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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала седите. Има места, променили смо судницу. 
Мало вам је ту можда незгодно али то смо обезбедили за данас.  
 
 
 Констатује се да су присутни: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
• Пуномоћник оштећених Наташа Кандић, 
• Окривљени: Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган и 

Шолаја Миодраг. 
• Браниоци адвокати: Звонко Радовановић, Мирослав Перковић, 

Саша Петровић и Илија Драгић. 
 
 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Председнице већа, извињавам се. Овде је 
заменичка пуномоћ за колегу Кесарић Синишу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали места? Мислим да ћемо завршити до 12.  
 
 Адвокат Мирослав Перковић предаје суду заменичко пуномоћје за 
адвоката Кесарић Синишу који ће га убудуће као и данас после 12 
мењати на овом претресу. 
 
 Имамо обавештење пре почетка претреса да су пацијенти, вероватно 
оптужени: Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган и Шолаја Миодраг 
под континуираним надзором Здравствене службе. Што се тиче пацијента 
Медић Драгана, он је прегледан од интернисте кардиолога 10.03.2009. године, 
дато је мишљење да може да присуствује суђењу уз строги хигијенско, 
дијететски режим везано за болест од које болује, иначе од које се лечио 
раније пре након оног суђења претходног. Прошлог месеца Медић Драган био 
је и хоспитализован у болници Окружног затвора у Београду и према 
информацијама које сам ја добила он је отпуштен после 2 дана, је л' тако, у 
болници према мишљењу лекара није неопходно да иде у неку другу 
установу, односно на ВМА с којом наша болница ова затворска има уговор. 
 
 Кажите ми, како је вама? Ако можете само на микрофон молим вас? 
 
ОПТ. ДРАГАН МЕДИЋ: Отпуштен сам са притиском 160 са 110 и шећером 
19. Ето тако само да знате.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде из ове болнице? 
ОПТ. ДРАГАН МЕДИЋ: Из ове болнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја имам ту информацију, немам сад овде код себе, 
имам и телефоном информацију одмах кад сте то отпуштени и после тога да 
вам није потребно да идете на ВМА и да је наша овде, односно затворска 
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болница опремљена на тај начин да може да вам пружи одговарајућу терапију. 
То је оно што сам ја могла да предвидим, све друго је мешање у нешто што 
није моја струка без обзира на све сугестије да идете у неку другу установу. 
ОПТ. ДРАГАН МЕДИЋ: Знате шта да вам кажем, ривалитет доктора и онда 
ту болесници испаштају. Немам речи, али добро у реду је, могу да 
присуствујем суђењењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, седите.  
 
 Затим, морам да вам прочитам службену белешку коју сам сада добила, 
овако: «Дана 10.03. у поподневним часовима контактирала је нашу 
службеницу, радницу Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима - 
супруга сведока Сарап Драгана који је за данас позван и обавестила је да 
Сарап Драган из здравствених разлога је спречен да приступи суду данас и да 
ће послати оправдање за недолазак преко сведока Божић Синише. Претходно 
је овај сведок обавештен и изјавио да ће на данашњи претрес да дође.  
 
 Имамо проблеме с овим сведоком, очигледно њега нема ни у истрази ни 
сада, договорићемо се шта ћемо даље да радимо, видећемо на крају данас то 
оправдање које је он послао, тај лекарски извештај. 
 
 Онда да почнемо сада претрес, зато имамо само једног сведока Божић 
Синишу који је дошао и за сутра је иста таква ситуација тако да ћемо и сутра 
обавештавам вас да радимо до 12 сати обзиром да се и Олујић Радослав јавио 
да он иде или је већ отишао у Швајцарску да ради па ћемо се и за њега 
договорити данас ако буде времена. 
 
 Позовите сведока. 

 
Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се претрес ОДРЖИ. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

Саслушање сведока БОЖИЋ СИНИШЕ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Изволите, станите овде, укључите 
микрофон. Узећемо прво ваше личне податке. Реците ми име вашег оца? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Војислава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година и место вашег рођења? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: 06.04.1977. године, Шид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Смедерево, Карађорђева 43/36. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше занимање? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете овде окривљене Ђукић Жељка, Медић 
Драгана, Боројевић Драгана и Шолаја Миодрага? Да ли сте можда од њих у 
завади или у сродству, претпостављам да нисте? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Познајем их, ни са  ким нисам у завади, нити у 
сродству. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Упозорен, опоменут, несродан, након што је положио заклетву 
изјављује: 
 
 Позвани сте као сведок. Као сведок дужни сте да говорите истину,  
лажно сведочење је кривично дело. Морате да нам кажете све што знате, не 
смете ништа да прећутите. Можете да ускратите одговор на питање које би 
вас или вама блиске сроднике изложила тешкој срамоти и знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли ме разумете? 
 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате испред вас заклетву. Прочитајте то наглас тај 
текст. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Заклињем се да ћу о свему пред судом будем 
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Позвали смо вас поводом догађаја из 
Подујева из 1999. године па ћете нам рећи да ли сте ви били у јединици 
Шкорпиони, да ли сте били у Подујеву марта 1999. године и шта се тамо 
десило? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Био сам у јединици Шкорпиони и био сам у 
Подујеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам како сте дошли у јединицу, како сте 
стигли у Подујево?  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па у јединицу сам дошао дан после почетка 
бомбардовања на нашу државу или земљу или како да кажем. Седели смо у 
кафићу, обавештени да се прикупљају добровољци уз неко обећање, идемо 
при резервном саставу МУП-а, да ће можда касније пошто нисам завршио 
средњу школу да ћу касније бити у резервном саставу МУП-а и да ћу добити 
посао. Стигли смо, не знам, после бомбардовања смо кренули, били смо у 
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Пролом Бањи стационирани. Једно јутро смо отишли за Подујево. Стигли смо 
у Подујево у раним јутарњим часовима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте ишли у Подујево? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Аутобусима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико аутобуса? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да су три била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: И стигли смо, ја не знам, ја мислим да је то 
центар града паркирани аутобуси, командант је отишао на неки састанак, ми 
смо седели у аутобусима. После неких 15, 20 минута изашли смо напоље и 
неко је рекао да се сместимо у куће. Кренули смо у куће. После неких 10, 15 
минута су нас поново звали напоље да се постројимо, неко се драо, нешто 
викао, не знам били су даље од мене пошто нас је било много, сели у аутобусе 
и вратили се у Пролом Бању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте кренули у куће? Како сте дошли до тога да 
изађете из аутобуса и да кренете у куће, ко вам је то рекао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Јој не знам, неко је викао напољу али стварно 
не знам, не сећам се ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте ви ишли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Кад смо изашли из аутобуса били смо, сви смо 
напољу стајали око аутобуса. Ја сам напољу био са Ђукић Жељком, био је 
Сарап Драган, био је да л' Смиљић, Дабић, ти момци из Шида што се 
познајемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сте ишли до куће, је л' вас водио неко или сте 
ишли сами? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Сами. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу неки овде који су били из САЈ-а да су водили 
одређене групе и показивали им куће у које да уђу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам, мене нико није водио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали командира? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па право да кажем и нисмо, то је тако било 
први пут неорганизовано да оно имали смо командира одељења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је то био? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ђукић Жељко је био мени, ја сам био код њега 
у одељењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вас је распоредио? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Стопарић Горан и командант Боцо они су нас 
тамо у Пролом Бањи у хотелу расподелили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко су били командири водова? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Јој не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кажите ми када тад кренете ко је све ишао? 
Сва ова лица која су била с вама су ишла до куће? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, ушли смо у неко двориште и кренули према 
кућама и чула се нека пуцњава и звали су нас на постројавање назад. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тад кад се чула пуцњава ко је био с вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па био је Ђукић Жељко, био је Сарап Драган, 
био је ја мислим Смиљић, Дабић, да смо нас пет били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сарапа био ту на улици? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или у дворишту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па то је, како да кажем, улица и одмах је оно 
улаз у двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кроз капију или какав улаз? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам, не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али где је био Сарап? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ту негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који му је надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Сарма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу неки да је он био у кући на тераси да се попео 
тако што су га подигли јер у кућу није могло да се уђе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па сад не знам да ли је то било пре тога или, он 
је улазио у кућу, кренули смо сви да уђемо и није се могло ући, Сарап је 
кренуо и оставио пушку код Ђукић Жељка и кренуо је на терасу и онда се то 
десило и та пуцњава и звали су нас напоље и изашли напоље, ми нисмо 
такорећи ни ушли у кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али јесте ли ушли у двориште и били испред куће 
кад се чула пуцњава? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле се чула пуцњава? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам, около негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви тада први пут били у јединици? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а је л' сте ви онда били у дворишту или на 
улици кад је била пуцњава? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Мислим да је у дворишту била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ђукић Жељко? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Исто мислим да су сви били заједно, сад пошто 
је ту одмах како је одмах са улице се улази у двориште, сад да ли је био корак 
на улици или корак у дворишту, не могу да кажем стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био ту можда Томић Милован? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате њега? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па знам оно по надимку га знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који му је надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Шића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' имао неки други надимак од раније? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате Цвјетан Сашу? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели њега тад? Уопште га не познајете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Уопште ја га не познајем, упознао сам га преко 
медија и то ово што сам читао у новинама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кад сте чули то пуцање, је л' то било ту код 
вас у дворишту где сте ви или на неком другом месту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, на неком другом месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели неке цивиле? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жене, децу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули шта се десило? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па чуо сам касније то причу, а више сам 
обавештен из медија и то кад је почело суђење том Цвјетану и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тад тамо јесте ли знали шта се дешава? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда се чуло пуцање и шта је онда било? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па исто нас је неко позвао напоље да изађемо 
да се постројимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин вас је прозвао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Шкорпиони постројавање. Ми смо изашли 
напоље поново на улицу ту и сад нас је било много, можда 150 постројени, 
неко се тамо десно од мене драо нешто и не знам «седајте у аутобусе» и 
кренули за Пролом Бању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су били аутобуси? Мислим јесу ли дошли ту? Зар 
нисе морали да се вратите тамо где сте изашли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па то је ту можда 150, 200 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте ви радили онда кад сте се вратили у Пролом 
Бању? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ништа, били смо тамо два, три дана и 
вратили се за Шид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви заједно? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки кажу да је то било дуже. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам, ја се стварно не сећам, то је прошло 
10 година, да ли је било два дана или пет дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били на другом терену? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли примали плату све време? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па нешто сам добио дневница и то сад не могу 
тачно да вам кажем тачан износ ни то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли раздуживали оружје и униформе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после овог првог термина? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: После првог термина смо раздуживали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вам неко објаснио због чега сте се ви само тако 
провозали до Пролом Бање, после до Подујева и онда вас вратили опет? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли питали зашто се враћате? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' неко нешто причао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте били у аутобусу кад сте се враћали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били с неким од ових овде људи који су 
оптужени: Ђукић, Медић, Боројевић, Шолаја? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Знам да је Ђукић Жељко био, за ове остале не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У аутобусу да вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се сећате можда где је седео? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па негде на почетку аутобуса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Иза њега један, два реда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било у аутобусу неке приче? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па Жељко се нешто драо и викао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви били у позицији да чујете шта он виче ако 
сте тако близу седели? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је викао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Викао је, псовао је и како је неко могао то да 
уради, ја кући имам троје деце, треба му, да извинете, јебати мајку ко је то 
урадио, тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви ништа нисте закључили кад то чујете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: То сам чуо онда касније причу у аутобусу и то 
кад сам чуо, чуо сам да су страдали неки цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тамо нека возила хитне помоћи, неке 
људе који трче, неки који износе нека тела увијена у ћебе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Кад је било постројавање, то кад се тај неки 
драо на нас, то је било од нас десно, шта ја знам можда 100, 150 метара, нешто 
су се драли, трчали су и носили су нешто у шаторским крилима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Носили су нешто мало или велико? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као тело или као? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Било је од мене једно 150, 200 метара, нисам 
видео стварно шта је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите ми је л' се сећате како сте задужили 
униформу? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па то вече ја мислим кад смо ишли за Пролом 
Бању да смо у неки магацин стали и изашли из аутобуса, питају који број 
носиш, шта, како и давали униформисали, у аутобусе ми нисмо ни облачили 
униформе и онда сам заспао у аутобусу и ујутру сам се пробудио у Пролом 
Бањи, нисам ни знао где се налазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте открили где се налазите? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ујутру кад сам дошао и видим пише хотел 
«Радан», ја мислим да се зове, у Пролом Бањи је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте радили ту у хотелу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ништа. Два, три дана смо лежали, спавали, 
онда је стигла још једна група и стигло наоружање и онда смо целу ноћ 
чистили наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вас пратила полиција ту до Пролом Бање? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицијска кола? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте добили наоружање шта сте ви добили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Аутоматску пушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А муницију? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не сећам се да ли смо одмах добили муницију 
или сутрадан, стварно то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли умели да рукујете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па и јесам, служио сам војни рок и знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сте задужили ту пушку, ко вам је дао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим, колико се сећам да је био Срки 
неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Срђан Манојловић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам сад стварно. Папир и оловка и сад 
бубам, на пример Божић, пушка број тај и тај да је писао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Срђан Манојловић тај Срки, је л' тако, уписивао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам да ли је Манојловић или како, ја знам 
Сркија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то, сви на истом месту задужили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па да у Пролом Бањи то вече кад је стигло кад 
смо чистили наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим сви ту негде код камиона, у некој 
просторији посебној, у некој згради посебној, где су то давали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не, наоружање је стигло кад смо ми били у 
хотелу у Пролом Бањи. Сад да ли испред хотела или у хотелу на степеницама 
кад је стигло, свако је добио своју пушку и ишли да чистимо оружје пошто су 
биле оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су вас то евидентирали ко је добио коју пушку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Молим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су евидентирали ко је добио коју пушку – тад 
одмах ту на лицу места, испред камиона, испред хотела, где? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам сад да ли је било испред хотела или 
у хотелу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' учествовао Ђукић Жељко у подели наоружања? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кад сте раздужили пушку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па кад смо ишли за Шид онда смо раздужили 
пушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим у Пролом Бањи пре него што смо 
седели у аутобусе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па исто оставим пушку, - он Божић Синиша 
прецрта да сам вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај Срки, исти тај човек? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И кажите ми онда које су ваше активности 
биле пре поласка у Подујево ту у хотелу? Јесте ли се нешто обучавали, како 
долазите у куће? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па нешто јако мало. Поделили су нас у 
одељења и онда смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у водове? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам сад да ли по водовима. Оно било је 
нас пет, шест смо овде, ових пет, шест тамо, да ли сад наше те две групе је 
било у воду стварно не знам. Други пут на терену је било организованије и то, 
а ово први пут стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а први пут ко је био код вас у одељењу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Сарап Драган и мислим Смиљић, Дабић и не 
знам има неких оно момака које оно не познајем које сам касније упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јесте ли се ви шишали или не тамо у Пролом Бањи? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се бријали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам да ли сам се бријао, мислим да 
нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било то обавезно? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао Ђукић Жељко? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Како мислите како је изгледао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим како је изгледао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Висок ко ја, крупнији мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био онако мало пунији? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па крупнији мало од мене да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је имао 170 кг? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па стварно не знам колико је имао кила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дужу косу или кратку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па ја мислим да је имао дужу косу колико се 
сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браду, бркове? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Дужу косу и браду, оно два, три, пет дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да ли је можда имао неко дугу косу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Само што знам да је имао командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командант? А командантов брат Медић Драган? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тај дан можда Боројевића и Шолају? 
Да ли ви њих познајете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па Шолају познајем, Боројевића сам упознао 
после терена пошто је он из села једног поред Шида, а да ли сам их видео то 
не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боројевића сте упознали после овог првог или другог? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  После првог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После првог? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У аутубосу или где? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не, у Шиду кад смо се вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Шиду кад сте се вратили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Шолају? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Шолају знам, од раније га познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од пре одласка? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да као клинац ту из села једног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли га видели тамо? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па сви смо ми ја мислим били где је био и 
Шолаја ту кад смо изашли из аутобуса, али стварно не знам где је и како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' он био можда код вас у одељењу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам, не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' имао неки надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Зицко мислим да су га звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ђукић Жељко је л' имао надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Брка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је л' имао још неки надимак – Боца или Гуља, 
је л' се сећате тих надимака? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па Боцу су «Командант» звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми кад сте стигли тамо у Подујево, је л' 
сте одмах изашли из аутобуса или сте мало седели? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па седели смо можда 10, 15 минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било ту неких активности око аутобуса, шта се ту 
дешава, неких људи, неких продавница, цивила, друге војске? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Друге војске је било разноразне и плавих 
униформи, полицијских плавих, маскирних, зелених, било је оно доста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ви разликујете те униформе ПЈП, САЈ, полиција, 
војска? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Знам оно мислим плаву маскирну да је то 
полиција као редован састав и то ми смо имали ову зелену маскирну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је л' сте били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја мислим да смо ми имали исте униформе ми, 
САЈ и ови, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' сте ту видели неке продавнице, ту око 
аутобуса где сте се паркирали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па било је, оно ушли смо у град, било је около, 
сад не знам да ли продавнице и шта ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ишао неко у неке продавнице да нешто узме 
можда? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ставља у аутобус? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' носио неко нешто Ђукић Жељку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била ту нека месара са неким животињским 
полуткама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли излазили ви уопште док су вас позвали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Кад су такорећи сви изашли, онда смо изашли 
и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, возач аутобуса да је отворио онај пртљажник 
који има на аутобусу и да су ту неки стављали неку техничку робу да се 
доносило? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја то не знам, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали неки говор, неко постројавање у 
Пролом Бањи? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Мислим да је било постројавање, али ја сам 
отрчао до тоалета, морао сам да идем у WC, нисам присуствовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вам командант нешто рекао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам, нисам присуствовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели ви уопште цивиле тамо у Подујеву, 
овако људе без униформе мислим? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Децу, жене? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све то време док сте били у Подрујеву никог нисте 
видели од цивила? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. Видео сам кад смо се враћали из Подујева 
аутобусима онда сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па ја мислим већ кад смо изашли из града. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ван града? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта раде цивили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па кад смо излазили из града били су на 
улици, шта раде не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већи број, мањи број? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већу или мању групу, како? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам можда 6, 7, 10 људи, не знам сад 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' су биле обележене куће у Подујеву на неки 
посебан начин на које може да се уђе или које су заузете белим платнима или 
пешкирима? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам није ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте онда одабрали где ћете да уђете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам, једноставно кренуо, нисмо 
одабирали ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И једноставно сте кренули, дошли докле? Колико сте 
ишли – 5 минута, 10, 100 метара? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам, не сећам се сад, то је пре 10 година 
било, много је времена прошло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' то било близу аутобуса, је л' сте пролазили неку 
раскрсницу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па било је можда једно 200 метара од 
аутобуса, а сад да ли су пролазили раскрсницу не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се сећате уопште улаза у то двориште где сте 
били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу неки да су прошли кроз то називају амфор или 
пролаз, односно улазак у двориште које нема капију, него је озидан са сваке 
стране, с леве и десне и горе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог се не сећате? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како изгледа та кућа у којој сте желели да уђете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам ни то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Двориште? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Оно први пут сам дошао у тај град све нешто 
на брзину, не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тад уопште Медић Драгана? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Медић Драгана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ко је Медић Драган? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је Медић Драган? Питала сам вас на 
почетку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Је л' има надимак неки? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има Гуља. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Тако знам. Не знам, нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Шолају? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па рекао сам да смо били испред аутобуса 
тамо сви заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' он с вама заједно ишао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам, не могу да се сетим стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боројевић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. Боројевића сам тек упознао кад смо 
дошли у Шид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' познајете ви још неког тамо? Цвјетана нисте 
познавали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' неко негодовао кад је Ђукић то у аутобусу кад сте 
се враћали ви као итд., је л' неко нешто говорио, је л' се неко свађао с њим, је 
л' неко потезао оружје? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам да није нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било псовања ту на улици пре него што сте ушли 
у аутобусе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не, тај неко што нас је постројио  он је 
псовао нешто али не знам, био је даље од нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' му неко нешто одговарао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била нека опасна ситуација у којој сте ви и ту 
напољу у аутобусу репетирали сви оружје, то каже један сведок? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја не знам за њега, ја знам да ја нисам 
репетирао оружје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била нека ситуација онако инцидентна? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико ја знам не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у аутобусу је л' било неке свађе и неког негодовања?  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па није. Ја нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Ђукић тако пита и то је то и сви ћуте? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па он се драо нешто, не знам ја сам седео иза 
њега један или два реда и увалио се у седиште оно и не знам стварно, нисам 
ни обраћао пажњу, мислим да сам с Дабићем причао да је био поред мене, 
устао Брка нешто виче, начуо сам мало  али сам причао с овим нисам обраћао 
пажњу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми кад сте се вратили из Подујева у 
Пролом Бању, је л' сте излазили из соба, ишли негде, вежбали, припремали се 
за неке даље борбе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Колико знам ми смо мало вежбали пре одласка 
у Подујево то као формацијско кретање и то али после тога мислим да смо се 
брзо и вратили нешто до Шида, не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли излазизили из соба уопште? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па јесмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте јели? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па јели смо, да ли у кругу хотела или не знам 
неки ресторан је био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у собама је л' било могуће да се једе у собама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па било је ко је имао шта да једе било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се делила храна? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па делили су, шта ја знам, добијали смо млеко, 
месне нареске, сад ко је хтео да једе у собама јео је у собама, ко је хтео да једе 
на клупи, јео је на клупи, није било ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то за тај ресторан што кажете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  То смо ишли два, три пута смо ишли тамо на 
пасуљ и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ишао, с ким сте ви изшли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па ишли су цео одред, сви 150, 160 људи 
колико је било, сви смо ишли тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та два, три пута на пасуљ? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није било редовно тамо исхрана у том ресторану? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја мислим да није да су нам тако припремали 
оно, али овако смо добијали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се фотографисали онако за успомену? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се неко сликао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја мислим да није, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре поласка у Подујево? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам у Шиду да ли нас је неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него ту у Пролом Бањи, је л' се неко 
фотографисао за успомену пре поласка или после? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Подујево? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се ви још нечег или не? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па ето то сам рекао чега се ја сећам и како је 
било и шта је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се сви вратили из Подујева у Пролом Бању? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Чуо сам причу да су нека двојица остала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само двојица? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја мислим да двојица да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам. Надимци су били, не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што су остали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам, да ли су се изгубили да ли нису 
дошли на постројавање, знам да није нико ту од Шиђана од нас што се 
познајемо оно ко је отишао тај се вратио, можда сам чуо причу, не знам нека 
двојица да су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што су остали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се сећате Олујић Радослава?  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је то? А Вукшић Зоран? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жућа? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  По надимку знам да је био неки Жућа, али не 
знам, не познајем га лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Томића не знате Шићу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Томића знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био он тамо? Је л' знате Ђорђа Милићевића 
покојног?  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ђока Чикина? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био он ту негде? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па био је, сви смо ми били ту кад смо из 
аутобуса излазили и то, сви смо били око аутобуса, сад стварно не знам ко је с 
ким кренуо, знам да је био ту и Ђока Чикин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мене интересује ко је био с вама у време пуцања и 
где сте се налазили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Мислим да је био Сарап, да је био Смиљић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био Сарап унутра у кући или је био већ изашао из 
куће? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Ја мислим да је био напољу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Сарап, Смиљић, Дабић, Ђукић, мислим да је 
био Рисовић, да ли Ђока Чикин, не знам, било је нас оно, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никола Ковачевић је л' био, Никица? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Не знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Произилази да је Сарап Драган био у кући, према 
исказима неких људи који су овде саслушани, да је Томић био у друштву са 
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Ђукићем, тако се Ђукић брани, да су били на улици, Томић каже да су залегли 
кад су чули пуцањ. Је л' сте ви залегли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ:  Па нисам залегао али сам се мало сакрио иза 
неког бедема, нешто, не знам, то сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био бедем? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У дворишту је био бедем? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па зид неки бедем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према фотографијама које имамо, у дворишту су људи 
убијени а не на улици. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ја знам у том дворишту где смо ми улазили 
туда није било никога. Сад Подујево има не знам 1500 дворишта, ја не знам и 
стварно се не сећам како је двориште изгледало, то кажем јако је много 
времена прошло, оно не знам. Да је ово саслушање било у априлу 1999. онда 
бих вам знао рећи све у том дворишту како изгледа, а сад је март 2009. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је л' баш нико није питао ни причао о томе шта се 
десило? Нисте били у прилици да разговарате с неким шта се десило? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим с Дабићем, то кад се Жељко драо у 
аутобусу да сам питао Дабића, каже изгледа да су убијени неки цивили, а то је 
све оно што је та прича рекла-казала, изгледа да су убијени цивили. Ја ништа 
нисам видео никакве цивиле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту у Пролом Бањи је л' неко нешто истраживао, 
питао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било ту неког постројавања у коме, каже нам овде 
један сведок, командант каже да не сме никоме да се прича ништа о овом 
догађају? Један сведок каже да је командант постројио јединицу и да је рекао 
да се о овом не прича? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Можда је постројавање било, али ја нисам био 
ту, нисам био присутан. Ми кад смо дошли из Подујева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је л' била обавеза кад се постројава да се 
присуствује постројавању? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па добро, ми кад смо дошли из Подујева тим 
аутобусом, ја сам морао журити у WC на велику нужду  и нисам 
присуствовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате баш те детаље да нам причате, али 
интересује ме како се обавља постројавање кад вас нема ни на одласку ни на 
повратку? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па кажем вам где сам морао да идем, па нисам 
био присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И нисте чули касније ништа о том постројавању? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако се не сећате више ничег да видимо да ли 
чланови већа имају питања? Не. Тужилац? Уколико будемо, ми немамо код 
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сведока идентитет, заштићеног сведока, па ако будете хтели да питате ми 
ћемо му дати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нећу питати. Колико сам ја разумео два пута је било 
постројавање, а ви сте два пута у WC-у били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, једном је било постројавање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Једном је било пре, једном је било после, а ви сте оба 
пута били у WC-у кад је Медић нешто причао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, за прво постројање  објаснио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је за прво постројавање да је био у тоалету, то 
је рекао. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. Прво постројавање је било у Подујеву кад 
су нас звали «шкорпиони постројавање», ту сам био и тад се неко драо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не мислим на то постројавање, него у Пролом Бањи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита тужилац пре поласка је л' било постројавање? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам, мислим да није да смо ишли онако 
и хајде улазимо у аутобус. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питао вас је суд, ви сте рекли. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Питао ме је суд за постројавање кад смо дошли 
из Подујева, тад нисам био присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, било је једно постројавање кад сте се вратили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам једно. Кад смо требали то јутро 
да кренемо излазили смо из хотела, није било постројавање него улазили у 
аутобусе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, питао вас је председник већа у Пролом Бањи 
пре него што сте отишли у Подујево да ли је било неко постројавање да вам се 
обратио Медић Боца, ви сте рекли вероватно јесте, ја не знам био сам у 
тоалету, то сте рекли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: То сам рекао, то сам мислио за ово 
постројавање после Подујева, а за пре не знам, није било неког постројавања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то пуцање било где сте се ви налазили, то вас 
је суд питао, а сад кажете залегли сте иза бедема. А где у ком делу где сте 
били ви и онда редом сви ови остали – Смиљић, Дабић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Био сам у Подујеву. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: У Подујеву тад кад је било пуцање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро у Подујеву. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: А сад не знам да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И рекли сте да сте били у дворишту? Сад вас ја питам 
где у дворишту сте били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате? Где је био Смиљић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па били смо ту около, неко је био можда, 
пошто то се са улице директно улази у двориште. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, ја вас питам где сте ви били, кажете не 
знате, питам где је био Смиљић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја кажем ја сам био у дворишту, како кажем да 
не знам кад сам малопре рекао да сам био у дворишту, немојте ми говорити 
нешто што нисам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте ви овде, гледајте овде да видимо шта вас 
тужилац пита и шта ви одговарате и не узрујавајте се тако према тужиоцу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На питање где у дворишту је рекао да не зна, ја питам 
сада где је био Смиљић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ту негде око мене, сад да ли је био у дворишту 
или је био на улици, не знам, пошто се са улице директно улази у двориште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је био Дабић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Исто сви су били около. Да ли је, кажем, 
направио корак преко црте, ушао у двориште или је био напољу, не знам, али 
ја мислим да су били ту поред мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је био Сарап? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ту поред мене негде или на улици, сад не могу 
да се сетим стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, ви за све њих знате да су били ту, а ја вас 
питам где сте ви били, а ви не знате где сте ви били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па био сам у дворишту, а где сам се налазио у 
дворишту, двориште ко двориште. Кад се чула пуцњава негде около био је 
неки зид, ја сам мало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па, сад ако сте ту негде онда морате да знате где је 
тај зид иза кога сте залегли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: С моје десне стране је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ваше десне стране? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, а с које стране је долазила пуцњава, с које 
стране сте чули па сте одлучили да залегнете баш ту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам сад с које стране, одзвањало је горе 
у ваздуху. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' то двориште ограђено кућама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ја мислим да није, да су то некако све нешто 
спојена дворишта, сад да ли је не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле вам претила опасност па сте ви залегли поред 
зида с ваше десне стране? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па није ми претила никаква опасност директно 
са неке стране, него сам рефлексно реаговао кад сам чуо пуцњаве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' то било нешто близу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па није нешто. Сад не знам, као чуо одзвањање 
у ваздуху. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Осим у војсци је л' сте још негде имали прилике са 
оружјем да? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли били на неком ратишту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, ово је било први пут? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' су то биле прве смрти којима сте 
присуствовали? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја нисам присуствовао никаквој смрти. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па зато ми је чудно, кажете чула се пуцњава, ви 
залежете, видите хитну помоћ, износе, постројавају вас, у аутобусу Ђукић 
псује мајку и каже имам ја троје деце кући, ко је то урадио, а ви не знате шта 
се десило, а онда после питате Дабића а не питате Ђукића који вам је, зашто 
нисте питали Ђукића шта се десило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба не морате то да одговорите. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не зато што је Ђукић седео два реда испред 
мене а Дабић је седео поред мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба кажем вам, не морате да одговарате, то 
је примедба тужиочева. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте после питали Ђукића шта се то десило? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па зато што ме није интересовало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како вас је интересовало да питате Дабића?  
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Питао сам само о чему се ради, каже изгледа да 
су неки цивили побијени и то је сав наш разговор што је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И то је у реду, то вас је задовољио, то је у реду 
побијени цивили, то је у реду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То такође не морате да одговарате, то је све коментар. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Добро, само морам да кажем. Под прво то мене 
није задовољило и далеко од тога то би само могло некуживотињу да 
задовољи ако је то истина што се десило, а мене кажем, ја бих лагао кад бих 
рекао да сам знао то, да сам видео, да сам рекао пуцао је он, он или он, ја бих 
тад лагао. То су приче, било је ратно стање у држави. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немојте да ми то причате, него ако је Ђукић био 
поред вас, био сво време поред вас? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па били смо у. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' био или није био кад је била та пуцњава? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па били смо у неком кругу од 10, 15 метара, он 
није био уз мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На питање суда рекли сте с ким сте били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Били смо у тој групи кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако је Ђукић био ту поред вас, како је могуће да 
Ђукић зна шта се догодило, а да ви не знате шта се догодило? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ђукић је био командир одељења, можда је 
ишао тамо па је чуо, ја не знам, ја сам био постројен овамо, ми смо били 
постројени у дужину можда 200 метара нас 150, 160. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кад је то постројавање било шта сте радили ви и 
сви ови ваши око вас и Ђукић? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Било је, неко је викнуо, не могу ни да кажем, 
Шкорпиони постројавање. Постројили смо се, неко десно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се ви постројавате, по одељењима, по водовима, 
како сте се постројили? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Тад смо се постројили сви, како да кажем, у 
линију, оно како се постројава, сад било је наше ту одељење, нас пет, шест. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако је Ђукић командир вашег одељења, је л' Ђукић 
био ту поред вас? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па кад је то Ђукић могао нешто да види и да сазна 
па да ви не знате? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не кад смо улазили у аутобусе можда му је 
рекао неки други командир одељења, ја то не знам, то морате да питате 
Ђукића одакле је он то сазнао, ја то стварно не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Госпођо Кандић, пре него што кренете, 
само да објасним сведоку, ја сам сад у међувремену нашла, дакле зашто смоми 
вас позвали. Каже Ђукић Жељко: «Био је Божић Синиша, звани Цици», 
претпостављам да је то ваш надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Он није ништа контактирао с тим цивилима, само је 
стајао са стране кад је пролазила, код амфоре је стајао и то је све гледао. 
Значи, човек може да потврди те неке приче. Он је све то посматрао, није се 
ништа мешао, е сад ту ми се тешко сетити итд. Ту виђам сада, био је Драган 
Медић, био сам ја, био је Никица Ковачевић, био је Перо Чубра, Дмитрић 
Петар, Сарап Драган, он је био у тој кући унутра, да ли је видео шта се 
дешавало. Онда сам ја рекао пустите те људе шта ту имате те људе 
малтретирати, деца, шта ћете ту са њима расправљати». Нама каже Ђукић 
Жељко да сте ви стајали ту, да сте видели те људе, да ћете то да нам 
потврдите овде, да ћете такође да нам потврдите да је он пришао и рекао 
пустите те људе, ту децу. Зато смо ми вас звали. Је л' то тачно или није тачно? 
Јесте ли видели те људе или нисте? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја кажем, ја људе нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово што Ђукић Жељко каже? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ако каже да су пролазили тим путем, већ како 
да кажем, ја сам малопре изјавио да сам био у дворишту, можда сам био 
леђима окренут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ви разумете ово или да вам читам још неколико 
пута док не разумете шта је Ђукић Жељко рекао? Је л' разумете ово? Он каже: 
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«Био је ту Божић Синиша, није контактирао с тим цивилима, само је стајао са 
стране код амфора кад су они пролазили и гледао, човек може све то да 
потврди, он је посматрао, није се мешао». Каже нама Ђукић Жељко да сте те 
цивиле видели како пролазе и да сте видели ситуацију у којој он каже пустите 
те људе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја кажем да ја нисам видео цивиле да сам био 
можда у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ово није тачно што каже Ђукић Жељко? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја нисам видео, ја сам можда био у дворишту, 
ја кажем ми смо били у кругу од 10, 15 метара, сад можда сам ја био у 
дворишту кад су они прошли поред тог амфора да на улицу, ја не знам, ја их 
нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, каже даље Ђукић Жељко: «Када је Сарап Драган 
био у тој кући док сам га звао да се врати». Је л' га он звао зато што је отишао 
без пушке? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад одмах или тако дошла је група цивила у то 
двориште, ја сам видео рекао сам Стопарић Горан на челу те колоне где 
разговара са старим човеком, шта га је питао не знам, видео сам сведока П-1, 
Томић Милована, био је ту у дворишту, стајали су са леве стране и нису 
прилазили тим цивилима, Никица Ковачевић, Перо Чубра, ту је био у том 
дворишту колико сам још наве Божић Синиша и још припадника јединице. 
Опет нам то каже све то прича дајући своју одбрану 08.09. на страни 27, 28 и 
64 транскрипта, па ода 09.09. дакле сутрандан на страни 9 и 10 каже, био је 
Божић Синиша, њега сам видео, он је дечко стајао овде и све то посматрао, то 
нам чак и на скици коју је сачинио означава где сте ви стајали, зато смо ми вас 
звали, да се оно нешто не узрујавате кад вас тужилац пита, нама сам 
окр.Ђукић Жељко ваш саборац из јединице каже да сте ви били ту и све то 
гледали. Ми смо онда вас зато позвали. Шта ви кажете? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја кажем цивиле нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ово што сам вам прочитала ви нисте? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, никакве цивиле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нити сте ту били ни ништа? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, ја сам био, био сам у Подујеву, био сам у 
дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, у овако овој ситуацији коју Ђукић Жељко 
описује. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја колико се сећам да нисам, не знам, не сећам 
се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда ћемо да видимо, шта сада пуномоћник 
има да вас пита. Изволите, Наташа Кандић пуномоћник. 
НАТАША КАНДИЋ: Поменули сте нам да три пута чујете да неко виче, па 
једном је постројавање, а пре тога кажете неко виче, дере се, одакле у односу 
на вас, где се то догађа, одакле виче? 

К.В.4/08 

ВР
З0
43
4



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 11.03.2009.године                                                    Страна 23/41 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Десно. 
НАТАША КАНДИЋ: Колико гласова, шта чујете то кад кажете дере се неко? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да је један човек био испред 
постројене војске и да се драо тамо, од мене десно је било. 
НАТАША КАНДИЋ: На улици? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да, на улици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли је неко то из јединице. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да није из наше јединице, оно имали 
смо сви исте униформе, али био је и даље од мене, нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Коме се он обраћа? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па уопште свима постројенима ту валда, не 
знам, сад није допрло до мене и то нисам чуо разговетно шта је викао кажем 
вам кад сам био мало даље. 
НАТАША КАНДИЋ: А колико је то пре него што ви чујете оно јасно кад неко 
каже постројавање. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Нисам вас разумео. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је пре, шта је пре то драње или оно викање 
постројавање? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Постројавање је било пре тога. 
НАТАША КАНДИЋ: Пре тога? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: А где се ви налазите кад чујете то постројавање, позив 
за постројавање. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ја мислим да сам тад већ био на улици, онда 
сам изашао напоље. 
НАТАША КАНДИЋ: Што излазите из дворишта? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па у кућу се валда ту није могло ући, била је 
закључана и ту смо изашли напоље и неко је викао постројавање. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко излази са вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ту је на улици било 150-200.  
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, у тој кући ко је био са вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па рекао сам мало пре ко је био у дворишту. У 
дворишту и на улици био је Сарап, Смиљић, Ђукић, Ђока Чикин ја мислим да 
је био, да ли је био тај Никица, не могу се сетити стврно много је времена 
прошло. 
НАТАША КАНДИЋ: Али откуд ви у дворишту, ви сте отишли у кућу, је ли 
тако, ушли у неку кућу, је ли тако? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па да би дошли до куће прошли смо кроз 
двориште, улазили, кућа је закључана, Сарап је тамо нешто кроз прозор, кроз 
терасу не знам улазио и ми смо се вратили напоље.  
НАТАША КАНДИЋ: Видели сте закључана кућа и ви? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Се вратили напоље, на улицу.  
НАТАША КАНДИЋ: И не задржавате се у дворишту него видели закључана 
врата и излазите? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Можда мислим две, три минуте колико је то 
прошло. 
НАТАША КАНДИЋ: Све траје? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да.  
НАТАША КАНДИЋ: И чујете је ли тако постројавање кад сте већ на улици, је 
ли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да сам био на улици, не могу сад 
тачно да се сетим, мислим да сам већ изашао напоље.  
НАТАША КАНДИЋ: И видите, шта на улици видите? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па видим прво већ су неки су и стигли тамо 
постројени и како је ко стизао постројавао се уздуж како да кажем и тамо као 
од мене десно негде је тај неко стојао, како смо ми сви били постројени овако 
неко је стојао преко пута нас и драо се. 
НАТАША КАНДИЋ: Само ми кажите.  Је ли то исти глас  овај који виче 
постројавање или други глас? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знем, не знам.  
НАТАША КАНДИЋ: А у чему је сад, шта се догађај да ви кад неко каже 
постројавање чујете, а кад се ово нешто друго говори ви не можете, не чујете, 
не разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је такође примедба. То је примедба. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја питам да ли се нешто догађа, да ли је нека бука, да ли 
нешто у том смислу се нешто догађа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неке друге буке, галаме, пуцања? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па није било како да кажем ни галаме ни то, 
него било је граја где је 150 људи, доста је само да каже еј како си шта оно кад 
пуно људи каже, оно не чује се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жамор.  
НАТАША КАНДИЋ: Па је ли то била таква ситуација да су људи једни друге 
питали како су. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја сам само навео као пример, да ли је неко 
нешто рекао, било је много људи, било је граје, није било сад неке галаме и 
викања и то, него пролазили су шта знам трактори неки. 
НАТАША КАНДИЋ: А у ком тренутку ви видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивилни трактори су пролазили за то време са 
цивилима, ту док се то дешава кажете пролазили су трактори? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да је прошао трактор један, сад ко га 
је возио не знам. Био је и аутобуси су били ту паркирани и оно било је ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови ваши аутобуси су значи сад дошли ту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте се враћали тамо, мало пре сте. 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Мислим ту су били на улици. Оно мало ниже 
било је ту 3 аутобуса, било је кажем плавих униформи маскирних, било је 
зелених униформи, оно било је много људи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. Извините што сам вас прекинула. 
НАТАША КАНДИЋ: Питам, он види да неко носи шаторско крило и нешто у 
шаторском крилу, ко је тај неко ко носи, један или више њих? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да их је било више и да су то били 
припадници специјалне антитерористичке јединице.  
НАТАША КАНДИЋ: По чему их разликујете, по униформи, по томе што 
знате? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не, него што сам чуо кажем оно да сам чуо 
да је неко из САЈ-а постројио да су ти момци из САЈ-а дошли, а не разликујем 
имали смо исте униформе. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко, ко каже да су то момци из САЈ-а? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам ко, то је оно приче, много је седило 
и не знам сад ко је рекао. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, и шта раде ти из САЈ-а? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: То сам чуо у Пролом Бањи. 
НАТАША КАНДИЋ: А у Пролом Бањи накнадно? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Е сад оно што ви видите, те који носе шаторско крило, 
одакле они излазе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ја мислим из неког дворишта. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли из дворишта у коме сте ви били? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, моје двориште где сам ја био било је лево, а 
ово је било десно. 
НАТАША КАНДИЋ: Где десно, у односу на шта десно? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па у односу на мене, ево овако како сад стојим 
ја сам био лево у дворишту, а ово је било десно.  
НАТАША КАНДИЋ: Јесте ви улазили у то двориште, дакле излазе 
припадници САЈ-а? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: А како знате да је тамо двориште? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па вероватно кад је улица ту, сад да ли је 
двориште било или башта, углавном је било са десне стране, право улица је 
оваква, сад. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли видите ви шта је унутра кад кажете башта или 
двориште, је ли видите? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Кажем не видим, не знам да ли је било 
двориште, да ли башта, било је десно од мене. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли неко излазио. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Сад како је ово линија, како да кажем кућа, 
двориште, излазе одавде, али не знам стварно да ли су изашли из дворишта 
кажем или из неке баште, то вам не могу рећи кад је било даље од мене. 
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НАТАША КАНДИЋ: Да ли неко од ваших излази из тог дворишта. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да не.  
НАТАША КАНДИЋ: Шта ви видите? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да смо ми били сви ту на 
постројавању. Ту ближе нашег дворишта него од тог дворишта одакле су 
износили ови.  
НАТАША КАНДИЋ: А је ли видите само изношење тог једног шаторског 
крила, је ли видите још нешто? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Био је  пинцгауер неки паркиран, мислим да је 
хитна кола тај пинцгауер, износили су нешто кажем не знам, и ушли у 
аутобус. 
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте шта нешто, шта нешто? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам, нисам видео. 
НАТАША КАНДИЋ: Колико је то удаљено од вас? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па једно 150 метара можда 200 не знам сад 
тачно. 
НАТАША КАНДИЋ: 200 метара? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да.  
НАТАША КАНДИЋ: Је ли можемо неку скицу да му покажемо, имамо толико 
скица. На 200 метара колико су онда од тог места где сте на улици, аутобуси 
којима сте ви дошли, паркирани? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па касније можда шта знам још 50-100 метара, 
колико се ја сећам. 
НАТАША КАНДИЋ: Значи пре су аутобуси него ово што ви видите ове САЈ-
овце који износе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да. 
НАТАША КАНДИЋ: Ближе су вама аутобуси? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико се ја сећам да су лево били аутобуси, а 
да је ово са десне стране. Ја сам био постављен вамо скроз лево према 
аутобусима. Ја сам био постављен вамо скроз лево према аутобусима. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Само мало значи рекли сте нам да сте 
напустили, изашли у двориште и да сте видели кућа је закључана и да не 
отварате, ви се враћате, а када је то постројавање, када вам се кажу аутобуси. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: И у том моменту када смо кренули да се 
враћамо тад сам чуо те пуцњеве и  тад сам уз бедем неки онако мало чисто 
рефлексно кад сам чуо пуцањ.  
НАТАША КАНДИЋ: Када? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Кад смо се враћали, кад смо видели да је кућа 
закључана, кад смо се враћали напоље. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми сад када наредба она постројавање, па ви 
улазите у аутобусе, је ли има неких, неког ко доноси неке машине, неке 
предмете из продавница, да? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га ја да ли је видео.  
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НАТАША КАНДИЋ: Молим вас само реците, улазите у аутобус, је ли се 
прича нешто у аутобусу, да ли је ћутња, нешто, каква је атмосфера? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па прича свако своју причу. 
НАТАША КАНДИЋ: Како о чему? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја не знам, ја сам са Дабићем причао. 
НАТАША КАНДИЋ: Па не знам не могу да се сетим. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Нешто необавезно причали и сели и онда кад 
смо кренули онда је Жељко устао и драо се. Ето то је што ја знам. 
НАТАША КАНДИЋ: И кад ви питате Дабића? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па тад, реко шта прича, шта се овај дере, па 
каже изгледа да је неко убијен, јеси видео кад носе тамо, реко не знам, видим 
нешто носе не знам шта је и ништа то је наша прича, отишли у Пролом Бању. 
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте, он вам тада каже нешто носе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па каже јеси видео да нешто носе, реко видео 
сам нешто али не знам шта носе.  
НАТАША КАНДИЋ: А он на то каже? А шта вам он каже на то кад ви кажете 
нешто носе? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не.  
НАТАША КАНДИЋ: Је ли пита ко носи, шта носи? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Није, ја сам њега питао, он каже па јеси видео 
да нешто носе, реко видео сам реко не знам шта носе. 
НАТАША КАНДИЋ: Да, а он. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ништа, не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Ништа не каже? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Само ми реците ово, рекли сте да вам је Ђукић 
био старешина? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па командир одељења.  
НАТАША КАНДИЋ: А кад је, ко вам је то рекао да вам је он старешина? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па мислислим да је Стопарић. 
НАТАША КАНДИЋ: Кад је он постављен за то? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Мислим да је Стопарић Горан то. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па у Пролом Бањи у хотелу, мислим да је 
Стопарић Горан одређивао ко је шта, мислим да је он не сећам се.  
НАТАША КАНДИЋ: Када? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Више је то било како да вам кажем другарско 
одељење где се познајемо све него неко формирано одељење.  
НАТАША КАНДИЋ: Па, не. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја не знам сад оно да ли је то наредба од 
команданта Боце, да ли овде, да ми морамо бити у одељењу или смо ми оно 
сами од себе се скупили, то стварно не знам.  
НАТАША КАНДИЋ: Само ми кажите то кад помињете Горана Стопарића, је 
ли то кад сте дошли у Пролом Бању из Шида, на то? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да.  
НАТАША КАНДИЋ: И тада вам он каже да вам је. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Пре дан, два валда пре него што ћемо добити 
наоружање. 
НАТАША КАНДИЋ: И тада он каже да вам је Ђукић командир одељења, је 
ли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ми смо се већ како да кажем дружили тамо у 
хотелу кад се познајемо из Шида. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Да. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: И онда смо тако, тако како да кажем оформили 
то одељење кад се дружимо, причамо оно нон стоп, познајемо се Шиђани 
били неки Новосађани били, сад уопште не познајем људе, ми смо оно, а сад 
стварно не могу да се сетим да ли је неко рекао е Ђукић ти је командир 
одељења или је то тако спонтано дошло, не мого да тврдим то.  
НАТАША КАНДИЋ: Па како ви спонтано сте прихватили њега као 
командира? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је била примедба.  
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Онда кад сте се вратили у Пролом Бању, да ли је 
тада било неке ситуације у којој је командант Боцо именовао одредио неке за 
командире, да ли је било тога? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. Тад се и врло брзо мислим вратили за Шид, 
е тек на овој. 
НАТАША КАНДИЋ: Сад сте рекли сасвим сигурно не, је ли. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим колико ја знам да не, мени нико није 
рекао, говорим у своје име, мени нико није рекао ти ћеш бити у том одељењу.  
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, да вама каже него да ли је било неког именовања 
да командант сада именује некога ево ти си. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо га већ питали да није то било, тако да. 
НАТАША КАНДИЋ: Кад сте се вратили у Шид је ли било неке приче о томе 
шта се догодило? Што сте се вратили одмах, шта је то било? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ништа обавезно оно шта је било испало је да 
извенете тако испало је неко срање,  вратили су, али ко је шта направио не 
знам, ја сам после доласка у Шид ишао за Бања Луку код моје родбине и. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али то кад кежете тако, како кажете, па неко је 
ваљда питао шта је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је исто примедба, то он очигледно ту прича 
чега се сећа и то је то.  
НАТАША КАНДИЋ: И кад сте ви чули шта се тамо догодило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Касније из медија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то из медија.  
НАТАША КАНДИЋ: А на овај други терен ко вас ј позвао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам сад тачно ко је рекао да се поново иде. 
НАТАША КАНДИЋ: Па где сте били у Шиду или у Бања Луци? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја сам био у Бања Луци и дошао сам можда 
два, три дана пред овај, пре него што ће се ићи, био сам тамо код родбине, 
рођени брат ми је био тамо, био сам не знам можда 10-15 дана у Бања Луци, 
вратио се и после два дана рекло је као иде се. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко каже иде се? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам ко је рекао, то је ту у кафани оно 
неко је иде се, сад бубам примера у среду се иде ко хоће да иде нека иде и оно 
отишли исто пред аутобусе. 
НАТАША КАНДИЋ: Колико вас? С ким ви одлазите од ових које познајете са 
ким? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, то је други терен, нас за то сада не занима. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Је ли било некога међу вама ко је носио шлем? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колико ја знам да није. 
НАТАША КАНДИЋ: Нисте никога видели ни у Подујеву,  а на другом 
терену? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Био је, на другом терену је био, на другом 
терену је био неки али  не знам како се зове. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли из ваше јединице или? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па јесте из јединице Шкорпиони. 
НАТАША КАНДИЋ: Али је носио то на другом терену, је ли? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Да ли браниоци имају питања? Саша, 
односно Мирослав Перковић, прво Звонко, Мирослав Перковић, Саша 
Петровић. Значи само водићете рачуна да значи нисмо за сада дали идентитет 
сведока П-1 обзиром на овакву меморију овог сведока па ако будете питали, 
онда ћемо то да дамо. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ништа само би поставио питање да ли он зна 
односно ако има ону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема. Шта ако има, идентитет сведока? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Идентитет, да ли му је он значи познат у јединици 
да ли га је упознао тамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи уколико сматрате да одговор да нам је побројао 
овде оне које познаје, није довољан, онда ћемо да дамо ове податке.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ништа. Онда ништа то за сада, само онда питаћемо 
га значи у овом дворишту где сте ви били јесте видели Шолају у том 
дворишту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам, не могу да се сетим.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Је ли био или није био? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, а за Смиљића јесте сигурни да је био? 
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СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ни то више, ни то нисам сигуран, кад је то 
прошло 10 година, сви у униформи оно исти, то стварно не знам, мислим да је 
био ту да ли у дворишту, на улици, да смо били ту у тој групи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ви да предочите нешто што је Смиљић рекао. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Па нећу, мислим могу, зато што је сведок Смиљић, 
онн је Јаје, је ли тако то му је надимак? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Рекао је да је он био у некој кући са неким 
Грабовицом, Хованом и неким плавим и Рамбом, јесу вам позната та имена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то на тераси у другој кући? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па мислим познато, знам овај по надимцима, 
тај Хован и не знам ко је тај Рамбо. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: А Грабовица је ли из Шида или? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле пита вас бранилац Смиљић Здравко 10. новемба 
каже, у тренутку пуцњаве стоји на тераси друге куће са овим лицима које је 
бранилац побројао, Хован, Грабовица, Жућа и Рамбо, у тој кући 10-15 минута 
пре него што се чули рафали он је био. А ви кажете он је све време са вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не, ја мислим да је он био са нама, ја нисам 
тврдио сигурно, мислим, то је јако много времена прошло, знам кад смо 
изашли из аутобуса да смо сви били заједно, сад ко је отишао у ову кућу ко у 
ону не знам стварно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ништа, следеће питање Хован је био са вама? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Ја мислим да је био.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Знате ко је Крцко, Драган Брајић? Је ли он био са 
вама. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па били смо кажем сви ту и из аутобуса и на 
улици. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Не, у дворишту? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Мислим да није. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Хвала. Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Бранилац Драгић? Не, имате. Питања, да ли 
окривљени имају питања уз ово упозорење које сам рекла, значи уколико 
желите да питате за сведока П-1 реците ми за сада немамо овде, нисмо дали 
сведоку податке, нећете говорити његово име. Изволите. Ђукић Жељко. Не 
знам где ћемо сада да вам омогућимо да станете, може и ту, како год стража 
процењује да је безбедно.  
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Овде, је ли.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Овако требаће ми овај идентитет сведока П-1, па 
можда боље да предочите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Мислите да се сведок овај сећа још неког осим 
ових лица које је побројао. 
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ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја мислим и сведока П-1 за она нека збивања која је 
сведок П-1 говорио, да питам сведока само да ли се он тога сећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идите овако по догађајима па ћемо ово да дамо. 
Догађаје питајте, значи без лица догађаје. Је ли се сећа догађаја, ако се сећа 
догађаја онда ћемо лако да дамо. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Сведок се сећа ал неће да се сећа... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба је ли тако, да он зна много више него 
што је рекао, је ли. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Тако је да. Па био је тамо ко и ја што сам био и сви 
смо били, а на крају је испало да сам ја једини био у том дворишту, да сам ја 
једини све то направио, поубијао и они су сви били на неким терасама, шта 
знам. Желим сведока још једном да питам, он одлично зна у каквој сам ја 
ситацији, зна врло добро да немам никаве везе са тим злочином у Подујеву, он 
зна да имам породицу и шта имам, добијам 20 година робије на терет, овде 
сам већ годину и по дана у затвору, немам везе са овим, а он човек зна да ја 
немам везе са тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваша примедба. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја не кажем да он зна ко је пуцао, али те појединости 
зна што сам ја навео да зна, да је био у дворишту, да зна да је Сарма ушао у ту 
кућу, да сам дигао Сарму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајде питајте га нешто, хоћемо да се суочите 
одмах. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Лепо још једном га молим да ако сам га подсетио ја са 
овим да исприча шта је у тој кући било, и он зна врло добро кад сам ја изашао, 
и зна кад сам рекао да се ти цивили оставе не миру и зна да сам дошао ван, све 
зна оно што сам ја дао у својој изјави и то је тако било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете да се суочите. Да ли имате питања? 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па можемо се суочити, ајде. Питам га да ли се 
подсетио тога нечега мислим. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Али ја сам рекао што могу да се сетим, ја и 
кажем да оно да Жељко није био тамо и да је Жељко држо и Сарапову пушку 
а да ли је он кад на улици видео те цивиле да пролазе и то ја не знам, ја 
стванро нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор. Имате још неко питање или ћемо одмах да 
одредимо суочење. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Жељко је држао Сарапову пушку и кад је 
Сарма ушао у кућу без пушке још смо викнули где ћеш без пушке, где идеш. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Видите да се сећа свега. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Сећам се, али кажем нисам видео то и не могу 
да кажем Жељко. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ма добро. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Онда би лагао, не могу да кажем то кад нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ћете да се суочите. Имате још неко питање 
или да се суочите? 
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ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па питао би сведока да ли је он икада чуо, ако, или 
видио да сам пуцао у те цивиле? Да ли сам ја пуцао у те жене? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, то кажем уопште ове четворице момака 
што су овде, Жељко и ове тројице нисам чуо да су они пуцали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како он каже ништа није чуо, видео у медијима 
шта се десило, сад га питате је ли чуо, он човек каже да није чуо ништа, него 
из медија сазнао шта се десило. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Госпођо прдседавајућа ми смо сви ту били,на пар 
десетина метара од тога, али добро, нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, овај сведок каже да је видео из медија.  
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да ли је чуо од некога у Шиду за мене, ја питам за 
себе, не питам ја за друге оптужене? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја питам за мене да ли је икад чуо, ако је нека каже 
слободно, јесте Жељко пуцао си ти, ја нећу му замерити. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, никад. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Значи истину нека каже. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Не, никад нисам чуо да је Жељко пуцао и чак 
сам рекао то да се он драо на те мислим на рекао је сад ја се извињавам суду 
на изразу и то, те пичке који су могли децу да убију и то, треба их побити, 
како су могли да убију децу, ја имам кући троје деце како су могли то да 
ураде, ако је неко то урадио, треба и њих побити, ето то је Жељко рекао и 
знам док сам ја био са њим то знам да Жељко није пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И је ли му неко одговорио. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не знам, није, ја мислим да колико знам да 
није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате још нешто да подсетите овога сведока. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Немам више ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 

За овим суд доноси  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Одређује се СУОЧЕЊЕ између окр.Ђукић Жељка и сведока Божић 
Синише, па окривљени и сведок окренути један другом лицем у лице 
изјављују: 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи реците ви њему Ђукићу да он неће да се сети 
свега онога што зна. Окрените се овде. Удаљите се мало вас двојица. 

К.В.4/08 

ВР
З0
43
4



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 11.03.2009.године                                                    Страна 33/41 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па не требамо се удаљити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуће се све одлично. Кажите ми Ђукићу. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Цици био си тамо заједно са мном, видио си кад сам ја 
изашао. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Жељко био сам тамо, видео сам кад си изашао 
и то, али не могу рећи оно што не знам, шта се дешавало напољу или унутра 
шта си ти рекао. Ја кажем знам да ниси пуцао, од нас да нико није пушку 
испрљао што кажу. Али не могу, не могу оно што не знам. 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Немам што да питам. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Што не могу оно што ја нисам чуо својим 
ушима не могу да кажем.  
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не кажем ја ти да си видио ко је пуцао, али знаш где 
сам био, знаш... 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Кажем био си ту, био си ту све и знам и да ниси 
пуцао и то, а оно што нисам чуо својим ушима Жељко не могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Божићу окрените се овде. 
 

Констатује се да су окривљени и сведок остали при својим 
исказима. Суочење довршено. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате још неко питање? 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Само ако може, сад не знам фотографију из Пролом 
Бање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, вашу ону прву коју сте дали је ли тако? 
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да, да видим да ли одговара то мом изгледу тада у то 
време и гди је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да видимо да ли је ту и да ли ћемо моћи.  
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли то одговара мом изгледу тада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо то овако да покажемо непосредно 
сведоку, сви знамо о чему се ради, пошто немамо документ камеру овде.  
ОКР.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да питам сведока да ли сам то ја на тој, у ствари да 
ли зна ко је на тој слици? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па ово је Шића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли препознајете ту окривљеног Ђукић Жељка? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Да, да. Овај најкрупнији и највећи од њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад је он тако изгледао? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па изгледао је тако како да кажем, од тад, од 
тог терена до прошле године, претпрошле кад је ухапшен, био је и до 180 кила 
ваљда догурао. Знам да смо се зезали на терену, другом терену кад смо били, 
каже има 156 кила, реко бежи од мене, реко противтенковска се активира на 
150, оно зезали се. Био је крупан и оно, ево сад га видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ви га углавном разликујете по том његовом 
изгледу? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не разликујем га. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога како је крупан и тако. То је карактеристично 
за њега, то хоћу да вас питам? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па добро карактеристично, него ја га знам, 
знам човека од прије и то, оно сад, он је мени нормалан, како да кажем, тако 
сад да га разликујем по томе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је карактеристично за њега? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па добро, карактеристика, ја знам Жељко, 
Брка, већ оно висок, крупан човек и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А брада и бркови? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па нема, онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел имао некад браду и бркове? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па имао је сад браду и бркове ваљда, мислим 
да је браду имао сад пре него што ће га ухапсити имао дугачку косу,  а ето на 
терену је био кратко ошишан, не знам стварно сад да вам кажем, не сећам. 
Сви смо исти, још пре капе, оно преко главе, и то оно иста униформа. Знам да 
је био крупан и то ето. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Сетио сам се сад још нешто ако могу да питам 
сведока сад? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да искористим сад док. У вези тих мина, то што је 
споменуо други тај терен минско поље то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није споменуо мине и други терен. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Јесте сад је споменуо, мене, моју тежину и мине, да 
могу активират мину, па сад зато нешто да га питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да га питате? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Па то што је сведок П1 рекао да смо њега терали у 
нека минска поља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то је потпуно неважно. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да видите да и то лаже сведок П1, само то да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је потпуно неважно. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Неважно је ништа, онда немам шта да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је неважно, да ли својом тежином можете да 
активирате. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Не, то је истина била, јер су мене зезали једино да, 
пазите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво водите рачуна о речнику, друго, друго, прелазите 
границе своје одбране на тај начин што нон стоп причате и коментаришете, и 
причате онако потпуно као да нисте у судници. Ја вас сваки пут опомињем и 
ви опет сада мени одговарате, ја вас молим да почнете сместа да се понашате 
пристојно.  
 

За овим се сведоку на тражење окривљеног Ђукић Жељка показује 
фотографија коју је окривљени предао у списе предмета и која носи 
ознаку. 
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Видећемо, А или 1. Окрените молим вас Божићу, видите која је ту ознака. 
Нема ознаке. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Нема, не пише ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Па сведок изјављује да ту препознаје окривљеног и да је он тако 
изгледао у то време. 
 
Пре или после Подујева? Питам вас, пре или после Подујева изгледао тако? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па и пре и после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре и после, добро. 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Колко га ја знам крупан човек, сад у последње 
време је пустио косу и браду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли окривљени имате још неко питање? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Немам ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, вратите се на место, седите. Да ли 
окривљени остали имају питања? Хвала вам, не, Боројевић не, Шолаја не. Ми 
смо на овај начин завршили ако немате више ништа да додате, ваше 
испитивање. Кажите ми колики су трошкови вашег доласка? 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па не  знам, дошао сам својим аутомобилом, 
око 1000 динара горива и путарина је 280 динара да је путарина, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Сведок трошквове тражи на име доласка у суд и то 1.280,00 динара. 
 
СВЕДОК СИНИША БОЖИЋ: Па тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Колики су трошкови доласка, па му суд досуђује на терет буџетских 
средстава суда износ од 1.280,00 динара.  
 
Сада ће то да вам исплате овде, хвала вам, можете да идете. 
Обзиром да сада имамо времена и да у петак отприлике исцрпљујемо све ове 
доказе које смо за сада преложили, морам да вас обавестим. Брајић Драган, 
Вукшић Зоран, Цекић Небојша и Манојловић Срђан су сви за петак 
обавештени, требало би да дођу сем ако се нешто у међувремену не буде 
десило. Пухарић Јован је предложен, ми смо га тражили, Служба за откривање 
ратних злочина га је тражила, међутим Пухарић Јоца-Јован каже да никада 
није био у  јединици «Шкорпиони». Ко је предложио Пухарић Јована? Нико 
то није споменуо, добро. Везано за предлоге који су током овог суђења били 
овде изнети, да ли Боројевић ће инсистирати, да ли предлаже да се саслуша 
Милановић Предраг из Шида кога спомиње, који треба да посведочи да се 
стопарић хвалио како је добио новац за сведочење и тако даље. Да ли ћете ви 

К.В.4/08 

ВР
З0
43
4



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 11.03.2009.године                                                    Страна 36/41 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

предлагати то, да ли хоћете, да ли одбрана хоће можда да о овим предлозима, 
да их конципира, да их писмено достави или да их у петак усмено изложи све. 
Или ћемо то овако да вас подсећам шта је ко предлагао па да видимо да ли су 
то предлози о којима ми треба да одлучујемо или не? Шта кажете. 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Судија на крају ћемо кад се изведу докази рећи шта  
имамо ново, немамо, мислим, за сада остајемо код тога што смо чули сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код ових предлога које сте до сада на претресима 
износили? 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи Милановић Предраг из Шида, неке 
податке Боројевићу да ли имате за њега,  ми га нисмо тражили? Не. Не, 
укључите микрофон  па кажите, ништа сад то није. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Сви подаци за Милановић Предрага, званог Фудо, 
јел тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Фудо му је надимак, се налазе у списима овог 
предмета, сад ћу да вам кажем, К.број, па има, то је онај предмет где је суђено 
и Шолаји за трговину људима, да, добро, кријумчарење и прелаз државне 
границе. У том предмету су ти подаци за Милановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Милановић Предраг је сада тамо, шта, 
окривљени, сведок, шта? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Окривљени је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Затим шта ће тужилац да каже за овај предлог. 
Оставља суду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дуги Дугошија је особа коју Шолаја спомиње у 
својој одбрани 10.09.2008.године, да ли је то предлог да се он саслуша овде 
као сведок или не? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Јесте судија, то лице, само ми не знамо да ли му је 
Дугошија презиме или надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како ми онда да нађемо ту особу? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Не, покушаћемо да сазнамо његов идентитет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на које околности, каже « да су спавали у истој 
соби», на које околности? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Па и били су заједно судија и у Подујеву, и у 
аутобусу свуда су ишли заједно, сад не знамо да ли је из Шида тај човек. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ја мислим да је из Шида, не знам тачно, то 
најбоље зна, Горан Стопарић зна њега лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ:  И нормало судија остајемо при предлогу да се 
Горан Стопарић доведе овде као сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада ћемо да решимо и за Стопарић Горана. И 
Саша Петровић је имао предлог 12.11., да пуномоћник оштећеног достави 
списак лица са којима је обавила разговор а која би могла да имају сазнања о 
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овоме делу, као и да се суоче сведок П1 и сведок Ковачевић, као и да се суоче 
окривљени Боројевић и сведок Павловић. То је све предлагао овде бранилац 
Саша Петровић, шта је са свим овим предлозима? За све ове предлоге. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Сад што се тиче овог списка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Дуги Дугошија, списак, значи суочење П1 и 
Ковачевића. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: У вези овог списка остављам то суду на оцену, 
овде нам је пуномоћник оштећених јасно изјавила да је она обавила разговоре 
са... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како остављате суду на оцену свој предлог? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Јесте тај, а што се тиче значи предлога за суочење 
остајемо за сада код свих, с тим што ћемо у петак још, ја ћу покушати 
писмено да доставим још одређене доказне предлоге, сматрамо да сведок П1 
би морао да се суочи још овде са одређеним сведоцима који су давали 
дијаметрално друге исказе у односу на њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ковачевић и ко још? Не  знате. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Не  знам за сада, мало да погледам ове транскрипте 
али у сваком случају са Ковачевићем обавезно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обавезно. Добро. Шта ће тужилац да каже за ове 
предлоге? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам. Затим овако, Крцко Брајић ће доћи у 
петак. Адвокат Ђуро Драгић предлаже да сведок П1 достави војну и радну 
књижицу на увид, да се прибави од надлежним органа скице и 
фотодокументација и тако даље, како би утврдили тачан положај свих 
објеката који се налазе у овом дворишту. Шта ћемо за овај предлог тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево за утврђивање положаја објеката у том 
дворишту мислим да је добра идеја да, од оштећених смо добили једну BBS 
емисију у којој оштећена баш у том дворишту одговара на питања оног који је 
ту емисију правио, и у том кратком видео снимку се јасно може видети где се 
шта налази. Ето то, па ћемо онда оставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иначе, ово војна, радна књижица? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Томе се противим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И коначно Боројевић је овако у одбрани својој 
предложио да се саслушају Стругар Игор звани Зуба, Деветак Милош звани 
Гица, 10.09.2008., на околност да се тукао са Стопарићем испред дискотеке 
Париз» чији је власник Далибор Миљковић и Боројевић је предлагао и 
спомињао Јову Пухалића, и то 10.новембра 2008., да ли ви Боројевићу 
остајете при овим предлозима, значи Стругар Игор Зуба и Деветак Милош 
звани Гица. Изволите. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Па ја се не сећам да сам ја рекао за тог 
Пухалића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а за овога. 
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ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Мислим да је њега, Павловић Бранко да га је 
споменуо, ако се ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а за овог Стругара и? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Није Струхар него Стругар. Струхар, Струхар у 
ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Струхар? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Струхар, е да, тако се зове Игор. Да, њега ако 
хоћете ви позовите, ако не верујете да сам ја имао ту проблем са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Струхар и Деветак Милош звани Гица? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И Деветак Милош, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Што се тиче ове девојке оне Тање, за Стопарића, 
видим да спомињете ту, ја сам њу споменуо ту али мого би да имам проблем 
са женом пошто сам био у вези озбиљној са женом у то време и да не би 
компромитовао девојку ту, да њу не позивате уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за сада нисмо ни тражили. Хвала вам. Тужиоче 
кажите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то, што се тиче Стопарић Горана он је 
пристао да сведочи пред овим судом, међутим путем видео линка и ми немамо 
информације још увек из Хага како ће то да се обави, ја исто немам ништа 
против да он дође овде и то би било наравно најбоље, да дође овде, а не знам 
шта ви мислите и. Путем видео линка ћемо у сваком случају то смо и писали 
Хагу, идеја је негде да то буде у априлу, мају, ми смо термине наше дали, али 
они још увек ништа не одговарају, тако да ћемо то данас да проверимо. Шта 
каже одбрана за предлог да се погледа овај филм, да би то могли евентуално 
за сутра да обезбедимо. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Судија, снимак је направљен, откуд ми знамо да ли 
је то то двориште. Можемо да видимо. Вама на оцену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам. Значи бранилац Перковић се 
противи да се погледа филм који. Не противи се, не противи се, добро. Остали 
суду на оцену. И ви се не противите, добро то ћемо да видимо да ли можемо 
да обезбедимо сутра, прекосутра, односно ако будемо одлучили ми ћемо ове 
предлоге овакве са вашим изјањењима да погледамо. 
Наставићемо претрес сутра. Дабић Александар и Хован Дамир требају да 
дођу, сутра ћемо завршити такође до 12 сати.  
Довршено у 11.06. 
Односно није довршено. Ђукић Жељко изволите. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ако може сад у вези сведока да се позове у вези 
сукоба онога између П1 и мене оно што је било, Ђукић Младен ако може да се 
позове, а има изјава његова, постоји изјава, видим да има код адвоката.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш брат? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Он је имао сукоб с њим, па зашто ме човек терети, то 
вам говорим, мотив сведока П1 ако може. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неки предлог? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: А имам изјаву можете да прочитате па ако хоћете 
узет, нећете, није битно, ја мислим да има код браниоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неки предлог? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Изјава Ђукић Младена и Вишекруна Милован који је 
био с њим у ауту када су имали тај судар, и хтео сам само још нешто да 
кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вишекруна? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Милован, Вишекруна Милован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На околности? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Па пошто смо били заједно кад је мој брат отет и то 
кад је све било, разумете, то што сам вам у изјави говорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: И хтео сам да кажем још у транскриптима овде сада 
нема нигде да је сведок П1 оно кад је адвокат Мирослав Перковић кад га је 
питао, нема да каже да ли је видео ил није видео пуцање, онај моменат, нема у 
транскриптима се не може наћи, кад је он рекао да није видео ко пуца. У 
транскрипту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стављате примедбу. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На начин на који је скинут транскрипт дана ког? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: 21.01.2009., страна 30/58, на питање адвоката 
Мирослава Перковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да није унето све што је сведок рекао? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да, нема то. И онда још у вези транскрипта сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то морамо да решимо тако што ћемо да 
преслушавамо овде транскрипте, да погледамо. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Само још нешто да кажем шта имам из транскрипта, 
транскрипт од 23.01.2009., страна 25/91 ја сам вама овде донео сијасет оних 
фотографија да би управо доказао да никада нисам био припадник јединице 
«Шкорпиони». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Е, а у транскриптима пише сасвим другачије. У 
транскриптима пише, каже оптужени Ђукић,  ви кажете, председник већа 
каже «а то је јединица» и ја вам одговарам «Српске војске Крајине 
«Шкорпиони». Значи то је значи 23.01.2009., страна 25/91, и исто овде каже, 
опет исто та страна «био такође у војсци Републике Српске Крајине у 
«Шкорпионима»», не, него контра, ја сам вам доказивао да нисам био у 
«Шкорпионима», а у транскриптима стоји да сам био у «Шкорпионима». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сада, да формулишете можда за сутра овај 
предлог, да ли да се ти транскрипти преслушавају, односно ти снимци овде да 
се преслушавају, или како ћемо, то је могуће наравно.  Али само 
формулишите. 
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АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ђукић је навео судија само делове 
транскрипта, то значи означио је тачно страну на којој се налази па није, то 
неће одузети пуно времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: И има још оно што сам раније рекао на, то још 
12.12.2008., кад је сведок П1 одговарао на питање мога браниоца «да ли 
познајеш Чанчаревић Миленка», ја још увек сам при томе да је он рекао да не 
позна, а у транскриптима пише да га зна. Да се то исто само провери, значи то 
је од 12.12., страна 51/81. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово је евидентирано, те транскрипте 
обезбедићемо до краја ове недеље, па ћемо то да. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ако може да се позове Вуков Александар, као сведок 
исто у вези оног шлема и панцира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које околности? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: У вези изјаве сведока П1 да га је он упозоравао да му 
прети опасност од мене ил шта знам од кога, да му је саветовао да носи 
панцир, да носи шлем и да му је чак дао то. Нема везе на ком, нек се Вуков 
позове, он ће објаснит на ком, ако сматрате да то треба. И сад не знам кога 
више, шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је за сада, то су ваши предлози? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да заврши. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Немам више предлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате. Изволите вратите се на место. Изволите 
тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За ове сведоке бих могао сада да се изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, Ђукић Младен значи, Вишекруна, Вуков. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Па није спорно да је било хапшења тог и 
привођења значи. Противим се тим предлозима за ово прво двоје, јер није 
спорно да је то било а сад да ли ће овај суд утврђивати шта је ко коме рекао то 
мислим да не треба да ради. Исто се противим и овом последњем сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Вукова? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам. Изволите Ђукићу. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ја то сам захтевао само да се докаже мотив, то је мени 
врло битно, мотив сведока П1 да се он позове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте образложили већ своје предлоге. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: И није он хапшен, он је киднапован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то образложили то. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Имате изјаву код мог браниоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи све сте то већ рекли. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Судија на ову околност и доказни предлог, 
само напомињем да је и Томић Милован потврдио наводе окривљеног Ђукића 
у погледу тог догађаја да је било онако како је окривљени то изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одлучићемо о овим предлозима сад када смо 
овде све то евидентирали. Значи видимо се сутра. 
 
Довршено у 11.11 часова. 
 
 
 
 
Записничар                                                                        Председник већа-судија 
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