали једну изјаву од
04.априла Зоран је ушао тукао их је, узео им 20000 марака и 2450 динара, али
они се плаше да долазе јер се крећу ту и тамо, и жао им је што не могу да
овде долазе да сведоче а обојица су потписали, они увек када смо дошли у
Београд, они су нам рекли ми можемо, ако желите могу да вам дам и њихову
изјаву потписану, то с њихове стране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, предмет ове оптужнице је догађај
из 26.марта '99. Изволите тужиоче да ли имате питања?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Обзиром да је познавао како је рекао Репановића и
већину осталих, да ли сте некад питали некога од ових које сте познавали,
који су овде окривљени шта се то догодило и зашто се то догодило 26.марта
'99.године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А имајући у виду да сте отишли 02.априла, ја да се
надовежем, значи од 26.марта до 02.априла провели сте неко време. Да ли
сте питали рецимо у том временском интервалу некога зашто?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од ових који су оптужени да ли смо
тражили помоћ? Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали шта се догодило, то је било питање
тужиочево?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Кога, кога да питамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Озбиром да сте познавали Репановића, то вас пита
тужилац, да ли сте ви питали онда некога од њих, Репановића, Јовановића
било кога које сте познавали, који су радили у полицији шта се то догодило и
зашто се догодило?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од њих, нисмо имали њихове телефонске
бројеве ни Репановића и није нам на памет падало да би могао Репановић то
да уради, али будући да је био командир полиције он сноси одговорност да
чине његови полицајци као лице број 1, можда нам је он могао помоћи за те
лешеве јер је имао ауторитета, познавао је породицу Бериша и могао је да
помогне да око лешева, али нисмо имали телефон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сам схватила нисте питали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, нисмо могли, нисмо могли да нађемо
у то време Репановића, није било шансе. Знам да је возило Репановића једна
црвена аскона, рекли су ми након догађаја 15 минута задржало се поред
полицијске станице, односно ветеринарске станице 15 минута је разговарао
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са једном женом, шта је разговарао не знам, али 15 минута видели су црвену
аскону паркирану после догађаја, после масакра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију да нам прикаже снимак
суднице.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте неког другог питали Петковиће Микија,
Зорана?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША: Није могло доћи до њих апсолутно ни
Зорана, Микија када смо знали да су они починиоци дела јер су они веома
добро знали Седата, Неџата, Бујара, какве су односи имали мада ничег лошег
никада нисмо имали, Зоран је чак више хлеба јео код Албанаца и са Седатом
се више пута возио за Мађарску и са Бујаром и Наимом, али каква, каква
освета, не знам како је то Зоран измислио, нисмо могли, није било шансе у
току рата да се састајемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Једну процедуралну примедбу молим вас. Без обзира
на позицију и односе у породици сведока, односно што се са породицом
десило, ја бих молио да се поштује ЗКП, дакле да сведок одговара на питање,
јер његово изношење исказа је завршено, прешли смо на питања странака,
молио бих да на питање тужиоца конкретно одговори. Врло једноставно
одговорити да или не, ви дозвољавате да он даље износи свој исказ као да је
почетак саслушања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја уопште не видим, ја се захваљујем браниоци
Дозету, али ако тужилаштво нема ништа против оваквих одговора не видим
зашто одбрана има против тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте да су Петковићи извршиоци дела, а
како то знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Слушајте 26., навече ја сам звао из села
Грејковце када је Шурета скочила са камиона, мене су те вечери, тог дана
обавестили и рекли су ми молим вас долазите да јој пружите помоћ јер се
налази у село Грејковце када је искочила из камиона, међутим на жалост те
ноћи нисмо се могли кретати, реко сам урадите шта можете помогните јој,
јер не могу излазити. Након недељу дана када сам напустио Суву Реку јер
нисам више био у Сувој Реци отишо сам у село Дубрава, из села Дубраве сам
пет ноћи у Враниће боравио, срео сам се са Шуретом након пет дана, била је
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рањена, у провизорној једној болници и ту ми је дала прву изјаву из њена
уста, ту је била лежала, о свему шта се догодило у пицерији. Шурета је
споменула ова имена и Зорана и Микија и Мишковића, споменула је и случај
од 25., око пет сати али нисте ме питали ни за 25., јер сам разговарао са
братом на телефону ко је ушао, ко их је опљачкао, ко их је тукао, директно
сам са братом Неџатом разговарао и директно ми је рекао ко је све био.
Зашто ми кажете нема потребе када је потребно јер се 25., надовезује са 26.,
ти људи су направили и 26.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није питање тужиочево било за 25., знате.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А доста је било говора и о том 25.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од Шурете, Шурета ми је причала и о
25., у колико сати су ушли, како су тукли Неџата, колико су новца узели, ко
је био и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорила је Шурета о томе, ви сад говорите посредна
сазнања, она нам је директно дала исказ везано за тај догађај.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Тако је, у реду је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад вас је суд питао везано за Мишка Нишавића,
како ви кажете Мишковића, како то да се баш бела кућа нађе на удару. Ви
сте почели одговор али нисам сигуран да сте завршили, па ја вас молим да
још једном на кажете зашто је бела кућа била мета тог дана, по вашем
мишљењу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ми смо и раније рекли, само зато што су
дошли из хотела «Бос» и сместили се у белој кући, то је био један знак
освете, кога је он натерао, да ли је директно био. То је био директан знак
освете од стране хотела «Боса», а нешто друго.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала вам. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја бих само истакао, ја сам сачекао да тужилац
постави питање да видим да ли ћете ви реаговати, али из оваквог питања
тужиоца он је практично дао одговор, поменули сте Мишковића, па реците
нам поново зашто је баш прешао у белу кућу, какве то везе има са
Мишковићем, по вашем мишљењу. Значи практично наводи сведока шта
треба да одговори.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је управо одговорио на моје питање, тако да
нема потребе да реагујете.
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: А зашто сте онда поновили питање на које је
сведок већ одговорио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре постављеног питања. Није разумео тужилац,
није вероватно чуо. Изволите.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само бих, можда је то рекао, али хоћу да
буде овако прецизно. Кога дана је разговарао телефоном са Јашаром
Беришом?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:26., у 01.30 или петнаест до два.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: У моменту када он разговара са Јашаром,
где се он налази, на пумпи или у стану?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је на пумпи.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На бензинску пумпу, звао сам на
телефонски број бензинске пумпе, тај број телефона смо имали.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, хвала, нисам чуо то. Био је од 26.,
до 02.04., где се налазио у том периоду, нешто је сад поменуо, али на питање
тужиоца, неко село?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Село Грековце сте поменули.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Вранић.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Село Грековце где је Шурета скочила из
камиона, одвели су је у село Грековце, из Љутоглаве у село Грековце, а то
где су ме звали телефоном на вече било је око седам сати, рекли су молим
дођите да пружите помоћ снаји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте то понављати, него где сте се ви налазили
тог 26.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У кући.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Од 26., редом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кући?
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Од 26., редом до 02., где је био, 26. 27. 28.
29., до 02.?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:28., када су подигли у ваздух џамију у
Сувој Реци био сам приморан, бежао сам иза обданишта, ливадама до села
Дубрава где сам боравио две ноћи, није било могуће више ту остајати и
отуда су потерали и кренули према Будакови, колоне са трактором децом,
све смо то ишли. Када сам се сместио у Враниће у кући у којој сам боравио
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пет ноћи, трећег дана сам сазнао да се Шурета налази у Бужале, у Бужали
сам се срео и са мојом сестром, повео сам сестру и пошли смо у болници у
амбуланти да обиђемо Шурету и по прв и пут сам се са њом ту срео од
случаја и она је све то испричала, њена душа зна шта је све испричала и
доживела.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Сад је остао само 27., где је био 27.марта?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И 27., реко сам био у мојој кући, 28., сам.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, 28., знамо.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Напустио.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Хвала немам више питања.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Из села Дубраве вратио се из Вранића и
приморали су нас тог дана за 15 минута, вратио сам се у село код тетке моје
супруге и насилно су нас протерали, мене су, уперили аутомат сину о глави и
рекли су новац, дао сам им 3000 марака и терали кроз виноград до села
Ђиновца, у село Ђиновце још увек нису били протерали, када су нас видели
у колони ми смо рекли нас су насилно протерали, изашли смо код школе у
Ђиновце, двоумљење, смемо ли на пут Приштина-Призрен да идемо за
Призрен. Изашли смо на главни пут 7, 8 трактора, један комби, два возила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте рекли, неколико пута сте то споменули. Да
ли можете да определите ко је то вас насилно натерао да ви изађете из Суве
Реке, ко, која су то лица, да ли су то униформисана лица била, да ли сте
познавали некога?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Полиција.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли могу да се умешам, извините?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, кад одговори на моје питање.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Полиција је била умешана, биле су и
специјалне јединице из Крушевца, Прокупља, Врања у сарадњи са локалном
полицијом, тога дана када су нас протерали двоје стараца су убили пинц
гауерима од, пинц гауерима рекли су им за пет година, за пет минута реците
да одлазите и нису ни отворили врата, нас су опљачкали и син и дан данас
њему је тешко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ви разликујете специјалну полицију?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нас је полиција увек зауставила било је
немогуће, локалну полицију смо познавали, људе, али специјалну не, иначе
дакле ови специјалци имали су другу помаду, било је немогуће да нас не

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 34/93

ВР

З

01
30

изведу из возила и није могуће било да се крећемо по Сувој Реци а да нас не
изведу из возила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите господине Исаиловићу.
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Конкретно сте већ питали на самом почетку
саслушања да ли је неко њему конкретно наредио да напусти Суву Реку или
је он због нечег другог напустио Суву Реку, па је он одговорио да због тих
дешавања које се десило у пицерији да је он због тога напустио, значи
конкретно његова непосредна сазнања због чега је данас ту, он нам је рекао
да је само страх а не, нико му конкретно није рекао да напусти Суву Реку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, он није тако рекао. Рекао је да су долазили.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Одговорићу и на ово питање.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице, то је одговорено што је одговорено,
само није одговорио на ваше питање како разликује локалну полицију од
специјалне, то није одговорио, а ви сте му то питање поставили, да одговори.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, па објаснио је.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није рекао, како.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да специјална полиција да је то нека
полиција друга која је из Крушевца, спомињао је чак одакле. Па зна локалну
полицију.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас ваше питање је како разликује
специјалну полицију од локалне полиције, то треба да одговори.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да познаје локалну полицију. Ја сам вас тако
разумела?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само то. Е па добро, само то да се зна.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је веома нормално да разликујете
специјалну полицију, јер они су били нон стоп обезбеђивани са шлемовима,
прслуцима и ова месна полиција је била позната, али они су скоро две године
пре тога били смештени, немогуће је да се не разликује специјална полиција,
они су имали другу команду, не кажем да су били у локалу ти када су ме
опљачкали, они су били са стране, када су уперили аутомат у глави и
тражили новац, жена је била на трактору.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, објаснили сте. Госпођо Кандић да ли имате
питања? Изволите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је било ужасно за нас.
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НАТАША КАНДИЋ: Па ја мислим да би било добро пошто је он данас
говорио о томе ко је све убијен 22.марта па је поменуо и Богдана Лазића,
али има листу осталих убијених, мислим да је то добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 22.марта, не.
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте молим вас, али смо Богдана Лазића све време
говоримо, али то је један дан, па није само Богдан Лазић него има још, па
мислим да је у реду да знамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је сведочења овде да су још нека лица
настрадала, али сад да истражујемо имена и ко је све, то не.
НАТАША КАНДИЋ: Молим?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имам, и могу ако хоћете да вам дам,
имам десет имена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За 22.март, не, оптужница гласи само да је 26.марта
'99.године која су лица страдала и по таквој оптужници ми поступамо.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али зашто питамо за Богдана Лазића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сматрам да је потребно да питамо, сматрам
да је потребно да истражимо да видимо да ли је од тог датума се нешто
дешавало и да ли је кренуло.
НАТАША КАНДИЋ: Па ево дешавало се, рекао нам је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо, чули смо.
НАТАША КАНДИЋ: У року од сат времена да је било још десет убијених
људи, па мислим да је то корисно да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није.
НАТАША КАНДИЋ: Није корисно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није нам битно сад за ову нашу опптужницу то није
битно сад да истражујемо имена ко је све страдао, разумете, јер ми
поступамо по оптужници тужилаштва, у оптужници тужилаштва не стоји да
су дана 22.марта '99.године страдала и та лица, него стоји само 26.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Није реч да се истражује ко је све погинуо
на том подручју, него баш у том временском интервалу, у том једном
контексту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је десетак људи.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Али ако већ имамо, већ увек говоримо о
Богдану Лазићу и говори се да су још неки погинули, ако имамо, да каже.
НАТАША КАНДИЋ: Не, имена су важна.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Имена.
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НАТАША КАНДИЋ: Имамо име Богдана Лазића, ваљда је природно да
имамо и имена осталих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, одбијамо, одбијамо.
НАТАША КАНДИЋ: Одбијате. Па исто мислим да би било корисно да нам
каже, он је говорио шта је чуо о оптуженом Чукарићу приликом кретања
колоне цивиле из Велике Круше, па да нам каже о том издвајању из колоне,
име да нам каже ко је тај друг Чукарићев кога је он издвојио из колоне?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Претпостављам да смо сви прочитали оптужницу,
оптужница је за 26.март, и да се држимо оптужнице молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одбијамо то питање. Ништа не добијамо, чули
смо, чули смо о понашању, чули смо, ако мислите на понашање и да му је
познато да је оптужени овде Чукарић.
НАТАША КАНДИЋ: То даје, молим вас изношење таквих података даје
једну комплетну слику о оптуженима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо, ево чули.
НАТАША КАНДИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чули смо, рекао нам је.
НАТАША КАНДИЋ: Па није нам рекао име.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно је име, небитно је.
НАТАША КАНДИЋ: Па ја мислим да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно је госпођо Кандић.
НАТАША КАНДИЋ: То није битно, па можда није битно сад у овом
тренутку али биће вероватно битно сутра у неком другом поступку, зато је и
добро да се каже то име.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас разумем али ми не можемо овде истрагу сада
да отварамо за неки други евентуално поступак.
НАТАША КАНДИЋ: Не, нико не тражи да се отвара истрага него само да се
изнесу имена, да не овде, да немамо селективни приступ, да једно име да је
Богдан Лазић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Кандић јако дуго сте овде, јако дуго сте
овде.
НАТАША КАНДИЋ: Наравно ја сматрам да треба његово име да буде овде
записано, али исто тако сматрам да они који су убијени у року од сат
времена после Богдана Лазића да и њихова имена треба такође да се
изговоре и да буду овде позната, као што мислим, ако се помене нешто у
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вези са неким оптуженим да није добро да остане као неко НН лице него је
добро рећи његово име.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијен је ваш предлог.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Ја бих сад молила господина Беришу да нам он
тачно наведе имена, помене своје чланове породице, рекао је 23, да нам
именом наведе те чланове породице?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако је потребно, нема потребе да гледам
слике почињем од тетке Седатова мајка.
НАТАША КАНДИЋ: Како се зове?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Хава Бериша, то је жена, значи стрина,
жена стрица Весеља, Седат Бериша то је брат од стрица Весеља, Бујар
Бериша брат од стрица Весеља, Неџмедин Бериша брат од стрица Весеља,
Фатима Бериша моја снаја, значи жена мога брата, Неџат Бериша мој брат,
Шерине Бериша братаница Фатимина ћерка, Фатон Бериша ћерка брата
Фатона, Себахата супруга Фатона са сином Исмет и малог Ерона од 6 или 8
месеци, затим наставница Лирије она је требала још две недеље да се породи
то је супруга Неџмедина, Флорија то је Бујарова супруга са сином Едоном и
Флоријан, и малом ћерком од три године Дорентина, Неџат је имао две кћери
и два сина, старија ћерка је била у средњој школи Мајлинда, друга ћерка
Еролинда која се бавила и, Неџатова ћерка је била и она је играла одбојку,
Алтин је био Неџатов син и мали Редон од две и по године Неџатов син. Ко
је још остао? Да ли их је 22?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се још сећате, нисам бројала.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нису?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам бројала за вама колико је, да ли се још сећате
некога?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Деветнаест, Шерина, да.
НАТАША КАНДИЋ: Фатонова сестра.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Фатон да, Неџад да, Неџмедин да,
Фатима, Седат, Бујар, и Дафина седатова ћерка и Дрилон Седатов син, то је
значи ужа породица али и Ајдин Бериша са десет чланова породице и он је
био блиски рођак, био је професор Техничког факултета у Приштини и он је
са десет чланова продице, и они су нам рођаци али нешто даљи. И они су 16
дакле њихових чланова су настрадали, значи укупно их је 49 из насеља
Бериша на челу и са Јашаром Беришом, и Јашар ми је близак рођак.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање.
НАТАША КАНДИЋ: Пошто смо овде имали и Флорима и Бетима и они су
говорили о тој Сафетовој породици, дајте да га замолимо да нам каже
чланове Хајдинове породице који су тада убијени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате Бериша Шабана Весел?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, Ајдинов отац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само име?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Весељ, Софија супруга Весељова, Ајдин,
Бесим, Беси Ајдинов брат, Бесим је Ајдинов брат, Беси су га звали, Бесим је
имао два сина Генц и Гранит, жена Бесимова је Мевљуда а Хајдинова жена је
била Фатмира, и мајка Хатиџе Весељова мајка, десет чланова породице. Не
сећам се имена Хајдинове сестре Дашурија или не знам како, не сећам се у
овом тренутку не могу се сетити.
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, Дашурија није жртва.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хатиџе колико је година имала?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Хатиџа је била старија, око 70 или преко
70 година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Хамнуша?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Хамнуша је у кући Саит Мусе то је бака
Флорима и Бетима она је била старија, најстарија преко 76 година и навише
је имала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде нам стоји да је стара неких 100 година, па зато
вас питам да ли знате јел имала толико Хамнуша?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имала је, имала је, колико је година
имала, имала је преко 90 година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко 90 година?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, данас сте ми поменули да сте кад сте се
вратили из избеглиштва да вам је неко дао скицу где су чланови породице
сахрањени на гробљу Бериша. Ко је то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То сам чини ми се рекао да смо добили
скицу од једног Атифи Љатиф из села Непробожде, он је био крим.инспектор
који је направио скицу када су их сахранили на гробљу породице Бериша и
преко њега смо се информисали о Неџату, Бујару, Фатиму, Седата, Фатона и
ископали смо гробља како нам је дао бројеве, можете претпоставити шта смо
све доживели и преживели, отворити гроб и видети посмртне остатке али

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 39/93

ВР

З

01
30

само њих петоро је идентификовано и сахрањено је на нашем гробљу, за
остале рекао сам 14 је враћено од идентификације која је извршена у
Београду и чекамо и преостале док не добијемо и остале нећемо обавити
церемонију, дај боже да нам долазе и да се смиримо мало, немамо где и цвет
један да однесемо нашим најмилијима.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, само нам реците тачно, чија су тела нађена ту
на Беришанском гробљу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Могу ли прочитати?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, можете.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Пронађени Мусли Саит Бериша, Африм
Мусли Бериша, Хамди Саит Бериша, Виолет Мусли Бериша, Дрилон Седат
Бериша, Лирије Азир Бериша, Весељ Шабан Бериша, Софија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисте ви разумели питање, питање је.
НАТАША КАНДИЋ: Чија су, ово су тела, да ли су ово 14 тела која су нађена
у Батајници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, али ви сте питали за Суву Реку, па то морамо
да разјаснимо.
НАТАША КАНДИЋ: Да, па добро, онда га питамо, шта чита?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођа Кандић вам је поставила питање која тела су
пронађена у Сувој Реци?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:А у Сувој Реци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
НАТАША КАНДИЋ: Нека заврши ово, да нам каже да ли су то та 14 тела
која су нађена у Батајници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, за Суву Реку прво одговорите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За Суву Реку нашли смо Седата, Бујара,
Фатона, Фатиму и Неџата.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли зна где је нађено тело Абдулаха Ељшанија?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, и Абдулах Ељшани је нађен на том
гробљу под бројем, сећам се када смо то пронашли као и дан данас какав је
човек био, он је био комплетан, није био карбонизиран, његов леш смо
пронашли у гробље у Сувој Реци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Неџмедин Бериша где је Нађен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Неџмедин Бериша није још увек доспео.
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас, не само због овог где је нађен и што
смо чули, основно питање за овога сведока је одакле му ова сазнања,
постављено му је једно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па молим вас нисмо завршили.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, једно питање му је постављено он одговара
нешто друго, јел разумете.
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, превод.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, молим вас, ја мислим да је добро преведено,
да ништа није лоше преведено, па сте га онда прекинули и сад идемо на неки
потпуно близак терен уз ове инструкције неке које ми чујемо овде, а чита
нам сведок са неког списка, онда још више се поставља питање шта је.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је само оних.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не знам да ли ме разумете вам, у ком смеру, у
правцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, имате право да се користите тим.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он може да користи то, али ако одговара шта
одговара и на основу чега и онда видимо нека ту помагања нека која не
видим разлога шта значе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће вам је било на Батајници.
НАТАША КАНДИЋ: Следеће питање, ми можемо, ја мислим у
документацији сви имамо и онај списак идентификованих, нађених
идентификованих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте зашто онда постављате то питање ако
знате.
НАТАША КАНДИЋ: Па молим вас зато што се.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али у томе и јесте проблем, те документације због
тога сам и устао, шта значи документација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу не можете више овако упадати.
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се.
НАТАША КАНДИЋ: Постоји списак у судској документацији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али шта проверавате ако имамо тај списак, шта
проверавате?
НАТАША КАНДИЋ: Не, проверавамо да га питамо још, да знамо да нам
каже имена чланова породица Бериша чија тела још увек нису нађена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
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АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако дозволите. Сведок је изнео овде
исцрпна његова лична и посредна сазнања, дао нам је и ове фотографије,
значи није спорно. Не видим зашто се сада постављају питања о чињеницама
које ми већ имамо овде. Значи, имамо у списима и имена оних који су
пронађени на гробљу и они који су до сада идентификовани. Имамо имена из
оптужнице за која се тврди да су били у пицерији, односно да су страдали у
пицерији. Ту апсолутно не видим ничег спорног због чега се сведок
преслишава ако сем тога није намера да се дође до оних 10 имена на било
који други начин на оно питање на које сте ви одговорили?
НАТАША КАНДИЋ: Молим вас моје питање је само да овде разјаснимо, да
знамо.
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја нисам завршио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се противити оваквом постављању питања?
АДВ. ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја се противим оваквом постављању
питања јер губимо време апсолутно непотребно. Ако онај ко је поставио ово
питање хоће да се чују тих 10 имена нека га постави поново а ви одлучите о
томе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисам тако схватила, него ви сте хтели да питате
имена која нису пронађена?
НАТАША КАНДИЋ: Ја мислим да је ово неумесно молим вас. Када се
говори о именима жртава који су убијени тамо, мислим да је основни,
пристојно је за то време ћутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите, немојте тако.
НАТАША КАНДИЋ: Мислим да је врло важно због разјашњења читавог
догађаја да ми знамо овде чија тела још увек нису нађена, идентификована,
нађена идентификована имајући у виду да они знају, породице знају за 14
тела која јесу идентификована.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чија тела господине Бериша нису пронађена и нису
идентификована а везана за догађај у Сувој Реци 26. марта? Која тела још
нису пронађена и нису идентификована?
НАТАША КАНДИЋ: Из порорице Бериша?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао и раније, петоро Седат,
Бујар, Фатон, Фатим, Неџат ми смо их сахранили у гробље, то сам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, која тела нису пронађена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За 14 која су идентификовали у Београду
и 18 пута изашао сам да чекам у Мердаре, приспело нам је 14 посмртних
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остатака. Од тих 14 имамо имена али званично још увек нису нас обавестили
да их узмемо, можда не желе да нас даље узнемиравају, али ја пошто сам се
бавио тим послом, ја сам 18 пута изашао и направио сам један регистар.
Иначе мојој мајци и Ширети ја то нисам ни даље саопштио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците која су то имена по вашој евиденцији а да
нису пронађена тела тих људи?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Себахата није пронађена са двоје деце.
Флорија није пронађена. Шерина није пронађена. Мајлинда није пронађена.
Дафина није пронађена. Едон није пронађен, Флоријан није пронађен.
Еролинда није пронађена, Аљтин није пронађен, Дорентина није пронађена,
Редон није пронађен и породица Ејдин Бериша и тамо мање више нису из
Единове фамилије пронађени. Значи, осим оних 14 који су идентификовани
и 5 сахрањених, дакле, 14 и 5 је 19, још тридесеторо скоро није принађено од
26-ог марта.
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам да сте до 02, је ли тако, били у Сувој
Реци. Да ли нешто знате о масовном исељавању из Суве Реке и проласку
разних колона кроз Суву Реку?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:28-ог почели су да нас протерају из куће
навече, међутим, старији из куће, отац Весел и мајка нису изашли, ја сам
оставио мерцедес у двориште, нисам се смео кретати мерцедесом, ја сам
пешке, мајци сам остављао возило и кључеве али они нису могли користити
28-ог, колона је почела не вољом, не добровољно него су рекли одмах да
напустите куће за 5 минута, ваше куће и знате пут за куда. Чим смо изашли
од Суве Реке мог пашанога у присуству мајке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша ја морам да вас прекинем сада.
Направићемо паузу јер видим да оптужени инсистирају и видим да је изашао
и Чукарић и Петковић Мирослав па ћемо из тих разлога сад направити паузу
20 минута ради одмора.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза ради одмора у трајању од 20 минута.

Настављено након паузе ради одмора у 12,40 часова.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 43/93

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, да ли се боље осећате?
КОНСТАТУЈЕ СЕ да се опт. Ненад Јовановић јавио на преглед.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из разлога што, што вас је глава болела, је ли тако?
У телефонском разговору са лекаром речено ми је да сте добили терапију и
да за једно 10 минута да би могли да наставимо. Да ли се ви осећате
способним да можемо да наставимо?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице само да појаснимо. Ја сам био код
доктора, у питању је притисак био висок и добио је терапију и у реду је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је приспео извештај доктора специјалисте,
број картона 2510/05, протокол број 3, којим се констатује да је опт.
Ненад Јовановић примио терапију и да се саветује редовна контрола
кардиолога, а телефонским путем докторка Весна је известила
председника већа да оптужени Ненад Јовановић може да прати главни
претрес након 10 минута од примљене терапије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас позвати сведока.
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З

НАСТАВАК САСЛУШАЊА
СВЕДОКА-ОШТ. ЂЕЉАЛ БЕРИШЕ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са адвокатом Гораном Петронијевићем?

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је бранилац опт. Митровић Радослава – адв.
Горан Петронијевић напустио главни претрес.

У наставку главног претреса оптуженог ће бранити адв. Мирјана
Несторовић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша можемо да наставимо?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Може.
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НАТАША КАНДИЋ: Моје питање је било у вези са исељавањем па је
сведок-оштећени рекао да им је речено да треба да напусте куће своје. Ко им
је то рекао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, објаснио је да су то били специјалци, да то
није била локална полиција, да су се они разликовали, објаснио је и како су
се разликовали, немојте понављати, све је то рекао.
НАТАША КАНДИЋ: Рекао је да су били специјалци који су им говорили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Јесте ли тако рекли?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли нешто зна о зеленим картонима за кретање?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:О зеленим картонима? Када су нас
оставили да нас прегледају у полицији имали смо и зелене картоне у
документацији, нешто друго не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте добили?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То када смо регистровали возило. Не
знам.
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих замолила исто да нам појасни ово у вези са
доласком Јашара Берише на посао. Када је тог дана Јашар Бериша дошао на
посао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако зна?
НАТАША КАНДИЋ: Па разговарао је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте телефоном, али да ли зна?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам раније рекао да је Јашар отишао на
радно место као што је било по распореду сваког дана, они су имали по
сменама али тог, односно тих дана је Јашар радио.
НАТАША КАНДИЋ: У колико сати му је та била смена ујутру?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од 6 сати колико ја знам почео је да ради
на бензинској пумпи.
НАТАША КАНДИЋ: Колико траје смена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:До 3 су радили и тада је дошла друга
смена до 10 сати.
НАТАША КАНДИЋ: А тог дана да ли знате да ли је Јашар одлазио кући?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За кућу не знам више да је одлазио али у
пола 2 када сам разговарао телефоном рекао ми је шта сам ја видео, дај боже
да никада не видим и молим вас немојте ме више звати на телефон јер су ми
припретили.
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НАТАША КАНДИЋ: Ја мислим да је исто важно да нам сведок, ви сте
прешли преко тога, сведок је рекао да је 25-ог разговарао са Неџатом, значи
директно је он разговарао и Неџат му је том приликом рекао шта се догађа,
ко је долазио у кућу, па мислим да је то важно да нам каже о томе шта је
њему Неџат рекао ко је долазио, шта се догађало у кући?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Кандић, Шурета Бериша која је директно
сведочила и која је очевидац свега тога она нам је објаснила, сведок нема
директна сазнања, сведок нема непосредна сазнања.
НАТАША КАНДИЋ: Има, разговарао је телефоном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите шта је то било 25-ог, шта вам је Неџат
рекао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:25-ог то је био један ужасан дан, чули
смо да је у насељу Кадри Хотија где је била кућа да су стрељали неколико
грађана Суве Реке. Ми смо претпоставили да ће ићи у нашу кућу око пола
11, звати смо Неџата на телефону, рекао ми је да су у 5 сати ушли у кућу
једна група, били су маскирани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру или по подне?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И у 5 изјутра, значи када је била та
акција, када су ликвидирали грађане јер тог дана изјутра је било масакар
грађана Суве Реке у насељу Кадри Хоти и Неџат ми је рекао да су ушли у
нашу кућу, малтретирали су ме, тражили су нам новац, људи сви су ти људи
били маскирани из Суве Реке на челу са Нишавићем. Мени ми је то директно
на телефону рекао, да 25-ог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Шурета нам није говорила то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шурети није испричао Неџат, јер да би
рекао да су директно били, значи није њој испричао, са мном је директно
разговарао и тражио је да долазе доле код мене у кућу где је моја кућа. Рекао
је постоји ли могућност да долазимо доле и рекао сам му немате шансе јер су
од полицијске станице до моје куће било најмање три пункта, није било
шанси да Неџат пролази туда и те речи ми је рекао и сви су остали у тој кући
до те вечери су спавали у Фатоновој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:25-ог навече су отишли код Весел
Берише комплет 22 члана у кући стрица Весел 26-ог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, ја не знам да ли сте ви били
присутни када је госпођа Шурета Бериша била саслушана овде. Ако сте
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били, вероватно да сте чули, она је говорила о том догађају, говорила је 25-ог
марта шта се догодило, говорила је да је полиција упала у кућу у раним
јутарњим сатима, али ниједног тренутка није споменула да је видела
Нишавић Милорада а она је била присутна у кући.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Госпођо судија, када је госпођа Шурета
рекла да је био један човек кратког стања маскиран, вероватно нису били из
Ниша, вероватно је био комплетан Нишавић са својом групом, није имао
потребу да ставља маску човек из Крушевца кога нисмо препознавали, његов
брат Миомир је радио у нашој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите?
НАТАША КАНДИЋ: Такође данас је споменуо а то је онако прошло, није
било довољно јасно ког дана он види камион са телима у дворишту основне
школе?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Средње школе, гимназије «Јета Ере», по
подне, после 3 сат, 26-ог сам отишао код стана Решад Берише и ја сам
очевидац у Колари а и Решад са својом женом када је камион долазио са
лешевима и гумама из Балкана, бензином, цистерном то су потпалили, добро
знају и ови ко је уради, ја сам то својим очима видео и ни дан данас није
пронађен леш Мурата Суке и један камион пун лешева и ни дан данас није
никла трава на том месту где је био камион спаљиван и то је ужасно.
НАТАША КАНДИЋ: Само ми реците да ли су тела оних десеторо које сте
помињали, да ли су њихова тела тих који су убијени 22-ог да ли су њихова
тела нађена?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 22. марта? Да ли вам је битно то да се одговори? Да
ли су та тела нађена 22. марта?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нису пронађена ни дан данас лешеви од
22-ог, имам регистар, нису лешеви пронађени.
НАТАША КАНДИЋ: А само да вас питам је ли знате да ли је тело Богдана
Лазића нађено у продавници?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Сигурно су понели тело Богдана Лазића и
сахранили у Сопини.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас интервенишем. Питање је било да ли
вам је познато да ли су пронашли тело Богдана Лазића у продавници?
Одговор није дат на питање, није дат одговор. Нек одговори сведок.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па није одговорио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он је испричао нешто али није одговорио на
питање да ли је тело Богдана Лазића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је одговорио да је сахрањено, је ли тако?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је пронађено?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, ако је то толико важно?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Питање је да ли је тело пронађено у продавници на
то да одговори, да ли или не?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је пронађено тело у продавници?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Где да ли је пронађено у локалу? Богдан
Лазић нормално да су га узели полицијски органи Суве Реке и одвели у
локалу где је било једног убијеног и десеторо је за један сат измасакрирано.
Није било шанси од Албанаца да поведу Лазића где је била продавница
аутоделова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад опет нисам вас разумела. Да ли је пронађено тело
Богдана Лазића у продавници, то је било питање Наташе Кандић, у
продавници у којој је убијен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не знам, ја то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви само знате да је сахрањен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Али тако.
НАТАША КАНДИЋ: А знате да је он сахрањен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Милион посто у селу Сопине. Да ли су
сада тражила је породица да га узму, да ли су понели сада тело не знам.
НАТАША КАНДИЋ: А сад ме занима, да ли сте ви нешто чули у вези са тим
камионом, са тим телима која су била у камиону спаљивана, да ли ви нешто
сте чули одакле је тај камион, која су то тела у камиону?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На том камиону вероватно су били од 25ог пун камион и 26-ог када су товарили у камион, када су за Призрен и знам
где су сахрањени, а други камион милион посто је карбонизирано у
двориште гимназије «Јета Ере».
НАТАША КАНДИЋ: Кажите нам после рата како се сазнало за ту гробницу
на стрелишту код Љубижде?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То се сазнало, госпођа Шурета када је
скочила из камиона, не знам како се она сећала да ће је живу можда и
сахранити, од ње сам чуо да је чула од возача да ће одвести и правила тај

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 48/93

ВР

З

01
30

потез када је скочила и рекла је Вијолци, значи знало се од 26-ог да ће
лешеви бити на ђубриште Љубишта однети где бацају, односе ђубриште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сам вас разумела да је госпођа Шурета то чула
од возача?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Може бити јер зашто би она скочила,
може бити да је нешто чула где ће однети, може бити, који би њен
предосећај био да каже да су их бацали на ђубришту.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте ви некад разговарали са Али Ђогајем?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не. Само смо добили личну карту горе,
тренерке њене, прстен њен од места где су нашли двоје лица и нашли су на
ђубришту Љубиште и донели су нам личну карту, прстен и тренерке Флоре
Бериша.
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте, сад ми није јасно. Поменули сте нека два
лица, која два лица или превод није добар или нешто?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да су два лица нашли то и донели. Значи,
два лица су после рата то донели после рата када смо се вратили. Ми смо
упутили саучешће за 23 чланова и донели су нам као документацију то где су
нашли.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте ви били на том месту, на тој депонији?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Лица која су дошла, која су то нашла
личну карту, прстен, то двоје лица је то донело.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али ја вас питам да ли сте ви били?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите само конкретно на питања, ја вас молим
директно одговорите на питање да ли сте ви били на том месту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Где?
НАТАША КАНДИЋ: На депонији?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, после рата био сам у војном
пологину, не на оном крилу где су били наши чланови породице сахрањени,
на војном полигону када су ископали био сам ја са мојом супругом, при чему
смо нашли много одеће, нашли смо и пижаму Јашара Берише, косу, разна
одећа. Иначе, након декларације, изјаве коју је дала Ширете, сигурно ту
изјаву су чули да се знало место сахране и онда су померали то и багерима су
то ископали, можете претпоставити шта су багерима урадили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја поново морам, или нешто није у реду са преводом
или са уопште са вођењем овог поступка. На питање конкретно госпође
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Кандић, да ли је разговарао са једним човеком мислим да рече Ђогајем, ми
добијемо причу која траје два минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је на то питање.
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Да ли сте били у ђубришту, он прича даље о војном
полигону. Дакле, или немамо добар превод или се овај поступак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је одмах одговорио али се надовезао па прича
даље.
ПРЕВОДИЛАЦ ФЕРИД ТЕЛИЋИ: Ја се извињавам ја преносим оно што
сведок изговара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте да добијемо у времену.
ПРЕВОДИЛАЦ ФЕРИД ТЕЛИЋИ: Још једном преводилац скреће пажњу, ја
преводим оно што се чује од сведока.
ПРЕВОДИЛАЦ ЕДА РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ: Судија га питала да ли је био
на том месту и то је тачан превод.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
НАТАША КАНДИЋ: Само да нам разјасни, пошто је сада рекао полигон и
место где су сахрањени његови. Тамо су две јаме, да нам објасни где је
нађена гардероба, није било јасно где је нађена гардероба?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На војном полигону ту је гардероба, где
су по први пут били сахрањени а оно страно где је ђубриште, ни дан данас не
знам где су били сахрањени, али отуда су их багером ископали и однели су
тамо где су пронађени у Дунаву или ови знају веома добро.
НАТАША КАНДИЋ: Поново да разјаснимо, да ли он то каже да су прво на
пологону били сахрањени па онда премештени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он то рекао.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, не, нисам рекао. На пологону смо
нашли јер је ту било и других тела, одећа смо највише нашли када се
ископало на војном полигону, ту смо гардеробу нашли.
НАТАША КАНДИЋ: Ту гардеробу? А на ђубришту, шта сте нашли на
ђубришту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На ђубришту је пронађена само лична
карта, прстен Флоре и тренерка Флорина на оном крилу, односно на оној
страни где је ђубриште.
НАТАША КАНДИЋ: Само нам сад реците одакле су тела породица Бериша,
чланова, чланова породица Бериша ископани, са полигона или са ђубришта?
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас само један приговор. Прво да видимо
када су и ко је то ископавао и шта је сведок видео. Ми причамо а не знамо
шта причамо конфузно. Кад после рата и ко је ископавао, шта је ископавао?
Да ли је био присутан, ако је нека каже када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били присутни?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Када су ископали од полигона?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам био присутан када је радио багер
после рата у тренутку када су они повлачили лешеве и одвели за Данубија, у
том тренутку нисам био ту, али смо нашли одећу када смо ископали,
гардеробу смо највише нашли, костију више нисмо ту били пронашли, јер су
раније то почистили.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте били када је ископавана, односно
ексхумирана отворена та гробница на ђубришту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Према ђубришту не а овамо према војном
полигону да био сам.
НАТАША КАНДИЋ: А шта је нађено је ли знате на тој јами на ђубришту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био.
НАТАША КАНДИЋ: Па питам да ли зна шта је нађено.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао био сам са супругом и
Јашари и мојом супругом и нашли смо доњи део Јашарове пиџаме на војном
полигону и једна јакна му се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, ви питате за ђубриште, сведок говори о
полигону. Рекао је да на ђубришту није био, био је само на војном полигону.
НАТАША КАНДИЋ: Да, али ја питам да ли зна шта је нађено на другој јами.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнање шта је нађено на другој јами?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:На месту где су багером копали
претрагали су ту, ту смо нашли целокупну ту гардеробу на полигону, значи с
ове стране према полигону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је нашао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Екипа која је вршила осматрање након
рата. Иначе, ископавање је било раније, молим вас нико није смео да се
примакне ту након рата, наше екипе, не знам по чијој директиви су радиле и
на том месту смо углавном нашли ту одећу.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли сте ви давали исказе истражитељима
Хашког Трибунала?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Никада.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Можете ли нам рећи на колико главниих претреса
у овом предмету сте били присутни овде у судници, тј. на колико суђења?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Делимично, нисам био на свим али није
било потребно да присуствујем и свим седницама јер смо пратили новине,
али делимично сам и присуствовао.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Моје питање је да ли можете да определите број
суђења на којим сте били?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отприлике наравно? Примедба?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питали сте га одговорио је човек, на већини или на
неком делу био, е сад следеће питање на колико тачно главних претреса,
личи на мрцварење оштећеног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није рекао колико тачно. Ја сам питала да ли
може отприлике да кажете да ли сте више били него што нисте били?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је ли то нешто важно сада?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Сведок ваљда може да определи колико је пута
допутовао за Београд у претходних 2 године. Да вам кажем, није то одлазак у
неку продавницу па да ја сад неког исцрпљујем, малтретирам и тако.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Сматрам да је значајно, да је за овог
сведока значајно питање да ли је уопште био на суђењу једном или није био.
Суд се о томе изјаснио и сад апсолутно је ирелевантно на колико је био. Био
је на једном, на два, три, свеједно и суд је донео решење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте био је, рекао је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Суд је донео решење да га испитује у
својству сведока, према томе зашто је то битно.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ја сматрам да је битно због следећих питања која
имам намеру да поставим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знамо речено је, неспорно је да је био.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: А на колико може да определи? Да ли он сваки дан
долази за Београд у току године или долази пет, десет пута?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам вас тако разумела господине Бериша да сте
били на већини суђења?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Слушајте били смо колико смо могли,
мада нам није било лако да долазимо на ово суђење, мада никада јавност
Косова не верује да су они у затвору али ја сам смогао снагу са мојом
супругом и онима са којима смо дошли да пратимо суђење.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша ја вас молим одговарајте
конкретно. Да ли сте били на већини суђења?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Педесет посто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Хвала. Да ли сте на тим суђењима стекли нека
сазнања која нисте имали пред суђење? Не молим вас, ако немам право да
поставим питање ја ћу да седим, никакав проблем није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Питање је да ли је на тим суђењима стекао нека
посредна сазнања о којима је данас говорио која није имао пре суђења? Врло
озбиљно питање и врло важан одговор.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Како мислите да смо нешто ново
сазнали? Веома мало, све је било познато. Није било потребе ништа ново да
буде за нас чланове породица.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: У вези догађаја вас питам, не за то ко је настрадао.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Конкретно око догађаја за нас све је када
је било када смо дошли овде све је било свеже, ствари су се поновиле,
Велибор када је сведочио ја сам њега пратио, био сам сам и многе ствари је
испричао.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Значи, нисте ништа ново сазнали на суђењу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако да постављате питања, значи ништа
ново нисте сазнали.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Па није одговорио на питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је да му ништа скоро није било познато.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Од 50% суђења ништа није ново сазнао од онога
што је знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Углавном све оно што има, што су знали и раније.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Када сте разговарали са Шурета Беришом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Са Шурета Беришом разговарао сам
након недељу дана када сам је посетио у болници и након тога смо се срели у
Албанији када је дошла рањена, ја сам је лечио, водио сам је по
италијанским, арапским болницама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то објаснили, немојте да губимо време на
постављање питања која су већ.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Она је моја снаја Шурета.
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АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли може сведок да определи време када је први
пут с њом разговарао у вези догађаја, није определио време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта мислите време, у јутарњим сатима,
поподневним?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Не, не у јутарњим, немојте судија, у односу на 26.
када је то било?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли је тада стекао прва та посредна сазнања од
Шурете Берише о учешћу Зорана Петковића у свему овоме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао да је тад чуо, тад је она говорила.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Како је Шурета Бериша објаснила да је Зоран
Петковић учествовао у томе? Како сте ви утврдили да је то Зоран Петковић,
је ли то рекла по имену и презимену или како?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Зорана је Шурета споменула директно по
имену, не по презимену него по имену Зоран.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: А како сте ви знали да се ради о Зорану
Петковићу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Сува Река није имала пуно, односно
много Зорана.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Је ли није био више ниједан Зоран сем њега?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он је највише радио са нашим члановима
породице, био је најближи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је само рекла да је Зоран био или је још нешто
додатно објаснила?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Зорана је видела али видели су и остале
полицајце, нису могли препознати полицајце из Крушевца него Зорана и
Микија да, а остале и Нишавића је споменула да је видела, нешто друго не
знам шта да кажем од Шурете сам то сазнао.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Како сте ви сазнали да је то Зоран Петковић ако је
рекла само Зоран, како ви закључујете да је Зоран Петковић, то вас питам?
Мислим да је питање једноставно.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Седатов син Дрилон када су имали
акцију, туру у нашој кући рекао је свом оцу, Дрилон је једно дете од 16
година и препознао је Зорана а да не кажемо за остале рекао је «куку, чика
Датко долази у наше двориште». Чукарића није могао препознати јер га
никада нису видели.
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АДВ. МИЛАН БИРМАН: А да ли то значи да Шурета није видела Зорана
него је то чула од Дрилона, сад како сте нам то објаснили?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шурета је плус тога видела Зорана како
тера камион када се камион зауставио у центру Суве Реке и када је Зоран
разговарао са својом мајком, то добро знају и шта им је рекла Зоранова мајка
о лешевима.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: И кад сте ви све то сазнали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао у првом сусрету, контакту са
Шуретом у болници.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Да ли је то временски било пре одласка Шурете
Берише у Албанију?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Пре, након 7 дана, ја сам рекао.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Како објашњавате да госпођа Шурета Бериша
приликом давања свог првог исказа није могла да утврди презиме тог лица о
коме је причала нити је могла да га идентификује на неки други начин? На
суђењу Слободану Милошевићу говори се о презимену Поповић или можда
Петровић, сведок није била саслушана од стране истражних органа
Републике Србије.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то питање за сведока или за Шурету?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочава.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али питање како то да он, он треба да објасни
нешто што Шурета треба да каже. Ево ви помозите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово схватите само као предочавање, само као
предочавање.
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Не, ја питам како он зна да је то Зоран Петковић
пошто она није знала до пре 3 године?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад он да анализира како она то није знала?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ја сам лепо поставио питање како је он утврдио
идентитет тог лица о коме је Шурета говорила а она није знала?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво није тачно да она није знала, она од почетка
зна ко је Зоки Петковић јер је то муж њене најбоље пријатељице из
детињства тако да. Само бих констатовао, замолио бих, неко је рекао оданде
да је то безобразлук мислећи на приговор тужиоца па нека буде храбар па
нека то каже у микрофон.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То сам ја рекао и хоћу да кажем у микрофон. Када
је постављено питање да каже, да одговори, ви сте устали и одговорили
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уместо сведока и поново вам кажем да је то безобразлук, јер приговор није
примедба него је одговорено на питање које сте ви дозволили али је тужилац
одговорио уместо сведока, а односило се пошто у време догађаја када сведок
говори да је разговарао са Шуретом Беришом она о томе ништа није
говорила него тек пре три године, значи од 1999. или 2005.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо исказ Шурете, према томе ништа то није
нејасно.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Оваква интервенција јесте да опоменете тужиоца
па чак и да га удаљите јер вам не дозвољава да утврдимо чињенично стање,
спречава извођење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, седите. Колега Дозет?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта ћете ви да предузмете поводом тога да се у
судници странке на тај начин етикетирају, да је то безобразлук.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако да упадате.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислите да је то у реду, да је то на месту и да је то
у реду да се каже тужиоцу да је то безобразлук?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, да ли мислите да није у реду само са стране
одбране?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За све ово време?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али шта сад ви хоћете с тиме да ми кажете? Је
ли имате приговор неки на то што сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас седите. Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, нећете ништа да предузмете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немам шта да предузмем, седите. Изволите?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Овај сведок је негде на почетку свог исказа поменуо
једно име, нисам сигуран да сам га добро записао Идриз Гега, да ли може да
објасни ко је тај човек и да ли нас може овог тренутка упутити где би могли
да га пронађемо?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нажалост Идриз је после рата умро, о
његовим детаљима може Мики говорити јер је био Идризов радник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је све било након овог догађаја.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Износећи свој исказ, односно анализирајући
фотографију мислим да је означена бројем 24, то је слика наводно са
црквеног дворишта, овај сведок је, бар је преведено тако, рекао следеће:
«Нису смели ни завесу да отворе колико је било близу». Да ли може да
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објасни ту реченицу због чега нису смели да померају завесу упућујући на
цркву, односно црквено звоно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Зашто, ви знате да су ту били најјачи
снајперисти на звонику и могу и унутра у соби да виде шта радиш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почетком 1999. године су били снајперисти?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША: Да, да.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли може да нам каже извор те информације да је на
црквеном звонику био снајпер, односно да ли је тај снајпер дејствовао по
кућама около?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имам конкретан пример кућа Ахмет
Берише, ишли су на спавање у спаваћој соби, директно су куршуми, меци
били продирали кроз спаваћу собу а камоли наше завесе.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је то било 25. или 26. марта?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шта 25.?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Тај догађај о коме причамо?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, Ахмета када су гађали то јеј било
раније можда 2 месеца раније, било је 2 месеца раније у соби, на срећу
преживео је.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли имате информацију да ли је тог дана 25.,
односно 26. неко дејствовао снајпером са звоника?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Како да не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дозет, само мало, молим вас обавештена
сам да, из режије су ме обавестили да се преводиоци јако слабо чују па бих
вас ја молила мало гласније ако можете?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је тог 25. и 26. било дејстава са звоника, да ли
има таквих информација?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Било је пуцњаве, велике пуцњаве је било
и 25. и 26.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја говорим о дејствима са звоника?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао да сам ја био 26. био сам у
мојој кући, према изјави Шурете, Вијолце.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према њеној изјави било је дејстава снајпериста.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Јер ја нисам могао да видим, ја сам био
на нижем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На тај начин сте утврдили да је било?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Тако је.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 57/93

ВР

З

01
30

АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли овај сведок може да му предочимо ону
фотографију коју имамо Суве Реке да нам покаже које су то куће оптички
видљиве са звоника док је звоник уопште постојао, мислим на куће његових
рођака?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имам ја и овде и слику звоника и ту је
веома нејасно тамо.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Може ли на документ камери?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде није, уопште нема звоника значи у
овој слици није звоник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте ову фотографију на документ камеру. Хоћете
прићи молим вас документ камери па да чујемо питање. Ја бих режију
молила да нам прикаже фотографију на документ камери. Само мало
удаљите јер ту је ублежен СУП, ево га овако СУП па видите с ове леве
стране где је био звоник и где је била црква и да ли знате шта, питање је
оптички које се куће виде са тог звоника је ли тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви били некада на звонику, у дворишту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Горе не, на звонику не, у двориште да.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Онда можемо да обрнемо питање из којих кућа ваших
рођака се види звоник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви то знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од звоника нема ваздушна даљина 70
метара и са звоника су се видели прозори и завесе наше куће а да не
говоримо о простору код аутобуске станице куда су отишли чланови
породице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли се са прозора тих кућа може видети
звоник пошто нисте били на звонику не знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, од моје куће се црква веома добро
видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је ваша кућа на овом снимку, је ли се види?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја имам и неколико филма
документарних од куће када смо плочу сазидали ту се види веома добро
црква, то имате на видео снимку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се на овој фотографији види ваша кућа?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Моја кућа где је?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележите нам где се налази ваша кућа?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:9 година је трајала изградња куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је ваша кућа је ли можете да се оријентишете да
видите где је СУП, пут Призрен-Приштина са те стране?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заокружите и ставите ваше иницијале.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Окривљени који познају Суву Реку интервенишу да
ниије на тој страни пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да се оријентишете, погледајте? Значи,
ево нека вам буде оријентир где је била ова црква и звоник у односу на цркву
и звоник где је ваша кућа? Да ли се уопште види на тој фотографији? А шта
је сад ово?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је бела кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је бела кућа? А где је ваша кућа онда у односу на
белу кућу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Моја кућа се не види уопште овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не види?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде је џамија где је срушена. Ја сам
рекао код комитета и центра за социјалног осигурања ту је моја кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте ви додуше да је око километар удаљена,
али ово сад што сте покушали да заокружите није нам деловало да је ту.
Добро.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Добро, то је бела кућа и то је моја кућа,
али тамо сам живео, можда бисмо имали судбину да и ми настрадамо ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ви сте били ту код џамије отприлике, иза
џамије?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, близу парка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Где је црква ту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Само мало. Овде је била црква, у цркву
су се молили а звоник је служио за када је неко умро или су имали неку
славу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, немојте ми упадати тако,
укључите микрофон и јавите се за реч.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли могу ја да завршим моје питање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
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АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли осим ове ознаке «бела кућа», да ли још нека
кућа од ових овде припада породици његових најближих рођака?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, иза куће стрица Весела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «В» ставите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ту су сви били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Агронова?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ова је Агронова. Хоћете и Ајдинову кућу
да назначим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележите Ајдинову кућу. Шта је ту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је Ајдин, «А» значи, Ајдин, не Хајдин,
него Ајдин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оптужници стоји Хајдин зато вас питам, значи
Ајдин.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Може и «Х».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сад да ли је Ајдин или Хајдин.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:«Х», тако се изговара на албанском
Хајдин, не Ајдин. Овде имате кућу Бектеша и Исмет Кучи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите Исмет Кучи, ставите ту Кучи.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Исмет.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је пре рата икад имао прилику из околине или
из ових кућа које је сад означио гледати ка звонику, односно из којих се кућа
види звоник цркве?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја увек када сам подигао кућу снимио сам
камером, интересовало ме је да имам докуменат, из моје куће се веома добро
види, сада је ова зграда ту подигнута, сада је проблем да се види али тада
када је то било слободно са плоче моје куће виђен је сваки положај
полицијске станице, цркве и звоника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви имали прилике, ево ви сте обележили
ове куће, да ли сте имали прилике да из тих кућа гледате према звонику?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Из куће где је саграђена бела кућа да, чак
имамо и снимљени докуменат када сам снимио и то случајно је тај снимак
био и цркве и звоника.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Али из ових осталих кућа које је означио да ли је
гледао према звонику или не, то је једноставно питање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим ове беле куће где кажете да сте видели звоник
из беле куће, да ли сте из ових осталих кућа могли да видите?
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КОНСТАТУЈЕ СЕ да је сведоку приказана фотографија Суве Реке
под ознаком КО 52558 на којој је обележио почетним словима иницијала
која је чија кућа.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Данас сте на почетку излагања рекли да знате
где је кућа Абдулаха Ељшанија. Да ли је његова кућа на Рештанском
насељу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Испред средњо-техничке школе на
супротној страни долази кућа Ељшана Абдулаха и на путу према РештануСува Река.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Епа то, нисам знао само где се налази школа,
тако сте и рекли.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Техничка школа.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Нисам знао само да се налази на Рештанском
насељу. Реците ми је ли знате ко је Бобан Вуксановић?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Бобана сам знао, био је лекар у Сувој
Реци, највише је седео, дружио се са Албанцима, као лекар није био лош, али
у задње време.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Каква је његова улога била у рату, то што сте
започели у задње време? Шта сте хтели да кажете то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шта да кажем, ми нисмо чули за Бобана
да је учествовао у некој акцији или нешто, нисам чуо за њега ништа, није
могао имати улогу командира полиције или тајне службе Србије?
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А само да вас питам, сад сте нешто рекли у
последње време, он је одавно погинуо, па кад у последње време и шта сте
мислили под тим?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Пре рата мислим. Пре рата, не после рата.
Када је убијен Бобан ја сам био у Призрену.
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АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро, ја сам вас питао да ли знате Бобана
Вуксановића, рекли сте да је он био јако добар, али у последње време. А шта
у последње време?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Доктор који је давао боловања
Албанцима много, али у задње време и он вероватно као човек је био
огорчен, ја га нисам видео у том задњем времену, односно задњем месецу,
нисам га приметио, нисам га видео само могу један пример, један случај,
један син мог пријатеља где ми је сестра, био је у болници у Призрену рањен
од 9 метака, његов отац Осман је тражио помоћ од Бобана у болници у
Призрену и онда му је ударао га је кундаком и одгурнуо му је и рекао је не
тражи помоћ од мене то могу рећи да му није помогао и убили су и двоје
синова па и Османа су напокон ликвидирали при одласку на сахрану његовог
сина у Сопини излазио је из болнице и један му је син био убијен у двориште
школе у селу Широка, повезали су га и тенком су га повукли покојног
Османа до Сопине. Нашли смо његово тело.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само ово питање. Сад сте рекли ударио га је
кундаком, је ли то Бобан Вуксановић?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, директно Бобан га је ударио, ударио
га је кундаком, одгурнуо га је, а био му је велики другар Бобан, али у том
тренутку није хтео ни да га слуша, односно да га чује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију да нам прикаже снимак из
суднице. Питања да ли има? Изволите?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисам чуо кад је сведок овде започињао да даје
изјаву, у којој улици станује у Сувој Реци?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ко, ми?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Цар Душан, улица 164, раније је била М.
Тита.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То сте данас рекли?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Сада Бригада 123.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: 123? Да ли можете да нам кажете шта то значи 123.
бригада?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Бригада 123 шта значи?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је универзална реч и ви знате шта
значи бригада.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 62/93

ВР

З

01
30

АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, али 123. ви сте казали бригада 123, то ме
интересује?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Бригада 123, значи бригада је имала један
број.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А чија је то бригада била?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Чија је била?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, која бригада, ко је командант те бригаде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то битно за овај поступак?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јако је битно, чак имамо и доказе неке у списима у
вези тога.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Чији је био цар Душан и назвала се улица
Цара Душана. Молим вас реците ми ви?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих вам одговорио али немам право.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе да одговарате, знамо на шта циљате,
апсолутно је јасно али не морате ништа око тога да одговорите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Маршала Тита је претворена у цара
Душана, Маршал Тито се раније звала.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја сам поставио питање да нам објасни 123.
бригада да ли сведок зна шта је то, по чему је добила улица име? Само
реците да ли знате или не знате? Шта је 123. бригада, чија је то бригада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само одговорите да ли знате или не знате, небитно је
апсолутно за овај поступак, али само реците?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите следеће питање?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли може да нам објасни шта значи 123.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, небитно, за овај поступак је
небитно.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја само хоћу да кажем да сте ви нама дали доказ
неки овде у вези тога па ме интересује шта је та бригада а која је улица била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има, то стоји. Па што онда постављате питање?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Онда у вези тога па ме интересује шта је та
бригада, а која је улица била, мислим да је битно. Прочитаћете ваљда тај
доказ који сте нам дали, само мислим не могу да га коментаришем, да немам
право јер је јавност овде. Није ми јасно да ли може да нам објасни сведок
сроднички однос са породицом Бериша из беле куће, какав је то сроднички
однос? То су браћа од стрица?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рођена браћа, Неџад и ви сте рођена браћа?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И Фатон.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А ко им је отац?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Фаик.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Рођена браћа су му становали тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте господине Ђурђићу, немојте да сада постављате
питање, већ је одговорио на то.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А шта вам дође Вијолца Бериша?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је снаја брата од стрица Седата,
живели смо у истом дворишту.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А Шурета?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снаја, ево ја вам одговарам, снаја.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Од рођеног брата?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Снаја, рођеног брата.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Грамос?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Братанац.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је Седатов.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То је син од рођеног брата?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Седатов син.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Зато ћу да питам је ли су то оштећени или је
господин сведок оштећени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам господине Ђурђићу, зато што има непосредне
наследнике, зато говори, зато што су наследници пок. Неџада Шурета, син, је
ли због тога мислите? Овде је оштећени брат, рођени брат који је желео да
буде саслушан.
ПРЕВОДИЛАЦ
ЕДА
РАДОМАН-ПЕРКОВИЋ:
Извините
што
интервенишем, али сте рекли малопре да је Грамоз од рођеног брата, није од
рођеног брата, него од брата од стрица колико сам ја разумела, од Вијолце
син, а не од рођеног брата, него од брата од стрица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је неспорно.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господин сведок нам је рекао да је 04. априла
изашао из Србије. Да ли може да нам каже на ком граничном прелазу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се. Сведок није рекао 04. априла, рекао
је 02. априла , али је 02. априла отишао у Призрен а не ван територије
Србије.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 64/93

ВР

З

01
30

СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, у Призрен, месец дана сам боравио у
Призрену.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А кад је напустио земљу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:02. маја сам излазио преко граничног
прелаза Врница где су ми скинули ручни сат, прстен, из трактора војници.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Када је прешао границу да ли је неко с њим обавио
разговор од ОЕБС-а, Хуман рајт воч или неке друге организације, да ли је
неко с њим разговарао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Чим сам прелазио границу лако вам је
говорити Ђурђићу, да сте на мом месту тешко би вам било вероватно чим
сам излазио, на срећу што сам излазио у Албанију, пољубио сам земљу да
сам преживео и ја са женом, децом и остале чланове сам имао на трактору.
Прву помоћ коју ми је пружио била је особа која је радила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бериша, ја опет морам да интервенишем.
Одговорите конкретно на питање да ли је неко обавио са вама разговор?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, извињавам се.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, не. Ја ћу веома добро то појаснити.
Чим сам излазио у Албанију кад сам пролазио преко границе срео сам возила
ОСБ-а који су радили у нашој кући, прва помоћ ми је са њихове стране
пружена и они су ме усмерили где да се сместим у КУКС и након тога сам се
срео и са главним шефом ОСБ-а. Зна врло добро Мишковић и они што су
могли да нам помогну знали су све шта се догодило у Сувој Реци, друго не
знам шта да кажем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Примедба је следећа. Постави се питање од стране
браниоца, кад сведок почне да одговара и почну да се добијају информације
које нису баш повољне по одбрану, онда се тај сведок прекине постављањем
неког другог питања, тако да ја молим ако сте већ поставили питање
дозволите му да каже све што је хтео о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да ја руководим овде као председник већа,
да руководим овим поступком, према томе ако сматрам да су то илузорна
питања, неће одговорити. Ако сматрам да сведок преопширно иде сигурно да
ћу реаговати.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да објашњавате молим вас. Господине
Ђурђићу, следеће питање.
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Морамо да разјаснимо молим вас. Ја поставим
питање, сведок одговара шта он хоће, а сведок не може да одговара, није
дошао овде да слободно интерпретира, он је кад сте га ви питали могао
слободно, а сад одговара на моје питање и шта год није моје питање, ја се не
слажем да он одговара нити ћу да дозволим и то нема право сведок да ради,
то је основно правило поступка. Ја сам му поставио конкретно питање које је
одговарао 5 минута, значи разговарали сте. Да ли о томе постоји ваша изјава
у ОЕСЦ-у? Да ли вам је познато да ли сте потписали какву изјаву?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, не, не.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте говорили о овом догађају припадницима
ОЕСЦ-а, ОЕБС, па то је ОЕБС. С њима сте разговарали, да ли сте
разговарали о овом догађају тад кад сте прешли кад је обављен тај разговор?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Испричао сам шта се догодило у
породици, а ништа нисмо написали. Када је дошла Шурета у КУКС онда је
КУКС директно од Шурете добио прву информацију.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас моје питање – ваша информација када
сте прешли?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од мене нису добили никакву изјаву.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте разговарали с њима о овом догађају?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко то треба да каже?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао да сам их информисао шта
нам се догодило да нико није преживео из породице али не и изјаву.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте причали ово што сте данас нама
испричали, то је за мене прича о догађају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да није говорио о томе.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад каже да је разговарао с њима, само питам
садржај тог разговора да нам каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О чему сте говорили?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: О чему је разговарао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао шта је снашло нашу
фамилију да апсолутно нико није преживео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте детаљно описали догађај као данас?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, као данас не. Када је дошла Шурета
са Шуретом више су од ње добили, једна мртва, односно преживела и она је.
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Након тога, по повратку у Суву Реку, да ли је
разговарао са неким из КФОР-а, из Тужилаштва Трибунала, било с ким на
околности догађаја о којима је данас сведочио?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Након повратка из Албаније, ја сам рекао
и раније били су много медији, много новинара, али људи који су
истраживали злочин они су дошли и добили разне декларације у оди где
смо отворили саучешће јер смо одмах по повратку то отворили и дошли су
људи из Суве Реке да нам изјаве саучешће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте нам одговорили конкретно на питање. Да ли
сте ви разговарали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, дошли су.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: С ким је разговарао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте ви, да ли знате са ким сте разговарали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, био је Џон Здрилич.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте му давали изјаву?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шта смо чули да.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па малопре сте рекли да нисте давали изјаву.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Што смо чули да. Коме? ОСЦЕ-у си
рекао?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Постоји прво питање моје Хашком трибуналу,
рекли сте нисам давао Хашком трибуналу, прво питање је било. Значи,
постоји изјава не у Албанији.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У Албанији не док сам био у Албанији.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не у Албанији него.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У Албанији не.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нећемо сад имати транскрипт, то значи дошли смо
до тога да сте дали изјаву Хашком трибуналу тужиоцу. Да ли сте о овим
околностима њему саопштили му тада кад сте давали изјаву?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ђон Здрилич је био први човек који је
дошао у нашу кућу, ја сам дошао након три недеље у Суву Реку, нисам се
одмах вратио, Ђон је дошао пре мене, видео је место где су била
карбонизирана и прво је нашу кућу обишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли тад разговарали са њим?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Након тога када смо се срели да је дошао
да нам изјави саучешће, тражио је шта је било, ко је то урадио и он се срео и
са Шуретом у Албанији.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 67/93

ВР

З

01
30

АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Моје питање није да опише свој однос са Ђоном
Здриличем него да каже да ли је дао изјаву Ђон Здриличу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нисам имао односе са њим. Шта је питао
испричали смо, а није водио белешке само разговор, нисам апсолутно
потписао никада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа писмено се није водило, само сте усмено му
саопштили?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Оно што смо имали да кажемо.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сведок је поменуо да је добио неку скицу, колико
се ја сећам муслиманско гробље у Сувој Реци од Љатифи Адифа.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Атиф Љатифи.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, добро, у реду. Да ли може да нам каже
сведок када је добио?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам дао ко се бавио ратним злочинима
Хусније и Халид Бериша али ја директно нисам ишао у кућу Љатиф Атиф јер
и не знам где је његова кућа, они су у више наврата били у његовој кући
Хуснија и он им је дао те белешке и ту скицу где се налази по бројевима –
број 1, 2, 3 где је сахрањено пет лица која су била карбонизирана.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам ако сам ја разумео добро, значи
није вама Љатифи Љатиф дао ту скицу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, директно не.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није ваше сазнање него сте од неког другог чули
да је он дао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ми господине смо трагали чим смо се
вратили бавили смо се проналажењем лица, имали смо велику муку, али ја
кажем директно нисам био у кући Љатиф Љатифи.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја вас, овде када сте одговарали на питање судије
ви сте сами споменули, није судија ни споменула него ви сте рекли да вам је
Љатифи Љатиф дао то, па сад само да разјаснимо, је ли вама дао или неком
другом?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Преко Хусније Берише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може тако, морате да сачекате да чујемо превод.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Преко Хусније и Халиду је дао молим
вас.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Халид Бериша је сведок који је овде саслушан, је
ли тако или није?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хисни.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хисни је саслушан.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он се бавио од првог дана.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Овај што сте дали судији, овај са сликама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, пише Хисни и Халид.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шпресими, то је удружење, ако мислите
на то.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли сте ви радили у том удружењу?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте са Хиснијем и Халидом ишли да утврђујете
шта се десило с породицом Бериша?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Осамнаест пута сам излазио у Мердаре са
Халидом и Хиснијем да дочекамо посмртне остатке из Србије, осамнаест
пута, можете претпоставити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ишли са Хиснијем и са Халидом и
истраживали, да ли сте са њима?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте ви истраживали тамо са њима?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У њиховој канцеларији сам имао потребе
јер су они дошли у моју кућу шта су имали потребе и шта су нашли
обавестили су ме.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Да ли сте с њима ишли на стрелиште војно
код Призрена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Рекао сам са мојом супругом, са
Халитом, са женом Јашарија били смо.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли сте са њима ишли да вршите нека
ископавања на местима где сте сумњали да има?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За ископавања рекао сам само на основу
скице коју смо добили тих пет лешева смо нашли у гробље Бериша, ту је
било под бројем, то смо.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте ли неког обавестили о томе да сте вршили
ископавање?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, ту је била јединица која се бавила и
директно су организовали раднике и били су људи који врше истраживање и
идентификацију лешева, имали су специјално место.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је сврха тог питања да ли сте обавестили неког
да су извршена ископавања тела? Дајте конкретно поставите питање.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, хоћу да питам је ли та екипа била у
дворишту гимназије о којој је причао сведок и да ли је вршила анализе земље
и пепела тамо у вези тога, да ли је то рађено, да ли су ти органи радили?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не знам да су урадили.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па је ли сте били с њима тамо, ко им је показао,
шта су радили они је ли вам познато?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У двориште гимназије држани су разни
турнири и види се и дан данас место. Ја сам рекао да сам био главни сведок а
да је истраживање обављено то не знам.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте ви ово што сте данас нама рекли о
гимназији, о дворишту, о паљењу или уништавању лешева, да ли сте то ви
рекли КФОР-у или другој институцији безбедносној на Косову?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Слушајте, многе ствари су узете
забележене, али се мало радило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви рекли? Конкретно одговорите да ли сте
ви рекли некоме – КФОР-у, било коме?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Било којој безбедносној, полицији косовској, било
коме у циљу откривања дела починилаца? Зна се какав је поступак кад се
нешто открије.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли то значи да ви први пут данас причате о тој
гимназији, о том дворишту?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, не, није први пут. Овде што кажем не,
то смо рекли на јавним местима где смо радили на проналажењу лешева,
били су разговори, то су биле актуелне теме шта су урадили, шта су
починили, али званично никоме нисам нешто потписао.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам овде одличног тумача са албанског на
српски и стално је превод кад одговара сведок ми смо, ми смо, је ли може да
нам каже сведок ко смо то ми, кога подразумева под ми?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да, веома добро разумем. Да је био он
на мом месту ми смо истраживали, истражујемо и данас, нисмо оставили
места да нисмо оставили да тражимо најмилије заједно са Халидом
Хиснијем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са њима сте истраживали? Да ли се то подразумева
кад кажете ми?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Само то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно одговорите.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А ову брошуру сад што смо имали, када је она
направљена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Рекао сам са Хуснијом, Халидом, они су
највише на томе радили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад је направљено, то сам питао, којим поводом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова брошура када је сачињена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ова брошура је сада објављивана пре 7, 8
месеци или можда нема пуну годину дана, ова брошура.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То је брошура из 2008. године, је ли то тачно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Може бити јер су то поделили у село
Меје када је било сахрана и дали смо свакоме око 500 људи, сваком по једну
брошуру.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми овде нешто изводимо као доказ, ајде до ауторе
смо дошли, а у времену кад је то ако изводимо као доказ урађено, желим да
чујем од сведока да ли зна или не зна ниша више?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ако зна када је та брошура направљена, значи то
што се налази у брошури из ког је периода? Да ли му је познато или није,
нека каже да или не?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То што се налази у брошури, то је списак, то су
фотографије жртава.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па и слике имају неке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви уопште знате кад су те фотографије
сачињене? Друго је кад су фотографије сачињене а друго је кад је брошура?
За брошуру нам је јасно да је то пре пар месеци.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Фотографије су одмах након рата
направљене када смо их на новинама дали спомене 26. марта у «Слободи»
смо те слике објављивали у новине.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сада бих молио сведока да нам одговори ко је
правио фотографије које смо данас добили?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је јако битно питање ко је правио фотографије
које фотографије имамо у списима?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас ви сте одлучили да је то доказ, ваљда
одбрана треба да зна када је фотографисано, ко је фотографисао? Није рекао
из ког су времена, је ли то сад, или пре месец дана и тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографије је прецизирао, ове најновије, не ове у
овој брошури, него ове сад што смо сад гледали од 1 до 24 пре два, три дана?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко му је дао те фотографије?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам повео Зенел Беришу фотографа и
рекао сам му да слика хумано и професионално је урадио без иједног цента,
све ми је ове слике бесплатно урадио јер и он има најближе његове
изгубљене, нестале.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли може да нам каже кад је те фотографије дао
госпођи Кандић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је дао? Она је обележила а да ли сте дали, кад,
да ли је то сад било овде или кад? И то је јако битно?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јако је битно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јако важно када су обележене, неспорно да су
обележене?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да и ко је обележавао јер имамо на српском
написано, како није.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ви веома добро знате да је госпођа
Кандић овлашћена од стране чланова породице и синоћ сам показао ове
слике и ја сам знао да је овлашћена да нас заступа.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Мене интересује је ли вама госпођа Кандић дала
или ви њој, то ме интересује, слике?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам њој дао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад постављате питање ако вам је рекао ко је
сачинио фотографије и да је он.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, ја не знам можда он зна. Молио бих само на
крају ову фотографију Суве Реке.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Рекао сам, ја сам дао значи госпођи
Кандић.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли можемо на графоскоп?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може.
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И да нам сведок ту уцрта место где је црква и
место где је?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележио је.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није, не види се где је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заокружио је тачно где је звоник и дао је објашњење.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих молио да му презентирате фотографију ако
је то то, али ја мислим да није зато бих волео да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте обележено.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да обележи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево обележено господине Ђурђићу.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не ту фотографију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ником не говори ту фотографију него ова
фотографија која је на документ камери.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И сад бих молио да се упореди овде место где је
обележио звоник и на овој фотографији вашој где је обележио звоник и
цркву да ли су сагласна та два цртежа?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само да питам овако. Већа гомила та срушена, је
ли по сведоку црква или звоник? Ја мислим да није, ја сам уверен да није,
али ајде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да сте овде обележили.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Један се односи на, највеће је од цркве.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А на фотографији је?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте фотографију и погледајте где сте обележили
цркву, где сте обележили? Погледајте фотографију.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Превод се мало чује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте добро обележили погледајте?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Веома добро је назначено где је звоник и
где је црква.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад погледајте ону другу фотографију ту, да ли је то
исто на исти начин обележено?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Исто је каже сведок. Овај снимак је од
раније молим вас.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја питам ова већа гомила је ли црква или је звоник,
имамо две гомиле, једну мању, једну већу на сликама? Нек нам каже сведок
шта је већа гомила од та два објекта?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овде где стоји, значи то је црква, улаз у
цркву, а ово је место звоника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, та већа гомила колико ја разумем то је црква а
ова мања је звоник?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А на слици је другачије написао.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите следеће питање. Да ли има још неко
питања? Нема. Да ли од оптужених?
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Сведок нам је рекао да је сазнао за страдање Седата
и Бујара од Идриза Гејга, да ли је то тачно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Идриз Гега, ја сам рекао када је дошао да
нам изјављује саучешће нашој фамилији, чак је употребио један речник пред
мојим оцем и стрицем шта је видео преко прозора и како их ударају и
стрељају. Иначе, прву смо информацију рекао сам добили од Агрона.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је Идриз Гега непосредно видео шта се
дешавало код беле куће?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Видео је из свог прозора, чак је користио
неке речи, било ми је тешко пред стрицом Весела и мог оца Весела да је те
речи употребио.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли вам је том приликом рекао ко је то учинио?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он је видео нашу кућу опкољену од већег
броја полицајаца, директно није рекао ко је био. Да је била опкољена да.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли вам је рекао о којој се полицији ради, да ли
су то биле неке специјалне полиције, обична полиција или локална
полиција?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Мени је жао када сам рекао да специјална
јединица је нон стоп учествовала али у сарадњи са локалном полицијом у
Сувој Реци.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Хоћете нам рећи да ли вам је том приликом Идриз
Гега, пошто је он рекао, ви сте рекли да је он дошао два сата после убиства
Седата и Бујара, да ли је он том приликом рекао.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не, ја нисам рекао два сата никада.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Кад је он дошао онда код вас?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Након што смо се вратили из Албаније,
отворили смо саучешће, дошао је да нам изјављује саучешће у нашој кући.
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АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: И том приликом вам је рекао да је све видео шта се
дешавало?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Чак је много говорио и нисмо могли као
породица све то поднети, то је оно најгоре што је он преживео, како је видео
да ли је преко двогледа или својим очима он зна.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Реците ми кад сте ви први пут сазнали за страдање
породице Бериша у пицерији?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате колико пута је одговорио на то питање?
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Па није, ја се извињавам стварно, ја пратим и пишем,
али први пут је рекао да је Идриз дошао код њега на 2 сата по убиству
Седата и Бујара.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Апсолутно не, није било шансе да излази,
не, не.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Хоћете ми рећи кад сте сазнали први пут за страдање
породице Берише?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ни пола сата није прошло када смо
разговарали са Агроном јер је остали су телефони, висећи, чланови
фамилије. Били смо сваког минута у контакту, са Агроном смо разговарали
није прошло ни пола сата.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Рекли сте да вас је специјална полиција принудила
да се исељавате, само нисте рекли одакле, пошто сте рекли да сте били до 02.
априла у Сувој Реци па да сте после тога били у селу па да сте били после
месец дана у Призрену па да ли сте се ви из Суве Реке иселили у село неко
па онда ишли у Призрен или како је то било и ко вас је протерао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Из Суве Реке када сам напустио моју
кућу, са мојом децом, моја мајка ми је рекла иди ти јер мене ако убију неће
бити ми смо навршили по 70 година, ви идите. Када сам излазио из
обданишта кроз ливаде гађали су нас док нисмо ушли у забепашин у шуми,
чак брат од стрица је био у том објекту одакле су нам гледали, бацали
снајпер са петог спрата што није могао никога од нас да погоди. Отишао сам
у Дубраву две вечери, односно две ноћи сам ту боравио са децом и женом.
Након два дана рекли су нам да не можете ни овде бити и колоном кроз
Дубраву смо до Вранића стигли. У Вранићи сам пет ноћи боравио, није било
ни ту могуће остати и поново сам се вратио у Дубраву, 15 минута нисмо
седели, дошли су аутоматима у двориште и рекли нам опљачкали су нас,
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малтретирали и рекли су нам пут знате кроз винограде преко Ђиновца до
школе Ђиновца на путу Призрен-Приштина.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Добро, ви сте били, рекли сте да сте били у Призрену
месец дана, да ли вас је неко дирао, је ли неко вршио притисак у то време на
вас да се иселите?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Тог дана.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Не тог дана, месец дана, ви сте рекли да сте били 30
дана у Призрену.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Месец дана био сам код сестре од стрица,
она ми је ту у Призрену, моји унуци су ту, сваког дана су дошли, скочио сам
преко зидова од три метра, рекли су ко има госте не смеју бити у Призрену,
били смо удружени док смо рекли да је продат неиспечен, ми смо изашли и
онда имао сам трактора знају ови другови, случајно сам оставио трактор,
нико није дирао и то је зачуђујуће, звао сам неку децу српске националности,
гурали су ме, упалио сам трактор и кренуо за Албанију без пратњу. У
Врмици испред границе из шуме су изашли, скинули су ми прстен, ручни сат
и прешли смо преко границе.
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Господине Бериша, ви сте били присутни кад је
Шурета давала исказ овде и она је једном приликом у току исказа рекла да
је, нормално је и непосредни очевидац и оштећена ту, да је видела Микија да
је био присутан испред пицерије али да није пуцао и да он зна ко је пуцао, а
овде ви наводите да сте ви чули да је Мики пуцао у нека лица, па ако можете
да објасните то?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шта да вам појашњавам? Нисам био у
пицерији када је Мики то урадио? Шта да појашњавам?
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Бериша, само ради
појашњења. Ја сам схватио да сте ви прије неколико дана уз помоћ
фотографа направили ове фотографије, да сте их јуче дали госпођи Кандић и
да је она на њима својом руком унела оне прибелешке које се на
фотографијама виде. Да ли је то тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је те прибелешке госпођа
Кандић унела по вашем казивању и вашим објашњењима?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Моје објашњење.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли то што је тамо уписано
одговара стварном стању?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нормално да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Суд вас је питао за Ељшани Абдулаха како је
изгледао, а чини ми се да је промакло да вас питамо шта ви знате о судбини
Ељшани Абдулаха кад је, ако јесте, кад је одведен из куће и шта је с њим
било?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је ту био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али само кад је одведен?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Абдулах Ељшани је одведен 25. у
јутарњим сатима и одведен је у полицијску станицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле ви то знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од његовог сина који је тај доказ изнео
од Абдулахове жене и знам када је дошао као убијени, значи на основу
доктора Агрона да су уз те пет наше жртве и њега гађали. Да ли су га убили у
полицијској станици или испред наше куће не знам.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли знате можда ко су ти полицајци који су
дошли по Абдулаха кући, је ли су то људи из Суве Реке или су то можда
људи са стране или шта?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Слушајте, у Средњој техничкој школи је
била јединица смештена снага из Србије, Крушевца, Врања, одакле су били,
међутим, у сарадњи са локалном полицијом.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па добро, ви сте из Суве Реке знате баш доста
детаља што није знао нико до сад. Ово би вероватно знали имена тих
локалних полицајаца који су били са њим? Да ли су у кућу дошли локални
полицајци или су дошли неки други полицајци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви то знате?
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: То сте вероватно питали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви имате конкретно сазнање ко је дошао по
Абдулаха?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени да ли имате питања? Оптужени Нишавић.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја бих само неколико питања да му поставим.
Када је разговарао са Агроном да ли му је Агрон рекао кога је видео испред
куће када су раговарали телефоном др Агрон?

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 77/93

ВР

З

01
30

СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Агрон је видео многе ствари али касније
изгледа од страха нешто је променио, рекао је да сте и ви били као цивил од
полицијске станице испред дворишта куће.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Агрон је давао три пута изјаву. Једном је дао
у Албанији одмах после, једном је давао испред истражног судије у
Приштини, једном је дао на сведочењу овде. Знамо како је дао. Само бих
желео да знам какав је циљ да не желите да откријете ко вам је убио брата и
зашто лажно овде покушавате да сведочите иако сте били педесет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја се извињавам ако не може али. Значи,
зашто не жели, ето само да буде истина откривена јер Агрон је сведочио овде
цео дан, Агрон је дао у Албанији где није имао притисак ја мислим одмах
после бекства и сви до сада који су сведочили овде осим Шурете Берише
која је у бекству 20 метара од лица места видела неког, а мене лично овде, ви
сте били ту у овом реду доле сте седели, видели сте да ме није препознала
кад сам био испред ње ту, покушавате нешто да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Нишавићу, није тако било.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Баш је тако био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Агрон Бериша каже да вас није видео, а ви
знате где вас је Шурета уцртала где сте ви били када је Неџад убијен а да је
Агрон рекао да он није могао са свог прозора тај део да види.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да, али видите ево скица његова и где она
лепо показује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако. Питање да чујем. Питање да ли имате
за сведока?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Агрон је видео, Агрон је видео двориште и
једно и Бардуљ. Да ли сте са Бардуљом разговарали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Са Бардуљом сам разговарао али немојте
улазити тако дубоко јер си ти признао и знаш где си признао злочин, немој
ме терати да те откријем.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Где?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Први пут си у Крагујевцу признао.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Никад.Код кога сам ја то признао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ти знаш врло добро.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Где, кажите овај суд је ту, немојте да
причате.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви знате нешто?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Тај који је вршио истрагу код Ђељала
Берише, тај је био код тебе. Који је први човек дошао у твојој кући у
Крагујевцу? Можеш ти да ми кажеш име, ја ћу ти рећи.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Који је тај човек. Не, не. То је лаж. Ви то
лажно, дајте ко, име, презиме?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Немојте нас у заблуду, ти кажи ко је био
први човек који је после рата у Крагујевцу ушао у твојој кући.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Кажите ко је, не знам никог.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ти кажи ја ћу потврдити да ли је истина,
веома добро знаш.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја не знам. Ја не знам.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Примио си га, признао си зашто си
учинио злочин.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Кажите ко? Кажите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ви кажите ко је први дошао да вас
испитује, нема ту лажног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате ви неко сазнање, ако имате неко сазнање
реците.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Зна он веома добро ко је био код њега.
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Кажите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да не зна, реците ви које ви сазнање имате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао он је и брата, мог братанца
узео Фатона 1998. возило, ни дан данас није враћено и Неџада реванширао
се, учинио је све и њему је лакше да дише а моја мајка има 80 година, кажи
ти где си признао први пут јер је још горе бити вама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има још питања?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја желим да ми каже ко је, мора да се
рашчисти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам вас питала да ли ви уопште знате име тог
човека који је вама рекао, ако знате реците? Имате она упозорења. Ви имате
она упозорења на која питања не можете, не морате да одговорите.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Била је велика штета што није снимљен
тај разговор јер могао је да буде и директно снимљено шта је ово лице
признало.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Коме сам ја то признао?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако знате име и презиме тог човека, ви сте онда у
обавези да кажете, ви не морате да одговарате на питања само ако би себе
изложили некој тешкој срамоти као што сам вам дала она упозорења напред.
Значи, ако ви знате ко је тај човек коме је он саопштио коме је оптужени
Нишавић, онда реците.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он зна по први пут ко је ушао у његовој
кући у Крагујевцу да узима белешке о масакру, зна сам, нек ме не тера мене
да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим ако сте ви овде и сведок и оштећени све да
је у интересу да кажете ко је то коме је речено? Да ли ви можете да кажете,
не смете да кажете или шта је у питању?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Нема шта неће, ја сам три и по године овде,
кажи име и презиме ко је, три и по године седим овде невин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је разлог што нећете да изговорите ко је то,
коме је причао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Када он зна сам зашто ја да појашњавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ви кажите шта ви знате?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Он зна ко је први пут ушао у Крагујевац
да врши прве истраге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта ви знате ко је то био?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Мени су рекли да је он признао али на
срећу нисам могао да снимим, чак је признао и то лице је у Немачкој и у
Немачкој је те речи изговорио али рекао је да није могао да сними.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је то лице?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Човек који је радио на ратне злочине.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ко је бре тај?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли му знате име и презиме?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Није било много таквих људи у Сувој
Реци од међународних.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то неко са званичне стране или је то неко?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од међународних који је то нормално
радио.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Извините.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде да окренемо. Окривљени је почео са
реченицом зашто кријеш оне који су ти убили брата, ја овде седим три и по
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године. Па нека каже окривљени ако није он ко јесте? Ко је тај ко је убио те
људе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ви објашњавате да зна сведок па крије? Како то
објашњавате?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја објашњавам, кажем да измишља доказе,
измишља неке ствари да би можда, да би прикрио некога јер он измишља
сада, измишља 25-ог, измишља човека неког странца ко је био у мојој кући.
У моју кућу никад није ушао ниједан странац. Значи, ја главом гарантујем
никад у животу није ушао нико. Извињавам се ако мало гласније причам
тужиоче, никад нико није ушао. Седим овде невин због једне изјаве
Шуретине која говори 20 метара иза да је наводно видела ме. 150 сведока
нико ни Вијолца, ни Агрон, ни Бардуљ, очевидци, сви остали људи па зар
има овде ако сам три пута рањен и ако сам радио у Служби државне
безбедности, ако сам хапсио овакве који су радили за УЧК и који су радили
против државе Србије и сада ми се свете на томе, онда нема везе ја ћу да
робујем овде, али знајте да седим овде џабе и да од 3 године трпим да овако
реагујем, али молим вас председнице, измишља неке ствари као сад што је
измислио. Па зар није га срамота, покојни му је брат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас не можете тако да разговарате. Имате
право да ставите примедбу.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Председнице ја ставим укидање, ви ме са две
речи шутнете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако, вратите се на место.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево то је питање моје. Ако није он, а он је радио
како каже у Служби државне безбедности и све зна шта се дешавало у Сувој
Реци ко јесте убио те људе у Сувој Реци 26-ог ако није он, ко јесте?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Зашто не призна?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Оно што сам ја сазнао када сам сазнао ја сам
написао 2001., је ли тако, написао сам сутра ће доћи човек сведок наводно
који је радио по томе нека каже да ли ме зна, да ли ме познаје било ко, сам
сам написао, нико ме није терао и људи не знам како да одговорим. Неко
овде говори, ја немам средстава, мој адвокат не долази 80% као бајаги
плаћен, не долази зато што му не плаћам, а сада да мењам адвоката не могу
јер на крају процеса сам. Немам кући да једем хлеба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није за сведока сад.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То није одговор. Опет је питање ако није, а ко је
онда?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Нисам био на лицу места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, не можете да говорите тако. Не
можете ни реч да добијете, седите.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Нисам био на лицу места да знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како он зна да сведок крије неког? Је ли то значи да
он зна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви то знате да он неког крије?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја не могу да знам да он крије некога, али
својим изјавама које сада даје и који је, не знам како је, нећу ту реч да
употребљавам, он дезавуише овај суд, он сад измишља нешто 25. где је жена
Шурета ниједну реч није рекла да је један човек маскиран, он сад каже да је
маскиран човек и то се види да измишља, измишља неке ствари. Маријан
Краснићи кад је сведочио исто је такву изјаву.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам разговарао са мојим братом молим
вас.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ма није тачно и немојте да причате тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим тога што приговарате на исказ овог сведока да
ли имате питања нека још?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ти си рекао да су ти Беришанци кућни
пријатељи али на крају сте их убили и Јашара сте убили.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ево ја ћу баш, он се човек узрујао и није сад у
стању, само да се прибере мало. Значи, моје питање је конкретно. Малопре је
сведок изјавио да је Агрон наводно под некаквим притиском и у неком
страху мењао исказ. Е сад моје питање је обзиром да знамо све где је Агрон
саслушан од кога је он то имао страх и под каквим притиском је он мењао
исказ? Ево нека одговори, али нека конкретно одговори на то питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво одговорите одакле ви знате да се он плаши,
одакле њему страх када је променио исказ, одакле то вама сазнање?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да не би било тако дошао би овде у
Београд и рекао бих све конкретно. Ми смо га у више наврата молили али
није хтео Неџад, то нема срце, код мене су директно моји рођени из моје
фамилије, Агрону су нешто даљи. Ја сам узео смелост да долазим, а Агрон
није могао и неће он да ремети, он је лекар, он је гинеколог, може доћи на
разне семинаре, конгресе, хоће да живи својим животом.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то значи да ви закључујете чим он није хтео да
дође у Београд да да исказ да је зато, зато што се плаши и променио је исказ?
Да ли је то ваш закључак?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Нормално, ви знате врло добро да је пред
Милошевићем Агрон био врло добар на суду а овде је био сасвим другачији,
видео линком, преко видео линка значи.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Кога се плаши, је ли може молим вас да једном
овај сведок одговори на конкретно питање кога се то Агрон плаши, у
Приштини и у Албанији даје исказ? Кога се плаши?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви знате кога се плаши?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам од пекара пре два дана добио доказ
и рекао ми је не смем доћи у Београд јер путујем за Босну и Хрватску. Ко нас
је убијао. Неће човек да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам да ли тако можете да закључујете, ни
Вијолца нам није дошла.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:И са Вијолцом сам прекјуче седео, она
чак уопште не верује овом суду, зна да су они у слободи, да нису у затвору.
Ја сам узео храброст, вероваћу овом суду да ћете дати заслужену казну, а
тамо ми кажу да се ови шетају по кућама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Одговорио је. Он закључује. Господине
Палибрк он не може конкретно да каже кога се плаши, он каже да закључује.
А ви господине Ђурђићу искључите микрофон.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас судија, ја имам примедбу на
руковођење. На конкретно питање сведок не одговора, ви му пропуштате да
не одговори, а не одговара јер једини закључак, зато и постављамо питање да
су то сведокова мишљења и да немају везе са чињеницама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је закључио да се плаше. Седите.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он је рекао ја мислим да се плаши а не да каже он
се плаши. Он тврди чињенично и да зна зашто се плаши. Друга ствар, у сва
три случаја кад је др Бериша давао изјаву није био овде него је било у Хагу,
било је у Приштини, једном директно, једном видео линком и ко сад, пита га
сведок, ко је на њега вршио притисак? Нек каже ако зна, ако треба да каже не
зна то је моје мишљење, али то је само једна реченица, односно две речи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па није, пет минута нам одговара, он не каже то,
он нам не одговара то. Друга ствар молим вас још једну примедбу кад сам
узео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, не може да се преводи, господине
Ђурђићу седите. Седите, не можете да ја дам образложење.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћете да утврдите истину јер је рекао сведок да
зна које је лице било у стану и шта му је рекло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон вам је искључен, то што сте рекли ништа
није снимљено. Ја сам вас разумела господине Бериша да је то ваше
закључивање да се сведок Агрон Бериша плаши да дође овде а не да ви
имате непосредна сазнања, директна сазнања да је њему неко претио, да он
мења исказ, да се он плаши, значи то је само ваш закључак да, обзиром да
није дошао овде да сведочи да се плаши. Ја сам тако вас разумела.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Слушајте, ја са Агроном живим у једном
дворишту, он је горе, није горе тамо, он је на старом плацу, тамо живим у
истом дворишту са њим, са Агроном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мени не одговарате на ово што сам вас сад питала.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Изволите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ми одговорили конкретно. Да ли је вама
преведено то што сам ја поставила питање?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Боље је било, он је требало овде да
долази али никада није прихватио ту верзију, он је пристао на видео линк,
није био сигуран, то ми је Агрон директно рекао. Нико му није претио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваш закључак да се он плаши?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:За мене да, по мени се он плашио, по
мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате ви питања или немате? Ако немате
седите.
Сачекајте није завршио оптужени.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Око Агрона само да рашчистимо. Агрон није
мењао изјаве, Агрон није мењао изјаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо сада да анализирамо изјаве сведокове.
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Не, не, па да али сведок каже да је Агрон
мењао изјаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ће сведок да каже ми смо ту да ценимо све.
Према томе, поставите питање, немојте коментарисати. Имали сте примедбу,
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рекли сте да имате примедбу на исказ и све је то снимљено, него реците да
ли имате питање за сведока?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Морам да се смирим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није радио него је искључен господин Ђурђић
био. Изволите?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Још једном значи, тражим да се тај човек
који је он то измишљао, шта је то причао да се види ко је, мора да се открије
ко је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате ви питања даље?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Касније, сад не.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја сам апсолутно сагласан са колегом Вељком
Ђурђићем и са оптуженим Нишавићем, јако је битно да чујемо јер евидентно
знамо да сведок зна ко је та особа у питању и уколико не жели да каже све
што зна у поступку а сведок је, то је идентично као да је дао лажни исказ
тако да молим вас да инсистирате на имену тог човека?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има питања још увек за сведока? Изволите
оптужени Репановић?
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добар дан. Господине Ђељал, ја знам да вам
је тешко све што се то десило, мени као човеку, као командиру који је радио
у то време у Сувој Реци жао је што се то десило, а ви схватите како год
хоћете ово, али ја прво да вас питам пошто рекосте да ме познајете добро, не
само мене него познајете и моју породицу какав сам ја човек, да ли сам ја
човек неке преке нарави, какав сам ја био са вама у односима тамо, не само
са вашом породицом него уопште са људима из Суве Реке где сам радио?
Хоћете ли то да кажете ваше мишљење о мени?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја у мојој школи имам мог директора, без
његове наредбе не радим планове и програме, ви као Репановић Радојко прва
одговорност број један јесу твоји полицајци, војници урадили, зашто ви не
знате, прве сте сазнали о конкретном случају о породици Бериша, директан
командир полиције а то су урадили твоји радници, твоји полицајци. Зашто
као човека како сте били нисам чуо нешто лоше уопште а одговорност
молим вас имате као командир полиције.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: У реду, ја вас разумем значи, ви говорите о
мени као командиру и о ономе што су моје дужности биле. Ја вас питам
уопште да ли сте чули нешто лоше за мене конкретно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам то рекао.
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, хвала.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Рекосте малопре у вашем излагању, у вашем
говору да сте, да вам је неко рекао да је мене видео са црвеном «опел
асконом» у близини ветеринарске станице да сам разговарао са неком женом
после овог догађаја који се догодио, овог масакра у занатском центру.
Хоћете ми рећи која су то лица што сам вам рекли да су мене видели ту у
близини?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ако сте ви били у «аскони» видели су вас
из куће Аслан Садикај, Севдије Седикај, «аскону» су видели 15 минута да
сте разговарали ко је био ту у том стану. Са ким сте разговарали, да ли си ти
био? "Аскона" се зауставила и 15 минута је разговарано након масакра.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми после колико времена сам ја
дошао ту да разговарам са том женом после тога што се десило у занатском
центру?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:То је било у току тог дана да ли након
после сат или сат и по времена али у току тог дана виђена је "аскона", била је
ваша "аскона".
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, слажем се ја да је та "аскона", сасвим
лепо сте ви описали црвена "аскона", ја сам возио то возило.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Шта сте разговарали ја не знам.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми још ово. Да ли знате да ли вам је
рекла та Севдије, или ко беше да ли су вам рекли, из којег правца сам ја
дошао са тим возилом, из правца Призрена?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Из центра Суве Реке према полицијској
станици.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ово да не заборавим. Од момента кад сте
изашли кад вам је рекла мајка ваша, тако сам ја схватио, значи мајка вам је
рекла, уплашили сте се, изашли сте из своје куће из Суве Реке, је ли тако, ту
није била полиција, је ли тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Полиција је била у обданишту, ту је била
смештена. Код мојих врата не.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми сад. Којег дана сте ви изашли из
куће?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја сам рекао након што је џамија
подигнута у ваздух по подне значи негде око пола три, три.
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Којег дана?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:28-ог.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, тог дана није била полиција? Значи
полиција је била?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Само су нас уплашили да смо чули да у
насеље Ељшани ликвидирају један по један и ја сам из страха напустио
телефон и кренуо сам, то да вам кажем.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, од 28-ог до 02-ог сте се налазили у
село Кражде, Дубрава, Вранић и онда сте отишли за Призрен и онда сте
отишли за Призрен. Тамо су дошли полицајци и тамо су вам оно што си
причао, је ли тако?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, хвала. Рекосте да познајете Абдулах
Ељшани? Ко је вама рекао да је он страдао ту код ваше беле куће и како сте
ви сазнали да је он страдао баш ту или?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се сведок није рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Првобитно јесте рекао па је после рекао не зна да ли
у полицији или овамо али првобитно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али је рекао, последње што је рекао да не зна.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Једна жртва је била као гост али донели
су један леш и придружили су преосталих тела.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ко вам је рекао?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Агрон је рекао да је видео један леш, у
том тренутку није га препознавао.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, Агрон вам је рекао да је леш донешен
код куће?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, да.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми даље, рекосте да је тело нађено на
гробљу у Сувој Реци Абдулаха Ељшанија. Да ли је то тачно?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да. По основу, на основу изјаве сина
његовог и његове жене јер ја нисам могао све препознавати али према њима
да на том гробљу.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли сте ви били на гробљу на том месту
где је пронађен леш?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Када смо ископавали да.
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ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Реците ми сада да ли је и та хумка била
обележена, тај гроб као и сви остали?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Имали су иницијале на оним дашчицама
али не сећам се броја, не сећам се тога.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли је то исто гробље где су сахрањени и
остали из ваше породице? Значи исто гробље?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Исто гробље.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Још једно питање. Рекосте да познајете
Велибора. Како ви њега познајете, откуд ви њега познајете?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Рекао сам да сам овде видео.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Рекао је да је слушао Велибора у судници.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Да, слушао сам у суду.
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, ви причате из онога што је Велибор
сведочио? Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли оптужени имају још питања? Нема. Изволите?
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Судија, стварно се не бих више јављао, него сам
сад чуо контрадикторан исказ од онога што је данас сведок рекао, ви сте
малопре то рекли да је сведок прво рекао када су га питали за Абдулаха
Ељшанија да он не зна да ли је убијен испред куће или у полицијској
станици, а сада је рекао да је ту донет леш испред те куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо кроз транскрипт али мислим да је
првобитно кад сам ја питала за Абдулаха Ељшанија да је рекао да је он
убијен испред беле куће, чини ми се да је тако први пут.
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Рекао је испред полицијске станице а сада каже
да је ту донет леш, тако да ако може само да решимо?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија, овде нам говори сведок о некој скици
гробља муслиманског, па мислим да му презентирамо, ми имамо овде код
нас скицу да видимо да ли је то та скица коју ми поседујемо у спису?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите с овог увиђаја?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, поготово што је добио од, наводно је неко дао
Љатифи Љатифа, ја мислим да је он био у тој. Слике, има и уцртано.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Овај Пећански пут.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице већа, моје питање би било да ли је то
та скица или тај цртеж да ли му је Љатифи Љатиф то предао или не?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то та скица?
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СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:У оваквом облику али нисам ја видео ту
скицу, дао је бројеве али можда сам био у суду али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нисте видели.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није та?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није та скица. А како сте рекли да сте ви видели
скицу?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па рекао је зато и питам.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Од Љатиф Љатифа је Уснија, први човек
који је радио добио ту скицу и он је описивао где се све налази по броју. Ја
сам рекао да директно скицу ја нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, значи није видео скицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања за сведока? Нема више
питања. Да ли ви имате још нешто да изјавите?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Ја имам још два дана, не могу све да
испричам, али чини ми се дај боже да ће овај суд дати заслужену казну и да
ће јавност на Косову утврдити да ће се случајеви злочина открити како на
Косову такође и у Србији. Ја сам од првог дана пратио ваш рад, рекао сам 5060% и верујем да ће овај суд дати казну, мада јавност тамошња уопште не
верује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај суд поступа према доказима које поседује, по
закону, према томе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Бериша, тај човек
чије име ви нећете да кажете очигледно, који је дошао код Нишавића у
Крагујевац у његову кућу, да ли је то неки полицајац?
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Човек који је радио на ратне злочине који
је истраживао, човек о ратним злочинима који је радио на ратне злочине. Не,
није био полицајац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам вас и разумела.
СВЕДОК ОШТ.ЂЕЉАЛ БЕРИША:Човек који је радио како на Косову, био
је више радио на међународним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам вас разумела. Хвала лепо господине Бериша
можете ићи. Ево сад ћете приговор. Изволите?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас председнице већа, имали смо предлог,
ви отпуштате сведока. Колега Игор је рекао да је дужан да нам каже име и
презиме тог о коме је причао овде да је разговарао са окр. Нишавићем. Он је
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дужан то да каже, то нам расветљава, многе ствари може да нам расветли.
Према томе, ја предлажем да предузмете мере против сведока у циљу
утврђивања идентитета тог лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према овом сведоку да предузмемо мере?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да, је ли сведок кад одбија да одговара на
питања онда суд предузима мере.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, све то тако стоји.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Тако стоји у закону и ја предлажем да примените
закон, а ви одлучите да ли ћете да примените закон или не?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на овог сведока не можемо га присилити да
нам каже.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Можемо га присилити он нема ниједну
привилеговану околност да не одговори, а молим одлуку већа да се одбија
мој предлог да се предузму мере према сведоку ако ви то као председница
већа одбијате за записник овај овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас ја сам предложио. Молим да уђе у овај
записник да се одбија предлог за предузимање мере.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Веће доноси

З
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ОДБИЈА СЕ предлог.

ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Само две, три примедбе на сведочење овог
господина. Прва, Шурета Бериша када је сведочила 04.12., имамо њен
транскрипт, ја сам детаљно и неке ствари бележио, имам за ту групу на
изричито питање овде присутних, вас и бранилаца рекла је да су сви из Суве
Реке, а он сад спомиње и из Крушевца неко лице, очигледно не може да зна
он више од директног сведока и оштећене него му је сигурно неко помогао
да се присети. Следеће, 28.03. да је он исељен из Дубраве, из Вранића опет
спомиње Крушевац, Врање и тако неке јединице прокупачке. Дубрава је
негде између, село Дубрава је негде између Призрена и Ораховца, а Вранић
је негде према Језерским планинама. На том простору у то време апсолутно

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 90/93

ВР

З

01
30

нису биле јединице ни 87. ни мог 37. значи тај податак мора да проверимо и
тачан је, што очигледно да сведок говори неистину и нешто напамет и у
време 26-ог наравно ви знате да је 24-ог и тако даље, 37. изашао из Суве Реке
а део јединице 87. она два вода која су на Дуље, и долазе сваки дан у Сувој
Реци, су били у Сувој Реци 26.03. и већи део тог одреда је 26. дошао у Суву
Реку оно што знамо,па добро битно је да појасним неке детаље да не иде све
на мој рачун.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро имате приговор на тај исказ, то стоји ваша
одбрана.
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Апсолутно и да је, ја говорим само све
тачне податке, није одбрана него истина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Износите вашу одбрану, то тако се третира.
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Одбрана би била кад би говорио мало
нетачне податке. 87. одред је био од тог дана 26-ог смештен у
средњошколски центар и у друге објекте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли, све то има.
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Епа добро, али ово је сад сведок све
причао. Ако бих ја ћутао то би отишли на рачун 37., мене који сам оптужен,
мора те детаље да појасним, мислим да се слажете и да ме разумете. Ево
толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд мора да анализира све доказе.
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Али биће лакше за анализу кад вам ја дам
елементе и сведок па ви онда процените.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите?
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ја приговарам истинитости исказа овог сведока
због тога што је неспорно и свима овде у судници је јасно да је изнео велики
број неистина и полуистине. Сведок је овде са задатком да девалвира исказ
Агрона Берише, да појача исказ Шурете Берише, да направи неке везе и
копче, он зна и више седам дана после 26-ог него Шурета што је сазнала и
зна неколико година после. Детаљно ћу анализирати овај исказ управо у
завршној речи, а ви сте омогућили да неко ко присуствује 50, 60% суђења
овде доводи суд у заблуду и доводи забуну око многих ствари које смо већ
кристализовали. Е сад имамо сведока који је присуствовао суђењима,
оштећен је. Ако је оштећен зна се кад се саслушава оштећени, ЗКП то јасно
прописује. Ако је она сазнања која је данас саопштио суду имао то
саопштити ОЕЦД-у, то саопштити истражитељима Хашког трибунала, а то
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да не буде записано,па немојте молим вас. Па имамо исказе гомиле сведока
које је саслушавао Хашки трибунал итд., који су говорили само о једном
детаљу, сведок зна све, а зна био је на главним претресима. Ето толико,
хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? Хоћете ви опет да приговарате исказу или
нешто друго?
ОПТ. МИЛОРАД НИШАВИЋ: Само једну реченицу сам хтео да не
испустим. То што приговарам то јесте, види се да је важно ово, само једну
његову реч кад је рекао «немој ја да отворим» зашто он мене да брани пре
него што је ово рекао. Он је први изјавио «немој да улазиш дубоко да ја не
почнем да». Зашто ако он мене сумња да сам ја његовог брата, што би он
мене бранио. Значи, цело време је гледао према тужиоцу онако чекао је од
њега не знам шта. Ако тужилац зна нека каже, ако је њему рекао случајно,
ако је њему неко. Не знам ја сад ко је шта је, ово је крупно што је рекао,
значи ја желим да кажем. Ја стојим иза тога никад нико осим Дилпарића у
судници овде кад сам обавио разговор код истражног није са мном разговао
нико што се тиче тих ствари, ни оператива ни нико, чак нисам ни знао. То
сам хтео сам да рашчистим јер види се да човек даје лажне изјаве, али добро
нема везе то је његово да прича, суд да цени и да види шта је. Само толико
сам хтео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко нешто?
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја само имам једну примедбу, односно да не знамо
чији је ово сведок био? Тужилац га није предложио, одбрана га није
предложила као сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оштећена страна, пуномоћник оштећених га је
предложио.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А на које околности, јер имамо те околности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Околности оштећеног.
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Као оштећеног га је предложила а не као сведока, а
ви сте га саслушали као сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Да ли имате још?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само ја да кажем, то нема везе али
највише му је одбрана дала легитимитет да буде сведок јер они су га
испитивали на околности суочења, а ја сам га питао само за оштећеног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, да ли имате још нешто? Изволите?
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АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Имам онај предлог који 3 године већ овде
истичем суду. Ми смо данас опет изгубили, страшно водим рачуна о
времену, ми смо изгубили цео дан на човеку који има посредна и то смо
видели каква посредна сазнања, крајње научена и крајње како се зове
инструисана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте постављали питања молим вас.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сам поставио само једно питање али је пре
тога набаљезгао овде толико неистине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако да разговарате. Господине Палибрк
не можете, седите.
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Могу. Према томе, ја молим суд, ја сад хоћу свој
предлог, ја молим суд, то сам рекао и после саслушања Хисни Берише, да
суд као једна моћна институција не дозволи више овакве злоупотребе са
оваквим сведоцима који апсолутно јер ви то једини имате инструмент да
онемогућите, не можемо ми то као одбрана. Значи, трећи пут исти предлог
стављам јер овако стварно ако будемо губили време на сведоке који цео дан
нама овде причају шарене лаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, предлог је да не губимо време на неким
сведоцима, је ли то?
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Он је требао данас да буде саслушан само две
ствари да ли се придружује кривичном гоњењу и да ли истиче
имовинскоправни захтев.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим вас сведоке Идриза Хаџијаја и
Станковић Сашу.
Станковић Саша и Идриз Хаџијај. Позвала сам само да вам саопштим
да данас не можемо због истека радног времена, значи не можемо да вас
саслушавамо данас него мораћете доћи сутра.

К.В.2/2006

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 12.01.2009. год

Страна 93/93

Суд доноси
РЕШЕЊЕ

01
30

Главни претрес СЕ ПРЕКИДА а наставља 13. јануара 2009. године.
Што је присутним сведоцима Идриз Хаџијају и Станковић Саши
саопштено уместо позива.
Сутра у 09,30 часова.

Хвала вам лепо, наставићемо сутра.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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