К-По 2 бр.4/2015
Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 27.06.2019. године
Председник већа: Добар дан. Седите.
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Веће суди у неизмењеном саставу.

7

Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По 2 4/15 против
оптужених Миладиновић Топлице и других, због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ,
по оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године и
других... Срећко! ...последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10
од 22.12.2015. године.

Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,
-пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић,
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Приступили су браниоци оптужених:
-за оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић,
-за оптуженог Поповић Срећк,а адвокат Борислав Борковић,
-за оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје,
-за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот,
-за оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша,
-за оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић,
-за оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић,
-за отпужене Крстовић Владана и Павловић Лазара, адвокат Ненад Петрушић
-за оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић.
Јел су оба тумача ту? Јесу. Ко је стигао од тумача?

Судски тумач Гани Морина: Ја сам овде господине судија преводилац Гани
Морина.
Председник већа: А шта нам је са Едом?

Судски тумач Гани Морина: Ја мислим да ће Еда сад да дође. Ево већ улази.

Председник већа: Улази.

Судски тумач Гани Морина: Да, да.
Председник већа: Приступили су судски тумачи Еда Радоман Перковић и Гани
Морина.

Приступили су и сведоци Хајрије Демаку и Фатон Демаку.
Ја сам све осим оптужене, да.
Оптужени Топлица
Кастратовић Славиша...

Миладиновић

видим

ту,

Поповић

Срећко

такође,

Адвокат Боривоје Стругар: Долази, имам сад информацију долази само неки
застој је био, долази...
Председник већа: Кастратовић јел`. Добро.
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Богићевић Бобан ту, Корићанин Вељко је ту, Сокић Абдулах је ту, Мишић
Синиша је ту, Крстовић Владан је ту, Павловић Лазар је ту и Ивановић Милан је ту
отпужени. Добро.
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Дакле рекао сам да су приступили сведоци Хајрије Демаку и Фатон Демаку. Није
приступио сведок Авдуљ Хисени који је према извештају ЕУЛЕКС-а достављено
Служби за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима преминуо.

Дакле констатује се да бранилац оптуженог Кастратовић Славише изјављује да
се у међувремену чуо са оптуженим и да је неки... Где доле?
Адвокат Боривоје Стругар: Кажем неки застој у саобраћају је био, он долази из
Краљева.
Председник већа: Аха, да је застој у саобраћају и да је кренуо на главни претрес.
Добро. А јел` рекао где је?
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Адвокат Боривоје Стругар: Није само је, кратко је...
Оптужени Бобан Богићевић: Пре десетак минута је био код сајма.
Председник већа: Аха.

Адвокат Боривоје Стругар: Пре 10 минута је бо код сајма, био је негде застој у
саобраћају, па је онда због тога...

Председник већа: Да, да, добро у реду, него само размишљам да сачекамо мало
или да... Ајте овако, да не раздвајамо па спајамо па да ту сад правимо циркус, него
направићемо једну паузу малу... Ајте ми улазимо за 15 минута, а он за то време значи
прошло је 10 па још ових 15 од сајма, мислим знам колко треба од сајма нек је и гужва,
па онда ћемо да наставимо. За 15-так минута ето. Добро, добро, онда ћемо одмах да
констатујемо.
Констатује се да адвокат Горан Петронијевић обавештава суд да мора због
других обавеза да напусти главни претрес те моли да му суд одобри да напусти главни
претрес, а мењаће га адвокат Крсто Бобот. Ви имате та заменичка ваша међусобна,
добро. Добро, у реду. Видимо се за 15-так минута.
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Добар дан, седите поново. Кастратовић дошао, добро.
Дакле констатује се да је приступио оптужени Кастратовић Славиша.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да се главни претрес одржи и настави у фази доказног поступка.

7

Што ми нешто изгледа да има мање адвоката, знам да Петронијевић је морао да
иде, јесу остали ту, јесу. Добро.
Главни претрес је јаван.
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Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа са главног
претреса биће саставни део записника о главном претресу.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се у доказном поступку као сведоци испитају Хајрије Демаку и Фатон
Демаку.
Зовите нам Хајрије Демаку. А ви спремите слушалице. Тумачи те канале
проверите тамо. Тумачи јел` се чујемо, бар ја да видим дал` вас чујем?
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Чујемо се наравно. Јел` ви нас чујете?
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Председник већа: Ја вас не чујем.

Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да ли чујете сад?
Председник већа: Е чујем вас, чујем вас. Добар дан.
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Добар дан.

Председник већа: Ја вас чујем. Ставите на „срб“. Дајте колеги Ђорђевићу нема
слушалице.

Дајте јој слушалице да стави. Наместите јој то лепо. Еда видите сад ви дал`
можете да успоставите с њом ту везу.
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Чује, реагује кад постављамо питање.
Председник већа: Е добро.
Дакле приступила је сведок ХАЈРИЈЕ ДЕМАКУ, идентитет утврђен у личну
карту која истиче 04.06.2029. године, која јој се након увида враћа.

3

Добар дан.
Сведок Хајрије Демаку: Добар дан.
Председник већа: Кажите ми ви сте овде били на главном претресу 06. јуна
2013. године и тада сте дали неке личне податке, јел` се нешто мењало од тих личних
података, адреса пребивалишта везано за оне чињенице које се евентуално могу мењати
или су подаци остали исти?

7

Сведок Хајрије Демаку: Ја сам Демаку Хајрија, живим у Захаћу, не знам дал`
сам била 06. јуна, можда сам била 14. јуна.
Председник већа: Мени овде стоји да је то 06.06.2013. године. Да ли се нешто
мењало од ваших података?
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Сведок Хајрије Демаку: Не знам, пре 5 година сам дала изјаву у Приштину
након ...

Председник већа: Еда, Еда, дакле питање од личних података да ли се нешто
мењало, не питамо за изјаву.
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Да, да, њој се поставља то питање али
ово је њен одговор.
Председник већа: Па ви јој сугеришите да се ради о њеним личним подацима да
ли се нешто мењало или су исти као када је оставила прошли пут.
Сведок Хајрије Демаку: Не, нема измена, све је исто.
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Председник већа: Добро.

Дакле са личним подацима као у списима.

Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате
на постављена питања.
Сведок Хајрије Демаку: Добро, добро.

Председник већа: Давање лажног исказа представља кривично дело, нисте
дужни да одговарате на поједина питања ако бисте себе или себи блиско лице изложили
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Испричаћу вам и
текст заклетве за сведока, а ви само треба да кажете „да“ да не понављате цео текст.
Заклињем се својом чашћу да ћу...

Сведок Хајрије Демаку: Разумела сам, немам шта ја сад да говорим неистину,
оно што сам говорила раније то ћу и сад.

4

Председник већа: Добро. Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред
судом будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати. Она само треба да каже „да“, не мора да понавља цео текст.
Сведок Хајрије Демаку: Да.
Председник већа: По, по, добро.
Сведок Хајрије Демаку: Да, оно што сам говорила раније то ћу и данас.
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Председник већа: Добро. Сад је следеће питање, дала је исказ овде на главном
претресу, овде мени је наведено 06.06.2013. године, нека ме исправи неко ако је то
случајно неки други датум мени тако овде стоји у евиденцији, дакле дали сте изјаву на
главном претресу, моје питање да ли остајете при тој изјави коју сте дали?
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Сведок Хајрије Демаку: Када сам била у Приштини дала сам изјаву и пре две
године када ме је позвала једна новинарка и њој сам преко телефона објаснила односно
рекла све, сад не знам шта друго.
Председник већа: Путем видео конференцијске везе, путем видео линка сте
испитани на главном претресу, моје питање да ли остајете при тој изјави коју сте тада
дали?
Сведок Хајрије Демаку: Па баш то ја немам шта друго да кажем.

Председник већа: Добро. Ајте нам укратко, укратко нам опишите чега се
сећате, шта се догодило 14.05.`99. године.
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Сведок Хајрије Демаку: 14. маја, за то је, за нас је био тежак дан, за друго пре и
после не знам, за 14. мај да говорила сам.
Председник већа: Па опишите нам чега се сећате, шта се догодило?

Сведок Хајрије Демаку: Добро, ево сада ћу вам рећи, избацили су нас из куће,
окупили нас испред српског гробља, окупили нас, били смо сви заједно жене, деца, сви
који су били ту, након смо били на тракторима ко је имао, ко није пешке, испратили су
нас према Пећи, нас су послали у Ћушку, а други су остали иза нас.
Председник већа: Добро. Даље.

Сведок Хајрије Демаку: Након тога узели су ми ћерку у Ћушкој, дошли су до
трактора питали су је „како се зовеш“, она је рекла како се зове, рекли су јој сиђи и ја
сам помислила да ће је питати нешто, рекли су јој да сиђе, нама су рекли изађите на
асфалтни пут, њу су убацили у кола и отишли су према Захаћу. Е сад шта се десило са
њом ја ништа даље не знам, знам да је отишла само, односно одвели су је у правцу
Захаћа.
Председник већа: Добро. Ја ћу вас препустити тужиоцу пошто сте предлог
тужилачки па ћемо евентуално имати даље питања. Изволите.

5

Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан, заменик тужиоца за ратне
злочине Бруно Векарић. Кажете одвели су вас у центар села, ко вас је одвео само ако
можете да опишете те људе, ко су они били?
Сведок Хајрије Демаку: Не знам ко су били они, они су били маскирани, да ли
је то била редовна војска не знам и носили су аутоматске пушке, маскирани су били,
одвели су ми ћерку, не знам даље шта се десило.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел` се сећате...
Сведок Хајрије Демаку: Не познајем никога од њих.

7

Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел` се сећате како су били обучени, какве
су униформе имали, кажете редовна војска па, које боје да ли су имали неке детаље
којих се сећате?
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Сведок Хајрије Демаку: Не знам, не знам имали су униформе, биле су шарене,
носили су мараме, ишарана лица, да вам кажем и бојали смо се, сад не знам, не могу
конкретно да вам кажем.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кад кажете носили су мараме, јел` можете
то мало прецизније да опишете, како?
Сведок Хајрије Демаку: Да, на глави су носили, имали су мараме.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико њих је имало мараме?
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Сведок Хајрије Демаку: Много их је било, доста, па ретко да смо видели некога
да није био маскиран, ево сад рецимо данас да ми доведете неког од њих ја не би могла
да га препознам, скоро да су сви били маскирани?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Јел` се сећате ко је возио трактор у
коме сте ви били?

Сведок Хајрије Демаку: Трактор је возио... зет, зет је управљао. Трактор је био
наш, дошли смо до куће узели смо трактор и тако смо наставили и кренули смо у
правцу Пећи, према Пећи.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Можемо само још да прецизирамо ово када
су Есму одвели, колико је било људи који су њу одвели, јесу је одвели у неко возило,
где, где, како је то изгледало, само да опишете тај догађај мало прецизније. Чини ми се
да сте...
Сведок Хајрије Демаку: Један, један је дошао близу трактора поставио је
питање како се зовеш, е сад било је доста иза њега али ја нисам могла више да гледам,
не знам ко је био, знам само да су је двојица одвела.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Где су је одвели? Мислим где?
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Сведок Хајрије Демаку: Они су рекли чекајте ту на асфалтном путу, чекали
смо, знам само да су је одвели у правцу Захаћа, е сад да ли су отишли даље или су ту
стали, ја то не знам.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А с чим су отишли у правцу Захаћа,
пешице или како, или с неким средством, неким возилом?
Сведок Хајрије Демаку: Мислите на ћерку.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, на ћерку.
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Сведок Хајрије Демаку: Колима, колима су је одвели.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А јел` се сећате неког детаља, која кола,
како, шта?
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Сведок Хајрије Демаку: Само да вас слажем, не знам.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немојте се мучити ако не знате...
Сведок Хајрије Демаку: Нисам могла и не могу да се сетим која је била боја или
тако нешто.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Немојте се мучити. Хвала суде
поштовани немам више питања. Хвала вам.
Председник већа: Пре него што вас препустим одбрани кад смо већ на терену
боја кола и тако даље, ви сте тада када сте испитани путем видео линка нешто
помињали да је зеленкасте боје. Дал` се сећате тога?
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Сведок Хајрије Демаку: Тако се мени чини, тако се ја сад присећам. Мислила
сам да је та боја, е сад не знам тачно, не могу тачно да тврдим.

Председник већа: Добро. Браниоци питања. Да ли неко има питања? Не. А
кажите ми, ајте и оптужени питања да ли имате да вас не прескачем. Немате.
Пуномоћник? Како је дошло до тога да вашу ћерку питају како се зове, да ли се сећате
детаља, зашто баш њу од толико људи?

Сведок Хајрије Демаку: Не знам, не знам како се то десило, то лице је дошло до
испред трактора питао је, прво је питао како се зовеш она је одговорила и рекао је дал`
можеш да сиђеш, сишла је и ја сам помислила да ће да јој постави неко питање, е онда
су је одвели мало даље, онда су нам рекли како сам навела и малопре, рекли су нам ви
наставите пут, а њу су одвели.
Председник већа: Да ли је тај, то лице које је одвело вашу ћерку и поставило
питање како се зове, да ли је он напамет знао те податке или је то од негде читао, да ли
се тога сећате? Мислим изјаснили сте се путем видео линка на ту тему зато вас и питам.
Сведок Хајрије Демаку: Не знам. Не знам.

7

Председник већа: Тада сте рекли да је један извадио неки папир?
Сведок Хајрије Демаку: Да, јесте то папир извадио... папир ил` је била слика
или... да ли је био папир не знам не знам сад и након тога је одвео.
Председник већа: А шта је поменула слику сад? Немојте мало српски мало
албански онда смо мало у проблему са... Дакле шта папир, шта слика?
Сведок Хајрије Демаку: Извињавам се. Помешало ми се. У реду, добро, добро.
Председник већа: Добро, добро. Шта папир, шта слика? Тај део нек` разјасни
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мало.

94

Сведок Хајрије Демаку: Не знам нисам могла да видим шта је држао у рукама,
шта је имао, дал` је био папир, ја сам била мало даље, знам само да је пришао и да је
одвео. Е сад не знам нисам могла да видим нити да обратим пажњу да ли је папир или је
слика или било шта друго, знам само да су је одвели.

Председник већа: Добро. Да ли је вама узет неки новац, да ли вам је запаљена
кућа, дакле осим што наравно...
Сведок Хајрије Демаку: Да, покрали су нас, колико су имали моју кућу нису
запалили, моја кућа није изгорела, а другима јесте, а што се тиче новца, да, покрали су
нас.
Председник већа: Колико су вам пара узели?
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Сведок Хајрије Демаку: Не знам, ћерка је имала код себе, сада не знам, ја нисам
имала јер нисам носила чак ни новчаник, стари је имао, колико су имали ја не знам,
могу да кажем мало или више, али заиста не знам нити сам питала право да вам кажем.
Председник већа: Добро, питања на крају, изволите Ђорђевићу. Добро, ја сам
мислио око придруживања и тако, али то могу и ја на крају. Ајте Ви питајте. Само
слушалице укључите.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Госпођо Демаку, можда су Вас то питали, али ја
нисам могао у овим списима да пронађем, а интересује ме, по презимену Мехмети
Демаку и Легир Демаку, да ли су Вам позната та, по презимену ми се учинило да....
Сведок Хајрије Демаку: Ако можете да поновите, како извините још једном

имена.

Председник већа: Да поновите имена.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Аха. Мехмети Демаку и Легир Демаку?

Сведок Хајрије Демаку: Не познајем, не знам, не знам ко су ти, не, не, ове
Демаку нити сам чула нешто о њима, не знам.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Вама нису познати као?
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Сведок Хајрије Демаку: Не, не, нису ми познати. Не, уопште не знам ко су они.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Дозволите још, Ви сте живели у селу Захаћ?
Сведок Хајрије Демаку: Да. Да, да. Да, и још увек.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Та лица под тим именом Вам нису позната у
Захаћу?

7

Судски тумач Еда Радоман Перковић: Мало пре је рекла да још увек живи у
Захаћу.
Сведок Хајрије Демаку: Не, не познајем их, ја сам домаћица, ја нисам ни ишла
по кућама, ето то је први пут да сам изашла из куће када се десило ово, не знам, заиста
не знам ко су ови људи.
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Могу да кажем објашњење зашто сам питао.
Председник већа: Мислим да га знамо, али ајте Ви дајте.

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Зато што су то лица која су према обдукцијском
записнику пронађена у овом каналу у Захаћу, а она је сведочила о томе, нису јој позната
лица иако су истог презимена. Хвала.
Сведок Хајрије Демаку: Не знам, не знам ко су заиста.

Адвокат Боривоје Борковић: Сведок је рекла да их је било много, мислећи на
униформисана лица, шта то значи много, је ли 50, 100, 300, 500?
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Сведок Хајрије Демаку: Не знам, ту је било доста, не знам били су онако, неки
су били на путу, неки су били тамо, вамо, не је знам, нисам могла да бројим.
Адвокат Боривоје Борковић: Па нисте бројили, али знате, је ли било 100 људи?

Председник већа: Је ли било више од 10, више од 50, више од 100? Ако можете

то.

Адвокат Боривоје Борковић: Орјентационо.

Сведок Хајрије Демаку: Слушајте, ја не знам, знам да је било доста, били су
онако раздвојени, односно на све стране, то се дешавало све у јутарњим сатима, нисам
ни могла да, нисам обраћала пажњу уопште на то.
Председник већа: Добро. Даље.

Адвокат Боривоје Борковић: Госпођо Хајрије, знате ли име лица које су
покрали? Кога су покрали?
Сведок Хајрије Демаку: Не, не сећам се, не, ја заиста не знам ко је то био.
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Адвокат Боривоје Борковић: Знате ли кога су покрали? Ко је оштећен?
Сведок Хајрије Демаку: Знам, у селу и комшије, момци из комшилука, да, да,
доста њих, не знам сада даље шта да вам кажем, ја сада причам о својој ћерки, сада не
знам да ли ме питате сада и за остале, да ли треба....
Адвокат Боривоје Борковић: Не питам Вас о ћерци, питам Вас о томе да су
покрали, кога су покрали?
Председник већа: Је ли можете да наведете некога од комшија Ваших?

7

Сведок Хајрије Демаку: Када смо били испред гробља, рекли су нам дајте све
што имате злато, новац, нећете се добро провести, односно нећете добро проћи ако не
дате, ко је имао дао је, а ко није имао није имао шта да да, тако да то је то.
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Адвокат Боривоје Борковић: Па добро ко је дао је ли знате Ви?
Председник већа: Да ли се сећате некога ко је дао?

Сведок Хајрије Демаку: Не знам. Вала не сећам се. Само су рекли дајте све што
имате, ко је имао дао је.
Адвокат Боривоје Борковић: А не сећате се ко је дао?
Председник већа: Не сећа се. Добро.

Сведок Хајрије Демаку: Не, не, не сећам се.
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Председник већа: Је ли то то колега? Моје питање је да ли се придружујете
кривичном гоњењу, да ли тражите да одговорни за то буду кажњени?

Сведок Хајрије Демаку: Немам, немам шта да кажем, ја не знам ко је ово
учинио, ја не могу да кажем конкретно то је урадило то лице, али ко је крив треба да
одговара.
Председник већа: Добро, и да ли истиче имовинско правни захтев? Да ли
истичете имовинско правни захтев, да ли тражите неку накнаду штете?
Сведок Хајрије Демаку: Не знам, не знам, ако можете ви да одлучите, ја заиста
не знам шта да вам кажем.

Председник већа: Можете да кажете тражим али не могу да определим висину,
можете само да кажете „по“.

Сведок Хајрије Демаку: Не знам, не знам шта да кажем, дете сам изгубила, не
знам шта да вам кажем, ако може неко да одлучи, неко други да одлучи уместо мене ја
сам дете изгубила тако да не знам.
Председник већа: Добро. Добро, хвала лепо. Хвала што сте били.
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Сведок Хајрије Демаку: Хвала вама.
Председник већа: Фатона зовите.
Сведок ФАТОН ДЕМАКУ
Добар дан.
Сведок Фатон Демаку: Добар дан.
Председник већа: Идентитет утврђен увидом у личну карту која се након увида

7

враћа.
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Кажите ми Ви сте путем видео линка испитани 06.06.2013. године, тада сте и
дали личне податке, да ли се нешто мењало у личним подацима? Адреса рецимо? Или је
остало исто?
Сведок Фатон Демаку: Не. Не, не.

Председник већа: Ништа се није мењало?
Сведок Фатон Демаку: Не.
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Председник већа: Добро. Дакле, са личним подадима као у списима. Бићете
испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате на постављена
питања, давање лажног исказа представља кривично дело, нисте дужни да одговарате на
поједина питања ако бисте тиме себе или блиско лице изложили тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Испричаћу Вам и текст заклетве за
сведока, Ви ћете само рећи да, да га не би понављали: заклињем се својом чашћу да ћу о
свему што пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је
познато нећу прећутати. Ви само да кажите да, не морате понављати цео текст.
Сведок Фатон Демаку: Да.

Председник већа: Добро. Ви сте дали изјаву тада путем видео линка, том
приликом, када сте и личне податке оставили, моје питање је ли остајете при изјави коју
сте тада дали?
Сведок Фатон Демаку: Тако је, да, да.

Председник већа: Ајте нам и Ви укратко испричајте чега се сећате, Ви сте тада
били млади, колико сте имали 12-13 година, је ли тако.
Сведок Фатон Демаку: Да. 11 и по.
Председник већа: 14. мај 1999. године чега се Ви сећате?
Сведок Фатон Демаку: Да. Сећам се 14. маја 1999. године у 11,00 сати или мало
пре 11,00 часова, отприлике, су стигле српске снаге, изашли смо из кућа, окупили смо
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се сви заједно, сви сељани испред српског гробља, они су дошли, пуцало се, рекли су
нам да извадимо документа, ко год да има нешто од вредности дакле покрали су, узели
су нам то, мислим да смо били једно сат или два, рекли су нам ко има трактор или друга
возила, идите и крените према Албанији. Наставили смо, попели се на тракторе, ми смо
имали мањи трактор „509“ тако сам, исто то сам рекао и пре неколико година, пре пет,
шест година. Било нас је 17, знам да сам био мали, нисмо имали куда, морали смо да
наставимо пут. Наставили смо све до Ауто сервиса „Кући“, ту су нас зауставили, сишли
су неки мушкарци, сељани, одвели су их. Ја и мајка сада сведочимо за сестру Есму, њу
нису, када смо наставили тамо.....
Председник већа: Станите, станите.... Молим? Не чује се, морате гласније. Еда?

7

Судски тумач Еда Радоман Перковић: Је ли не чујете, је ли ме чујете сада?

Председник већа: Ја чујем, али не чују оптужени, додуше један се јавио да не
чује.
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: Је ли треба да поновим ово задње?

Председник већа: Је ли мора да понови или слушалице, будите само гласнији па
да видимо да ли ће бити у реду.
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Добро.
Председник већа: Наставите даље.

Судски тумач Еда Радоман Перковић: Онда ћу сметати сведоку.
Председник већа: Нећете.
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Сведок Фатон Демаку: Када смо стигли у Ћушку, стали смо мало, дошао је
неко и рекао да опет изађемо на пут, сви трактори су кренули ка том путу, зауставио нас
је, односно зауставило нас је једно возило „голф 1“ зелене боје, изашла су два лица,
знам да је био још један, али да ли је изашао, али је рекао, ја сам био са оцем на
трактору, окренуо се према нама, окренуо је оружје према нама, овај други који није
носио маску, носио је капу, качкет, качкет у ствари је носио, он је рекао сестри да сиђе,
одвели су је, ставили у ауто, у кола, нама су рекли крените заједно са колоном према
Пећи, они су кренули према Клини, према Захаћу и Клини. После тога не знамо шта се
десило, да ли су је одвели у правцу где су одвели и мушкарце или одвојено, ми то не
знамо, заиста не знамо шта се десило даље.
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Прво је рекао само да је овај први који
је изашао из аута је био маскиран, а други не, само је носио качкет.

Председник већа: Добро. Је ли то то што имате да кажете пре него што кренемо
на питања?
Сведок Фатон Демаку: Да, да.
Председник већа: Тужиоче изволите.
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Сведок Фатон Демаку: За моју сестру то је то.
Председник већа: Изволите.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан, заменик тужиоца за ратне
злочине Бруно Векарић. Је ли можете да ми кажете шта се десило код сервиса, ауто
сервиса у Захаћу?

7

Сведок Фатон Демаку: Била је колона, ја сам видео мање више не све, али сам
видео неке мушкарце који су сишли, и приближили се, односно стали код зида, ту је
један зид. Прислонили су их, даље не знам шта се десило. Када смо се вратили, јер ми
смо се, ми смо се опет вратили кућама, стала је колона баш ту, очеви су сишли, очеви
тих момака који су били ту, један или двојица, толико, ту и дан данас се сећам да се чуо,
чула рафална паљба. Ми смо опет наставили пут, дошли смо до кућа и тако. Даље не
знам шта се десило.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте чули шта се десило са тим људима
који су издвојени код ауто сервиса у Захаћу?
Сведок Фатон Демаку: Да, да, видели смо да су их издвојили, али даље не знам
да ли су их убили, да ли су убијени, ја својим очима нисам видео, али знам, видео сам да
су их издвојили, одвели их.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како се звао човек који је возио трактор у
коме сте Ви били, да ли се сећате можда Ви?
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Сведок Фатон Демаку: Да, да, то нам је зет по стричевој страни, он је дошао из
Јошанице, ту се задесио када је почео рат, био са супругом и са ћеркама, није ко имао,
није имао ко да вози, ја сам био мали, нисам ни учио, отац није знао, а имао је 60-65
година, али није знао да управља тако да је наш зет имао искуство, он је возио и раније
трактор тако да смо њему дали да вози.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте да су дошле српске снаге, тако
сте рекли и дошли су, кажете скупили су људе на једном месту, тако сте рекли, е сада
шта се тамо дешавало на том месту?
Сведок Фатон Демаку: Да, да. Да, рекао сам и малопре, како сам рекао малопре
окупили смо се, ту су нас покрали узели су новац, злато, вредне ствари, документа,
толико.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, а како су изгледали ти људи који су
узимали злато и који су узимали накит? Можете да опишете униформе, боју на пример,
детаље неке на њима, наоружање које су имали ако су имали?

Сведок Фатон Демаку: Носили су војне униформе, неко је имао само прслук без
мајице, само прслук, чак ни мајицу није, било је разних капа, неки су били ишарани по
лицима, али ту где смо се окупили није било људи са маскама, да, они нису носили
маске. Само када су нам сестру одвели онда су носили маске, оружје су имали да,
аутоматске, сада аутоматске пушке не знам, неко је имао митраљез, тако да не знам, био
сам мали.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Пошто немам више питања, хвала Вам
најлепше, поштовани суде немам више питања.
Председник већа: Да, а када су издвојили Вашу сестру, јесу то урадили на памет
или помињали сте неки папир и тако даље, због тога Вас питам? Како је дошло до тога
да баш Вашу сестру издвоје и одведу?
Сведок Фатон Демаку: Сада својим очима нисам видео, али како нам је тата
рекао он је био зрелији нормално да је он видео, схватио је да он је видео да су нешто
извадили из џепа, е сада да ли је ту било њено име или да ли је била фотографија, ми
нисмо сигурни, али према ономе што нам је отац рекао да, али лично нисам видео.

7

Председник већа: Да ли су њу позвали по имену па се она јавила ја сам, или су
је питали како се зове па је она рекла како се зове?
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Сведок Фатон Демаку: Само име презиме и онда је сишла, сада нисмо знали да
ли ће јој поставити неко питање, ми нисмо веровали да ће је одвести, нисмо знали. Али
не, не, лично нисам видео да је гледао нешто. Мало сам био и позади, онако нисам био
на зачељу трактора.
Председник већа: То Вас питам зато што је овде на транскрипту наведено
следеће да сте Ви изјавили: они су ту погледали неки папир и онда су позвали њу
именом.
Сведок Фатон Демаку: Ја Вам кажем лично не, нити сам рекао, али кажем Вам
отац је дао изјаву раније говорио о томе...
Председник већа: Сада ја читам Вашу изјаву, Вашу изјаву читам, транскрипт са
ваше изјаве, да сте Ви то изјавили.
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Сведок Фатон Демаку: Вероватно сам пренео оно што ми је отац рекао, као што
вам и сада говорим, ја лично нисам видео, е сада можда је требало да нагласим да ја то
нисам лично видео, али ми је отац рекао, дакле можда сам само пренео, пардон, оно што
је он мени рекао.
Председник већа: Добро. Браниоци? Изволите, ајте да кренемо одавде.

Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем. Бранилац адвокат Крсто Бобот, па ја бих
Вам поставио само неколико питања, реците ми Ваша сестра Есма Демаку, колико је
имала година 1999.?

Сведок Фатон Демаку: Не могу тачно да кажем, али верујем да није имала ни
30, нисам, нисам израчунао, не знам сада тачно колико је имала.
Адвокат Крсто Бобот: Реците ми је ли Ваша....
Сведок Фатон Демаку: Верујем да толико, до 30, можда мало испод 30.

Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем. Реците ми је ли Ваша сестра имала неко
занимање или је била домаћица, чиме се бавила Ваша сестра?
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Сведок Фатон Демаку: Не, она је била фризерка, имала је локал у Пећи, тачније
салон.
Адвокат Крсто Бобот: Значи она је ако сам добро схватио, она је живела у
Пећи?
Сведок Фатон Демаку: Не, није живела у Пећи, није била удата, она је живела у
Захаћу, где и дан данас живимо ми, само је локал, тачније салон имала, одлазила,
радила, враћала се.
Адвокат Крсто Бобот: Добро, немам више питања. Хвала.
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Председник већа: Апропо овог питања, Ваша мајка је рекла да је имала 33
године у то време сестра, при чему је то данас нисмо питали, али добро чисто апропо
питања браниоца. Даља питања? Јесте Ви хтели? Изволите.
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Адвокат Небојша Перовић: Да ли је Ваша кућа 14. маја била запаљена од
стране српске војске?
Сведок Фатон Демаку: Не, не. Срећом и да вам кажем не знам зашто и како.
Адвокат Небојша Перовић: А да ли је у селу било више запаљених у односу на
оне које нису биле запаљене куће?

Сведок Фатон Демаку: Не знам колико је било, било је, али не знам број. Било
је спаљених кућа. Било је у комшилуку, како да не. Наша није, моја није. Не знам.
Можда је случајност, али онима којима су одвели некога нису спаљене куће, сада
можда је то случајност, не знам.
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Адвокат Небојша Перовић: А да ли сте Ви након бомбардовања имали можда
проблема са својим сународницима због тога што вама није била запаљена кућа?
Сведок Фатон Демаку: Проблем? Не, не, ни са ким нисмо имали проблема.

Адвокат Небојша Перовић: У смислу да су Вас прозивали да сте српски
сарадници па због тога вам нису, није запаљена кућа и тако?

Сведок Фатон Демаку: Не, не. Не, има још доста кућа које нису спаљене, како
да, има Срба, Црногораца, имали смо комшије, било је доста Срба иза нас, добро смо
пролазли са њима, радили смо, живели, имали смо суживот, водили смо нормалан
живот, не, не. Било је доста кућа које нису спаљене.
Адвокат Небојша Перовић: Да ли се Ви сећате колико је било да кажем
девојака или млађих жена на том трактору на коме сте Ви били тог 14. маја?
Сведок Фатон Демаку: Не знам само да набројим, верујем да је било.
Адвокат Небојша Перовић: Па рецимо тако као што је била Ваша сестра
девојака, да ли је било још девојака да ли се сећате?
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Сведок Фатон Демаку: Да, да, било је. Биле су сестре од стрица, 14-15 година,
ту су биле и сестре, тачније снахе.
Адвокат Небојша Перовић: Не мислим на децу, не мислим на децу него
отприлике пунолетне девојке, ето тако, старије од вас једно 10-так година?
Председник већа: У то време.
Адвокат Небојша Перовић: У то време.
Сведок Фатон Демаку: Да, да, било је.
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Адвокат Небојша Перовић: Је ли се сећате отприлике колико је било 3, 4, 5?

Сведок Фатон Демаку: Биле су од браће моје жене, њих две. Е сада моја мајка,
стрина, било је пет које су имале од 40 па више.
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Адвокат Небојша Перовић: А да ли је био неко, да ли се сећате да ли је био
неко од девојака ко је имао отприлике година колико Ваша сестра или млађи пар година
од Ваше сестре?

Сведок Фатон Демаку: Да, да, ево кажем сада, то су моје снахе, тачније од мог
брата од стрица жене. Да, оне су биле млађе од моје сестре, имали су изнад 20, а мање
од моје сестре, можда су 25, 26, не знам тачно, али знам да су ту негде између, имају
више од 20, а мање од 30.
Адвокат Небојша Перовић: А да ли се сећате да ли су се војници који су
пришли трактору, да ли су се обратили било којој од тих жена или девојака или су се
обратили само Вашој сестри? Оно чега се Ви сећате, а не што сте слушали приче?
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Сведок Фатон Демаку: Не, не. Само су, ни за кога другог нису питали осим за
сестру, колико се ја сећам само су њу звали.

Адвокат Небојша Перовић: А је ли се Ви сећате тачно догађаја како они
прилазе, да ли зову из даљине или су пришли непосредно близу трактора или како већ?
Сведок Фатон Демаку: Близу, близу трактора су дошли.

Адвокат Небојша Перовић: И шта позивају је по имену Есма и тако.
Сведок Фатон Демаку: Да. Да, спустили је и наставили пут, да тако је.

Адвокат Небојша Перовић: А да ли се ви сећате како је Есма тада реаговала да
ли је она познавала те људе? Ако се ви сећате тога рецимо из угла где сте ви гледали?
Сведок Фатон Демаку: Не, не.
Адвокат Небојша Перовић: А колико сте били ви удаљени од Есме на трактору
док сте седели, где је седела она?
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Сведок Фатон Демаку: Три, четри метра, на путу смо ту смо стали, дакле сишла
је...
Адвокат Небојша Перовић: А колика је била приколица? Сећате се величине
приколице?
Сведок Фатон Демаку: 2 са 1,20 приколица је мала.
Адвокат Небојша Перовић: Па како је онда била удаљена од вас три, четири
метра?
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Сведок Фатон Демаку: Мислио сам на пут, дакле говорим...
Адвокат Небојша Перовић: Питам на трактору колико...
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Сведок Фатон Демаку: Говорим о раздаљини између трактора и возила, два,
три метра. Дакле причамо о тој удаљености.
Адвокат Небојша Перовић: А на трактору колико је била удаљена од вас?

Сведок Фатон Демаку: Нисам схватио тачно шта хоћете да кажете, шта ме
питате конкретно, нисам разумео.
Председник већа: Браниоче, браниоче, ја бих волео да видим у ком смеру
идемо, онај један део ми је био јасан, а сад ми овај већ није јасан. А подсећам вас да је
11 и по година и пре 20 година.
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Адвокат Небојша Перовић: Тачно је, али са 11 и по година ја маму нисам хтео
ништа да питам, значи са 11 и по година сведочи о неким детаљима који су се ту
дешавали. Имамо два сведока који утичу на то да једна жена, указују на то да једна
жена киднапована тог дана којој се губи сваки траг.
Председник већа: Јесте, и све оно сам разумео оно раније, ал` ова удаљеност у
метрима.
Адвокат Небојша Перовић: Па сад ћу да ...
Председник већа: Ајте онда...

Адвокат Небојша Перовић: Па ево да вам дам одговор председниче, поставили
сте ми шест питања...
Председник већа: Немојте, онда ћемо дати одговор. Па наставите даље на ту
тему али будите прецизнији.
Адвокат Небојша Перовић: Пазите и мени је непријатно ако испитујем брата
коме је сестра отета, али морамо да разјаснимо ту чињеницу.
Председник већа: Јесте, али да не идемо предалеко мислим са метрима и...
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Адвокат Небојша Перовић: Па где је био у односу на сестру, где је седео?
Сведок Фатон Демаку: Аха, мислите колико смо били удаљени ја и сестра, на
то мислите.
Адвокат Небојша Перовић: Да.
Сведок Фатон Демаку: Ја сам био иза трактора у задњем делу трактора скроз, а
она је била на зачељу односно на почетку. Колко ту може да буде два метра ето.

Сведок Фатон Демаку: Да, да.
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Адвокат Небојша Перовић: Добро. Јесте ви седели сви на приколици?
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Адвокат Небојша Перовић: Е сад да вас питам, да ли ви из угла на којем ви
седите тада да ли се сећате, људи прилазе тракторској приколици и позивају је именом,
је ли тако било?
Сведок Фатон Демаку: Да.

Адвокат Небојша Перовић: Сад реците ми шта је тачно, да ли ваде папир или је
позивају именом без папира? Оно чега се ви сећате.
Сведок Фатон Демаку: Ја се сећам да сам чуо глас, а папир нисам видео. Сећам
се да су рекли Есма Демаку да сиђе на српском ја нисам разумео, само сам чуо име,
презиме, али шта су имали, дал` су имали нешто да ли је било нешто написано на
папиру не знам.
Адвокат Небојша Перовић: Добро.
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Сведок Фатон Демаку: И знате како оне странице на приколици трактора су
мало и високе нисам ни могао да видим све.
Адвокат Небојша Перовић: Добро. Хвала, немам више питања.
Председник већа: Добро. Изволите, представите се.

Адвокат Борислав Борковић: Адвокат Борислав Борковић. Ви сте рекли да су
два лица дошла у возилу и отели вашу сестру. Кад то возило долази, јел` долази у
тренутку док сте ви већ на тракторима или знатно раније, када?

Сведок Фатон Демаку: Није био тамо, било је доста трактора, након што смо
сви стали више од пола колоне је ту стало у ствари на том путу из Ћушке, сви смо
стали, али испред нас је стао односно до нас је стало возило и приближили су се и то је
то, толико.
Адвокат Борислав Борковић: Дакле хоћу судија да питам да ли је то возило и
ти људи у саставу те јединице, те војске која истерује из кућа и тако даље, или је то неко
возило са лицима које накнадно долази, са нека два лица.
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Председник већа: Како он да зна.
Адвокат Борислав Борковић: Па јел` може одговорити...
Председник већа: Добро. Ајте овако, јесте у било ком моменту пре наиласка тог
возила, то возило видели али тог дана наравно или сте га први пут видели кад су одвели
вашу сестру?
Сведок Фатон Демаку: Први пут, да први пут када су ми одвели сестру, раније
не.
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Адвокат Борислав Борковић: Јел` то значи да тог возила нема нигде у близини
кад вас како ви кажете истерују из кућа и улазите ви у тракторе?
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Сведок Фатон Демаку: Нисам, не, не, све што се десило када смо дошли у
Ћушку дакле стало је возило код трактора, одвели сестру и то је то. Раније не, нисам
приметио раније то возило.
Адвокат Борислав Борковић: Добро, хвала.
Сведок Фатон Демаку: Нема шансе, не.

Председник већа: Добро. неко још питања. Моје питање је да ли се
придружујете кривичном гоњењу, односно да ли тражите да одговарају они који су
криви за нестанак ваше сестре?
Сведок Фатон Демаку: Да.
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Председник већа: Да ли истичете имовинско-правни захтев, да ли тражите
накнаду штете неку?
Сведок Фатон Демаку: Нормално. Нормално да истичем захтев.

Председник већа: Добро. Хвала лепо што сте били, ако нико нема више
питања... Хоћете ви питање или нешто мени?

Сведок Фатон Демаку: Један захтев молим вас, имам захтев, молбу, ако постоји
могућност да ли могу да добијем потврду или нешто за два дана, изгубио сам два дана
на послу?
Председник већа: Потврду за посао, добићете. Да, да, добићете.

Сведок Фатон Демаку: Аха, да ли постоји могућност за неку врсту
компензирање не знам накнаду, два дана сам изгубио, дошо сам...
Председник већа: Можете, само морате доставити доказ да сте радили и колика
је дневница и то су одговарајуће потврде и да због доласка данас овде да нисте добили
те дневнице у том и том износу и онда вам суд то исплаћује. Значи морате адекватне
доказе доставити, прво да сте радно ангажовани и да сте изгубили дневнице, ето.
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Сведок Фатон Демаку: Хвала вам, захваљујем.
Председник већа: А потврду ћете добити данас. Хвала лепо што сте били.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Судија имам предлог....
Сведок Фатон Демаку: Хвала вама на позиву.
Председник већа: Изволите.
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ја бих само прецизирао свој предлог из прошлог
претреса, наиме не тражимо да се укине мера напуштања боравишта за Мишић Синишу
већ само обавеза јављања полицији јер он 6 година се јавља полицији, то оптерећује и
полицију и суд, а непотребно је по нама, јер очигледно долази на претрес, никада није
било никаквих проблема, и уосталом ја мислим да је он...
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Председник већа: Значи мера јавља да му се укине, полицији?
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Само јављање, ништа више.
Председник већа: Тужиоче. Јесте ви нешто хтели слично?
Адвокат Дејан Крстић: Да, да, само да завршите...

Председник већа: Ал` ако се односи опет на неку меру онда да на крају питамо
тужиоца.
Адвокат Дејан Крстић: Па у том смислу судија.

П
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Председник већа: Е онда седите, па да чујемо и другу, па, изволите.
Адвокат Дејан Крстић: Судија у сличном смислу бих предложио да се
Абдулаху измени мера значи колико траје поступак он човек заиста има проблем пошто
живи у селу треба да се јави Станици полиције у Смедереву, опет мора да путује, па
само у том смислу да му се мера измени, значи нек остане забрана напуштања
територије или места боравишта свеједно, али да не мора да се јавља.
Председник већа: Значи исто...
Адвокат Дејан Крстић: Тако је.

Председник већа: Исти предлог као и, само за другог...
Адвокат Дејан Крстић: Тако је, тако је.

Председник већа: Добро.
Адвокат Дејан Крстић: И још једну ствар, само још једну ствар замолио бих,
суд му је већ излазио два пут у сусрет у том смислу, има потребу да посети блиског
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рођака у Босни, болест је у питању, па бих замолио ето просто ако може да му се
одобри...
Председник већа: Јел` то исто где је већ био или?
Адвокат Дејан Крстић: Да исто, исто место све, не знам сад... колико би ти
требало дана? Бар једно недељу дана, не знам сад ето, па сад суд ако може у том
смислу...
Председник већа: То је већ где је било одобрено, где је био и враћао се и тако
Адвокат Дејан Крстић: Јесте, јесте.
Председник већа: Добро.
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Адвокат Дејан Крстић: Хвала.

7

даље.

Председник већа: Тужиоче, дакле имамо предлог за...

Заменик тужиоца за ратне злочине: Дакле ова прва два предлога да тако
кажем...
Адвокат Борислав Борковић: Исти предлог за Срећка Поповића, исти.
Председник већа: Е онда да чујемо и за Срећка, ајте.

Адвокат Борислав Борковић: Дакле исто предлажем нек остане мера али без
обавезе јављања полицији.

П
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Председник већа: Добро. Изволите. Дакле три окривљена, три мере јављања.

Заменик тужиоца за ратне злочине: За ова прве три, односно прве две и ова
трећа дакле не противимо се, не морају се јављати што се нас тиче, не противим се тим
предлозима адвоката, а ово друго за напуштање нисам био тад у поступку и противимо
се да излазе из земље, односно да напушта, а ви одлучите о томе, тако да...
Председник већа: Намерно сам питао, а ја знам да је то био одобрено и да је
био и да се вратио.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Океј, то сад на вама, ми се противимо, а
ово за јављање мислим да је целисходно да, ово што су предложили адвокати тако да
океј.
Председник већа: Значи сагласни сте да им се укине мера јављања.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Јављања МУП-у да.
Председник већа: А нисте сагласни да се Сокић пусти да оде на недељу дана у
Босну.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Тако је.
Председник већа: Добро. Ако је овај предлог Срећко нема потребе. Није. Ајте
онда.
Оптужени Срећко Поповић: Добар дан.
Председник већа: Добар дан.

7

Оптужени Срећко Поповић: На прошлом процесу кад сте завршили процес тог
дана дошло је до неких увреда овде накнадно па је изговорено да сам ја брука ове
државе, ове нације и томе слично, да је после „Ало“ пренело то дневни лист, па би
замолио дотичне, мада сам ја послао писмено нешто али вероватно сте упознати...
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Председник већа: Оно што сте мени послали колико сам ја видео било је ваше
извињење везано за понашање у судници и тако даље, то сам видео.
Оптужени Срећко Поповић: Тако и ја би замолио, ја нисам моћник да могу ја
новинарима да забрањујем да пишу све и свашта...
Председник већа: Е таквог моћника нећете видети нигде.

Оптужени Срећко Поповић: Е, али кад се заврши процес будем ли осуђени нек
пишу шта год хоће, али немој да пишу оно што тужиоц изнесе, јер мислим да није лепо.
Председник већа: Добро.

Оптужени Срећко Поповић: Хвала.
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Председник већа:
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Главни претрес се одлаже, наставак се одређује за:
-18.09.2019. у 9.30 часова судница број 2.

Дакле 18.09., 18. септембар 2019. у 9,30 судница број 2 што се присутнима
саопштава уместо позива, позив нећете добити.
Добићете план рада за следећи пут.
Довршено у 11 и 05.
Записничар

Председник већа-судија
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