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Констатује се да ду присутни:

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.

• Пуномоћници оштећених Драгољуб Тодоровић адвокат и
Наташа Кандић.

• Окривљени Ђукић Жељко,Медић Драган, Боројевић Драган и
Шолаја Миодраг.

• Браниоци адв.Ђуро Драгић, Звонко Радовановић, Мирослав 
Перковић и Саша Петровић.

• Данас су ту и оштећених Фатос Богујевци, Лирије и Јехона 
Богујевци и Саранда Богујевци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да уведете оштећене?
Кажите.

НАТАША КАНДИЋ: С обзиром да је јако дуго трајало, двоје од деце 
Лирије и Фатос они не могу да издрже, ако можете да дозволите да они 
оду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада ћемо то да констатујемо.

Присутни су и тумачи који преводе са енглеског на српски 
језик.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ту преводиоци? Јесу.
Да ли можете сада, да ли сви имате слушалице? Саранда ви сте?
Је ли могу преводиоци да дођу макар један. Овде ће да нам 

преводе.

Присутан је и преводилац, односно тумач са енглеског на 
српски језик.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте? Само приђите.

Мирослава Јанковић, са подацима и заклета пред истражним 
судијом овога суда, па констатује.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам ко је Саранда, само да нам се 
представи?
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 Ту је Саранда Богујевци, затим Фатос, затим Лирије и Јехона 
Богујевци.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада ћете да нам преведете ко од њих може да 
остане после подне, а ко се уморио пре подне приликом давања исказа 
ипрепознавања.
ПРЕВОДИЛАЦ МИРОСЛАВА ЈАНКОВИЋ: Ја ћу остати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То каже Саранда је ли?
ПРЕВОДИЛАЦ МИРОСЛАВА ЈАНКОВИЋ: То каже Саранда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Јехона каже да ће остати овде?
ПРЕВОДИЛАЦ МИРОСЛАВА ЈАНКОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се главни претрес настави извођењем доказа испитивањем 
сведока Саранде Богујевци и Јехоне Богујевци, док се Фатос 
Богујевци и Лирија Богујевци удаљавају из заседања суда и исти се 
обавештавају да је потребно да приступе у суд на наставак претреса 
где ће бити саслушани у својству сведока дана 23.12.2008. године у
14,30.  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи обавестите сведоке.
Значи сада ви можете да одете, доћи ћете сутра, ово све и због 

примедби бранилаца да су већ цели дан ангажовани данас у суду као и
ово веће.

За овим се преводилац упућује у посебну просторију одакле ће 
вршити превођење.

У заседању остаје сведок Саранда Богујевци.

Пре почетка испитивања сведока констатује се да је 
браниоцима, заменику тужиоца, пуномоћницима и окривљенима 
уручена фотокопија скице коју је сачинио сведок П-1 и коју је 
доставио овоме суду.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22.12.2008.године Страна 4/49 

К.В.4/08 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сви добили скицу? Да ли су 
окривљени, браниоци, пуномоћници и заменик тужиоца добили и
данашњи записник о препознавању? Само укључите микрофон.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добили смо само записнике где су овде 
оштећени давали свој исказ пре препознавања, али записнике са 
препознавања и фотографије нисмо добили.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисмо ми добили ни ове записнике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви нисте добили ни записнике.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: (Бранилац окр.Шолаја Миодрага) Ево ако 
могу да обавестим суд у овом часу. Препознавање је завршено у пола 3, 
ови записници су били готови али они записници о самом препознавању 
и фотографије које су том приликом сачињене нису нам достављене и
рекао је судија, истражни судија Плазинић да ће доставити вама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево то ће сада да стигне. Још нека примедба?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ми смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац окр. Медић Драгана.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ево колеге су добиле и сендвич, а
имали су и паузу и мењали су се, ми смо нон стоп били тамо. Ни кафу 
нисмо, сад смо хтели отићи попит горе кафу, нисмо ни кафу могли 
добити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нисмо баш оно што каже ништа, ево 
воде што сам попио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да схватим ово обавештење.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не знам, да ли да почињемо или да 
се и сведоци одморе, немамо овај записник, те транскрпите морамо 
анализирати, морамо анализирати оне исказе који су пре да би могли да 
постављамо питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви присуствовали данас испитивању 
ових оштећених код истражног судије?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесмо цело време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте присуствовали радњи препознавања?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нон стоп.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте слушали?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Све слушали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

Упућује се стручни сарадник суда да прибави записнике о
препознавању и фотографије, да умножи и да подели овде 
окривљенима, браниоцима, пуномоћницима.
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Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се главни претрес настави.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

Пред судом је сведок САРАНДА БОГУЈЕВЦИ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саранда добар дан. Реците нам име вашег оца,
годину вашег рођења?
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја немам превод.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо ни ми.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Сафет Богујевци, 12. јун 1985. 
године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи сачекајте мало да видимо да ли сви чују.
Како иде превод? Окривљени? Да ли сви окривљени чују? Хајдемо сада 
да наствимо. Значи Саранда Богујевци од оца?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Сафет Богујевци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођена? Ја немам превод.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: 12. јун 1985.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Студент.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Енглеска.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте ви данас код истражног 
судије положили заклетву?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да ли бисте могли да 
поновите питање молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је положила заклетву данас код истражног 
судије? Сачекајте само мало да видимо шта је са преводом. Ви сте 
позвани данас као сведок, као сведок дужни сте да говорите истину.
Лажно сведочење је кривично дело. Морате да нам кажете све што вам је 
познато, ништа не смете прећутати. Можете да ускратите одговор на 
питања која би вас и вама блиска лица изложила тешкој срамоти и
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ја вас подсећам на 
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заклетву коју сте положили и реците ми још којим ћете се језиком 
користити у овом поступку?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Ово је мој други пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи она је опоменута, упозорена. Ја сам је 
подсетила на заклетву и само треба да каже којим ће језиком да се 
користи? Да ли ће да се користи енглеским језиком?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Енглески.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је положила заклетву пред истражним 
судијом?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па данас пре него што смо 
дошли овамо, пре препознавања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уреду.

Сведок упозорена, опоменута, подсећена на положену заклетву 
изјављује да ће се користити енглеским језиком у поступку пред 
судом и даље изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвани сте због догађаја 28. марта 1999. године 
у коме је настрадао један део ваше породице и у коме сте и ви рањени,
па ћете сада да нам испричате све шта се тога дана десило. Рећи ћете нам 
које сте повреде ви задобили, како сте се лечили, шта је било са вама и
ко је настрадао у том догађају и у најкраћим цртама шта је дакле било 
тога дана, те даље кога се сећате од лица која сте том приликом видели,
а који су били у вашем дворишту. Такође ја нећу да вас прекидам,
описаћете како изгледа кућа у којој се све то десило, односно двориште,
колико је то далеко од улице, колико је све дуго то трајало и шта се са 
вама дешавало. Тужиоче само ако је важно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не разумем само ако је важно. Ви процените, ја 
ћу да кажем, а ви процените, ја се не би јављао да није важно. Питали 
сте да ли је сведок положио заклетву пред истражним судијом.
Истражни судија је упозорио сведока да је дужна да говори истину, али 
текст заклетве није прочитан, па ја само то скрећем пажњу да сутра то не 
буде разлог због чега би нешто пропало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте записник да видимо.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ви сте унели, ви сте унели ту да је,
унели сте да је она у истражном поступку положила заклетву, то није 
тачно, ово није истражни поступак, ово је одређена истражна радња 
коју. Она није саслушана у истрази, тако да је то исто не може да 
опстане. Дакле она сад треба да положи заклетву и готово, идемо даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам разумела да је она положила 
заклетву. Положиће сада.
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па не може, ово је истражна радња 
тачно одређена коју сте ви дали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А можда и не мора. Ма и не мора, него 
само кажем ово не важи данас код овог судије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми сада смо разјаснили да се ви данас 
нисте заклели, да ли хоћете да положите текст заклетве или не, не 
морате, заклетва гласи: «заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питана говорити истину и да ништа од онога што ми је познато 
нећу прећутати», то је текст заклетве коју ви можете а не морате да 
положите.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Говорићу истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ништа од онога што ми је познато.
Преводилац то и понавља. Да ли преводилац, ајде да не губимо време за 
то, да ли пошто је рекла сведокиња да жели да положи заклетву,
поновићу само текст заклетве «заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питана». Поновите само то.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ја ћу говорити истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли може она да понови текст за вама 
заклетве или ћемо да констатујемо да се неће заклети, али да изјављује 
да ће говорити истину и да тако пређемо преко ових процесних ствари.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Извините можете ли да 
поновите још једном то што сте рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи морате да понављате текст за мном.
Заклињем се. Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питана 
говорити истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати.

Сведок понавља заклетву на енглеском језику, али преводилац не 
преводи.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унећемо сада ово што сте рекли у записник,
затим ћете ви моћи да настативе.

Па након што је сведокиња положила заклетву даље 
изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да нам испричате шта се све догодило 
тога дана, дакле тога 28. марта, оно чега се сећате.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Била сам у кући са својом 
породицом, ту су биле моја мајка, моја два брата, моја тетка, мој 
сестрић, не пет мојих сестрића или братанаца, моја баба и још једна моја 
тетка и њена ћерка и њена снаха. Било је рано јутро, пред нашом кућом 
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су се зауставила једна кола, ми смо сишли доле и плашили смо се да ће 
они ући у продавнице, ти људи у колима су мислим били полицајци.
Видели смо да улазе у продавнице, па смо ми изашли из куће па смо 
ступили, изашли у башту, то је била башта стрица мога оца и породица 
Дурићи, његови родитељи, његова жена и његово четворо деце су такође 
били тамо. Ми смо мислили да ће тамо бити сигурније. Тамо смо 
провели неко време пре подне, један од наших суседа који је такође 
рођак моје мајке је дошао да нас види и рекао је да они улазе у куће и да 
све изводе из кућа па је отишао. Из куће у којој смо били могли смо да 
видимо суседе, и полицију зато што су били у плавим униформама,
полиција на Косову је у то време носила плаве униформе. Видели смо их 
у њиховој башти, после неког времена војници су по свој прилици ушли 
код једног суседа, били су у њиховој кући и видели су нас у кући у којој 
смо и ми били, а ми нисмо изашли из куће чекали смо унутра, а онда су 
они дошли од наших суседа у ту кућу и све су нас извели из куће, па су 
нам рекли да дигнемо руке горе, ми смо имали и торбе и ствари са 
храном и стварима које су нам биле потребне у тим торбама. Мислили 
смо да напуштамо кућу, па смо изашли, питали су да ли има неког још 
унутра, рекли смо да не, али они су ипак отишли унутра и претражили 
кућу, онда су рекли да оставимо своје торбе поред куће и то смо 
учинили. И уместо да нам затраже да прођемо, да изађемо и да 
напустимо кућу тражили су да изађемо онако како су они ушли, значи 
преко имања нашег суседа. У то време још увек смо имали руке 
подигнуте горе. Било је хладно тога дана, ја сам нагонски завукле руке у
џепове, а тада је војник почео да ме претреса, па је схватио да немам 
ништа и пустио ме да наставим даље. Одатле смо одведени код наших 
суседа, па код следећих суседа. И кад смо били у башти куће тог суседа 
онда су нас поређали, па су нас претресли, па су од свих, па су онда.

Много војника је улазило сваки час унутра и напоље, било их је 
много. И два војника су нас претресала шалећи се успут као што,
изгледали су онако као што сам их већ описала мало раније, један је био 
много млађи од другог и били су обучени у зелене камуфлажне 
униформе, један је имао капу на глави, а други овај који је био старији и
он је био у униформи. Тај други је имао браду, нису били да тако кажем 
много ниски али тако међу нижима обојица, овај млађи који је био да 
тако кажем просечне висине и грађе, није био ни мршав ни дебео, а овај 
старији је био за нијанску мршавији од овог млађег. Значи онда је један 
од њих извео оца у страну и претресао га, значи све и џепове и узели су 
му значи, скинули су му шешир односно капу коју је имао на глави и
рекао да прикупи сад све то што су му извадили из џепова кад су га 
претресали, а мајка је била такође по страни са двоје деце, његова мајка.
Ту су разне ствари изречене, али ја нисам разумела шта су рекли, питали 
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су их где су мушкарци. Један од војника је претражио, претресао и мог 
брата, имао је кликере у џепу, и онда их је значи извадио све заједно и
побацао и рекао мајци да их покупи. Пошто сам ја била негде пред крај 
реда да кажем, како су били постројени и онда је један од војника 
издвојио моју тетку Шефкету и онда је дошла моја бака и мој рођак Генц 
који је тада имао 6 година, она га је држала. Између нас се налазила 
некакава шупа да тако кажем и он је отишао са њом у том правцу и
одмах након тога су нас повели у следеће двориште башту, а одатле 
право на улицу.

Кад су нас извели на улицу тамо је било и других војника, лупали 
су стакла и псовали су нас и викали су на нас, али те њихове униформе 
су биле помешане да тако кажем, плаве камуфлажне, делови униформе 
које је носила војска, значи кад смо дошли до, кад смо стајали на улици 
близу полицијске станице, значи ја сам опет била тамо негде при крају 
на улици и кад смо изашли, кад смо били на улици, видела сам значи 
Селмана Гашија, стрица моје мајке, како га један војник задиркује значи.
То је било близу локалне кафане, кафића значи то се све дешавало 
напољу, био је један војник који је ишао и причао заједно са оцем, не 
знам шта је рекао само знам да га је ошамарио и увео га је унутра у
продавницу поново и њега и онда је он ушао после тога унутра и чули 
смо два пуцња. Одмах након тога док смо стајали унутра, видела сам 
како стоји моја тетка до куће наших суседа, како стоји и плаче и једино 
што сам успела да разумем од онога шта је говорила је «па то су само 
деца», а сви су викали на нас и нешто су нам говорили али ја заиста 
нисам разумела шта нам говоре. И онда снаха тетке мога оца рекла је да 
ми не знамо српски, то сам могла да разумем, значи разумем врло мало,
неколико речи и нешто попут па како можете тако имате ли срца и онда 
је он извадио скалпел из џепа и нешто је рекао, нисам разумела шта је 
рекао и онда је вратио то поново у џеп и ударио је значи по потиљку 
значи од позади по глави. И онда су нас повели иза куће. Ту је била једна 
стаза у башти, у дворишту иза куће. И један од војника је гурнуо и пуцао 
у њу. Онда су ови моји, деца рођаци почели да плачу и да вичу мама, и ја 
сам се окренула да погледам према њима и кад сам се опет окренула 
назад видела сам да она лежи на земљи и он је поново пуцао у њу. И
онда је узео од другог војника пушку и почео да пуца ка нама, у нас. Ја 
сам ставила руке преко главе и наслонила се уза зид и склизнула и прво 
сам погођена у ногу и онда је било затишје и неко је значи кркљао и
онда су поново почели да пуцају и онда ме је погодило у руку и у леђа и
неко време нисам више чула ништа. И онда сам се одлучила да подигнем 
главу и онда сам видела мог рођака Генца који је такође подигао главу и
рекао «види шта су урадили Шпетину» мом најмлађем брату, који је 
лежао преко мојих ногу лицем ка земљи, пола главе му је било разнето,
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па сам се окренула поново и видела Фатоса како лежи испред мене. Било 
му је нешто на леђима, изгледало је као да је неки део тела који је као 
отворена рана велика и ја сам мислила да је мртав, међутим он је у
тренутку подигао главу мало и схватила сам тада да је жив.

Видела сам такође Енверовог најстаријег сина погођен је био у
лице тако да се више није могло препознати где су биле очи и уста,
видела сам и баку која је била потпуно бледа, жута, а усне су јој биле 
помодреле, отворених очију. Видела сам и снаху очеве стрине која је 
била потпуно помодрела и опет сам чула неку буку, звукове и онда сам 
рекла Генцу лези доле, лези доле, ја исто, ја сам исто легла, чуло се 
много буке како људи разговарају. И онда сам се усудила да се покренем 
и онда су схватили да сам жива и онда су ме извукли из те гомиле тела,
положили на земљу и то су били други војници који су носили другачије 
униформе, камуфлажне такође али друге боје више на браон и од тог 
тренутка, онда су ме упутили у болницу у Приштину. Не сећам се самог 
пута док су ме возили вероватно сам заспала била.

Била сам у болници три месеца од краја марта до јуна. Осим што 
сам видела Генца и Фатоса нисам знала ко је још преживео и након три 
недеље су ме преместили у исту собу где је била Јехона моја рођака која 
је такође преживела и ту сам видела да је и она преживела. Док сам била 
на интензивној нези у приштинској болници чула сам Лиријин глас како 
плаче, али заиста нисам знала шта јој се десило, ни после тога, онда смо 
касније чули да је у Београду у болници. А ту сам чула такође да су 
Фатос и Генц у приштинској болници, само на другом одељ ењу, али 
нисам имала појма нити сам могла да знам шта се са другима десило, да 
ли су други преживели или нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми које сте све повреде имали, ја сам 
негде нашла податак да сте три пута погођени у руку, два пута у ногу,
једном у леђа и да ли сте имали неке последице, да ли и данас имате 
последице тих повреда?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Два пута у ногу сам била 
погођена, једном у леђа и отприлике 13 пута у руку, значи рука ми је 
била најтеже повређена, значи нога и леђа не тако тешко као рука, значи 
и даље имам много ожиљака, имам врло ограничене покрете у тој руци,
односно у прстима такође. Не могу ни да покрећем да исправим руку у
лакту, нити да је савијем значи само до одређеног степена могу да 
савијем руку у лакту. Добро рука ми је мало ојачала у међувремену, али 
што се тиче покрета врло ограничено, ту су и ожиљци, имала сам 
неколико операција, али с обзиром да су оштећени нерви значи не може 
ту нешто много да се уради, као уосталом и кад су ожиљци у питању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Концентрацију нормално одржавате, психички 
се овако нормално осећате?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, мада је заиста било тешко,
морам са тим да живим сваки дан, то је нешто што носим са собом сваки 
дан, али заиста се трудим највише што могу када је концентрација у
питању и трудим се да водим нормалан живот.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада су настрадали ваша сестра и ваша мајка,
том приликом и два брата или један, је ли тако?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Моја два брата и мајка, а ово 
друго је била моја рођака Нора. Она ми је рођака. Значи мајка и два 
брата су убијени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ви сте тада имали колико, 13 година?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас сте истражном судији описивали неке од 
војника којих се сећате, везано за овај догађај који сте описивали, да ли 
сте описали да ли се сећате војника који вас је претресао, односно 
наложио вам да извадите руке из џепова када кажете да вам је било 
хладно?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Био је доста млад, али пошто 
сам га само тада видела том приликом, нисам га касније видела, значи не 
могу ништа детаљније да се сетим, знам само се сећам да је био млад,
можда 20-так година или нека, али ништа више од тога, не како је 
изгледао, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овога који је брату узео кликере?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Као што сам већ описала, био 
је млад, није био да тако кажем ни мршав ни нешто снажан, мало онижи,
носио је униформу са капом, војничком капом, не знам шта би још могла 
ту да опишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, погледаћемо записник кад буде стигао 
обзиром да га ми још увек нисмо добили. А сада морам да вас замолим 
да ми опишете када причате о Енверовом оцу, ви мислите на Хамди 
Дурићи, Хамди Дурићи је ли тако?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Хамди Дурићи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Енверов отац? Кад кажете Енверов отац да 
је био ту, то је Хамди Дурићи?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми још када описујете ове пролазе кроз 
дворишта, кроз башту и остало, како ти пролази изгледају, кроз колико 
тих пролаза односно дворишта сте ви прошли да би стигли до овог 
дворишта у коме се догађај одиграо? Да ли су то пролази између кућа, да 
ли излазите на улицу?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Зависи са које стране гледате 
и са које стране прилазите, значи онако како смо ми ишли прво смо били 
у тој кући где сам описала, па смо морали проћи кроз њено двориште, па 
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онда уђете у двориште комшијско, па онда кроз још једно двориште 
комшијско па одатле, туда значи долазимо до саме сцене онога што се 
дешавало, али кад бисте ишли код њих у госте не бисте ишли тако,
значи свако је имао ограду значи између тих башти, односно дворишта 
су биле ограде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли постојао пролаз неки?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Добро та дворишта су била 
повезана и постојала је нека врста ограде која их је делила да тако 
кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И да ли се сећате овога војника који је 
вашу ви кажете тетку или стрину Шефкату одвојио и увео у ту стару 
кућу или тај објекат, да ли сте њега можда данас описали?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам, заборавила сам њега 
да поменем, сад кад се сећам тога био је доста висок, крупнији да тако 
кажем, тамнокос са брадом, тако га се сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате овога војника који је увео Хамди 
Дурићија у ту продавницу како кажете? Јесте њега описали данас?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када кажете да се тетка, односно стрина 
Шефката обраћала војнику и плаче и каже то су само деца и тако даље,
коме она то каже, како изгледа тај војник?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: То је онај који ју је извео, који 
ју је извео и који је гурнуо, да. Јесте онај који ју је извео, одвео и гурнуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам управо добила записник о препознавању 
које сте ви данас обавили, овде у просторијама суда, и где сте ви 
претходно описивали лица којих се сећате. Кажите ми у односу на то 
што сте описали пре истражним судијом, ви остајете је ли тако при 
томе? То је то чега се сећате, свих лица, нема никог више кога можете да 
се сетите?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не стварно, то би било 
отприлике то. Тако, тога се сећам у вези њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за препознавање док ја овде тражим, да 
ли сте препознали некога данас?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да. Било је неких који су ми 
личили на оне којих се ја сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте поводом овога догађаја давали већ исказ 
једном, да ли сте тада препознали некога? У претходном поступку који 
се водио. Питам да ли сте поводом овога догађаја раније већ препознали 
некога ко је учествовао у овом догађају, у неком другом поступку 
претходном који се водио овде у Београду?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Било је једно суђење 2003. 
године, један од оптужених видела сам га кад су ме тражили да га 
идентификујем, тад сам га видела. Један од оптужених.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описивали сте некога да дугом косом код 
истражног судије, па се међу на препознавању и препознали кажете,
изгледа као онај кога сам описала са дугом косом, мада сам га ја 
доживљавала као вишег вероватно јер сам тада била мала. Ко је то?
Везано за који догађај се сећате те особе? Данас, да, да.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: То је било на почетку кад су 
нас изводили значи из куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он претресао некога или по чему га се 
сећате, да ли само због косе или због неког догађаја?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Као што сам већ рекла, мени у
том тренутку пошто су сви изашли већ испред и стајали су ту у башти,
неки су стајали мени је тад изгледао да је он можда имао мало већу 
контролу над оним што се дешава него остали, тако ми је то изгледало 
тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми још да ли ви имате неко 
новчано потраживање, да ли се ви придружујете кривичном гоњењу 
против лица која су то урадила, против оних против којих ми овде 
водимо поступак?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли имате још нешто да додате везано 
за овај догађај?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, то је све чега се сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има питања?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Док сте напољу, на улици,
схватио сам, па сте рекли да је неко увео унутар продавнице једног 
човека и чули сте два пуцња, да ли сте чули неке пуцњеве из 
унутрашњости дворишта, тамо из дворишта те куће? Ви сте на улици.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Колико се ја сећам не, само 
смо чули, ја сам чула само та два пуцња унутра у продавници.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисам схватио.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Чули смо само, ја сам чула 
само два пуцња која су долазила из продавнице.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Из продавнице. Нисам 
схватио у кога је кад су вас повели том стазом према башти, тако сам ја 
схватио, па је један од војника гурнуо и пуцао у њу, у кога?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Моја стрина Шефката, жена 
мога стрица.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како је она изгледала,
какву је косу имала?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: - говори енглески.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не чујем превод.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Значи имала је дугачки капут,
доњи део тренерке, џемпер, кратку плаву косу и онако виткија.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је она била у групи 
са вама, дакле са улице када вас проводе том стазом према башти? Она 
није била са вама у групи?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, њу су одвојили у
претходном дворишту, када су нас ту претресали. А онда смо ми 
поведени у друго двориште, па напоље на улицу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли тај исти човек пуца и
у вас, ја сам схватио да да?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Онај који је њу издвојио и
повео био је много крупнији.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта значи крупнији, да ли 
то значи височији или веће телесне тежине?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: И крупнији и виши.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте ви данас на 
препознавању евентуално препознали човека који је у вас пуцао?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Показала сам једнога који ми 
је личио, изгледао као тај.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је по вама било 
војника полицајаца тада у ситуацији када вас се уводи том стазом и када 
почиње пуцање? Колико их је ту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Стално су били неки војници 
који су се ту кретали. Извините. Не знам можда око 10-так, више од 10, 
тако нешто, отприлике.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И само још једно питање,
кад сте први пут подигли главу и видели Генца, да ли видите тада 
војнике ту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нема никога?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тужилац има питања? Микрофон.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања, имамо само да се захвалим овој 
деци што су дошли у Београд да испричају шта се догодило и имам 
предлог ако је могуће да нам Саранда нацрта та дворишта, ако је у
стању, и евентуално куће које су биле у тим двориштима и путању којом 
су се кретали. И онда би поново без обзира што је то урађено у поступку 
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суђења Саши Цвјетану, предложио да се опет ове слике дела јединице 
«Шкорпиони» покажу свим сведоцима и да виде да ли има ту неко 
познат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да наставимо сада ако хоћете одмах да се 
изјасните о предлогу тужиоца. Да наставимо са питањима сведоку па 
ћемо онда одлучити о овим предлозима.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: (Пуномоћник оштећених) Сада је 
рекла на питање судије Крстајића, сведокиња је рекла да Шефкате није 
била у групи са њима, онда остаје 13 њих који су погинули и 5 који су 
преживели, јесу ли се сви нашли на улици у једном тренутку па после 
враћени, да ли је свих њих 13 плус 5 изашло на улицу?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Тако је. Сви сем стрине 
Шефкете.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Како су се вратили, ко им је наредио?
Да ли им је један човек наредио или је више њих викало и како је то 
изгледало да се враћају назад? Да опише нам ту ситуацију, није нам баш,
није описала ситуацију како се враћају у двориште, под којим условима 
и по чијем наређењу?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Пошто све тако се брзо 
дешавало сви су викали на нас све време, и заиста не могу конкретно да 
кажем да је то био један који је рекао уђите, ајде сад назад, не знам, не 
знам ни ко ни зашто.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли је било више или један?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Било их је неколико напољу 
тако да смо само су викали на нас и речено нам је идите унутра, не могу 
да кажем да је то била та и та особа.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, да.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Била је вика, галама.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли, када су изашли на улицу да ли 
је видела неки аутобус, један иза другог аутобуси?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, колико се ја сећам не.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли зна где је зграда СУП-а, ОУП-а
у Подујеву? Полиције, полиције, зграда полиције?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Зна, је ли близу вас полиција?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, тамо где смо стајали на 
улици. Одмах са супротне стране улице је била полиција, гледали смо у
ту зграду.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Објаснила је да је разговарала са 
Генцом у том таквом страшном положају и да је чула неке гласове и
онда се померила и видела, је ли показала да је жива, је ли видела неког 
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ту тада? Каже чула је неко комешање, је ли видела некога, коме даје 
сигнал да је жива, је ли то давала некоме сигнал покретањем?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Након што сам чула ту буку, и
кад сам рекла Генцу да лежи доле, ја се једно време исто нисам окретала 
уопште и чула сам да се ту около људи крећу, односно њихове гласове 
сам чула. Не знам то је можда било инстинктивно када сам решила да се 
покренем и онда су ме војници извукли из те гомиле тела.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли знате како вас је извукао и ко вас 
је извукао, је ли један или двојица или како је то било, да ли се тога 
детаља сећате?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам потпуно сигурна,
осетила сам да ме неко са две руке вуче, али то је било иза, нисам могла 
да видим, вукли су ме значи ноге су ми се вукле по земљи кад су ме 
извлачили из те гомиле тела, значи ноге су ми се вукле, а неко ме је 
вукао позади да две руке.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Видите ја сад имам проблем, она је 
неке тамо препознавала, неке је погодила неке није, не знам сад како, ја 
сам хтео да је питам кога је аутентично препознала шта је он радио, али 
не знам како то да предочимо записник, јер можда је она и погрешно у
неким ситуацијама рекла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питали смо, да је изводио из куће, да је изгледао 
као да контролише ситуацију.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Знам, али неке је погрешила, а неке је 
и погодила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам питала.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не, не кажем дакле било је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам питала за онога са дугом косом кога је 
познала и она је рекла да је изгледало да он контролише ситуацију, да је 
имао дугу косу и да је био за њено годиште висок. Е сад не знам шта би 
још могли.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не. Добро, добро. Не, а да ли,
добро немам више питања. Хвала.
НАТАША КАНДИЋ: Саранда реци нам шта се догађало тога јутра 28. 
кад сте ви изашли, зашто излазите из куће и где је твој отац тог јутра?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Он није био у кућу јер нам је 
било речено да долазе војници, да иду по кућама и да убијају све 
мушкарце, тако да моја рођака Нора и сви ми смо молили и оца и стрица 
да иду да ће им бити безбедније да оду. Тата је још увек био ту негде по 
граду и тога јутра када су се зауставила полицијска кола испред куће,
рекли смо да смо имали продавнице доле и да смо се плашили да ће 
почети да лупају и да пале, и да ћемо бити ту као у клопци, зато смо 
отишли од куће. Кућа је била на главном путу.
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НАТАША КАНДИЋ: Ко је од мушкараца, не од деце, да ли је у групи са 
вама био још неко осим оца Енвера Дурићија?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Само ми, само ми и он.
НАТАША КАНДИЋ: Када сте доведени у двориште Хаљима Гашија, у
ком тренутку војник полицајац издваја Шефкате? Да ли је Шефкате 
издвојена у башти или још у кући?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Из наше куће су нас повели 
прво у једно двориште, па у друго, значи ту су нас претражили,
претресли и тог тренутка су њу издвојили и одмах смо ми изведени,
значи прво у друго двориште па на улицу.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте видели, где је када је издвојена, где је тај 
који је издвојио Шефкате, где је одвео?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па била је као нека једна 
помоћна нека шупа иза нас. У том смеру је одвео.
НАТАША КАНДИЋ: Није одведена у кућу Хаљима Гашија?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не, то је друго двориште,
то је неко друго двориште.
НАТАША КАНДИЋ: Је ли то нека кућа или нека шупа или неки 
помоћни објекат?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Мени је изгледало као нека 
врста шупе.
НАТАША КАНДИЋ: Када вас изводе на улицу, ко остаје у тој башти.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Само моја стрина Шефката.
НАТАША КАНДИЋ: Ко остаје од полицајаца, војника, колико њих?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Док су нас изводили војници 
су били у дворишту, и кад су нас извели на улицу тамо су већ били неки 
па смо ми са њима остали.
НАТАША КАНДИЋ: Откуда са вама у групи Сељман Гаши?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Он није био са нама кад су нас 
изводили на улицу видела сам га са леве стране. Нисам видела како је 
тамо стигао, само сам видела да је тамо.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли ти видиш шта се догађа са Сељманом 
Гашијем, са Хамдијом Дурићи, да ли ти видиш, ти лично да ли видиш?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Увели су их у продавницу 
и чули смо та два пуцња, али онда смо ми отишли у двориште.
НАТАША КАНДИЋ: Ко их уводи у радњу или продавницу или 
чајџиницу или ресторан, шта, ко их уводи њих двојицу?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Они који су били са 
Сељманом војници, значи он није ушао, он га је само увео унутра, и
онда га је онај који је ошамарио Хамдију он је ушао са њим, значи 
послао је њега у радњу и ушао за њима.
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НАТАША КАНДИЋ: Када вас враћајо поново у двориште Хаљима 
Гашија, са вама нису Хамди Дурићи и није са вама Сељман Гаши? Када 
се враћате у двориште, када вас враћају?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не.
НАТАША КАНДИЋ: Са вама није Хамди Дурићи и Сељман Гаши.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
НАТАША КАНДИЋ: Када се враћате кога затичете у дворишту? Кога 
затичете код куће?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Моју стрину Шефкату.
НАТАША КАНДИЋ: И ко је још ту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Само она, и онда смо сви били 
заједно.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли има неког полицајца војника или?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, да, били су војници ту.
НАТАША КАНДИЋ: И значи ви сте ту и шта се онда догађа? Ви деца,
сви сем Хамдије Дурићи, је ли тако? Сви сем Хамдије сте поново у
дворишту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Видела сам значи Шефкату,
моју стрину која као стоји и плаче поред куће и из онога што је говорила 
ја сам једино могла да разумем да говори «па то су само деца», и онда 
су нас повели иза куће, онда су њу повели том стазом у дворишту и онда 
је један од војника гурнуо, оборио и пуцао у њу.
НАТАША КАНДИЋ: Како је Шефкате изгледала када сте се вратили 
поново у двориште? Да ли је изгледала као да јој је неко нешто ружно 
учинио, да је можда свлачио или нешто јој радио, да ли си могла нешто 
да приметиш?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Не. Није ми тако 
изгледала, не знам. Није, имала је исто оно на себи што је имала и раније 
пре него, кад је остала, само је плакала.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је, помињала си да је нешто помињала деца,
јеси могла да разумеш шта она говори? Јеси могла да разумеш шта 
Шефкате говори?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, једино сам могла то да 
разумем, ништа друго.
НАТАША КАНДИЋ: А како је реаговао тај полицајац, полицајац или 
војник на то што је она говорила.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Повео нас је иза куће, нас, а
онда су после у нас пуцали.
НАТАША КАНДИЋ: У том тренутку када он пуца у Шефкате, ко се 
још налази у дворишту осим вас. Ко је још ту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Било је ту других војника.
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НАТАША КАНДИЋ: Да ли су и ти војници ту или полицајци када тај 
полицајац пуца у Шефкате?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да. Јесте у њиховом 
присуству се то десило.
НАТАША КАНДИЋ: Колико времена пролази од тренутка када је 
Шефкате погођена пала када почињу, када почиње да се пуца у вас?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Он је оборио и пуцао, гурнуо 
и онда је једна од мојих рођака почела да плаче и да виче мама, мама, а
ја сам се окренула према њима и кад сам се поново окренула видела сам 
да је она већ на земљи и да он поново пуца у њу, да је променио пушку и
да је онда почео да пуца у нас. Одмах после тога.
НАТАША КАНДИЋ: Где ви у том тренутку када они пуцају, где ви 
тачно стојите ви, ти, друга деца?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ја сам некако била у средини 
групе, мало позади и са зидом ка кући.
НАТАША КАНДИЋ: У односу на Хаљимову кућу где стојите? Где,
где?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Кад су нас повели иза куће ту 
је зид и ту је други зид, значи ми смо били иза зида ту, а ја сам била 
некако у средини да тако кажем, ако гледамо све ове друге.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли вам је неко рекао да ту станете или сте се 
некако скупили сви ту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, само су нас тамо повели и
ту смо се зауставили, чим су нас ту повели иза пуцали су у моју тетку и
све се дешавало страшно брзо. Једно иза другог одмах, само толико 
колико су нас повели иза, иза куће толико је времена прошло.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли си могла да видиш, да неко први каже 
наређује да се пуца? Да ли је један почео да пуца, да ли си видела да 
неко нешто наређује или је више њих одједном почело да пуца, да ли 
можеш тога да се сетиш?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Онај ко је пуцао у тетку одмах 
после тога је почео да пуца и у нас, све је била таква вика и галама,
пошто нисам ни разумела шта говоре, не знам да ли је неко наредио, али 
онај који је пуцао у тетку и убио је, узео је другу пушку и почео да пуца 
у нас.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли си међу тим полицајцима, војницима 
приметила некога ко је имао неки ожиљак на лицу, о облику црте?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не колико се сећам, не.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли си познавала локалне полицајце?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
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НАТАША КАНДИЋ: А да ли је Шефкате, да ли је она реаговала, да ли 
је некога, да ли си могла да видиш да она некога препознаје ту у
дворишту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Није ми тако изгледала, или ја 
бар нисам чула да је она нешто рекла у том смислу да препознаје било 
кога од њих, тако да не знам, стварно не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је било, да ли је неки полицајац тражио,
узимао неки новац од ње?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, то је био само неки 
ситниш што је имала у џепу, онај који је одвео значи он је узео то из 
џепа, није тражио паре.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се сећаш периода у болници у Приштини?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је твој отац дошао у болницу, како је твој 
отац сазнао, како те је нашао у болници?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Био је ту још један дечак који 
је ишао у исти разред са Јехоном и био је исто у болници, и онда је 
дошао његов отац по њега па је онда попричао и са нама, па се онда 
испоставило да познаје мог оца па сам њему испричала шта нам се 
десило, и он је записао наша имена и рекао да ће да потражи нашег оца.
У том тренутку нисам знала шта се дешавало значи он је рекао да ће да 
га потражи, да ће да му исприча шта нам се десило.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли си ти знала да је Лирије одведена у болницу 
у Београд?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисмо били сигурни. Било је 
ту у болници још једна жена, значи са Јехоном пре него што су нас 
преместили у исту собу, њен син је такође био одведен у Београд и она 
је описала девојчицу која би одговарала отприлике опису Лиријином,
нисмо је видели у болници тако да смо ето некако нагађали да би то 
могла бити она у Београду.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли си ти оперисана у болници у Приштини?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Право да вам кажем не знам 
ако ћете искрено да вам кажем, давали су ми анестезију, мењали су ми 
завоје, месец дана скоро сваки дан, али не знам да ли су ми радили неке 
операције. Нисам ни могла да осећам шта ми раде по руци. Знам да имам 
ожиљак да су ми рекли да су ми одатле узели парче нерва да га пресаде у
руку тако да не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Лекари и сестре како су се понашали?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Два лекара су били уреду,
исто тако и неке сестре и већина њих, али било је и других не могу да 
кажем да је била лоша већ више као у болници, значи ја нисам могла да 
се крећем, 5 недеља сам била везана за кревет и Јехона и ја месецима, и
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кад би донели храну само би оставили тако поред кревета и да се сами 
снађемо, да једемо прстима или како год. Било је рецимо тренутака када 
сам морала да идем до тоалета, оставили би ме у кревету да све то 
обавим у кревету јер сестре нису хтеле да ми помогну. Било је разних,
неки су били добри.
НАТАША КАНДИЋ: Можеш ли именом да кажеш ко је од твојих браће 
и сестара, мајке, рођака, ко је све тада убијен, именом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питали смо за мајку и за рођаке, за мајку и два 
брата и за сестру Нору.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Морам да кажем да ми је моја 
рођака Нора била врло блиска, више од сестре, није то била тек само 
рођака, одрасле смо заједно, ишле смо заједно у школу иако нисмо 
рођени значи од истог оца и мајке, била ми је као сестра и са свима њима 
сам одрасла и са стрином Шефкатом и са Нором, потпуно су ми били 
исто као отац, значе нам исто као и отац и два брата.
НАТАША КАНДИЋ: Како се зову?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Шпенд и Шпетим.
НАТАША КАНДИЋ: Ко је ту још био од рођака, како се зове 
Хамдијева, Хамдија Дурићи његова супруга?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Есма Дурићи.
НАТАША КАНДИЋ: Како се зову да ли знаш Енверова деца?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Албион, Дафина, Арбр, у овом 
тренутку не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она је имала 13 година, сада да не питамо.
НАТАША КАНДИЋ: Добро мислим да је важно поменути.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доћи ће Енвер Дурићи у среду.
НАТАША КАНДИЋ: Ја немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац Звонко Радовановић.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Хтео би да питам од почетка тог 
догађаја, да ли је приметила да је ико од униформисаних лица, тих 
војника покушавао да заштити њу и остале цивиле пошто смо чули то 
овде претходни пут?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако што би спречавао друге?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, спречавао.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да ли се сећате човек који је пуцао,
добро одговорио је на то питање, извињавам се. Непосредно пре него 
што је почео да пуца човек који је убио Шефкату, стрину или тетку, да 
ли је приметила да он претходно гура неког од војника пушком у груди 
тако што га исто спречава у некој интервенцији заштите према 
Шефкати?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Нико није учинио ништа 
да то спречи. Не, нико.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: И имам само још једно питање,
приликом самог тог чина пуцања у њу и остале цивиле, да ли је могла да 
примети да су војници који су пуцали били формирани као стрељачки 
вод, или је то ишло спонтано, спонтана пуцњава, како, какав је утисак 
она стекла ако није могла да види, да ли је чула репетирање неко 
претходно?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не, након што је убио 
тетку значи он је само променио пушку и почео пуцати у нас. То је 
једино што сам.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ови остали војници приликом овог 
чина убијања стрине Шефкате, да ли су могли да виде групу цивила у
којој се она налазила у дворишту, мислим да ли посматрају све то?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Могли су да виде. Били су ту 
и други војници присутни и видели су.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да ли је приметила да је тај војник 
који је убио Шефкату да је претходно ударао главом о зид Шефкати?
Шефкату мислим у зид, главу, са њеном главом?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, зато што су нас значи 
повели иза, а пошто је она ишла испред њега, била му је окренута 
леђима он је гурнуо и пуцао је у њу.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа ја ћу прво да овом 
приликом изјавим саучешће. Жао ми је што сте ово доживели и желим 
вам да у вашем уметничком раду даљем колико год можете заборавите и
што чешће заборавите на ово што сте доживели. Ја вас нећу пуно питати,
међутим председницу већа ћу замолити пошто имамо исказ сведока П-1 
управо на ове околности, ја бих молио да ја не бих препричавао или да 
не би читали транскрипте сада и губили време, да ви укратко само 
препричате лично сведокињи опис догађаја како је видео П-1, како је 
дошло до убиства тетке њене Шефкате, како он то описује, шта је он у
том моменту радио управо ове околности о којима је говорио и шта се 
потом дешавало. Нарочито што П-1 тврди да то лице које је пуцало у
вашу стрину више у никог није пуцало него је одмах побегло напоље из 
дворишта, а ви данас тврдите да је то управо лице након што је пуцало у
вашу стрину наставило да пуца према вама када је променило оквир и то 
су битне разлике, али ја мислим да сам већ сад, ево можда ви 
председнице већа ја немам ниједно друго питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, предочићемо, односно прочитаћемо.
Изволите.
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Могу ја нешто да кажем.
Хвала што сте ми изразили саучешће, и кад сте рекли да се надате да ћу 
успети неке ствари да заборавим, има неких ствари које никад док сам 
жива нећу моћи да заборавим све док сам жива, до последњег дана, али у
сваком случају хвала што сте изразили саучешће. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучићемо о овом вашем предлогу,
односно донећемо и прочитаћемо сведокињи делове транскрипта на 
којима инсистриате, односно на тим разликама у односу на исказ 
сведока П-1 и исказ оштећене која не заборавимо је тада имала 13 
година и преживљавала је све ово.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја би само молио нешто да у погледу 
предлога колеге, па да се одмах изјасним и у погледу предлога да се 
мапа са фотографијама, мислим да је то депласирано јер оне су већ 
једном виделе ту мапу, а поготово сада након препознавања и виђења 
лица у самој судници, да је то стварно ван сваког контекста и сврхе у
објективном суђењу. Међутим што се тиче ове скице ја немам ништа 
против да се направи, али да не би данас губили време, да евентуално за 
сутра ако може она да направи ту скицу немам ништа против. Е толико,
хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Бранилац Саша Петровић.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: (Бранилац Миодрага Шолаја) Ја бих такође се 
придружио колеги Перковићу, изразио своје саучешће овде оштећеној 
због трагичног догађаја и великог губитка који је претрпела, али с
обзиром на вођење овог поступка, значи, а у интересу мог брањеника,
поставио бих неколико питања оштећеној. Мене интересује, овде сте 
рекли у вези ваше стрине Шефкате да је то отприлике неки кључни 
догађај који се издваја у свему овоме. Војник који је издвојио у том 
дворишту и одвео у ту шупу, је ли то исти онај који је касније пуцао у
њу?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас окрените се овде, пратите браниоца 
на монитору.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Знам да је то тешко и све али само ако може 
сведок да нам каже како да нам опише разлику у изгледу та два војника,
значи овога првог, за овог другог, значи у односу да ли је нижи, дебљи,
тањи, мршавији?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Као што сам рекла већ, онај 
који је издвојио изгледом је крупнији и виши него онај који је касније 
пуцао у њу.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Је ли овај, који је пуцао и касније по изјави 
оштећене, наставио да пуца у њих, да ли се нечим карактеристичним 
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издвајао од осталих, да ли је његова униформа, опрема, било шта да га је 
могло да га издваја од осталих, да ли је имао капу, био без капе?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, иста униформа, ништа 
значи иста униформа.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Да ли окривљени имају питања?
Изволите. Окр. Ђукић Жељко. Изволите станите, мораћете са 
слушалицама. Тужиоче укључите молим вас. Изволите окр. Ђукић 
Жељко.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Желио би да кажем да ми је жао за све што је 
преживела оштећена и њена породица и ми је жао што сад поново кроз 
све то пролази, али мора. Не чујем ја ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ви не треба ништа да чујете, сад ви причате.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да ли би могле скице да јој се покаже скица 
она, ону што сам ја направио да видим где су се они тачно налазили то 
напољу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је предлог.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јел може?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, показаћемо после све скице, него дајте 
питања да завршимо са тим, па ћемо припремити и то.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То кажем где се налазе, интересује ме зато што 
она је то све добро описала тај излазак напоље и то, ја сам то видео,
унутра што се дешавало не знам, али то вани, али ми није јасно ту сад 
два човека та како су се појавила, ја сам ту видео само једног човека који 
је са њима био у дворишту и изведен напоље, а ове друге нисам видио,
значи она је рекла још једна или два то где су ти били, не знам, па ме 
зато то интересује мислим тачно где је то било и то, ништа друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај догађај са Хамди Дурићи?
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да тај догађај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас да поновите, Саранда, хоћете 
молим вас да поновите где се прикључио Сељман Гаши, Хамди 
Дурићију и вама, тој групи који су изведени на улици? Када сте видели 
како се прикључује Сељман Гаши, како ту долази, како затим уводе у ту 
радњу, односно продавницу, односно кафану и у ком тренутку га видите 
и одакле он долази, само то да поновите опет.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не знам из ког правца је 
дошао, рекла сам већ да сам га само видела да стоји постранце, не знам 
одакле је дошао, само сам га већ видела како ту стоји и како су га увели 
у продавницу, а после њега и Хамдија и онда је ушао војник тај и чули 
смо два пуцња и онда су нас поново одвели у двориште.
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ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Који је мушкарац који је са њима био један 
једини старији мушкарац са њима што је био у дворишту, да ли је био,
да ли она сећа се тога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви пратили, Хамди Дурићи.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, чуо сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отац Енвера Дурићија, Хамди Дурићи.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Један је мушкарац био у дворишту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отац Енвера Дурићића. А шта је питање у вези 
тога?
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Где је тај мушкарац, шта је са њим, тај један 
једини што је био?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: То је онај који је био уведен у
двориште, изведен напоље и гурнут унутра у ту продавницу и након тога 
је ушао војник јер је он био једини мушкарац који је био са нама и онда 
су се чула та два пуцња.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да, да, па у реду онда. Ја сам био разумио прво 
да је два мушкарца ту била, у реду један је био зато што знам да је био 
један. Уреду, ништа друго. Немам друго шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Да ли остали окривљ ени имају 
питања? Не. Да вас питам молим вас још нешто, колико је по вашој 
процени било укупно војника први пут кад сте дошли, кад крећете кроз 
те баште и дворишта све до изласка на улицу, по вашој процени, 20, 30, 
50? 
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Рекла сам да их је било пуно,
улазили су из једног дворишта у друго, у једном тренутку их је било 
више, у другом мање. Стално су били у покрету, тако да тешко ми је да 
кажем тачно. Било их је, било их је, али су се стално кретали. Значи 
стално су се кретали из једног дворишта у друго тако да не могу да 
кажем тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли галамили, јесу викали?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви имали исте униформе или су се неке 
разликовале по боји, односно не питам вас полиција, војска и тако даље,
само да ли су се разликовали или су све биле исте?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Они који су били у дворишту 
су имали сви исте униформе, а они на улици су имали другачије да тако 
кажем мешано, мало једну мало другу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у чему су се разликовали?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Они једни су носили зелене 
камуфлажне, а ови који су били на улици су имали плаве камуфлажне 
које смо ми више виђали код полиције, била је нека мешавина 
полицијске и те плаве камуфлажне униформе.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било на некима видне ознаке полиција или 
великим словима или тако нешто, на некој униформи?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не. Колико се ја сећам не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у тренутку када пуцају у вас ту у дворишту, да 
ли су сви били у истим униформама или је било неких у нешто 
другачијим униформама?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, сви су имали исте 
униформе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми колико је по процени вашој људи 
пуцало у вас?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Једног сам ја видела, али по 
рањавању и судећи само по томе није могао бити само један, и начин на 
који сам претрпела повреде значи имала сам повреде и са леђа иако сам 
гледала значи кад су почели да пуцају, ја сам гледала у правцу овога 
који је почео да пуца, који је био мало више напред лево, а имала сам 
повреде и са леђа, тако да мора да их је било више. Немогуће значи да он 
истовремено ме погоди и у леђа и однапред са леве стране. Али видела 
сам само једног како пуца 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми колико дуго је то све трајало,
10, 15, 20, минута од тренутка од кад излазите из куће до оног тренутка 
кад ви дижете глеву и констатујете да нема никога око вас и да је све 
готово?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не знам баш сигурно, мени је 
то изгледало да се десило све страшно брзо, али не знам стварно не знам.
Више од 10 минута, можда 15, можда више, не знам, не знам заиста 
колико тачно. Заиста нисам могла никако да погледам колико је сати али 
мени је тада у том тренутку изгледало да се све страшно брзо десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми када сте излазили из те баште,
односно дворишта па долазили у ово двориште Гашија, па онда ишли на 
улицу, да ли сте ишли кроз неки шпалир, да ли је неко од војника ишао 
испред вас, или су вас гурали са стране, од позади?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Како смо ишли значи кроз ту 
ограду, односно кроз отвор на огради, значи били су војници са стране,
значи па смо прошли кроз друго двориште. Само смо ишли, ето из 
једног дворишта у друго, они су били постранце.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тренутку кад се враћате са улице у двориште,
да ли се са вама враћају сви војници или само неколико њих и да ли је 
двориште празно или и ту има војника?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Било их је и у дворишту кад 
смо се вратили и колико се ја сећам нико са улице није пошао за нама у
двориште, не само су нас тамо послали да тако кажем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ово десило се у улици Рахмана Морине број 
7, а ваша кућа је у улици Косанчић Ивана или не? Која је адреса ваше 
куће у Подујеву?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Звала се улица Косанчић 
Ивана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Косанчић Ивана, то значи да постоји пролаз 
између ових дворишта и између ових кућа или је то једна иста улица?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, рекла сам да је свако 
двориште било ограђено, значи није се тако ишло код суседа, биле су 
ограде значи али из наше куће од оног места где смо стајали на улици,
ево значи ми смо излазили на улицу па би одатле кренули лево значи да 
бисмо ишли у оном правцу где су нас одвели и преко пута полицијске 
станице, од куће на лево смо ишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико је у овом дворишту где се све ово 
десило било кућа, односно објеката? Значи и куће или неке старе куће,
зид и ограда, како би то описали? И какав је улаз са улице у то 
двориште?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Имамо главни улаз који води 
у двориште, па са леве стране ограда, кућа са десне и како идете мало 
дубље у двориште се шири, а иза куће је био зид који је ишао око 
дворишта, не знам да ли сам добро описала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућа колико, да ли ту има једна кућа, две, три,
нека кућа на спрат?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Само једна кућа. Само једна 
кућа, та кућа са десне стране једна једина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је у овом дворишту где се све ово десило?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је могуће одатле да се прође и да се уђе у
неко друго двориште које има једну стару кућу, једну кућу ту на спрат 
један или два и једну помоћну просторију, помоћни објекат, шупу, стару 
кућу поред које се догодило то са вашом стрином, или је та шупа у овом 
првом дворишту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Та шупа, ево значи то је та 
кућа где смо били па смо отишли у једно двориште па у друго, значи 
друго двориште од нас где је била та шупа, па онда смо отишли у
следеће двориште где се све то десило, кад смо ишли значи кроз та 
дворишта, ту су биле ограде, али су биле оборене, а пре тога нисам била 
значи никада раније тамо, тако да не знам да ли имају неке, да ли су и на 
другим местима биле тако померане ограде или нису, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад се тако помера ограда онда се добије онако 
један простор у коме све може да се види шта се дешава?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, да, лепо видите у друго 
двориште без препреке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми да ли сте можда међу овим 
војницима приметили неког војника који је имао другачије нешто на 
глави од ових капа, које су имали војници, неки су били без капа неки са 
капама, да ли је неко имао нешто друго на глави?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Колико се ја сећам није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неко од војника који је био 
изразито плаве пути, светла коса, светао тен, имамо такав један опис?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ја таквог нисам видела, можда 
је било, али ја га нисам видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког са брадом?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Било их је онако неколико да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се неко од тих можда са брадом издвајао 
по неким карактеристикама другим осим браде?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не колико се ја сећам, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што одлучимо да ли ћете да нацртате 
ми вам нећемо показати скице које имамо овде у предмету, па ћете ми 
само рећи да ли сте у међувремену ишли у Подујево или сада онако по 
свом сећању, можете да нацртате то двориште тако како је изгледало са 
поломљеним оградама и без поломљених ограда? Значи како је оно 
првобитно изгледало и како је тог тренутка када се то десило изгледало 
како би то неко ко дође први пут могао да види, ко не зна где су све те 
ограде, где су границе између дворишта? Је ли то можете да нам 
нацртате, где сте ви били, где се догодило то са вашом стрином и одакле 
сте изашли?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ја могу то да урадим да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете добро. Који смо још предлог имати 
тужиоче осим скице, да се прикажу фотографије, шта кажу браниоци.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мислим да стварно не видим сврхе 
никакве у доказном смислу да би било шта јер то је сад компромитован 
доказ, показиване су сведокиња је видела овде оптужене и тако даље и
тако даље, већ је гледала те фотографије и никог није препознала, када 
није пре 7 година, како сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, остали браниоци.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Такође из сличних разлога се противим, ја 
бих овде само напоменуо да тужилаштво стално нуди фотографије 
одређеног броја «Шкорпиона», по ономе што смо ми утврдили бар у
досадашњем току поступка за Подујево је отишло између 130 и 150 
људи, колико може да стане у два, три аутобуса, колико их је већ било,
ако би се показивале слике имало би сврхе да се показују слике свих, не 
само ових који су већ у два поступка врте исте слике, а поготово не 
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после данашњег значи извођења доказа препознавањем, јер мислим нема 
сврхе сада показивати када је овде сведок већ видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. Ви браниоци имате нешто још да 
кажете поводом овога предлога? Да ли окривљени нешто имају да кажу?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: (Бранилац окр.Боројевића) Судија ја предлажем 
обзиром да смо ми овде видели разних скица, на ниједну се не може суд 
ослонити да се, а ни ми браниоци нормално да поуздано видимо како то 
изгледа. Предлажем у том смислу да се преко наших државних органа 
затражи да неко достави фотодокументацију места догађаја ако је 
могуће и скицу ако то већ наравно није, ја нисам то запазио у списима,
или да се преко стручних служби, интернет снимак, сателитиски снимак 
могуће је добити у сваком случају, прибави да би стварно ми уочили и
проверили неке исказе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ето толико, захваљујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли браниоци, ви сте ме сед навели да питам,
да ли уопште има дилеме где се овај догађај одиграо или ми сада треба 
да утврђујемо да ли је то било у Подујеву, у улици Рахмама Морине број 
7 у оном дворишту за које имамо фотодокументацију, молим вас где се 
налазе и тела, да ли ми сада ту нешто везано за то место догађаја треба 
да утврђујемо. Да ли ту има неке дилеме?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Што се тиче догађаја не, али да би проверили, ми 
имамо различите скице, исказе оптужених, имамо сведока П-1, имамо и
то су све недоречене скице, имамо скицу коју су нацртали крим 
техничари, тамо оперативни радници и ништа се ту не види 
дефинитивно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полиција која је била на увиђају.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, али није то скица нека која би стварно и
најблаже критеријуме не скице, задовољила. Зато кажем може преко 
сателитског снимка стручна служба, интернет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ради утврђивања чега?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ради провере за мене у првом реду исказа сведока 
П-1 и осталих нормално оптужених ако суд сматра за потребу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Бранилац Перковић.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ако већ идемо, а видим и тужилаштво 
инсистира на скицама код сведока и оптужених, зашто је нама скица 
битна. Нама је скица битна да би могли овај балистички моменат да 
уочимо, да видимо где на којој удаљености су те чауре биле, где су 
нађена једна тела, где су друга, о којој је то удаљености говоримо, да ли 
5, 10, 15, 20 метара, значи да би могли контролно да гледамо да ли то 
одговара. Ја знам да је накнадно сад што кажу најлакше паметовати,
међутим немамо ту једну такву скицу и ова скица коју смо добили од 
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криминалистичке полиције, то је ван свих правила и вама је и суду и
нама је свима јасно. Међутим, да ли ми можемо путем не знам да 
обавимо истражну радњу да се замоли тамо или полиција УНМИК или 
било ко да направи скицу сада и да фотографише, да тачно знамо колико 
је то двориште било, значи да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега браниоче да знамо димензије 
дворишта?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега су нам потребне димензије дворишта?
Не, прекидате колегу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Зашто, да знамо где су тачно тела, да 
знамо шта П-1, јер ми ћемо овде 70% доказног поступка проверавати П-
1, да знамо где је он био на којој удаљености, шта је он могао видети и
где је затечено тело стрине овде сведокиње, ове Шефкате, где су ова 
друга тела, која је да ли је то 15, 20, метара 25, то је нама битно, да 
видимо где су те чауре пронађене, ми имамо фотографије чаура, али 
сада да видимо кад имамо скицу где су те чауре тачно биле, где су како 
су биле груписане и тако даље. Иначе мислим да би то могло да 
промогне с обзиром какав је увиђај вршен и како је истрага обављена.
Толико, а ви одлучите наравно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте ви хтели? Само молим вас да ли 
оштећена ви молим вас можете да седнете, да овде будете у судници док 
само саслушамо ове предлоге, да не стојите више пошто стојите цео дан.
Седите молим вас. Кажите.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Судија ја мислим да овај предлог колеге 
Перковића апосолутно је неопходан. Ми немамо перспективу, немамо 
укупан изглед тог дворишта, имамо скицу која је прилично траљаво 
начињена и 3 фотографије које се односе на то лице места, за овакво 
кривично дело, за овако то је апсолутно недовољно, ја и сада гледајући 
то ево већ колико месеци уопште немам орјентацију где се шта налази.
По сликама које су дате, по фотографијама које су дате, место значи на 
коме су лешеви требали иницијално значи где су пали, не одговара 
месту на сликама, јер се не подудара ево управо овде са исказом овог 
сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па се ви у том смислу придружујете?
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Па у том смислу предлогу да се прибави 
комплет значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Комплетан изглед.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Дворишта у улици Рахмана Морине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У улици Рахмана Морине бр. 7 у Подујеву, како 
у то време тако и данас, или не данас?
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АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ако је могуће, судија. Ако постоје значи како 
се зове катастарски планови, и ако су куће уцртане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било идеално. Добро, није везано за.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, само моменат, данас нам сведоци,
односно оштећене којима апсолутно морамо на неки начин да 
поверујемо, дају нам потпуно другачији изглед од онога за шта 
заштићени сведок и овде окривљени који су дали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ето толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Још само да додам, у праву је колега 
Тодоровић, то није сад предмет, али већ кад смо отворили боље да одмах 
сад предлажемо тај доказ да не би на крају доказног поступка, зашто је 
још битно, шта би у тој мапи морали, морали би да видимо уцртану 
идентификоване фотографије са телима осталих лица ван дворишта, јер 
видимо сада и оштећена спомиње да су тамо у продавници, па не знам 
видимо на фотографијама да то нису те улице, та кућа о којој говоримо,
значи да се изврши та идентификација у улици где су та тела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окр. Ђукић ви сте нешто хтели да кажете, у реду 
је. Кажите нам молим вас пре него што одлучимо о овоме да ли сте ви 
икада гледали ове фотографије које је тужилац показао, ове припаднике 
јединице «Шкорпиони»? 
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Видела сам неке фотографије 
на претходном суђењу, али не знам да ли су то биле те фотографије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто тако све те фотографије, не једну или две,
него све, колико фотографија, сто, двеста?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам сигурна колико их је 
било, то је била једна, један албум, једна књижица у којој су биле те 
фотографије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Онда за сада одбијамо предлог тужиоца.

Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

ОДБИЈА СЕ предлог тужиоца да се сведокињи оштећеној 
покажу фотографије припадника јединице «Шкорпиони» која се 
налази у списима предмета, обзиром да је фотографије гледала 
приликом претходног претреса који се водио против окр.Саше 
Цвјетана.
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Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се претходно оштећеној покаже фотографија број 1 – 
«општи изглед улаза у кућу» из списа предмета и скица коју је 
сачинио сведок П-1 која је данас подељена странкама и скица коју 
је сачинио окр.Ђукић Жељко.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. Чекајте тужиоче, да прво покажемо ово 
што смо одлучили па ви онда реците.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па прво ми кажете реците, па онда ми кажете 
чекајте и то гласом који је виши него што је потребно. Кад ми будете 
дали реч, а одлучите се кад ћете ми дати реч.

За овим се констатује да тужилац интервенише јер сматра да 
му је председник већа рекла повишеним гласом «чекајте». 
 

Па се за овим сведокињи показује фотографија број 1 – 
«општи изглед улаза у кућу».  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има потребе да ставимо ову фотографију 
на документ камеру, странке? Не. Само тако. Реците нам да ли је то кућа 
у овом дворишту или у вашем дворишту, која је то кућа?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: То изгледа као кућа где се све 
догодило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала.

Па сведокиња изјављује «то изгледа као кућа где се све 
догодило».  
 

За овим заменик тужиоца.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако уводите у поступак неке скице, да би то 
било она коју је направио сведок П-1, да ли је то она коју је направио 
окр.Ђукић, не видим разлог зашто прво не би показали скице које су 
начинили овлашћени органи, могуће. То је предлог тужилаштва, ако већ 
показујете тај редослед да јој се покаже оно што је скица лица места у
Подујеву тога дана, ако нешто није уреду, ако нешто треба доцртати,
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нека сведокиња опише својим или нека нацрта своју скицу и смер 
кретања, а оно што је нацртао сведок П-1, и сведок Ђукић Жељко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени Ђукић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Окр. Ђукић Жељко, то је време и то је место за 
које нисам сигуран да се поклапају по изјави сведока П-1 он је био 
унутра и не може да нам прича шта је било напољу, по изјавама сведока 
окривљеног Ђукића он је био напољу па није могао да види шта се 
дешава унутра, значи важно је да сведокиња оштећена исприча кроз тај 
цртеж оно где су се они налазили, из куће које су дошли у то двориште,
на која су врата изашли, у коју улицу су изашли, којим путем су дошли 
до полицијске станице, како су се вратили, где су ушли и где су 
стрељани. Али то је све уцртано првенствено на ове две скице које је 
предмету доставио МУП.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче драги, ја сведоку односно веће сведоку 
показује доказе које је предложио тужилац, ради се о доказима који су у
списима предмета, ја једино по свом избору, по свом нахођењу вршим 
селекцију у овој фотодокументацији па показујем само једну 
фотографију. Што се тиче скица места догађаја које су у списима 
предмета, нема дискусије, нема дилеме да ли ћемо тако нешто показати 
сведоку. Што се тиче скица места које су сачинили окривљени и сведок 
П-1, ми смо о томе одлучивали да ли да то покажемо или да сведокињи 
наложимо да она сада у паузи црта распоред кућа и све остало, веће је 
било мишљења да она погледа те скице, а не да сама нешто црта, а што 
се тиче ових скица које су у списима предмета које је МУП доставио,
због чега о томе уопште дискутујемо, то је ту, то је предложено као 
доказ, то је нама доставио МУП када је вршио увиђај. Дајте сада да 
видимо те скице.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево имам још један предлог, обзиром да сте 
одбили да се покажу слике дела јединице «Шкорпиони» ја предлажем да 
онда окривљени устану овде, да се сведокиња окрене, да погледа те 
људе и да каже да ли некога од њих препознаје, без обзира на данашње 
препознавање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На данашње препознавање, добро. Хајдемо сада.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Извињавам се председнице већа,
противимо се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ма немојте молим вас. А шта је то, шта 
је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се ови људи искључују, где се искључују.
Слушајете молим вас, искључите. Ви сте сад то све причали без 
микрофона, Перковић и Тодоровић без микрофона, ја нисам могла 
уопште да вас искључим, иначе би вас искључила. Сада ћемо да вам 
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покажемо скице места које се налазе у списима предмета које је 
доставила полиција након што је извршила увиђај, па ћете да погледате 
и сада ја не знам како ћете ово да прочитате, показаћемо вам улицу 
Рахмана Морине, и мораћемо ово. Да ли ви читате уопште српски, не?
Не. Значи нећемо моћи сведокињи данас да предочавамо и показујемо 
ништа, док не извршимо превод ових скица, никако не можемо, мора да 
се изврши превод. То ћемо за сутра, то ћемо показати сутра или сада у
паузи, зна се како се документа показују предочавају, морају да се на 
језик сведока да се преведу, па да се онда предочавају. Затим.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Извињавам се председнице већа, ја се 
противим овом предлогу. Из ког разлога, уколико будете то, ја не видим 
никакав смисао да окривљени устану да се препознавање изврши,
стављене су примедбе и одбране и ко је имао шта да стави на то, ако ми 
сада поново онда ће се после питати јел се ипак ви сећате некога од ових 
оптужених, па онда рецимо да је злонамерна оштећена а није, може да 
каже јесте ово, онда ја морам да кажем е сад дајте записник о
препознавању, дајте ово, дајте оно, и да два дана овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Кажите.
НАТАША КАНДИЋ: Молим вас да жртве оштећени, да јавност треба да 
види оне који су оптужени за овакав један злочин. Они су оптужени 
молим вас.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Јесте, али нису криви.
НАТАША КАНДИЋ: Молим вас, ја не кажем. Молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључила сам вам микрофоне због тога што 
ћемо сада да одредимо једну паузу ради одмора у трајању од 20 минута 
за које време ћете ви да сачекате у посебној просторији за сведоке.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Одређује се пауза ради одмора у трајању од 20 минута.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи до 17, односно 18,10.  
 

Настављено након одмора у 17,59.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас оштећена да нам кажете сада,
предочићу вам делове исказа сведока једног у поступку, који описује 
догађај тако да се он налазио у једном дворишту и затим каже овако ја 
каже лежим у једној кући и чујем гласове и затим видим цивиле како 
долазе каже и да један човек има браду, као не баш браду али онако 
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рецимо дужине брадицу која је била проседа и проседа коса, да ли је то 
можда Хамди Дурићи, да ли га можда познајете, затим каже иду ту иза 
њега неки цивили, ту је значи галама, иде жена која носи дете, још једна 
жена са дететом у наручју, на самој степеници једна девојчица, после 
тога један нижи момак, један мали дечко и затим се ту каже све то 
дешава у том једном дворишту, затим ту су се чули неки повици, шта се 
чека, поби то, поби и тако даље, затим каже један од тих војника 
наређује другоме да изврши претрес цивила, каже погледај да ли неко 
има оружје и тако даље, он затим ту више не гледа затим сви каже 
цивили комплетно иду према улазу, према улици, према пролазу и
излазе на улицу, и каже мени се затим заклања видик улаза са улице, зид 
куће је ту био и он ту стоји. Затим каже види ову жену то би требало да 
буде ваша стрина како иде низ неке степенице, она се ту затетурала,
кукала је, не разумем шта прича на албанском виче помагај и затим мало 
је црвена у лицу и она је тако стајала и ја каже питам шта је било,
одједном она вришти, ја се окрећем, све се то дешава код приземне куће,
видим војника који је каже крупне грађе, плаве косе, беле пути, као неки 
шкотланђанин, јак у лицу прилично онако леп човек, он је стао на та 
врата, ставио пушку и навлачи панталоне, хвата пушку, затим одгурава 
овог нашег сведока, одгурнуо га је пушком и затим ту жену плаве косе 
гура, ухвате за косу, вуче је, удара једном, два пута њеном главом у зид 
и затим каже је гурне пушком још једном и ја чујем рафал, не знам да ли 
је жена тада гледала у њега, затим жена тада пада и каже у том тренутку 
ја видим уз ту кућицу, односно чујем враћај то назад, поби, ја не знам 
шта је, шта се дешава, враћају се ти цивили, дакле група у којој би 
требало да будете и ви. Каже ја нисам видео када су они њих вратили,
међутим каже како стојим ту се појављују војници нагуравају их и затим 
они стају у строј и затим он ту чује то полако повлачење обарача и затим 
се чује пуцање и он описује и ова лица која су ту стајала и пуцала. Да ли 
вама тако нешто делује познато, то је исказ који смо ми чули, исказ 
човека који је то наводно све гледао.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам чула ту изјаву раније.
Као што сам рекла, описала сам оно што сам ја видела тако да знате ја 
сам своју тетку видела тамо, одведени смо иза куће, били смо у групи,
нисмо били постројени један по један, а њу су гурнули напред и
стрељали, ја нисам видела никог да је ухватио за руку, да ју је зграбио за 
руку, не знам да ли се то догодило кад смо били напољу, кад смо били 
напољу, оно што сам видела нисам видела да ју је неко вукао за косу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да јој је ударао главом о зид?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А постављене ове војнике овако као у строју 
према вашој групи?
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Извините нисам сигурна о
чему говорите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи војнике који су се поставили у строј,
односно једну врсту, један до другог ту ка вашој групи и који, каже они 
су се све негде груписали при крају у десном крају колоне и тако су 
вероватно сви стали. Каже стоје у строју неком и тако пуцају.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Кад смо били, кад смо били 
одведени позади ту је било војника са обе стране, то је мени лево, ту је 
било војника. Али као што сам рекла то је био онај ко је почео да пуца 
тада сам ја била на земљи нисам га видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показаћемо вам скице које се налазе у списима 
предмета, па ћете ви сада да нам кажете да ли на овај начин онако како 
је уцртано ту, можете да идентификујете место где се налази ваша кућа и
ово двориште, улице, локале и остало или ћемо то морати да им 
показујемо на други начин, дакле тако што ће неко евентуално да вам 
преведе ову легенду и показаћемо вам затим још неке скице из списа 
предмета.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се сведокињи покажу скице које се налазе у списима 
предмета, а које су сачињене приликом вршења увиђаја у дворишту 
у ул. Рахмана Морине 7.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има потребе да се ово ставља на документ 
камеру? Не.

Па сведокиња након што јој је показана скица која у легенди 
има 17 ставки:

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам предлог један. Уобичајено је да се иде од 
већег ка мањем, па је ова скица која има 17 тачака нешто што је мање у
односу на скицу која има 6 тачака. Ја предлажем обзиром да смо чули 
имена улица Косанчић Ивана и Рахмана Морине, да се сведокињи прво 
покаже та скица лица места од 6, па да се онда објасни да је ова друга 
скица део улице, део скице који је празан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче то ћемо моћи сутра. Сведокиња ако не 
може да се снађе, показаћемо ову, нећу да будем тврдоглава, али онда 
дајте да означимо те скице у предмету као скицу број 1 и скицу број 2, 
ми да означимо и тако да поступамо. Да ли има потребе да вам неко 
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преводи ову скицу и ово што се налази, да ли видите овде улицу 
Рахмана Морине, да ли можете било шта да препознате?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, број 6 изгледа као кућа 
тамо где смо ми били, и то је улица где су све продавнице и кафићи и ту 
има улица која пресеца иако онда дође полицијска станица која се не 
може видети одавде са улице. Када смо доведени у ту башту, тамо 
отприлике где је број 11 како ја гледам ми смо лево имали башту кад 
смо дошли ту, а затим изведени одатле на улицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, погледајте и ову другу скицу.

Па сведокиња за овим даје објашњење да препознаје на скици 
да је под бројем 6 кућа у којој се то све догодило, односно где су 
доведени, да је иза броја 11 била башта, па се сведокињи за овим 
предочава скица која у легенди има 6 ставки.

СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Овде нисам баш сасвим 
сигурна, Косанчић Ивана то је у тој улици је моја кућа, и то ми је с леве 
стране. Да би се ушло у кућу тамо где смо били, треба ући кроз главну 
капију, у нашу кућу и затим у кућу ујака или стрица мога тате. Моја кућа 
је лево, а када идете право онда је прва лево улица Рахмана Морине, то 
је улица на коју смо изашли. Али пошто је ово, не није троугао, не знам 
како да објасним пошто је кућа у којој смо ми били, повезана са другом 
кућом, то је било овако, е она је била у средини, не знам да ли успевате 
да схватите шта кажем. Између моје куће и куће у којој смо били, значи 
у кући стрица очевог, да бисте ушли у ту кућу морате да прођете кроз 
главни улаз у нашу кућу, а онда су ту биле ограде између осталих башта,
тако да нисам сасвим сигурна, Косанчић Ивана, за мене, по мени ако 
разумем ову скицу од Рахман Морина улице ту где смо изашли, не треба 
ми превод ипак зато што нисам сасвим сигурна шта где пише, али ако 
разумем како треба, онда би то требало да буде моја кућа и ако је то моја 
кућа онда је она на погрешном месту, али нисам сасвим сигурна. Нисам 
сасвим, не разумем сасвим шта пише овде и шта треба где је шта.

За овим се оштећеној од стране преводиоца преводи легенда од 
броја 1 до броја 6.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас преведите.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Биле су две куће, у једној је 
била чајџиница, али кућа са продавницом намештаја, то су две одвојене 
куће, а моја куће је преко пута, преко пута те две куће. Да, јасно ми је то.
Ја претпостављам да локал значи продавница.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, не знам ни ја шта значи локал, продавница 
или тако нешто, то је то, кафић можда. Браниоци не знају, знају шта 
знали локал, не знају. Бранилац, не знам ни ја шта значи локал, значи 
локал неки објекат, нешто се продаје.

Да ли можете и ову скицу, ову легенду од 1 до 17 да преведете и
онако успут да погледа онда и то, то би било ово место празно.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па да, преко пута оне две куће 
је моја кућа и кад уђете у кућу идете право, и ту је онда кућа очевог 
стрица, тамо смо били. Из те куће из баште смо прешли у следећу башту,
а њен улаз је и даље из Косанчић Ивана у ту другу башту, а тада смо 
уведени у другу башту, сада да видим где могу да је сместим, не знам 
куда да је сместим. Која је била некако између свих њих, али улаз у ту 
кућу је био из Рахмана Морине, а не из Косанчић Ивана, па је онда кроз 
башту где се то догодило, а та башта води у Рахмана Морине, тако је то 
било мало около наоколо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је свеукупно 500-600 метара, то што кажете 
кроз те баште или мање?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам баш сигурна, нисам 
никад мерила, нећу да кажем ни да ни не, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Догодило се брзо у 5 минута, 10?  
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па ни минут ако пређете кроз 
ограду онда ни минут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Право кроз једну у другу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле ви на овим скицама које смо вам показали 
можете да се снађете, можете да идентификујете и како је изгледало 
место и улице и где се налазила ваша кућа и то одговара томе како је све 
то изгледало у то време.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Мање више да, мање више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро само то да унесемо у записник.

Па након што су и преведене од стране тумача, легенде из 
датих скица, сведокиња објашњава да може да се снађе на овим 
скицама и да идентификује своју кућу и објекте, уз објашњења која 
су аудио визуелно забележена.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми само још, пре него што вам покажемо 
ове друге скице које су сачинили један окривљени и један сведок, да ли 
је можда ту у дворишту где се то догодило или у неком од ових 
дворишта где сте били или кроз које сте прошли била нека велика кућа 
на спрат која је имала нека велика врата која нису могла да се отворе,
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онако као метална и изнад тога терасу са које би могло све да се види у
овом дворишту?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не прва, друга башта, друга 
башта у коју смо ушил, та кућа је, ти кроз кућу у којој смо ми били и
када смо доведени у ту башту, ту смо видели неке капије која ако се 
добро сећам су биле са десне стране, али ја нисам раније никад била у
тој башти па нисам сигурна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви били раније у овом дворишту у коме 
се све ово догодило, пре овог догађаја? Јесте користили тај пут којим сте 
тога дана ишли?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у овом дворишту јесте ли били раније?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не. Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тога дана?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Нисам. Да, једино место где 
сам била је била она прва башта, то је било прво место где сам била, ту 
сам била раније, друге нисам познавала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На коју прву башту мислите, на ону у којој се све 
ово догодило или не или ону у којој сте боравили, где сте побегли 
практично?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Она кроз коју смо прошли,
кроз коју смо само проведени, која је водила у ону следећу. Башта у
којој се то догодило би требало да је трећа башта јер из наше баште само 
смо прошли кроз слдећу башту па смо онда одведени, нисмо се 
задржавали па смо онда одведени у башту где се то све догађало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажите ми још да ли сте током читавог овог 
догађаја посматрали непрекидно догађај са вашом стрином или не?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да ли бисте могли да 
поновите питање, молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте посматрали шта се све дешава са 
вашом стрином или не, све време?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па били смо заједно, кад јој 
ништа посебно нису чинили, а онда када су нас раздвојили онда не знам 
шта се даље догађало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, после тога непосредно пре убиства јесте све 
време посматрали или не, од тренутка када је изведена испред куће?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, она је била у башти када 
се то догодило, кад смо се ми вратили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да вам покажемо још и ове још две скице 
које имамо.
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 За овим се сведокињи показује скица коју је сачинио 
окр.Ђукић Жељко.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има потребе да ово стављамо на документ 
камеру, странке.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Извините не разумем шта 
хоћете од мене, не знам која је која улица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо да вам преведемо.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Добро, добро.

Након што сведокињи преводилац објашњава да се ради о
кући у којој се све догодило и објектима који се налазе уз улицу,
иста изјављује.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, преведите ово што можемо да преведемо 
и идентификујемо, то је продавница шерпи па онда ова кућа, улаз у
двориште, који би требао да буде улаз у двориште где се ово догодило.
ПРЕВОДИЛАЦ: Опростите, преводиоцу се чини да ће бити јако тешко 
превести са ове скице, требало би прићи сведокињи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може неко нека приђе. Ево доћи ће сада 
једна од њих две. Ево долази преводилац.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Хвала вам.

Добро, овај цртеж није баш потпуно за мене јасан, али у сваком 
случају то је улица на коју су нас извели, а то је она продавница у коју су 
увели Хамдија, ово што је нацртано око куће, не изгледа ми као оно где 
се све уствари десило. Онај други цртеж је мени био много јаснији и
боље је описивао ситуацију и место где су се ствари десиле, онако како 
је то изгледало. Као што рекох, што се тиче друге баште врата су ми 
била са друге стране, са десне стране значи где је био зид, а иза мене је 
била шупа. Мени ово није довољно јасно, не уклапа ми се у оно како и
где су била друга дворишта како се ја сећам.

Сведоку се показује скица коју је сачинио оптужени, мени ово 
не изгледа онако како се ја сећам, иако могу да познам где је радња,
где су увели Гашија, и где је улица где су нас извели и са осталим 
примедбама које су евидентиране путем аудио визуелне технике у
суду.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има предлога да се, односно предочићемо 
и ову скицу, с тим што ја морам да замолим опет преводиоца да дође,
мени је жао што сте се вратили, с тим што ћете само ово да преведете 
објекте кућа, приземна не знам кућа на два или три спрата и тако даље, и
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у лице и то је то. Иначе све ове друге детаље у погледу тога ко се где 
налази то вам нећемо преводити, обзиром да ви та лица не познајете и
уколико одбрана, односно тужилац не буду било шта од тога предлагали 
да вам се предочи.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се сведокињи покаже скица коју је сачинио сведок П-1 која 
је у међувремену приспела, достављена суду и подељена странкама.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи основно, ту има кућа, има ту како он каже 
капија, има неки канал. Значи видите доле кућа приземна, кућа на два 
или три спрата, улаз у приземну кућу, затим овде доле покажите улицу,
овај канал. Затим овде нека ћуприја овако заклопљено и овај амфорски 
пролаз жућкасто златни. То је вероватно, не, не, заклопљено то је као 
заклопљена капија. Не знам шта му је ћуприја, то му је можда мостић 
неки, то је неки улаз преко овога канала вероватно, да преко канала, па 
онда овај амфорски пролаз жућкасто златни, видите. Са леве стране. И
овде молим вас означите са десне стране и овде са десне стране каже 
бели зид висине око 2 метра, у углу пише и зидић од цигле. И молим вас 
овде код ове куће приземне која је доле ово што пише стаза уз кућу,
значи ми не знамо колико је ту двориште, то је овако цео тај простор.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Жао ми је мене ово све мало 
збуњује, него тако делује ми мало све то конфузно на неки начин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Не мора да се.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Није ми јасно шта значи тај 
канал.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је канал на улици, мали канал на улици који 
се налази.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ако гледамо на кућу са улице,
значи врата су била негде на средини где са које год стране да долазите,
он би увек био некако на средини. Не могу ово на овај начин да гледам,
мало ме збуњује све ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако можете да идентификујете објекте, ако не 
ништа.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: А што се тиче тога шта је 
било унутра стварно не знам пошто нисам ни у једној кући била унутра,
не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, не питам уопште за унутра. Добро.
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Изјављује мени је ова скица конфузна, ја овако не могу да се 

снађем и да се изјасним. Не знам шта је било у којој кући, нисам 
улазила осим у своју.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Неко питање за скицу или?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја би молио председнице већа ја би 
молио сада барем да опише, али да беспредметно је мислим да питамо 
сад сведокињу да појашњава на овој скицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Беспредметно је.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Него само у погледу те куће да опише 
ту кућу у коју је тај један војник или полицајац одвео стрину и из које 
она касније излази?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате како, питаћемо.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Где је та позиционирана од тог главног 
улаза, десно, лево, ако се сећа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој, зависи на којој скици да то означи. Да,
на којој скици да то означи прво то реците. Ако може и ако је она 
претходно била у том дворишту или је тада први пут, да ли било где на 
овим скицама можете да идентификујете где се налази објекат у који је 
уведена ваша стрина и да ли сте га претходно видели или сте га тада 
први пут видели. Тада га први пут видите?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Тада сам то први пут видела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То двориште и тај објекат?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то кућа или шупа?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Мени је више личило на 
шупу, а не на кућу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да означите на било којој од ових 
скица где се тај објекат налази?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Па који год да је цртеж до 
сада дат фали онај средњи део, да тако кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете на овој скици. Ставићемо на 
документ камеру, ставићемо на документ камеру.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Отишли смо значи овим путем 
у једно двориште, па у друго двориште из наше куће које је било овде,
па смо овуда прошли да би нас извели на главну улицу, не знам да ли је 
то сад јасније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пита бранилац да ли можете само тај 
објекат да означите било где на овим скицама, само тај објекат да 
уцртате, да ли он може да се уцрта на било који, на било коју скицу, на 
ову скицу коју смо вам дали која има 17 ових ставки.
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СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Могу ли да цртам по њему?
Ево овуда смо дошли, тако да би стаза било отприлике ту негде па би та 
шупа била ево ту. Тако је то мени изгледало ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сада напишите ту доле своје име и
реците ми да ли, пита пуномоћник, да ли је то можда објекат који је под 
бројем 9? Хоћете молим вас да покажете ову скицу и број 9? 
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, он би био на овој другој 
страни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи није на скици која има 17 ставки објекат 
који је означен бројем 9.  Морате преко.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Значи с обзиром на то где смо 
ми били иза, значи то би било са ове стране мало на лево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тај објекат под бројем 9, та шупа?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сада тужилац је хтео нешто, па је 
Ђукић хтео нешто. Ви морате да питате преко микрофона да би превели.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се поново враћам на ону идеју од пре 3 сата 
да нам сведокиња сама нацрта ово што се догодило, а ове постојеће 
скице би искористио, каже обзиром да и она помиње полицијску 
станицу, сведок П-1 полицијску станицу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја се извињавам председнице већа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па чекајте сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да тужилац заврши.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја сам предложио, тужилац ми још 
нисмо завршили, добио одговор, тужилац сада скреће на полицијску 
станицу на скици, ја знам зашто. Мене интересује.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је она мала шупа, не, не, ја сам 
почео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не знам, где се искључују ови микрофони. Сад 
сам вас све искључила, е сада тужилац мора да заврши реченицу,
изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Обзиром на скици коју је нацртао сведок П-1, 
та полицијска станица, ако се креће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само нам реците шта.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На различитим местима су на све три скице и
сведока П-1 и окр. Ђукића и ова коју је сачињавао МУП, се те 
полицијске станице или како се овде зове команда СУП-а налази на 
различитим местима. Обзиром да је сведокиња навела да је група 
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отишла до полицијске станица, да нам она каже где се налази 
полицијска станица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Добро ви сте предложили да означи 
шупу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да означи ту шушу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овој скици.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Где је стрина била, да ли је то она кућа 
или на овој скици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли смо да означи скицу и на скици овој 
полицијској која има 17 ставки, питали смо да ли је то број 9, то није 
број 9, она је сама нешто уцртала и само ћете да потпишете. Да ли је,
хоћете да питате молим вас да ли је уцртала ту шупу у коју је одведена 
стрина, на тој скици са 17 ставки да се евентуално ту потпише. Ја вас 
молим да сада сви седнете, сада могу да искључим, али не знам како би 
ово са седењем могла да. Ви морате сада док сведокиња одговара да се 
уздржите. Изволите. Да ли можете ту на ту скицу да уцртате ту шупу,
на тој са 17 ставки? Добро. Потпишите се доле молим вас и реците ми да 
ли можете да на било којој од тих скица односно на тој коју сте само 
гледали, да покажете где је полицијска станица, покажите где сте ишли 
до полицијске станице да сте одведени, да ли је то ту где је уцртано или 
неко друго место и молим вас покажите где је то. Добро. Хвала.
Окр.Ђукић шта сте ви хтели да питате сведокињу. Да, изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа само једно питање за 
сведокињу да појасни, да ли је та кућа или шупа, тај објекта одакле 
излази стрина где је пре тога одведена кад се враћа, да ли је то десно,
лево или насупрот улаза? Ако може тако да појасни, ако се сећа наравно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када окренете леђа улазу је ли на то мислите,
гледано од улаза, је ли тако, па да гледате у двориште десно, лево или 
право? Шупа је била лево иза вас. Изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Кад су се враћали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С улице, је ли тако.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не може бити иза, може бити само када 
одлазе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када улазите са улице.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Кад су их вратили?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Кад смо ушли поново са 
улице, опет би та шупа била са леве стране, значи са леве стране.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било, да. Хвала. Изволите окр.Ђукић 
Жељко.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Хтео би само да кажем пошто оштећена говори 
из свога правца кретања, она је то тако видела, сад кад каже да је њој 
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кућа са десне стране, ова што сте ви питали са овим металним вратима и
балконом, ово одакле сам ја видио, ја сам нацртао мени је то са леве што 
је њој са десне, мислим само то да разјасним. И само да питам сад, ми 
сад кад приказујемо ове скице, ми приказујемо једно двориште, то што 
је на овој скици то је само једно двориште, то је то двориште где сам ја 
стајао и где су цивили уведени на крају, значи непосредно из тога 
дворишта су изашли напоље. Овде нису цртана та нека остала дворишта 
кроз која су они пролазили, разумете зато можда њој није то ни јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је ваша примедба.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па само да предочите сведоку оштећеној да је 
значи овде уцртано, да ли се сећа овог пролаза кроз жичану ограду што 
је уцртана на овој скици коју сам ја нацртао, и сада овај распоред овде у
овоме дворишту значи то је двориште непосредно пре изласка значи 
њиховог на главну улицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ми смо показали скицу коју сте ви сачинили 
и која је ту непосредно пред улицу Рахмана Морине и она је рекла да ту 
не може да се снађе, за жичану ограду можемо да питамо и за ту кућу 
коју сам ја питала, можемо само да питамо онако како се постави.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро, питајте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи када се поставите гледано са улице 
Рахмана Морине, када уђете у двориште у које су вас вратили, да ли се 
ту са леве стране налази кућа на два или три спрата са великом металном 
капијом, односно вратима која су била затворена, када вас враћају са 
улице у то прво двориште?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Кад су нас послали назад у
двориште са моје десне стране је била кућа где се све десило, а са моје 
леве стране ту су биле ограде које су водиле у друга дворишта и ако 
бисте отишли значи у двориште, у то двориште значи она шупа коју сам 
рекла да је мени била са леве стране како сам ја стајала она би била 
значи са десне стране она велика улаз врата су ми била са десне и био је 
ту један зид, како сте значи један зид то тако кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците да ли је гледано са улаза, значи 
када у кућу уђете са улице, да ли је у дубини дворишта тог првог где се 
све догодило, била нека жичана ограда?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Јесте чини ми се били су 
кочићи и мислим да је била жица између, али били су дрвени кочићи на 
које је била закачена жица, мислим да је била жица, таква је ограда била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Висине које?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Пошто је она била развањена 
да тако кажем и тешко ми је да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас то и питам је ли она стајала нормално или 
је била поломљена, била је више него што сам ја била у то време висока.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли она била поломљена?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Поломљена, туд смо прошли,
туда смо пришли, поваљена да тако кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате још неко питање?
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да. Овде где је ова кафана или како, чајџиница 
где је уведен Хамдија тај Дурићи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хамди.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да. Само да оштећена каже да ли су они ту и они 
стали са својим кретањем или су наставили даље до како је означена 
станица полиције? Да ли су прошли даље, да ли су наставили кретање 
или су дошли само дотле где је тај човек убијен и одакле је враћен назад 
или су наставили даље после убиства, није ми то исто јасно то нисам 
тако видио па зато и питам, а тужилац је мало прије споменио да 
објасни где је чини ми се СУП, то што је одведена пред СУП, а нису 
отишли пред СУП сигурно, али добро она има своје виђење како је она 
то све доживела.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ја сам рекла да смо одлазили 
тамо, ми смо били на улици, а полицијска станица је била преко пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте прошли овај објекат где је Хамди 
Дурићи и Селман Гаши где су уведени или сте се ту зауставили код тог 
објекта, код те кафане?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Ту су нас довели и
заустављени смо ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Још неко питање?
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Немам за сад ништа, то је то. Ту су они враћени,
није могла доћи до СУП-а, станице полиције јер и не зна где је, добро.
Немам више ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор. Хвала. Да ли неко још има нешто да пита 
овога сведока. Ви знате ја морам да вас питам, је ли знате коме се суди 
овде? Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган и Шолаја 
Миодраг, то сам на почетку прочитала и питала вас да ли их познајете,
ви сте рекли да их не познајете. Окрените се погледајте их. Не знате 
имена?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Не знам ничија имена не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да их погледате? Окривљени молим вас 
да устанете. Хвала вам седите. Ви сте данас вршили препознавање 
између осталих лица била су и ова лица, и ту истражну радњу смо 
завршили. Да ли има још неко нешто да пита оштећену? Да питате, неку 
примедбу, питања? Изволите. Окр. Ђукић хоће да пита нешто. Изволите 
тужиоче. Сачекајте Ђукићу, тужилац нешто интервенише.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22.12.2008.године Страна 47/49 

К.В.4/08 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало пре су окривљени устали, сведокиња их 
је погледала, и сад ја не верујем да сте ви то радили да би се они 
упознали, то је само потребно да она каже да ли некога од њих познаје,
препознаје и да ли је сад у том, да ли је неко од њих нешто урадио тога 
дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам питала. Ви морате сада да Ђукићу ћутите.
Тужиоче хвала вам седите. Ја сам вас питала јел сте ви данас 
препознавали окривљене, када смо обавили ону радњу преко истражног 
судије, јесте препознали некога. Јесу то била ова лица или не, јел се 
сећате ових лица која сте сада видели у судници, од раније?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Једног да препознала сам 
једног. Током идентификације нисам, рекла сам да су ми двојица 
изгледала познато, а зато што су онако како их се сећам нису ми 
изгледали толико ниски мислим сада у овом тренутку, можда у оном 
тренутку како сам гледала на њих да су ми изгледали виши него што 
можда стварно јесу, али да су ми двојица изгледала познато, то сам 
рекла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овај човек овде што седи, што стоји десно од 
нас који вам је постављао питања, он је у доба извршења дела био 
крупнији, и имао је малу браду, да ли вам то нешто указује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он негира да је имао браду.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Колега Виторовићу шта је ово.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро одбите. Мислим.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ма немојте ово је ван.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја опет сада, све сам вас сада искључила. Значи 
тужиоче ја сам питала, ја сам питала већ да ли се сведокиња сећа неког 
ко је имао браду, она каже да је било више оних који су имали браду, па 
сам питала да ли се неко од њих издвајао по неким својим 
карактеристикама, ево сад вас тужилац пита да ли је неко био можда 
видно крупнији и пунији од других? Да ли се ви тако некога сећате? Од 
тих војника да ли је неко био видно крупнији и пунији, што би рекли 
пунији.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Био је онај који је моју тетку 
издвојио, он и онај који је извукао скалпел и снаху моје тетке, тај је имао 
браду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте ви хтели да питате.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да питам само, тај излаз сам непосредно на ту 
главну улицу Рахмана Морине, сам тај излаз, да ли је као што је сведок 
П-1 нацртао, то значи само се прође кроз капију или је то пролаз имеђу 
две куће и оно као амфорт, само то још да ли се сећа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте разумели.
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ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли је пролаз између кућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само пустите да преведе преводилац.
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Кад излазите то се сужава, али 
је постојала главна капија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Каже окривљени, кажу неки сведоци да је 
то пролаз између кућа где су са сваке стране зидови и горе је нека као 
таваница исто зидана.
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Као кроз тунел?
СВЕДОК-ОШТ.САРАНДА БОГУЈЕВЦИ: Да, има, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као покривени пролаз неки. Добро. Још нешто 
сте хтели да питате?
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, не, ништа само то у вези скице ове П-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вратите се на место. Да ли ви још нешто 
имате да додате ако нико други нема ништа да пита сведока? Немате 
ништа да додате. Хвала вам што сте дошли. Трошкове овога поступка 
надокнадићемо према трошковнику који ће да доставе ваши 
пуномоћници, ви ћете сада да се вратите у хотел, даље можете да 
пратите ток овога претреса тако што ћете доћи и пратити оно што говоре 
остали оштећени, односно сведоци за време док сте у Београду, али то 
није ваша обавеза и тако да можете ово време да искористите да се 
одморите, у сваком случају хвала вам што сте дошли, доведите 
сведокињу Јехону. Сада можете да седнете и да останете ту. Молим? Сад 
ћемо сведокињу Јехону и договорићемо се сада браниоци, уколико ћемо 
овој деци која су у време овога догађаја када су имали 9 година или као 
сведокиња Саранда 13 година, и као сведокиња Лирија која ће доћи 
сутра 9 година, постављати питања везана за скицу.

Нека уђе слободно сведокиња.
Везано за скице, везано за двориште, а сви су они дефинитивно и

евидентно из породице Богујевци, и нашли су се у дворишту породице 
Гаши, онда ћемо сведоке одвојити сутра у још три просторије, свима 
претходно дати скице и превести скице на енглески језик. Све ове 
легенде и објашњења и остало, уколико тако нешто буде да не би овде с
тим губили време. Ја вам само напомињем да је Лирија имала 9 година,
она ће бити сутра, уколико тако ја гледам у вас, у тужиоца. Добро. Значи 
нећете инсистирати на томе. Молим вас да седнете браниоци да 
завршимо са сведокињом. Добро вече.ВРЗ 04
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Пред судом је сведок ЈЕХОНА БОГУЈЕВЦИ 

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се испитивање ове сведокиње обави сутра.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам вас позвала да би вам се извинила што сте 
чекали данас до 19,05 што сте целога дана били у суду, ми једноставно 
за данас смо завршили са радним временом суда, завршили смо једино,
успели да завршимо са испитивањем ваше сестре и са вама ћемо морати 
да наставимо сутра. Ја се извињавам, значи молим вас да дођете сутра у
14,30 са осталим сведоцима. Само сам вас због тога позвала. Хвала вам.

Дакле за данас је главни претрес завршен, наставићемо сутра у
14,30 у овој судници.

Довршено у 19,06 часова.

Записничар Председник већа-судија 

ВРЗ 04
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