К.По2 бр.4/2015
Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 07.09.2017. године
Председник већа: Добар дан. Седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К.По2 4/15 против
оптужених Миладиновић Топлице и других због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ, у саизвршилаштву у вези са чланом 22
КЗЈ, по оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године и
других, последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од
22.12.2015. године.

Констатује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић;

-оптужени Топлица Миладиновић је ту, Поповић Срећко је ту, Кастратовић
Славиша је ту, Богићевић Бобан је ту, Корићанин Вељко такође, Сокић Абдулах је ту,
Мишић Синиша присутан, Крстовић Владан је ту, Павловић Лазар такође, Ивановић
Милан неко ми рече да није ту, добро.
-присутан је пуномоћник оштећених Никола Чукановић.
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-за оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић, за кога се
јавља адвокат Крсто Бобот.;
-за оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић. Јел` ту колега? А да
извињавам се, само ми се... јел` не могу баш увек да вас ...
-за оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје ту;
-за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот;
-за оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша, за кога се по
заменичком пуномћју претпостављам јавља и то Андреа Вукомановић рецимо. Е онда
није, имам овде једну женску особу... Јел` имате Ви пуномоћје? Ајте ми само још
једном име? Ако већ има онда нема потребе, само укључите микрофон и кажите за кога
се јавља ...
Адвокат Данијела Миладиновић: За адвоката Небојшу Перовића, адвокат
Данијела Миладиновић.

Председник већа: Миладиновић, по заменичком пуномоћју које сте приложили
на прошлом главном претресу.
Адвокат Данијела Миладиновић: Да.
Председник већа: Добро.
-за оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић,
-за оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић,
-за оптуженог Крстовић Владана, адвокат Ненад Петрушић, ту сте, такође и за
оптуженог Павловић Лазара,

-за оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић, за кога се по
заменичком пуномоћју јавља адвокат, ајте још једном, Миладиновић сам запамтио ал`
нисам ...
Адвокат Данијела Миладиновић: Миладиновић Данијела. И судија само да
кажем за Милана Ивановића, он је имао саобраћајну незгоду и претрпео је повреде
телесне. Сломио је обе ноге, ја мислим да се он у болници налази сада а ми ћему ту
лекарску документацију доставити накнадно.
Председник већа: А кажите ми кад је била несрећа?
Адвокат Данијела Миладиновић: Ја не знам тачно датум, али била је пре пар

Председник већа: Пар дана?
Адвокат Данијела Миладиновић: Да.

01

Председник већа: Добро.
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дана.

Констатује се да је на претрес... Извињавам се, приступио је сведок Сабрије
Љуши колико сам обавештен.
Тумачи јел` су ту? Гани Морина?
Судски тумач Гани Морина.
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Констатује се да на претрес нису приступили сведоци Лирија Гаши рођена `62.
године, намерно говорим годиште пошто има две Лирије Гаши са различитим
годиштима, која се како је суд обавештен јуче вратила са административног прелаза,
као ни сведоци Халит Гаши и Тахир Кељменди уредно позвани, а није приступила ни
сведок Лирија Гаши рођена `71. године за коју нема доказа да је позив уредно примила.
Што се тиче Лирије Гаши као што рекох вратила се са прелаза, кренула је са
ћерком, е ту се сад нешто око докумената закомпликовало, па ћерка није могла да
пређе, па се и она вратила ето. Колико ја знам, толико сад и Ви знате.
Дакле ту нам је сведок Сабрије Љуши.

Шта ћемо за Ивановић Милана, ја имам предлог ал` прво да чујем Вас тужиоче,
имате предлог неки?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па ми можемо да издвојимо поступак у
односу на њега па да саслушамо сведока да не би долазио поново.
Председник већа: Шта Ви кажете колегинице? Само укључите нам микрофон
сваки пут, неће бити снимљено.
Адвокат Данијела Миладиновић: Сагласна сам да се раздвоји поступак.
Председник већа: Сагласни сте.
Адвокат Данијела Миладиновић: Да.
2

Председник већа: Добро. Јел` има неко против од бранилаца, мислим да је
практично, жена је дошла... Добро.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Раздваја се кривични поступак у односу на окривљеног Ивановић Милана по
оптужници Ктрз број 4/10 од 22.12.2015. године и у односу на кога ће се поступак
посебно довршити, док
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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да се у односу на преостале окривљене главни претрес одржи и настави у фази
доказног поступка.
Главни претрес је јаван.
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Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног
претреса биће саставни део записника о главном претресу.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

да се у доказном поступку као сведок испита Сабрија Љуши.
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Добро. У сваком случају ако случајно превидим на крају, имате обавезу да
доставите Ви или сам окривљени, њему је сад можда мало теже, доставите неки
лекарски извештај за Ивановић Милана и да видимо какве су прогнозе, јер у реду је ад
хок у неком моменту раздвојити из техничких разлога без обзира што сам ја рекао да ће
се довршити посебно, то је законска формулација, али то не би требало да се деси тако,
па да видимо до ког момента ће то бити уз наду да ће се он наравно што пре опоравити,
његово здравље је наравно најважније, а онда и поступак да може да дође и да спојимо
за њега поступак и да, али у сваком случају нам треба неко лекарско уверење, тако да
доставите то, нек` буде рок 5 дана, није преклузиван рок, Ви кад стигнете биће времена
до наредног главног претреса да можемо да планирамо.
Зовите нам сведока. Добар дан. Изволите. Е сад слушалице требају и њој, а
требаће и вама због преводиоца или ћете га чути, не знам, али ја ћу сигурно ставити, а
Ви сад процените.

Јел` се чујемо? Гани, јел` се чујемо? Е ја вас чујем сад. Ви мене чујете? Е, само
да видимо дал` ћете чути и сведока. А добро, то је био онај официјални део, а у овом
делу ће сведок сведочити па Ви и њој реците да спорије... Ајте пробајте контакт са њом
представите се и тако даље да видимо како то функционише сад. Морина ја Вас чујем,
ал` не знам дал` Вас она чује, а ја треба да Вас чујем на српском.
Судски тумач Гани Морина: Ја сам јој рекао пошто је дошла данас као сведока
да говори мало спорије да би превод био квалитетнији. Ако не чује да нас упозорава.
Ето то је то.
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Председник већа: Добро. Јел` она Вас, дакле чула Вас је и разумела јел` тако?
Добро. Да ли браниоци чују? А јел` имате слушалице ту неке? Дајте им слушалице.
Молим? Дал` чујете Ганија довољно добро?
Судски тумач Гани Морина: Да ли браниоци чују мој превод молим вас?
Председник већа: Треба и Ђорђевићу треба и... нећу право на квалитетну
одбрану да ускраћујем. Сада ћемо да видимо ко слабије од бранилаца чује. Колега и за
вас тамо важи исто ако... Тужиоче Ви чујете добро?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро чујем, видим.
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Председник већа: Добро. Окривљени да ли чујете? Кажите ако не чујете.
Колега Петрушићу Вама, како стојите Ви? Имате. Добро. Ајмо још једном. Ја вас чујем.
Да ли браниоци чују сад, слушалице, све у реду. Добро.
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Добар дан. Дали сте личне податке на главном претресу 03.10.2011. године, да
ли се нешто у међувремену мењало од личних података оно што се наравно може
мењати, адреса, породично стање и тако даље.
Сведок Сабрије Љуши: Не нема никаквих промена.

Председник већа: Дакле, са личним подацима као на записнику о главном
претресу од 03.10. 2000.....
Сведок Сабрије Љуши: Да, исти су лични подаци од задњег суђења.
Председник већа: 03.10.2011. године без измена.
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Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате
на постављена питања... Јел` довољно споро, Морина?
Давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни да одговарате на
поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили знатној
материјалној штети и кривичном гоњењу. Испричаћу вам и текст заклетве за сведока,
Ви ћете само рећи „да“.
Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питана говорити
само истину... Не морате понављати рећи ћете на крају... говорити само истину и да
ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Председник већа: Добро. Дали сте исказ пред истражним судијом 05.07.2010.
године, потом и на главном претресу 03.10.2011. године. Да ли остајете при исказима
које сте дали у овом суду?
Сведок Сабрије Љуши: Да, стојим иза речи које сам изјавила под тим
датумима.

Председник већа: Добро. Ајте нам укратко испричајте догађај, ако се сећате
датума, времена, када је то било, шта се десило и тако даље, па ћемо после евентуално
постављати питања.
Сведок Сабрије Љуши: Хвала Вам. Ја се зовем Сабрије, из Ћушке, Општина
Пећ, 14.05.1999. године...
4

Председник већа: Станите, станите... да ли се чује, или се не чује...
Судски тумач Гани

Морина: Да ли се чује превод,

молим вас?

Председник већа: Ја чујем превод. Ставите на српски, има албански, нађите
српски, нађите му тамо да ја не тражим. Није ствар у појачавању него у опцији, добро,
ајте наставите да видимо да ли су добро нашли.
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Сведок Сабрије Љуши: Ја се зовем Сабрије Љуши из Ћушке, општина Пећ.
14.05.1999. године у селу Ћушки, Пећ, општина Пећ, дошли су Срби, тачно у мом селу
у 7 сати ујутро, ми смо побегли и отишли код Хасана Бећај, они су нас издвојили од
мушкараца, значи жене и мушкарце, узели су нам злато што смо имали...
Председник већа: Да Вас не би касније враћао, када кажете Срби само кажите
Срби цивили или нецивили, или ако нису цивили који су шта су?
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Сведок Сабрије Љуши: Било је и цивила, било је и оних који су носили браде,
било је маскираних, било је са капама, били су са реденицима око врата, они су нас
издвојили, односно раздвојили жене и мушкарце, узели су нам златне ствари, узели су
нам новац, касније су и живот узели људима. Онда су их убили па су касније их
запалили, то је најтеже дело, то значи је злочин над злочинима. Да би изгубили све
трагове, они су их запалили, да ли то постоји, да ли то постоји негде или да ли постоји
такво мања казна за њих.
Председник већа: Добро, ајте нам сада где су вас..

Сведок Сабрије Љуши: Код мене 9 чланова породице су убијени, ко се данас
брине о мојој деци постављам питање суду. Ја патим од потешкоћа што имам у глави,
докле ће то да траје овако.
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Председник већа: Ајте нам испричајте сада детаља, ко је одведен где, да ли се
сећате тих неких детаља знате... Шта сте Ви конкретно видели?

Сведок Сабрије Љуши: Дакле 14. као што сам рекла ми смо били жене и
мушкарци код Хасан Бећаја, издвојили су нас у три групе, у једној кући су водили
мушкарце, дакле на три места су водили мушкарце, а нас жене су затворили у једном
дворишту. Након сељења они су наредили да се попнемо на тракторе. И онда су их
запалили да би изгубили, уништили трагове. Онда су нас водили до „Заставе“ тамо и да
нас наравно убијају и децу и нас жене, рекли су да се попнемо на тракторе. Ајде
тражите сада НАТО, па зовите сада да им помогну. Они су убијали цивиле, да су били
наоружани ајде ајде, али они су били ненаоружани и били су цивили.
Председник већа: Је ли се сећате ко је у коју кућу одведен, ко је у којој кући
убијен, нешто сте о томе причали, ајте нам сад то нешто поновите чега се сећате ако се
сећате?

Сведок Сабрије Љуши: Да, сећам се у селу Гашија, Саита Гашија био мој
супруг Скендер Љушај, Џафер Љушај, Ук Љушај, Рамиз, Аријан и Хазир који је некако
се спасио од тог догађаја. Сви су били изгорели, било је јако тешко да се идентификује,
остали су били само кости њихови.
Председник већа: Добро, ајте да сада не буде то да Вам ја постављам питања,
морамо неки ред да испратимо, ја сам мислио мало да Вас усмерим, ако сте завршили
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Ваше слободно излагање, онда ћемо прећи на питања па ће Вам можда тако бити
једноставније. Тужиоче?
Сведок Сабрије Љуши: У реду.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Госпођо Љуши ја бих имао пар питања. Па
бих кренуо отпочетка.
Председник већа: Само приближите мало микрофон да Вас и ми чујемо мало, е
тако.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Па бих дакле кренуо отпочетка догађаја.
Пре тога бих Вам предочио да сте и на главном претресу и у току истраге Ваш исказ
почели речима „био је то петак 14. мај рано ујутро, дошли су Срби, ушли нам у
двориште...“ везано за тај почетак имао бих нека питања. Прво ме интересује где се
тачно налази Ваша кућа у селу Ћушка, да ли можете да определите место рецимо у
односу на улаз у Ћушку, или у односу на магистрали пут и у односу на насеље Хасан
Бећај?
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Сведок Сабрије Љуши: То је пут који води према Приштини, и са леве стране
ми нисмо толико далеко само једна ливада стоји између Хасан Бећаја и наше куће.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли то онај магистрални асфалтирани пут
за Приштину?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли вам је тај пут ближи или насеље
Хасан Бећ?
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Сведок Сабрије Љуши: Не, Хасан Бећај је близу, ми нисмо ишли путем до
Хасан Бећаја, него смо ишли преко ливаде.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците нам да ли је неко тада, тога јутра, у
двориште ваше куће ушао и ко је ушао ако је ушао?

Сведок Сабрије Љуши: Да, било је Срба. Ја сам била тада удата, имала сам 4
године брака, ја сам тада познавала неке али сада стварно не бих могла познавати јер
прошло је већ 18 година од тада.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате како су ти Срби који су
ушли у ваше двориште изгледали?

Сведок Сабрије Љуши: Да, били су маскирани, офарбани, имали су шешире
неке, и имали су наравно реденике око врата обешени, ми смо почели да бежимо кроз
ливаду, али су нас сустигли до Хасан Бећаја, и покупили су нас у једну гомилу.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, журите мало сачекајте да Вас
питам молим Вас. Реците ми да ли су ти људи који су ушли, како их описујете, да ли су
били наоружани?
Председник већа: Пребаците сада на њен канал.
Сведок Сабрије Љуши: Да. Сви су били наоружани.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ко је тада када су они ушли у ваше
двориште, ко је био код вас у кући?
Сведок Сабрије Љуши: Сви смо били, цела породица. Тада смо почели да
попијемо кафу на балкону када смо видели да ушли и после тога смо ево као што сам
рекла морали смо да одемо код Хасан Бећаја.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су они рекли зашто улазе у ваше
двориште?
Сведок Сабрије Љуши: Не.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су нашто тражили од вас?
Сведок Сабрије Љуши: Злато, новац, ајде да видимо где је НАТО, ми смо сви
били цивили.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Где сте се Ви налазили у том моменту када
су то рекли и када су вам тражили злато? У дворишту, или у кући?

Председник већа: Чекајте секунд. Секунд. Кажите шта је, дођите до микрофона.
Станите, станите, станите. Станите, Сабрије станите, Сабрије. Да чујем шта, кажите?
Дођите до микрофона.
Сведок Сабрије Љуши: Код Хасан Бећаја....
Председник већа: Сачекајте, сачекајте мало.
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Оптужени Владан Крстовић: Господине судија, мислим да превод није у реду,
у почетку када је давала излагање у једном моменту је рекла да су их утоварили у
трактор и рекли идите сада нека вас гађа НАТО, а сада је управо рекла поменула је и
УЧК а преводилац то није пренео. Када су ушли код њих у стан, код њих у дворишту
питали су где је, где вам је сада НАТО да вам помогне и где је ваш УЧК, то је она
рекла, а преводилац то није превео.
Председник већа: Морина јесте чули ово, је ли поменула УЧК?

Судски тумач Гани Морина: Чуо сам, не. Рекао је само јесте тражили НАТО
ајде сада тражите поново НАТО.
Оптужени Владан Крстовић: И УЧК, ако је снимано имате у преводу.

Судски тумач Гани Морина: УЧК није споменула тако да због тога није ни
преведено.
Председник већа: А имамо и снимак. Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Госпођо Љуши, мене за сада интересује
само ситуација када су ти људи ушли у ваше двориште и да ми кажете шта се у вашем
дворишту и у вашој кући издешавало?
Сведок Сабрије Љуши: У нашој кући ништа није се догодило, само смо
почели да бежимо и почели су да нас гађају. Ухватила сам децу, деца су била
7

малолетна, један 4 године, један је узео мој супруг а један сам ја узела. Почели смо да
бежимо ливадом и они су нас дакле дошли иза нас тако наоружани и сустигли су нас
код Хасан Бећаја.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, реците ми зашто сте кренули према
Хасан Бећу а не према магистралном путу ка Приштини, који вам је ближе?
Сведок Сабрије Љуши: Па тог тренутка ми ништа нисмо мислили друго, то
јако брзо се догодило да душе су нам биле, живот је био у питању, прво што смо
помислили само да тражимо начин како да побегнемо и да спашавамо децу.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Када сте кренули према Хасан Бећу, преко
тих ливада, да ли вас је неко од људи који су ушли наоружани пратио?
Сведок Сабрије Љуши: Да. Па они су и пуцали, они су ишли иза нас и ми смо
само почели да трчимо али су они нас сустигли.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су вас они на неки начин
усмеравали где ћете ићи из вашег дворишта?

Сведок Сабрије Љуши: Не. Ми смо се уплашили, они су пуцали у нашем
дворишту и ми смо ишли тако да бисмо спасили децу. Када су нам рекли да се попнемо
на тракторе....
Заменик тужиоца за ратне злочине: То долази после, пазите, то долази после.
Ви дођете сада до насеља Хасан Бећ, шта се дешава ту? Где сте се зауставили?
Сведок Сабрије Љуши:
Бећаја...

Да, зауставили смо се код споменика, код Хасан

П
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је ту било још неког од
становништва и од сељана из села Ћушке? Да ли је још неко дошао из других крајева
села?
Сведок Сабрије Љуши: Да, Кељменди, Гаш то су села.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли се ви ту окупљали сви на том
месту у Хасан Бећу?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли можете да определите прецизно где
сте се тако скупили?
Сведок Сабрије Љуши: Ми смо били скупа данас где је споменик у делу и
двориште.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Чије је то двориште?

Сведок Сабрије Љуши: То је пут био, али ми смо били код Хасан Бећаја. Ту
близу Хасан Бећаја је пут.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Поменули сте двориште?
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Сведок Сабрије Љуши: Да, то је Саитово двориште, дакле Лирије Гаши која је
била овде као сведок.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како се зове Саит?
Сведок Сабрије Љуши: Саит Гаши, Лирије Гаши, као сведоци који су били.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Пазите, сада ћу Вам нешто рећи, на
главном претресу 03.10.2011. године, овде је убележено транскрипт, или аудио запис са
Вашег сведочења на страни 12 Ви кажете да је то двориште куће Саљи Реџе?
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Сведок Сабрије Љуши: Да, да. Двориште Сали Реџе, након што су нас
раздвојили од мушкараца тамо су нас водили, пре него што су пуцали на мушкарце
наше, јер на путу су нас раздвојили жене и мушкарце. Након тога су нас водили у
двориште Сали Реџе.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кад кажете да сте се ви скупили ту код
споменика, јел` сте се сви ту скупили и мушкарци и жене и деца заједно?
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Сведок Сабрије Љуши: Да, да, сви смо били скупа ту.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Затим у Вашим исказима Ви кажете да је
вршено издвајање мушкараца, када је то почело и ко је то радио?
Сведок Сабрије Љуши: Око 7 сати, приближно око 7 сати ујутру, јер ми нисмо
имали ни времена да гледамо колко је сати, кад смо стигли код Хасан Бећаја узели су
нам златне ствари, новац и раздвојили нас. Ми смо били с једне стране, а мушкарци су
држали руке као што сам рекла и онда су нам рекли да полазимо. Све су, што су имали
по џеповима то су им одузели. После су их ставили у три собе, нас издвојили, водили
су нас у Реџином дворишту.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Мене пре тога интересује кога су то
издвајали, да ли су издвајали мушку децу или само старије мушкарце?
Сведок Сабрије Љуши: Раздвојили су мушкарце и оне који су били мало
старија деца да кажем. Езен Љушају су рекли да нам покупи новац.
Заменик тужиоца за ратне злочине:
Љушај и да ли је он издвојен?

Кажите ми колко година има Ерзен

Сведок Сабрије Љуши: Да, један Србин му је рекао где ти је мајка, а
претпостављам да га је препознао и дозволио му је да иде кући након што је покупио
тај новац.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Шта по вама значи то кад кажете старију
децу су издвајали?
Сведок Сабрије Љуши: Вероватно да би их стрељали.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Не, него шта подразумевате, шта по вама
значи старије дете, колико то старије дете има година па је издвојено?
Сведок Сабрија Љуши: Ариан Чаушов стриц мог ...
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Председник већа: Не, не, не, Морина, кажите следеће, није ствар да наброји ко
је у питању него колико имају, преко колико година су та старија деца која су
издвајана. То хоће тужилац да пита.
Сведок Сабрије Љуши: Било је 17 година, и 18 година ти младићи.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Пазите сад морам да расчистимо јел` сте
раније рекли у истрази мушка деца преко 15 година.
Сведок Сабрије Љуши: Па да нормално, они старији значи имали су око 18
година.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Можете ли да опишете људе који
су то радили и раздвајали мушкарце на начин који кажете? Како су изгледали, да ли су
били у униформи, да ли су били наоружани?
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Сведок Сабрије Љуши: Да. Један који је носио меткове значи тај реденик рекао
нам је да се издвојимо из те гомиле, један је носио шешир и само пуцао у вис и викао је,
а било је и доста других.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли неко од тих присутних који су дошли
и вршили раздвајање рекао због чега то раде?
Сведок Сабрије Љуши: Да. Сећам се да је један од њих споменуо Агим Чекуа
али толико су деца плакала да нисмо могли да чујемо детаљно као што Ви тражите, јер
свако дете је почело да плаче. Ми смо настојали да смиримо децу.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте ви непосредно видели то
раздвајање мушкараца од вас свих?
Сведок Сабрије Љуши: Да.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Где су они издвојени?

Сведок Сабрије Љуши: Код гробља, поред гробља тамо на путу. А једну
гомилу су возили у кућу Азем Реџе...
Заменик тужиоца за ратне злочине: То иде после, само мало...
Сведок Сабрије Љуши: ... а другу код Дем Гашија.

Заменик тужиоца за ратне злочине: То кад су их издвојили и одвели код
споменика да ли је поред њих неко стајао?
Сведок Сабрије Љуши: Да било је.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Тај који је стајао да ли је био наоружан и
шта је имао од оружја ако можете да кажете?
Сведок Сабрије Љуши: Да био је наоружан, али нисам приметила коју врсту
оружја носи, било је дуге цеви, кратке цеви али ми нисмо приметили, нисмо уопште
препознали које врсте оружја је то. Сећам се оног ко је носио тај реденик са мецима,
носио је једно мало веће оружје.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Како су они носили то оружје, о рамену
или у руци?
Сведок Сабрија Љуши: Било је који су носили у руци али било је и на рамену.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел` се сећате колико је њих било са
оружјем око ових издвојених мушкараца?
Сведок Сабрије Љуши: Ја мислим да су сви били. То је било време рата ту се
не гледају какве врсте оружја носе, то је било тешко.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја вас питам колико је њих било поред
ових издвојених мушкараца?
Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато тачно да ли је било њих деветоро или
десеторо јер ја сам била поред те деце која су малолетна деца и нисам више пазила,
нисам обратила пажњу на тачан број.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате ко је био ту присутан
поред вас и деце?

Сведок Сабрије Љуши: Да. Колико се сећам био је један у полицијској
униформи а један је био маскирани носио је једну црну маску. Кад смо се попели на
тракторе псовали су нас. Узео је кекс од деце и бацио на улицу, јер дете је било две
године а стално је плакало. Е сад Ви мени тражите шта је догодило, шта је догодило, па
то, тешко је било приметити све. Циљ је био убити, запалити и да се изгуби сваки траг,
е то је злочин.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја знам да то вас највише оптерећује
наравно што је и нормално, али мене интересује да ли још неко од Ваших стајао поред
вас када су мушкарци издвојени у том дворишту из села Ћушке и колико је вас било
ту?
Сведок Сабрије Љуши: Да, биле су и друге две жене, Кељменди, Чауши са
презименом. Чауши је убијен и ставили су га, оставили га у ВЦ, Чауш Љуши, то је
стриц.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте да је Ерзен Љуши скупљао

новац.

Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине:

Када је то било, пре раздвајања или

после?

Сведок Сабрије Љуши: Да, не то је било пре раздвајања. Мушкарце су
раздвојили рекли су им да стављају руке како сам рекла и нас жене су ставили у други
ред.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Поменули сте на почетку Вашег данашњег
излагања да су их они делили у групе јесам ја добро то разумео?
Сведок Сабрије Љуши: Да. Да, то је истина.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли Ви то видели?
Сведок Сабрије Љуши: Да, једну групу коју су водили у двориште Азема
Гашија ја сам подигла главу и ведела сам издвојили су мушкарце и онај који је носио те
меткове значи реденик он је ишао за њима.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли можете да нам кажете колико њих
је издвојено према Аземовој кући, а колико је војника било ту присутно?
Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато, чим су узели мушкарце мене су
затворили у двориште Азема Реџе. Ја сам покушала да изађем али нисам успела.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте видели то одвајање у групама,
по групама?
Сведок Сабрије Љуши: Да, да. Ја сам побегла из једне групе Садри Аземија сам
оставила децу и тад сам приметила шта се догађа. Скоро су убијали и мог сина јел` су
мислили да сам нешто ја ту сакрила.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Да ли знате у колико група су
подељени мушкарци?
Сведок Сабрије Љуши: Да, у три групе.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли знате где су одведени?
Сведок Сабрије Љуши: Да, да, да, знам, па и Ви сигурно знате.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете ли нам рећи где је једна група
отишла, где друга, а где трећа?

П
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Сведок Сабрије Љуши: Прву групу су послали у Аземовој кући, два - три Срба
су ишли за њима, друга група је упућена у Саитовој кући, а трећа група водили су код
Дем Гашија, а његов отац чини ми се, не сећам се тачно име ту се спасио још један који
се презива Кељменди то је Реџ Русуфија. То је била једна кућа која није била
реновирана.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажите ми где је Ваш супруг био за то

време?

Сведок Сабрије Љуши: Он је био са мном у кући, тад смо почели да попијемо

кафу.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Мислим, у насељу Хасан Бећај да ли је
Ваш супруг издвојен заједно са осталим мушкарцима?

Сведок Сабрије Љуши: Да, да. Знам кад је пружио руку да се поздрављамо и
додирао ми је нос сину, један аутоматом га је мало позади дотакао, јел` ја сам тад имала
двоје деце.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли знате ...
Председник већа: Ми вас не чујемо сад Морина.
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Сведок Сабрије Љуши: Ја сам једно дете носила у наручју, друго дете држала
сам, он је, мислим на супруга, он је додирнуо то друго дете за нос пре него што је
отишао, а овај који је нас пратио наоружан једним оружјем њега дотакао мало позади.
Заменик тужиоца за ратне злочине: И он је био заједно са издвојеним
мушкарцима?
Сведок Сабрије Љуши: Мислите на мог супруга?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да.
Сведок Сабрија Љуши: Јесте, узели су му сина од наручја и отишао у кући

9

Саита.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте видели....

Сведок Сабрије Љуши: И пет других мојих, његове браће.

01

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте видели Вашег супруга и да ли
сте видели где га одводе у коју кућу?
Сведок Сабрије Љуши: Да, видела сам да га шаљу у Саитовој кући.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли знате како се, шта се догодило са
њим и са осталима из његове групе у Саитовој кући када су одведени?

П
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Сведок Сабрије Љуши: Да, тог тренутка ми смо почели да се попнемо на
тракторе, њих су убијали, дакле пуцали на њих, онда су рекли да се попнемо на
тракторе, да не бисмо видели шта се догађа. Када су нас слали до школе, почели су да
псују, ја сам сишла са трактора, побегла сам, и тог тренутка сам видела људе како горе.
Нашла сам Хазира, а ви знате Хазир ко је, он нас је тада спасио, он је рекао ево убијају
и онда сам ушла у тој соби где је пао и кров са зграде, онда сам покушала да рукама да
нађем супруга али џаба.

Заменик тужиоца за ратне злочине: То је било после, реците ми само ово, да
ли сте видели моменат када група у којој се налази Ваш супруг Рамиз улази у Демову
кућу?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте видели шта се дешава у тој

кући?

Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Шта сте видели?

Сведок Сабрије Љуши: Рекли су им да седну, прво су пуцали на ноге свима,
онда су они пали, онда су... стрељали су, прво су гађали по ногама јер су били сви у
седећем ставу, од страха да није неко остао жив они су их пуцали у главу, али Хазир
Чаушов син је био јако здрав, видео је Хазира....
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците ми, кажете видели сте све то што
описујете сада, где сте Ви стајали и како сте...
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Сведок Сабрије Љуши: Сакрила сам се код јабука јер ту је била башта.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли одатле могли да видите шта се
дешава у соби у кући?
Сведок Сабрије Љуши: Само сам видела тада када је он поред врата затворио
врата и наравно имао је аутомат са собом.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли чули да пуца, јесте ли чули
пуцњеве?

9

Сведок Сабрије Љуши: Да, сви смо то чули и деца и жене су почеле да плачу
од страха, цела Ћушка.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажите ми откуд знате да су прво пуцали
у ноге, а после у главу?

01

Сведок Сабрије Љуши: Изашао је један Србин и рекао је ја сам све поубијао, а
онај други као дај, уђи још једном. И он је ушао, затворио врата и немојте ме питати
даље молим вас јер вероватно знате шта, знате доста добро.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Нешто нам реците само о убиству Чауша
Љушија? Неспорно да је и он убијен, да ли сте то видели?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Како је то било?

П
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Сведок Сабрије Љуши: Убиство нисмо видели, само смо га видели код
тоалета, код ВЦ-а и толико. Знам да су од Чауша затражили возила, да би спасио сина,
био је млад јер он је имао само тог сина који се звао Аријан, он је отишао да узме новац
кући да би спасио сина, али су тражили и возило од њега. Када је донео возило видио
сам да су га, да су подметнули ватру. Када су убијали његовог сина, он је покушао да
побегне али су га достигли, сустигли до ВЦ-а и ту су га убили. Дакле, то је ВЦ који је у
дворишту од дасака.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Госпођо Сабрија, кажете нисте видели
убиство, одакле Вам сазнање да је Чауш Љуши убијен и да му је ауто спаљен и да је дао
неке паре?
Сведок Сабрије Љуши: Ја нисам видела како је убијен, само сам видела да је
убијен и да му је гркљан био исечен. Они су нас извели до „Заставе“ да би они изгорели
и да прође мало време и да би се ти да кажем трагови изгубили, нестали.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, и Ви сте колико сам разумео Ваше
раније изјаве од „Заставе“ се вратили у село?
Сведок Сабрије Љуши: Да, са тракторима.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте учествовали у сахрањивању
преминулих?
Сведок Сабрије Љуши: Да, заједно са ЕУЛЕКС-ом.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте тада видели ко је све убијен у
ове три куће и да ли сте тада видели....
Судски тумач Гани Морина: Само моменат молим вас, је ли рекла нешто да су
били присутни и страни фактори који су нам показали те посмртне остатке који су били
у цирадама или омотани.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Тај дан када сте се вратили из „Заставе“ у
село, да ли сте свраћали у ове куће које сте поменули где су групе мушкараца убијене?
Сведок Сабрије Љуши: Да, ја сам била прва.

9

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте препознали људе који су ту у
кући убијени?

01

Сведок Сабрије Љуши: Тог тренутка као по виђењу можда би се сетила њих,
али након 18 година то је тешко сада говорити ко је био. Само сам чула да су понекад
рекли „Чакал“, „Чакал“, псовали, претили, деца су плакала...
Заменик тужиоца за ратне злочине: А јесте ли препознали убијене људе у
кућама?

Сведок Сабрије Љуши: Ишла сам у Сали Реџиној кући, био је један који се
звао Бећ Кадрија, он је био убијен на степеништу и била му је, била му је одсечена, ја
сам нисам се осећала добро, нисам била уопште у нормалном стању, водили су ме код
лекара, дали су ми инфузију од тог тренутка и дан данас патим психички због те
трауме.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Када сте Ви кренули из Ћушке на
тракторским приколицама како то произилази из досадашњег Вашег исказа, да ли сте
видели где су ти људи наоружани који су били у Ћушкој то урадили, отишли?
Сведок Сабрије Љуши: Да, након што су стрељали мушкарце, рекли су да се
попнемо на те тракторе, водили су нас на главни друм у правцу Приштине, тамо до
„Заставе“, они су отишли на доле са џиповима и још нека средства друга превозна
мислим.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су ти наоружани људи имали нека
средства везе са собом, и мотороле?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: И само имам још ово ако се сећате Ајше и
шта је то било са Ајшом и њеном минђушом коју сте поменули раније? Можете ли нам
рећи.
Сведок Сабрије Љуши: Да, да. Имали смо предмета од злата доста, имали смо
новаца и када су јој узели сина 18 година, њеног сина, она је заборавила једну минђушу
на уши и пришао је један рекао је дај скини то, шта си то ставила. Она тог тренутка није
уопште мислила на то, него је од страха гледала само у правцу сина и он тада ухватио
за уво, она на брзину ухватила своје уво и повукла то.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли повредила уво?
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Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато стварно тог тренутка да ли је озледила
уво или не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли су и колико новца од Вас узели,
одузели?
Сведок Сабрије Љуши: Мени није познато колико су новаца узели, али од
Чауша су узели више, од Скенедера Кељмендија су узели новац, ја знам само колико су
узели од мога мужа јер знам колико је он имао.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците колико?

9

Сведок Сабрије Љуши: Нас новац не интересује, они су одузели живот
људима, а не занима нас новац.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немам више питања.
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Председник већа: Добро. Одбрана? Редом. Изволите, само се представите.

Адвокат Борислав Борковић: Адвокат Борислав Борковић бранилац оптуженог
Срећка Поповића. Госпођо Љуши Ви сте видели убијање, видели сте раздвајање, рекли
сте да је било и цивила, да ли су ти цивили раздвајали?
Сведок Сабрије Љуши: Да.

Адвокат Борислав Борковић: Да ли су ти цивили убијали?

Судски тумач Гани Морина: Извините молим Вас да ли су цивили убијали или
су....
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Адвокат Борислав Борковић: Да ли су цивили убијали?
Сведок Сабрије Љуши: Да, да.

Адвокат Борислав Борковић: Госпођо Љуши.....
Сведок Сабрије Љуши: Ако питате тада смо били кући.

Адвокат Борислав Борковић: Не разумем.
Председник већа: Нисам ни ја разумео ово. У ком контексту тада смо били

кући?

Адвокат Борислав Борковић: Ја питам да ли су цивили убијали?

Председник већа: Рекла је да су цивили раздвајали, да ли су ти цивили и
убијали?
Адвокат Борислав Борковић: Рекла је да, убијали су.
Председник већа: И рекла је да.
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Сведок Сабрије Љуши: Да, брата мог супруга они су убили, он је чувао овце
тада.
Адвокат Борислав Борковић: Дакле цивили су убили Вашег брата и супруга?
Председник већа: Не, брата њеног супруга.
Сведок Сабрије Љуши: То је било у групи, неки су били цивили, неки су...
Адвокат Борислав Борковић: Добро, разумео сам, дакле убијали су и цивили.
Сведок Сабрије Љуши: Да.

9

Адвокат Борислав Борковић: Госпођо Љуши је ли Ви знате ко је убијао те
људе, ко су ти људи што убијају?
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Сведок Сабрије Љуши: Не сећам се имена, нам да је један имао шарену
униформу, знам да је био један који је умро у Белгији или где је умро, и да је био још
један....

Адвокат Борислав Борковић: Госпођо Љуши Ви сада кажете, мешате имена,
јесте Ви некада та имена онда знали можда, па сте их заборавили, јесте ли Ви икада
знали ко је убијао?
Сведок Сабрије Љуши: Ја сам тада стварно знала, како се зову, али сад не могу
да се сетим, јер имам потешкоће, главобољу, ја више пијем сада лекове него што једем
хлеба.
Адвокат Борислав Борковић: Како сте Ви тада знали како се зову? Како сте Ви
тада знали како се они зову, откуд Вама њихова имена?
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Сведок Сабрије Љуши: Они који су били у тој гомили они су их препознали,
па су им споменули имена, тај, тај и тај су узели су нам новац и тако даље.

Председник већа: Извините колега, да ли сте уопште малопре, нешто ми сада
сигнализирају, јесте поменули било које име и презиме, малопре у задњих, последњих
три минуте?
Адвокат Борислав Борковић: Не.

Сведок Сабрије Љуши: Ја сам споменула, али стварно овог тренутка не могу
да се сетим.
Председник већа: Малопре, пре минут или два сигнализирају ми да сте
споменули, сада да ја не помињем неко име и презиме, српско име и презиме?
Сведок Сабрије Љуши: Рекла сам Зорана, за Зорана...

Председник већа: А презиме?
Сведок Сабрије Љуши: Из Ћушке је он.
Председник већа: Рече Јашовић, или како?
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Сведок Сабрије Љуши: Јашовић.
Судски тумач Гани Морина: Ја би Вас замолио да буде мало паузе врло кратко
између питања и одговора јер овде се мењају канали.
Председник већа: А добро, добро. Ви нас подсетите ако мало, запамтите та
питања што имате.
Судски тумач Гани Морина: Важи.
Председник већа: Чекајте, чекајте, хитно а, хитно? Е Сокићу могу мислити
Вама хитно, али... је ли баш хитно? Баш. Ајде једну паузу да направимо.

9

Адвокат Борислав Борковић: Па минут, нека изиђе он.
Председник већа: Ајде за минут па се враћате, ајде брзо. А Ви морате сачекати
онда, седите мало.
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Сведок Сабрије Љуши: У реду.

Судски тумач Гани Морина: Господине судија, председниче.
Председник већа: Јесте рекли нешто?
Судски тумач Гани Морина: Да.
Председник већа: Кажите.

Судски тумач Гани Морина: Рекао сам њој пошто је дала знаке да је мало
уморна да Вас замоли да седне ако осећа потребу.

П
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Председник већа: Добро. Може да седне и овамо поред пуномоћника тамо може
да седне. Или да примакнете столицу, само не знам, не волим да не видим лице. Хоћу
ли видети лице, ако седне овде. Дајте ту столицу ако може да се види.
Сведок Сабрије Љуши: Хвала Вам господине судија, хвала Вам пуно.

Председник већа: Е добро. Хоћете Ви, дајте чашу воде молим вас или већ, је ли
можемо да наставимо Сабрије?
Судски тумач Гани Морина: Рекла је да има једно питање за Вас.

Председник већа: Ајте после ћемо питање за мене, а моје питање сад је је ли
може да настави сада или, сада када је села је ли можемо да наставимо?
Сведок Сабрије Љуши: Да, нема проблема.

Председник већа: А Кастратовић није дошао? Колега тише само мало, колега.
Скинете слушалице и онда схватите да сте били гласни. Ништа. Колега изволите.
Адвокат Борислав Борковић: Дакле ја бих подсетио да је сведок на главном
претресу 03.10.2011. године изјавила да не...
Председник већа: Само мало спорије да би тумач могао...
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Адвокат Борислав Борковић: Да, изјавила је да не зна и да не би никог
препознала ко је пуцао, је ли код тога исказа остаје?
Сведок Сабрије Љуши: Ја нисам препознала сада по имену само једног, ја
нисам их препознала, али сам знала отприлике који су ти људи.
Адвокат Борислав Борковић: Ја не разумем нека објасни.
Сведок Сабрије Љуши: Нисам их препознала, али сам знала за те људе, нисам
препознала појединачно ко.
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Председник већа: Шта значи знала, да ли је чула да их неко ословљава или у
ком контексту је знала за те људе?
Сведок Сабрије Љуши: То сам изјавила јер сам по виђењу рекла и тако сам
изјавила, али други људи су их препознали, ја лично не.

01

Адвокат Борислав Борковић: Немам више питања.

Председник већа: Добро. Има ли питања још? Не. Нисте пребацили на мој
канал.

Сведок Сабрије Љуши: Господине судија малопре сам Вас замолила, има
једно питање за Вас, када сам већ дошла.
Председник већа: Добро, кажите.
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Сведок Сабрије Љуши: Ја сам оставила децу кући, ја сам већ два дана овде, ја
имам и материјалне губитке, ко ће надокнадити ово што сам ја изгубила ова два дана
јер ја нечим морам да храним децу, јер ја нисам у радном односу. Ја да би гајила децу
чистим по кућама.
Председник већа: Ми можемо да платимо превоз, можемо да платимо,
изгубљене дневнице, наравно уз извештај послодавца о изгубљеној.... нема превоз, знам
али генерално платимо превоз када неко долази, али Ви имате обезбеђен превоз, дакле
дневнице уколико сте запослени и извештај од послодавца да сте изгубили одређене
дневнице због доласка овде, то можемо да вам надокнадимо, превоз који Ви немате,
иначе можемо да надокнадимо, али Ви немате те трошкове око превоза јер сте
доведени, нисте имали те трошкове. Ајте после ћемо, да наставимо тај део. Колега
Ђорђевићу изволите.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Председниче ја сам се пре свега јавио што сам
на неки начин хтео да се захвалим госпођи Љуши што је дошла, дошла је на и пред
истражним судијом и на главном претресу и сада за разлику од других сведока чији
исказ би био можда и значајнији обзиром на начин на који су били саслушавани у
претходном поступку, иако то није везано за оно што ја радим, али са своје стране
сматрам да и таквом сведоку и треба надокнадити нешто што се некада у жаргону звало
дангуба, без обзира да ли је то формалним некаквим папиром покривено. А што се тиче
питања имао би само два питања за госпођу Љуши, када је већ дошла да нам разјасни,
тужилац је почео од 14. маја, значи овај датум који је предмет оптужбе, пошто ми
знамо да је у село Ћушка било и раније долазака војске и полиције, да ли нешто она о
томе зна када је то било у односу на овај догађај, 15, месец дана или више, и да ли је
тада било убистава, пљачке, паљења и стим у вези да ли су то исте групе?
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Сведок Сабрије Љуши: Да, било је, дали су били исти људи или не, ја не знам,
али кућу мог девера они су запалили и кућу Дем Љушија, значи 17. истога датума су
запалили, али и друге куће, и многе друге куће.
Председник већа: Да ли је било убијања у тим ранијим случајевима, то је био
део питања браниоца?
Сведок Сабрије Љуши: Да, било је.
Председник већа: И да ли су то исте групе, исти људи, или неки други? Као и
ово 14.?

01

9

Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато можда су били други људи, али мени
није познато, оно што се догодило у Ћушку мени је познато али шта је било даље не,
шта је било раније није ми познато јер ми нисмо смели тада да изађемо на улицу јер су
они ту циркулисали, односно кретали се сваки дан, јер асфалт је близу наше куће.
Једнога дана су дошли значи Срби 01. маја и тражили су једно јагње да би славили, 01.
маја дакле како сам рекла дошли су код Љушаја возилима и тражили једно јагње, или
једну овцу да кажем, да би као мезе, мој муж је то одвео њих тамо код врата да не би се
деца уплашила и он им је предао то, и тада су они отишли, то се догодило 01. маја. 14.
маја догодило се ово друго што сам рекла.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: У селу Ћушка у том периоду и у то време да ли
је било осим становника села још неких људи из других села, или других градова да
тако кажем?
Сведок Сабрије Љуши: Мислите на убиства или?
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Не, мислим уопште у том периоду поред
становника Ћушке да ли је било и других људи који су дошли као избеглице или по
неком другом поводу?
Сведок Сабрије Љуши: Да, било је и гостију из других села, места.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Можете ли да определите колико је то било
људи са стране, а колико становника Ћушке, отприлике наравно у то време?
Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато, знам да је било гостију, знам да су
неки били и увијени али не знам број страних, односно оних који су дошли, то је око 49
или 52 који се третирају као гости који су били тада присутни.

Председник већа: Чекајте, чекајте, извините, 49 или 52 то ми мало није јасно то
је релативно прецизна бројка, ајте проверите то са...
Судски тумач Гани Морина: То говори о оним лицима који нису били из села
Ћушке, који су били као гости и број оних који су били као гости, као који су убијени
креће се између 49 и 52 особе.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Мало је нејасно.
Председник већа: Не зна колико их је било ако сам ја добро разумео, Морина
Ви ме исправите ако ја грешим, од тих који су били са стране гости, убијено је између
49 и 52?
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Сад је јасније.
Председник већа: Не, не, ја питам, можда нисам...
Сведок Сабрије Љуши: Било је између 49 и 52 убијених, 49 је мештана а 3 су
били гости који су били ту и они су убијени ту заједно са овима.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Само још једно питање, на почетку свог
излагања сте рекли да су у село дошле групе наоружаних цивила како смо сазнали из
претходног питања, полиције и војске, да ли можете да одредите колико је то било
људи укупно који су дошли у село, цивили, војска, полиција?
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Сведок Сабрије Љуши: Не сећам се тачно броја колико их је дошло, колико је
било јер тог тренутка ми смо осетили само страх и нисмо бројали људе...тог тренутка
само смо могли да их гледамо а не да их бројимо јер смо били забринути за децу и како
да спасимо децу.
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ајмо на други начин....

Председник већа: Да ускочим са једним питањем, а да ли сте визуелно онако
приметили којих је било више- цивила, војске или полиције? Да ли сте могли, нисте их
бројали то је у реду, али.... Пређите до овога па ћете ми рећи када дође време.
Сведок Сабрије Љуши: Знам да је један био у војној униформи шарено одело,
дакле било је и полицајаца....
Председник већа: Да, али онако визуелно да ли сте успели да определите има
више цивила, више војске, или више полиције, или више неких других униформисаних,
да ли сте могли то да...?
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Сведок Сабрије Љуши: По мом мишљењу више је било војника.
Председник већа: Више је било војника. Добро. Извињавам се да чујем само
окривљеног можда је нешто око нечег што је... кажите.

Оптужени Владан Крстовић: Господине судија, опет на питање адвоката
колико је, да ли може да зна колико је отприлике било укупно војника, цивила,
полицајаца, она упорно прича да је било 9 или 10, а преводилац то не преводи, значи
упорно о томе прича да је било 9 до 10, сад је чак поменула 7...
Председник већа: Морина јесте чули?

Оптужени Владан Крстовић: А преводилац није у ниједном тренутку навео
бројку њену коју је она рекла.
Судски тумач Гани Морина: Малопре ако нисте чули, ја нисам крив, јер ја
немам времена да понављам ствари овде, рекао сам да је рекла била били су отприлике
9 или 10-торо, и рекла је да је међу њима било војника, било је полицајаца, а било и
цивила, поменула је да је видела једног војника у униформи војничкој, носио је шарену
униформу, е то сам преводио, а ви ако не верујете узмите оно што је снимљено па ћете
бити увиђавни.
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Председник већа: Морина, Морина, не можете Ви да будете строжији од мене,
сада сте Ви строжији од мене као председника већа, чули смо Вас рекли сте, пустите ја
да будем строг. Добро.
Судски тумач Гани Морина: Реците. Нисам ја строг, ја само кажем оно што
сам рекао.
Председник већа: Јесте, јесте богами.
Судски тумач Гани Морина: Океј.
Председник већа: Вратите се. Изволите Ђорђевићу.

9

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Обзиром на тај број лица који сте сада
поменули у односу на број становника Ћушке заједно са....
Председник већа: Којих лица, којих лица, будите прецизнији...
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ових наоружаних лица који су дошли...
Председник већа: Добро.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Које је поменула по броју колико их је било, у
односу на број становника Ћушке, мушкараца, да ли су то гости или само мушкарци, да
ли је тај број становника Ћушке.....
Председник већа: Чекајте, чекајте...

Адвокат Мирослав Ђорђевић: ...И гостију био много већи од броја људи који
су ушли у ваше село?
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Председник већа: Може, може, причали смо већ о томе, али ако сте поменули,
јесте сугестивно, али може, причали смо својевремено.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Причали смо о томе.

Судски тумач Гани Морина: Да ли да преводим то што је бранилац питао?

Председник већа: Па било би у реду.... Да ли је много већи био број мушких
становника Ћушке са овим гостима у односу на број оних, наоружаних који су ушли у
село?

Сведок Сабрије Љуши: Далеко мањи је био број оних који су дошли. Било је
мало тамо код Љушаја, али далеко мањи је број био.

Председник већа: Е она сада прича о онима који су дошли са стране. Питање
браниоца, они дакле једни су наоружани, једна група наоружаних, војници, полицајци и
цивили, то је једна група, да ли је њих било много више или много мање у односу на
мушке, одрасле мушке у селу?
Сведок Сабрије Љуши: Нисам сигурна о броју који је тада био присутан, знам
да је било и гостију који су били убијени. То је одговор.
Председник већа: Добро, није баш али...
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Додуше није одговор...
Председник већа: Није, није.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Али ако не може да се изјасни...
Председник већа: Није то било питање, мислим да је мало проблем мало у....
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Преводу...

Сведок Сабрије Љуши: Већи....

9

Председник већа: Па не знам да ли у преводу, али ајте пробајте овако део
реченице по реченицу, дакле са једне стране наоружане групе које су ушле у село, са
друге стране одрасли мушки у селу, колико је којих било, колико је више или мање,
или да ли је уопште било више тих наоружаних у односу на остале одрасле мушкарце у
селу?
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Судски тумач Гани Морина: Сада је схватила.

Сведок Сабрије Љуши: Већи је био број људи, мушкараца са села у односу на
број наоружаних лица која су дошла.
Председник већа: То нас занима. Добро.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ако може судија да се изјасни, већи да ли је то
много већи или....
Председник већа: То никада нећемо добити одговор на то питање, ајте следеће
питање.
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Добро. Добро. Само имам још једно питање. У
том периоду, пре и после тог догађаја, да ли је било борбених дејстава у околини села,
да сте Ви чули, борбу око Ћушке и околних села Пећи?
Сведок Сабрије Љуши: Да било је.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Пре тог догађаја о коме сада говоримо и после
тог догађаја? И пре и после тог догађаја?
Сведок Сабрије Љуши: Да, било је и пре и после.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ја немам других питања.
Председник већа: Мислио сам да сад следи оно питање...

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Е па не.
Председник већа: Које колега који није ту данас воли да пита. Не. Добро.
Изволите колега, представите се, изволите.
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Адвокат Ненад Петрушић: Ја ћу наставити отприлике то што алудирате на
колегу Перовића. А с ким су се водиле те борбе, између кога су се водиле те борбе пре
и после 14.маја?
Сведок Сабрије Љуши: Говорило се међу Србима да је то оружани сукоб
између припадника УЧК. Али у нашој кући и тамо о чему ми говоримо сад није било,
ми нисмо имали припаднике УЧК. Ми смо тада спавали, били смо на спавању када су
они дошли и почело је то паљење.
Адвокат Ненад Петрушић: Добро госпоођо, није било у Вашој кући, а да ли је
у селу Ћушка, да ли је из села Ћушка било припадника УЧК?
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Сведок Сабрије Љуши: Могуће да је било, нисам сигурна.
Адвокат Ненад Петрушић: Немам више питања.
Председник већа: Добро.
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Сведок Сабрије Љуши: Своју кућу, свој кућни праг свако брани. Да сам ја
била наоружана можда бих и ја неког убила, јер кад неко дохвати дете за косу и вуче то
можете претпоставити како ће човек да реагује.

Председник већа: Оптужени питања? Приђите и укључите микрофон,
представите се.
Оптужени Славиша Кастратовић: Добар дан, имао бих једно питање
поштовани суде. Питао бих госпођу Љуши у односу на Пећ према Ћушкој, како иде
њена кућа, јел иде прво Хасан бећ па њена кућа или како?
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Сведок Сабрије Љуши: Нормално, то је у правцу Хасан бећине куће. Где се
данас налази „Петрол“, ти светлосни апарати они гледају на наше двориште. Јако добро
Вама је познато јер Ви сте трчали кроз ту ливаду и пратили сте нас до Хасана бећаја, па
и други.
Председник већа: То није питање. Даље питање.

Оптужени Славиша Кастратовић: Јел иде прво Хасан бећ насеље или њена
кућа, или како иде већ?
Сведок Сабрије Љуши: Моја кућа је близу асфалта, то близу Чаушија тамо где
сте ишли да узмете оно возило.

Оптужени Славиша Кастратовић: Питање гласи јел иде прво Хасан бећ
насеље па Ваша кућа, или Ваша кућа па Хасан бећ?

Сведок Сабрије Љуши: Моја кућа је близу улице а Хасан бећина кућа је мало
дубље, мало даље.

Оптужени Славиша Кастратовић: Па интересује ме како је бежала у Хасан бећ
према војсци, зашто није бежала према Плављану ниже, него је ишла према војсци и
полицији?
Председник већа: То је питао тужилац зашто у том правцу, она је објашњавала.
Даље питања.
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Оптужени Славиша Кастратовић: Немам више питања.
Председник већа: Хвала лепо. Кажите ми, у колико група су подељене жене?
Сведок Сабрије Љуши: Три групе.
Судски тумач Гани Морина: Три групе, ако се нисам чуо добро.
Председник већа: Три групе?
Судски тумач Гани Морина: Да.
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Председник већа: А јел се сећате шта сте рекли истражном судији 05.07.2010.,
две групе су биле кажете?
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Сведок Сабрије Љуши: Прво су нас издвојили у три групе, онда су мене
водили у двориште Сали Реџе, а другу туру водили код Хакије или ту близу у
двориште. Прво су нас раздвојили у три групе, е онда су формирали две групе и
ставили су нас тамо у двориште. Дакле, рекли су нам да идемо у том дворишту и ту су
нас водили.
Председник већа: Да ли се придружујете кривичном гоњењу окривљених, да
ли истичете имовинско правни захтев?
Сведок Сабрије Љуши: Нормално да да.
Председник већа: Добро.

Сведок Сабрије Љуши: Ко ће се старати о мојој деци убудуће.
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Председник већа: Да. Што се тиче сад оног питања које сте Ви мени поставили
пре десетак минута, рекао сам Вам шта..., осим онога што сам Вам навео, евентуално
ако сте имали трошкове за храну које сте платили и то могу да Вам надокнадим, али
можемо да решимо то и после, ако сте имали трошкове за храну. Не знам о којим
трошковима Ви још говорите мени?
Сведок Сабрије Љуши: Ја Вас разумем, ја сам за јуче и за данас требала сам да
добијем у еврима око 80 евра, ја немам друге приходе.
Председник већа: Од кога 80 евра?

Сведок Сабрије Љуши: Ја као домаћица чистим куће да бих издржавала децу.
За јучерашњи дан и за данас ја сам требала да примим 80 еура. Ја сам то оставила да би
дошла данас овде да сведочим.
Председник већа: 40 евра дневно? Добро, и Ви тражите дакле тих 80 евра које
сте изгубили за два дана, ако ја Вас добро разумем?
Сведок Сабрије Љуши: Да.
Председник већа:
Добро. Питања још да ли има? Срећко изволите, за
микрофон, укључите, представите се и питајте. Осим ако није за мене.
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Оптужени Срећко Поповић: Добар дан. Питао бих госпођу пошто каже да није
било УЧК из Ћушке, да ли јој је познато ко је Агим Чеку и ко је Скендер Чеку?
Сведок Сабрије Љуши: Ви јако добро знате ко је Агим Чеку и онај други Чеку,
али ово што ме питате...
Председник већа: То је питање за Вас, да ли знате ко су њих двојица. Не да ли
окривљени зна, него да ли Ви знате.
Оптужени Срећко Поповић: Али она тврди да није било из Ћушке...
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Сведок Сабрије Љуши: Да, то су сељани, из нашег села. Скендер је убијен, а
Агим је жив.
Оптужени Срећко Поповић: Где је убијен Скендер?
Председник већа: Нисам чуо питање?
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Оптужени Срећко Поповић: Где је убијен Скендер Чеку?
Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато.
Оптужени Срећко Поповић: У Љођу.

Сведок Сабрије Љуши: Није ми познато, не знам. Ја знам само за моје село.
Председник већа: Срећко, јел Ви знате где је убијен Скендер?
Оптужени Срећко Поповић: Молим?
Председник већа: Јел Ви знате?
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Оптужени Срећко Поповић: Па они су га ставили на споменик да је убијен у
Ћушку, а Скендер је погинуо у Љођу. У Љођи '98.године. Немам више питања.
Председник већа: Добро.

Сведок Сабрије Љуши: Знам да је убијен те године, али где је убијен не знам.

Председник већа: Добро, питања нема. Личну карту сам Вам вратио. Хвала
лепо што сте били и сведочили. Довршено у 16.21. Хвала лепо можете ићи.
Сведок Сабрије Љуши: Хвала Вам.
Председник већа:

Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Главни претре се одлаже, наставак се одређује за:
Ајте да ја кад је заказано, да не заборавимо то.
-26.10.2017.године у 14.30 часова, судница 2.
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Сведок може да иде, сведок може да иде.
Што се присутнима саопштава, а обавештење ћу вам доставити који ће бити
план. Довиђења. Колегинице Ви доставите или он, Вама мислим да је лакше, као што
рекох медицинску документацију за Ивановића. Добро, колега изволите.
Судски тумач Гани Морина: Уморан сам па нисам добро схватио, јесте ли
одредили следеће рочиште за 26.10., у 14.30?
Председник већа: Нисам Вас чуо сад.
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Судски тумач Гани Морина: Да ли сте одредили за 26.10., у 14.30.
Председник већа: Јесте, тако је, тако је.

Судски тумач Гани Морина: Зато што сам стварно много уморан и нисам
добро Вас чуо.
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Председник већа: Добро сте ме чули, добро сте ме чули.
Судски тумач Гани Морина: Добро, хвала.
Председник већа: Изволите.
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Адвокат Крсто Бобот: Ја нисам хтео да реметим ритам процесни, већа и пошто
је сведок приступио, ја такође поштујем сведоке који се одазову позиву овога суда и
дођу овде да непосредно исказују о својим сазнањима, а мој процесни предлог је мало
другачије природе. Наиме, одбрана није хтела до сада да истиче то као проблем,
међутим у једном другом кривичном предмету који се одвија пред истим овим
одељењем, имамо правноснажно решење Апелационог суда у Београду-Одељења за
ратне злочине, у питању је решење Кж2 По2 7/17 од 05.07.2017.године. У том решењу
је, тим решењем је преиначено првостепено решење Посебног одељења Вишег суда у
Београду за ратне злочине, и правноснажно је констатовано да од 01.01.2016.године, па
све до именовања новог Тужиоца за ратне злочине, Тужилаштво за ратне злочине није
имало овлашћеног да кажемо заменика на том главном претресу и дошло је до одбачаја
оптужнице. Није спорно да је сада изабран нови Тужилац за ратне злочине, да је сада
другачија процесна ситуација, међутим, долазимо у процесну ситуацију да су пред
овим већем, у том периоду одржани главни претреси 25.01.2016., 22.02.2016.,
17.03.2016., 21.04.2016., 06.07.2016., и по мојој евиденцији у питању су још претреси
07.фебруар ове године и 24.март ове године. Процесно одбрана истиче да су сви ови
главни претреси одржани без овлашћеног тужиоца. Ми имамо правноснажну одлуку
Апелационог суда о томе. То је процесна ситуација с којом мислим да ово веће мора да
се позабави, то је апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка. Са неког
становишта тактике браниоца да Вам кажем поштено да није било укидања у овом
предмету ја ово не бих истицао, али пошто сам свестан да нема два укидања у једном
истом поступку, ми ову битну повреду практично не можемо да употребимо у
другостепеном поступку. Из тог разлога истичемо да су сви ови претреси одржани без
овлашћеног тужиоца, сматрамо да су као такви процесно да кажемо непостојећи и из
тог разлога истичемо да су сви докази изведени на тим главним претресима
неупотребљиви и пред овим већем, а евентуално и пред већем другостепеног суда.
Хвала.
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Председник већа: Ви се направили једну анализу коју ми смо већ, како би
рекли о томе размишљамо већ поприлично. Али нисте нам дали ни један..., мада ја могу
да..., не морате да дате предлог, али ја могу да га...
Адвокат Крсто Бобот: Могу да формулишем. Предлог је да се сви ти докази
који су изведени изведу поново.
Председник већа: Добро. Да се изведу поново, добро. Тужиоче.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако је предлог да се сви докази понове из
разлога које је колега поменуо, ја се противим том предлогу. Пресуда на коју се, и ако
наше право наравно није прецедентно право, пресуда на коју се колега позива...
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Председник већа: Решење, решење....
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Односи се на акт, пресуда Апелационог
суда која је коначна и дефинитивна и правноснажна, односи се на акт који се зове
оптужница. Оптужница у овом предмету је измењена у време док је Тужилаштво за
ратне злочине имало тужиоца.

Председник већа: Не знам да ли сте испратили браниоца. Не прича он о
оптужници, овде је оптужница у последњем моменту што би рекли, пред...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја причам на шта се односи пресуда на
коју се бранилац позива, а не оно шта је он рекао.
Председник већа: Не, не, позива се на решење Апелационог суда.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Решењем Апелационог суда један акт
тужилаштва означен као акт који не постоји. Тај акт је оптужница. То решење не
помиње заступање заменика тужиоца у конкретном кривичном поступку. Дакле,
односи се само на акт тужилаштва који се зове оптужница. То хоћу да кажем. С тим у
вези да поменем члан 2 тачка 6 Законика о кривичном поступку који каже Јавни
тужилац је Републички јавни тужилац и тако даље, па онда каже заменици јавног
тужиоца. Јавни тужилац, значи лице које је овлашћено да буде на претресу је заменик
јавног тужиоца, и то лепо пише у овом закону, из тих разлога се противим овом
предлогу.
Председник већа: Добро. Мислим да нема потребе, како бих реко. Нисте нам
то као проблем сада, Ви знате да....
Адвокат Крсто Бобот: Није проблем оптужница овде, овде је проблем одвијање
претреса без овлашћеног тужиоца...
Председник већа: Јасно, јасно, предузете радње.

Адвокат Крсто Бобот: Није тачна аргументација правна уваженог заменика
тужиоца за ратне злочине, функција заменика извире из функције тужиоца. Заменици
замењују тужиоца, ако нема тужиоца овлашћеног онда ни заменичко овлашћење не
важи. И то је суштина овог решења Апелационог суда у Београду, тако је одлучено и то
прави процесни проблем, а иначе и сам члан 416 ЗКП-а, чак предвиђа да веће може да
одбаци оптужницу и у току главног претреса ако нема овлашћеног тужиоца, што значи
да...
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Председник већа: Значи да смо ми то требали да урадимо по Вашем мишљењу
одавно.
Адвокат Крсто Бобот: ...Давно урадити у овом већу, али и ја као бранилац
сада...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Погледајте датуме...
Председник већа: Чекајте, чекајте.
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Адвокат Крсто Бобот: Имам аргументацију Апелационог суда, то нисмо хтели
да истичемо до сада, али с обзиром на ову правноснажну одлуку то сада јесте процесно
једна ситуација коју веће мора да реши и предлог је да се практично ти докази који су
изведени на главним претресима понове.
Председник већа: Јесте. Тужилац је изнео своју аргументацију. Кажите Сокићу.
Не можете сад, могли сте и тамо Сокићу. Ево Сокићу, ко да се први пут у згради овде
Сокићу.
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Оптужени Абдулах Сокић: Хвала. Ја бих Вас замолио ако могу да идем за
Босну на пар дана, од брата ми је ћерка много болесна, па ако би дозволили. Ништа
друго.
Председник већа: У Босну на пар дана. Ко је болестан.
Оптужени Абдулах Сокић: Од бураза ћерка.
Председник већа: Од бураза ћерка?

Оптужени Абдулах Сокић: Да. Братичина.
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Председник већа: Који је то период?
Оптужени Абдулах Сокић: Па сад Ви можете да одредите кад хоћете, може и за
мјесец дана, није проблем никакав. Она је у болници.
Председник већа: Добро. У болници је јел?
Оптужени Абдулах Сокић: Да, у Сарајеву.

Председник већа:
болесна?

Добро. Тужиоче? На пар дана у Босну, ћерка од бураза је

Заменик тужиоца за ратне злочине:
кооперативан.

Нека иде, он је показао да је

Председник већа: Нек иде? Добро. Ајте веће ће одлучити о томе. О овоме
обзиљно већ размишљамо. Има неколико процесних ситуација о којима ми
размишљамо а нешто ћемо да сигуран сам да...Можете да идете.
Довршено у 16.32 часова.

Записничар

Председник већа-судија
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