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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили:
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Заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,
Оптужени Кесар Душко,
Бранилац оптуженог адв.Душан Машић,
Пуномоћник оштећених Ризвић Аднана и Амире РизвићМерџанић, адв.Миљкан Пуцар,
 Сведоци.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видим да је успостављена видео-конференцијска
веза са судом у Босни и Херцеговини, јел тако?
Судија суда БиХ Минка Крехо: Да, добар дан из суда Босне и Херцеговине
судија Минка Крехо је присутна и свједок кога смо позвали по вашој
замолници Гвозден Драган је ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Добар дан колегенице.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Хоћете одмах да почнемо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево само да констатујемо.
Присутан је сведок Гвозден Драган.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту су и сведоци јел тако?
Чађо Милутин и сведок Богдан Делић.

ВР

Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са
судом у Босни и Херцеговини.
У судници је присутна судија Минка Крехо која обавештава суд
да је присутан и сведок Гвозден Драган.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес одржи.
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Да се у наставку доказног поступка испита сведок Драган
Гвозден.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колегинице хоћете само рећи да ли сте утврдили
идентитет сведока?
Судија суда БиХ Минка Крехо: Ево ја ћу да и ви чујете узет личне податке
за свједока па ћу вам онда свједока препустити ако се слажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Свједок добар дан.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Ви сте чули да сте позвани у суд Босне и
Херцеговине да се саслушате у кривичном предмету пред Вишим судом у
Београду, Одељење за ратне злочине, у кривичном предмету који се води
пред тим судом против оптуженог Кесар Душка. Ја ћу Вас сад замолити
само да нам кажете ваше име и презиме.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја сам Гвозден Драган.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Име вашег оца?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Син Чеде.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Име ваше мајке?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Олгица.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Дјевојачко презиме мајке?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: .........00.02.54 (неразумљиво)
Судија суда БиХ Минка Крехо: Датум вашег рођења?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: 18.12.1972.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Гдје сте рођени?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: У Приједору.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Гдје живите?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Једно село код Приједора.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Како се зове то село, адреса тачна.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Саничани бб.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Саничани бб. Реците нам шта сте по
занимању?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Полицајац.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Јесте ли запослени?
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесам.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Гдје радите?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: У Министарству унутрашњих послова
Републике Српске.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Јел има нека полицијска станица?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Има јединица за подршку у Приједору.
Судија суда БиХ Минка Крехо: У Приједору. Да ли сте у сродству или у
завади са оптуженим Кесар Душком?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам.
Судија суда БиХ Минка Крехо: Нисте. Kолегице ја испред себе имам и
личну карту за овог свједока, подаци су тачни и изволите, Ви наставите са
сведоком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Ја ћу само констатовати да је утврђен
идентитет сведока Гвозден Драгана, а на основу личне карте.
Констатује се да је сведок Гвозден Драган са личним подацима
као са записника о саслушању сведока састављен дана
03.12.2008.године, без измена и допуна.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Гвозден.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте као сведок дужни да говорите истину,
давање лажног исказа је кривично дело, нисте дужни да одговарате на
питања уколико би својим исказима изложили себе или вашу породицу
тешкој срамоти или знатној материјалној штети, да ли сте то разумели?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не знам, то ми је јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле дужни сте да нам испричате све што вам је
познато везано за овај случај у којем ми сада судимо. Ви сте положили
заклетву и ја вас само упозоравам на ту већ положену заклетву.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: А о том, мање више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате да је овде предмет поступка ратни злочин
против цивилног становништва, да је оптужен Душко Кесар, да му је
стављено на терет да је лишио живота породицу Ризвић. Да ли вам је
познато.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Познат ми је тај оптужени Кесар Душко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја као свједок могу рећи да је он у
критично вријеме налазио се тамо.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте молим вас, оптужени Кесар нема
слушалице. Само моменат, хоћете прићи овде молим вас, седите овде.
Добро је да сте реаговали. Дакле ви сте више пута били испитивани током
поступка, тако да ћу вас ја замолити да нам испричате све што вам је
познато везано за овај догађај. Пустићу вас да неометано изложите дакле
све што вам је познато. Тужилац ће вам први поставити питања, тако иде
по закону и ја вам сада дајем реч, изволите испричајте нам.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Реко сам већ наводно ја сам свједок само
да је дотични Кесар Душко у критично вријеме био на критичном мјесту, у
поступку који се води против њега, а као свједок не могу тврдити да је он
никог том приликом убио, ил да је извршио он егзекуцију те породице
лично. Тако да замољавам вас да чињенице које сам раније давао оне су и
дан данас познате, ја сам то изјављивао и '94. године, имају моје изјаве из
'94.године на овамо, именовани је што кажу избјегавао досад суочење са
судом, то је његов проблем, ја сам исто тако имао проблем да објасним
суду што сам се нашао у критично вријеме на критичном мјесту, тако и
њему извињавам се ако му нешто не буде одговарало у мојој изјави,
унапријед, јер стварно прошло је дуг временски период, такође том
тужиоцу поручио бих да нисам лажов, због тог што ме назвао лажовом
нисам имао жељу ни да дођем више у Београд, нити ћу кад доћи као
свједок јер то могу избјећи али овај суд овде Босне и Херцеговине, пошто
сам држављанин Босне и Херцеговине, морам поштоват па ћу у њега
нормална ствар доћи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вас замолила само да нам испричате из
почетка, дакле у ноћи 31.марта 1994.године, Ви сте били дежурни, јел
тако?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да дежурао сам са Ступар Гораном и са
Кнежевић Радославом на аутобуској станици која се налази од тог мјеста
неких, не знам како бих реко 400-500 метара, гдје је породична кућа
Ризвића. Мислим ваздушне линије, између нас је парк, па фабрика кекса
«Мира» тако да у тој ноћи кад се десила нека експлозија ја нисам
једноставно то чуо пошто сам у датом периоду ишо на ратиште, враћао се,
ишо сам с посла на посо, кући пјешке, без превоза, вако, нако, сналазио
сам се на разне начине. Е тог момента ме је око три сата пробудио тај
Кнежевић Радослав који сад је на издржавању своје казне затвора у затвору
Туњице код Бања Луке. Кад ме је позвао рекао је десила се нека
експлозија и ја сам са њим кренуо наводно у интервенцију да видимо шта
се десило. Стигао сам тамо до тог дјела гдје је он отприлике навео да се
чула експлозија, ми смо запомагање чули кроз прозор од једне куће,
дотични тад су били ти Ризвићи, ти су и раније имали проблема, неко им
је, не неко него што кажу ту комшије ко је, шта, бацао пар пута бомбе у
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двориште и тако, па сам ја ко полицајац једно два пута долазио ту на
интервенцију а и од раније ми је познат тај човјек Фарук Ризвић, био је
богат човјек, радио је, имао је вулканизерску радњу ту, тако и приликом
доласка нашег ту ушли смо код тог господина у кућу, он нам је отворио
врата и рекао да му је неко извалио прозор, што се и видило одмах са
улице, било је упаљено свјетло и чуло се запомагање његове жене од
препасти од те експлозије и тако пошто је дотични Кнежевић био вођа
патроле у којој сам ја ишао са њим у обилазак, Ступар је остао у станици,
колега Ступар, обавили смо разговор ту и подиго је овај Кнежевић са тим
дотичним неки кауч на тај као прозор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо прекид.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: У то доба нису радили, не знам што су
искључени, шта је било, углавном неки је био повод да се, ти телефони
нису радили, нисмо могли успоставити везу са станицом да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само за тренутак да вас прекинем, замрзнута нам
слика, шта се дешава?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја вас чујем али само не видим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујемо и ми вас али ми имамо замрзнуту ту вашу
слику тако да видимо са режијом шта се дешава.
Након кратког прекида констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Рекао сам да сам био боравио у тој кући и
кренули смо назад са те интервенције ја и колега Кнежевић, да би преко
пута те куће на изласку из дворишта примјетио сам, ја и он исто, био са
мном ту кад је видио три особе су биле у дворишту преко пута куће
покојнога Фарука Ризвића. Те особе су у моменту кад су угледале да ми
излазимо из тог дворишта кренуле према нама. Једна од тих особа пошто је
био први међу њима, имао је пушку са собом, Крндија Чедо Драшко као
такозвани, који није још увијек приведен правди, он је пришао и поздравио
се са нама, као ја тог момента нисам имао представу да се тај, тај се
мислим сценарио одиграо такав какав се одиграо, али касније успоставком
контакта овог Кнежевића са њим, који му је успут и рекао да су поранили,
схватио сам о чему се ту отприлике могло радити, нисам тад што кажу
имао свијести да можда покушам то спријечити, нормална ствар, то је тад
било тако, таква су времена била, али сам истог момента кренуо у правцу
кексаре до портирнице која је неких отприлике 50 можда мало који метар
више од те капије гдје сам изишо. Тад тог момента са дотичним тим
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Крндијом био је Радаковић, оптужени Радаковић који је исто тако лежи у
затвору.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете само мало гласније, молим вас, нешто
вас слабо чујем.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Могу се ја мало примакнут ако треба, није
проблем. Значи рекао сам да сам тог момента од те три особе препознао,
били су горе поменути и међу њима је био и Кесар Душко. После тога
кренуо сам у правцу, рекао сам кексаре, немало затим, одмах у ствари за
мном кренуо је и тај оптужени, већ и окривљени Кнежевић Радослав. Ту
код кексаре сам позвао портира који је радио то вече, звао се Рашо исто
човјек био препаднут тим дешавањима ту у околини, позвао сам га именом
да дође да погледа ко је шта, разумијете. Он је дошао до ограде и ја сам
вам реко Рашо видимо се, човјек у том моменту није ништа ни одговарао,
сем погледао у мене, у том моменту су тамо чули се рафали у овој кући где
је живио тај Фарук са породицом, женом и сестром ваљда од његове жене.
Е сад ја кажем Кесар Душко јесте био ту, али нит је човјек носио оружје,
ко што је дотични тај ту тужилац помислио да сам ја изјавио у једном
момнету или неко овде да је што кажу изјавио. Из тог разлога нисам хтио
ни доћ у Београд, због тог што ме тај дотични господин приликом
испитивања прозвао лажовом. Ја не знам, ако сам лажов ево ви видите.
Имате начина да ме гоните судски, имате вако, имате што кажу изјаве
других свједока па ви размотрите ко је лажов. Немам ја више шта поводом
тог питања, мислим мени је тог догађаја и преко главе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, заменик тужица ће вам поставити
питања.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Гвозден ја заступам оптужбу у овом
предмету против Кесар Душка.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да за тренутак разјаснимо неке ствари, ако
сте мислили на мене да сам вам ја рекао да сте лажов, ја вам то никад
нисам рекао, нити сам могао рећи јер из објективних разлога.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добро, само господине, нећемо ми у овој
судници, ја мислим да ипак није потребно да ми новац државе Србије и
Босне и Херцеговине трошимо на те расправе ко је лажов, а шта је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ви сте рекли да ћете доказати у том
поступку да сам ја лажов, ево ви изволите доказујте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Никад вам то нисам рекао, ту су и бранилац и
окривљени и.
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Преко пута вас седи господин из одбране
па нека он каже шта сте ви мени рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро да наставимо ми са питањима. Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ту ноћ кад сте дошли у смену, рекли сте са
Кнежевићем био је и овај Ступар.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Кнежевић био са вама пре него што сте
ви заспали у тој просторији ?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Није био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте га први пут видели од момента када сте
дошли па до момента кад сте се пробудили и када је дошао по вас?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тад кад ме је звао, око три сата, не знам
тачно вријеме, ја сам раније у изјавама и давао кад је отприлике то било,
пошто сад да наводим тачно вријеме не могу то рећи, јер једноставно
прошло је доста времена.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У ранијим изјавама које сте дали између осталог
сте рекли да сте након што сте чули пуцњаву и дошли поново до куће
Ризвића, испред куће видели и препознали Кесар Душка а у просторијама
куће ову двојицу да нешто претурају по неким стварима.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тако је било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала, изволите. Одбрана?
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Добар дан господине Гвоздене, добар дан свима.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Судија јел могу да седнем због.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Ја вам се извињавам, међутим, хтео бих да вас
питам, да поновите, кажете да сте код првог пута кад сте дошли, данас нам
то кажете, код првог пута кад сте дошли на интервенцију заједно с
Кнежевићем, препознали тројицу људи Крндију Драшка, онда овог
Радаковића кога сте звали Крцко и Кесара, да ли је то тачно?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Да, то је тачно. Ја се извињавам, у својој изјави
коју сте дали пред истражним судијом Плазинићем у Београду, на страни
три, ја бих вас молио судија да предочите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 17.јануара 2008., на то мислите?
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Да, да, то мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Само да погледам да ли је то 17.јануар. Не, то је
03.децембар 2008., сведок Гвозден Драган, саслушање код судије
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Плазинића, присутни смо сви били колико видим. На трећој страни у
предзадњем пасосу, ако могу ја да цитирам или ћете ви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, можете цитирати.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Ви кажете овако, «кад сам их препознао», кажете
да сте препознали «Радаковића, Крцка Радаковића и Крндију Драшка, кад
сам их препознао, а овог трећег нисам препознао, ја сам их у пролазу питао
шта ви тражите ту, а они су нешто одговорили у смислу шта те брига и
тако нешто». Значи на сведочењу 02.12., кажете да сте Кесар Душка
препознали тек други пут кад сте дошли, да га први пут нисте препознали
и нисте уочили у овој групи, а данас кажете нешто друго, па ме интересује
шта је тачно, оно што сте говорили код истражног судије или ово што
данас говорите, молим вас?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Пошто сам онда детаљно причао о том
случају, а прије тога има неких не баш пола године, али ту негдје давао сам
изјаву у Бања Луци код тужиоца, тако да сам мало више разговарао о том
случају разумијете и због тога и једноставно ја нисам узео ни једну своју
изјаву да је носам са собом и да је учим напамет. Ви можете мени
постављати питања до сутра ујутро ако хоћете, што се тиче разговора с
неким у моменту приче или нечега, ја сам рекао своје, тамо сам имао
проблем да објасним што сам ја био у критично вријеме на критично
мјесто, а тако и тај господин. Е сад, шта су конкретно једни између других
причали, шта је, ја то мислим да ипак оне жртве тамо њих то не интересује
ко је шта причао, него их интересује правда.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Знате шта, сви смо овде да би установили истину,
и према томе то што.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја сам причао то '94.године.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Хвала вама, ја вас питам само једну ствар, зашто
се ваша изјава која је дата 03.12. на саслушању у Београду
03.12.2008.године, разликује од изјаве коју сте данас дали. Врло кратко и
јасно вас питам.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да ли ви мене разумијете. Сјећате се ви на
примјер да сте тад у том моменту имали изјаве од раније код себе у
фасциклима које сте донијели ви и тужилац, па сте разговарали читаво
вријеме са мном знаш и подсјећали на неке детаље.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Ми вас подсећали на неке детаље?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не ти конкретно, не ви, опростите
господине, не ви, него тужилац је тад са мном причао и подсјећао ме на
неке детаље конкретно из тих списа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвоздене само да разјаснимо, значи
питање браниоца је било у том смислу због чега сте први пут рекли да
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трећег нисте препознали, а сада сте рекли да сте препознали. Ето само нам
то објасните, због чега, у чему се састоји та разлика?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не знам шта би вам реко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 03.12.2008. кажете «кад сам их препознао овог
трећег нисам препознао, питао сам их у пролазу шта ви тражите ту», 17.11.
Ви сте и рекли да сте видели три силуете, и да сте препознали и између
осталих и Кесара.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па тако је било, ја не знам шта, како да ја
вама опишем тај моменат дешавања ту, шта је ко причао и шта сам ја
причао, ја стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али само нам објасните због чега сте тако
рекли.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Како ћу ја објаснит жено божја кад ја више
не памтим имена и презимена од тог случаја и датума на овамо, камоли за
нешто другога. Имам проблема са памћењем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: У тренутку догађаја, у тренутку догађаја значи то
вече кад се то све десило да ли сте ви лично познавали Кесар Душка?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Лично само из виђења.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Јесте ли знали како се он зове, ко је он, да ли сте
могли да га идентификујете по имену и презимену?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па познавао сам га исто што је био
припадник полиције, уствари резервног састава полиције.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Једно питање молим вас, да ли сте тог.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па више да сам га познавао, нисам лично.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Не, не, да ли сте те вечери знали.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: И дан данас тог човјека не познајем.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Да ли сте те вечери знали да је то Кесар Душко,
те вечери да ли сте знали да се та особа коју сте препознали зове Кесар
Душко, то вас питам?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па знао сам да се презива Кесар, а сад како
му је било име не знам.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Знате зашто, зато што сте 03.12. поново
понављам, на овом записнику на моје питање изричито рекли на петој
страни, задњи пасус, «у моменту када сам ја Кесар Душка видео у
дворишту ја нисам знао како се он зове, ја сам касније у току поступка
сазнао да је то Кесар Душко», па Вас сад питам, када сте сазнали да је то
Кесар Душко, да ли те вечери или касније у току поступка? Ово сте
одговорили на моје питање.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Вероватно касније једноставно ми се тад
нисмо упознавали, разумијете. Ни то вече а ни претходни пут, сад кад сам
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ја којег момента упамтио да је он Кесар Душко, или он кад је упамтио да
сам ја Гвозден Драган то је стварно смијешно мене питат послије 16-17
година од тог случаја кад сам неког упознао.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Добро, колико сте пута после тог догађаја имали
прилику да сретнете Кесар Душка да будете с њим у друштву, да
разговарате?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Никад нисам са њим био у друштву, нисам
разговарао.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: А колико сте пута рецимо имали прилику до
покретања поступка да га сретнете, колико пута сте га срели у животу још
после овог догађаја?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам имао прилике да га сретнем.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Нисте имали прилику да га сретнете. Добро,
хвала вам. Још једно питање само, те вечери, то је била ноћ колико ја
схватам, јел тако, догађај се десио у току ноћи.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па видите и сами да јесте.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Да, да, у току ноћи. Каква је видљивост била на
лицу места молим вас?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Слаба.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Колика је била осветљеност, колико је светла
било, колико је било уличних светиљки?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па било је можда неке две лампе од уличне
расвете су можда радиле у читавој улици.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Значи слабо је било по вама, јел тако.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Једна на почетку и друга не знам тамо гдје,
мислим, немогуће да ја вама сад о томе причам колика је била слаба
видљивост.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Слаба је видљивост била. Хвала вам лело. Још
једно питање. Да ли сте Ви обављали било какав разговор са неком особом
на спрату, која је становала у кућу Ризвића, на спрату? Да ли сте Ви.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесам. Тад је ту био и Кесар Душко са
мном кад сам причао са том госпођом Ђујом.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: С ким сте причали?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Пилиповић Ђуја. Ја сам је и легитимисао
тада.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Са Ђујом Пилиповић?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да, станарка код породице Ризвић.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: То нам до сада никад нисте рекли, јел тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: А јесте, да, да.
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Мени се чини да сам ја то споменуо у некој
од изјава, сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, рекли сте.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Јесте, јесте, извините.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ви ме не бисте вјероватно то питали да
нисте негдје прочитали.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Да, да, прочитао сам у изјави Кнежевића, то је
оно што је проблем знате. Ништа ја више питања немам судија, ја више
питања немам, с тим што ћу имати један предлог, могу одмах да га кажем.
Ја предлажем да извршимо суочење два сведока која смо путем видео
линка саслушали, а то је Кнежевић Радослав и овог данас сведока на
разлику њиховог казивања. Јер су разлике драстичне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.
АДВ.ДУШАН МАШИЋ: Ништа више, хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви имате неко питање, оптужени? Немате
питања. Господине Гвоздене, ви можете да опишете како је изгледао тада,
у том моменту кад сте видели Кесара, како је он изгледао?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па осредње висине човјек, плав, плављи
као, коса плава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута сте имали прилике пре овог догађаја
да га срећете, пошто кажете да га знате из виђења?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па како да вам кажем, стварно не често, не
често. Сад ви испадате исто као и тужилац, у периоду кад је испитивао па
каже да ли се ви можете сјетит овога, кад је ово или оно, па тако дође до
тих неких неспоразума тамо у изјавама. Не могу ја 16 година носити неки
догађај у себи и знат баш све детаље у боцу. Да ли ви можете се сјетит шта
је било прије 16 година у једној ноћи у марту например.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само бих вас питала, те вечери, односно те ноћи,
да ли сте имали моторолу?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па не функционишу те везе код нас, тад
такозване везе биле «цигле» од «Руди Чајевца» које раде 100 метара од
станице кад кренеш и онда се батерија угаси ил закрчи тако да немаш
могућности да успоставиш контакт с никим, а телефону не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците још ово, јел уопше функционисала
телефонска линија, јел функционисала?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па тад у том моменту кад смо ми били није
функционисала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли вам је то било можда чудно, како је
могуће да не функционише баш у том моменту?
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па јесте касније било чудно, ал ајд знај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми како бисте уопште обавестили некога да
се десио такав неки догађај, ако ви немате уопште средства комуникације?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па морао би лично да одем до станице да,
пошто је колега Кнежевић био вођа патроле, он је издао наређење да
кренемо са тог лица мјеста догађаја да извршимо обавијест у станици
полиције. Сад колко је то било то, не знам, кажем из приложеног, мојих
изјава, његових можете сагледат шта се ту стварно десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато да ли је постојао извештај
поводом тог догађаја?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па колега Кнежевић је рекао да ће
написати извјештај, он је био одговоран за извјештај, вјероватно да је
написао неки извјештај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците где је ваше седиште било, не у моменту
кад дежурате, него где сте ви као полицајац били, јел у овој полицијској
станици, не у овој испостави јел тако на железничкој станици?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ту сам повремено радио, то су позорнички
реони били, па радиш један турнус као ту, па онда други турнус на другом
реону и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли свакодневно имали обавезе?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па тад у том периоду кажем да сам ишао
на ратиште и ишао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево рецимо марта месеца, конкретно за март вас
питам, да ли сте свакодневно ишли у полицијску станицу?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па нормално то је било обавезно да дођеш
у полицијску станицу, да се јавиш, да примиш смјену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па, да ли сте имали прилике тада, том приликом
да видите Кесара, кад сте одлазили?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Кад сам одлазио из службе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте одлазили у станицу?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: У станицу кад сам долазио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па имао сам прилике али не тад, то вече.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се га виђали тих дана, где сте имали прилике
да га виђате?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па сад, логично је да са њим могао се
видјети само у станици, нигје више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са њим? Он нам је рекао да је он био, да је у ствари
радио у станици и да је био у холу станице полиције на телефону. Јесте ли
га виђали тада?
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам га виђао, да је био на телефону
могуће, али тај који ради за телефоном прима обавијест, он не упућује
полицајца у службу. То ради шеф смјене, али он је вјероватно онда био
млађи дежурни, ако је био код телефона.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да је видљивост била слаба, али значи
довољна да ви можете да препознате та лица?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Довољна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довољна? Да ли знате је ли Кесар имао неки
надимак?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Појма немам, Жоржов син су га звали,
вјероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте ви, само бих вас молила да мало
разјасните, пошто у првом моменту кад сте рекли нисте знали како се он
зове, па сте током поступка сазнали, како, на који начин сте ви то сазнали
током поступка?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па спомињао се у изјавама, спомињао се у
тих десет дана послије тога, ја сам десет дана сједио у СУП, што може
дотични Делић Богдан да потврди сад кад дође вам свједочити ту. Десет
дана сам био у истрази, код нас у станици и тад у то вријеме инспектори
Центра јавне безбједности Бања Лука који су дошли да воде испитивање у
првом моменту ја који нормално нисам имао жеље да изјашњавам се о том
случају разумијете, е касније кад су дотичне птичице пропјевале па су
морале да ми објасне да ипак изјавим на пример неку што кажу тај случај
на конту тога пошто су они признали тад у истрази наводно Крндија
Драшко тад је био у истрази Кнежевић и Крцко, они су тад признали и они
су тад спомијенули Кесар Душка у својим изјавама и ја сам нормална ствар
касније наставио једноставно користит њега. У први мах што кажу крио
сам, ал сад се кајем што сам то радио јел гризе ме савјест и мене исто ко и
њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвоздене ево ја ћу вас замолити, ево
показаћу вам једно лице и да ви ако можете евентуално да кажете ко је то?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станите овде. Јел можете само да приближите,
молим вас режија, е тако. Да ли видите добро ово лице? Још мало ако
можете зумирајте ову слику.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Видим то лице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не само мало, е тако. Хоћете погледати у нас. Јел
видите?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: То је Кесар Душко. Али доста старији.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има питања? Питања.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: (Пуномоћник оштећене породице Ризвић).
Господине можете ли нам рећи, дали вам је познато, да ли се Кесар бавио
неким спортом?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па касније сам чуо да се бавио спортом,
тад у том моменту нисам знао.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: Рекли сте да сте у то време били десет дана у
полицији, можете ли нам рећи да ли сте у то време виђали Кесара?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: А после тога да ли сте га икако виђали у
Приједору у полицијској станици или негде?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Послије тога не сећам се да сам га видио.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи, рекли сте да сте знали
породицу Ризвић од прије?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи о каквим се то људима
радило, били сте полицајац, јесте ли имали каквих проблема, јесу ли
правили каквих проблема, осим тога што је њима неко бацао бомбу?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тај дотични човјек за моје знање није
правио проблема, покојни Фарук, као полицајца, мада сам ја ријетко што
кажу радио сам на том терену, повремено сам радио, то што сам га
познавао ту као становника те улице, никад није било неких случајева да је
тај човек био повезан са тим.
АДВ.МИЉКАН ПУЦАР: Добро, хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Да ли имате ви још нешто да изјавите?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја бих вас замолио само да ме више не
ометате у мом даљем животу, ако је могуће да ове оптужене приведете
лицу правде и оптужите ко је за оптужити. Тај дотични то критично вече
кажем није имао оружје код себе, после тога ја мислим да он није ни
извршио то дјело за које се ставља њему на терет. Онај ко га је извршио да
он послије два се хвалио по станици како је извршио то што је урадио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала вам, овим смо завршили.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: И вама. До виђења. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је прекинута видео конференцијска веза у
10,20 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете позвати сведока Чађо Милутина.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Чађо. Хоћете рећи Ваше пуно
име и презиме.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Чађо Милутин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Доњи Јеловац, општина Козарска Дубица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете рећи име Вашег оца?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Милорад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: 1947. године, 28.07.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Ваше пребивалиште?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Приједор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приједор. Адреса?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Славка Родића 73.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Пензионер, иначе сам управни правник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству са оптуженим Кесар Душком?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не.
Сведок Чађо Милутин опоменут, упозорен, изјави:

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чађо, Ви сте дакле позвани у својству
сведока. Као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа
је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања уколико би својим
одговорима довели себе или неког вашег блиског сродника тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичној одговорности, да
ли Вам је то јасно?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас замолила да положите заклетву. Је ли
имате ту текст заклетве? Наглас прочитајте.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Заклињем се да ћу о свему што пред судом
будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато
нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Овде се води поступак против.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја се извињавам, мене јако боли кољено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, седите.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ако дозволите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Спустите само мало микрофон. Дакле, овде
се води поступак против оптуженог Душка Кесара због кривичног дела
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ратни злочин против цивилног становништва. Реците прво је ли Ви
познајете Душка Кесара?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па Душка Кесара познајем можда од 1992.
године, ја сам био командир Станице у Приједору, а он је био резервни
полицајац у тој Станици. Тада сам га упознао, а сад иначе близу мене је и
направио кућу па тако се с његовом породицом скоро свакодневно виђам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете мало да нам ближе испричате када
су почели ти оружани сукоби, када је дошло до преузимања власти у
Приједору? Да нам мало ближе дате слику да имамо како је у то време то
било, када су конкретно почели оружани сукоби у Приједору?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па преузимање власти, комешање онако,
политичко комешање је било много раније, мислим на однос између
Муслимана и Срба јер они су и Срби и Муслимани су у већини у
Приједору, Хрвата је било свега 7%, тако да власт су формирали
Муслимани и Срби као у коалицији. Међутим очито је било да
Муслимани, садашњи Бошњаци, да су радили мимо јер нису дозвољавали
да се рецимо постави командир Станице. Постављен је био начелник СУПа то је био Муслиман, а командир Станице је требао бити Србин и избор
тог командира Станице није се, они су оспоравали, једноставно нису
дозвољавали, па је тако министар унутрашњих послова, не знам тачно,
немојте ме везати датумски, депешом наложио постављење Душана
Јанковића за командира. Ово све говорим о пред ратним догађајима, то је
значи мирнодопски услови. У то време ја сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате тако опширно, дакле крените од
момента.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: У то време ја сам био пензионер и ратни
распоред сам имао у СУП-у и по ратном распореду инспектор полиције у
Оделењу полиције у СУП-у. Ето то је овако отприлике и мобилизацијом,
сад не знам нећу се моћи ја, датуме врло лоше памтим, чини ми се да је
04.септембра 1991. године да је бивши председник Алија Изетбеговић
донео одлуку да се изврши мобилизација ратног састава, резервног састава
полиције и онда сам и ја тако дошао, поново активиран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је конкретно у Приједору преузета власт била?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: 29. на 30.април.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1992.?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: 1992. године, а након.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу формирани органи власти, све је тад било у то
време?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесте, све.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви, сад конкретно ми реците, 1994. године
на којој сте Ви функцији били, шта сте Ви обављали тад у то време, 1994.
године?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Командир станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир Полицијске станице?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да, Приједор 1.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ко је био начелник 1994.?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Начелник је био, ја опет кажем, у почетку је
био Симо Дрљача, а после је, ја се не могу се тачно сјетити, немојте ме
везати датумски, смјенут је Симо Дрљача, отишо за помоћника начелника
Центра у Бања Луку, а на његово мјесто је изабран Богдан Делић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Марта 1994. године, дакле у време ових спорних
догађаја да ли је у то време био начелник Богдан Делић?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја мислим да је Богдан Делић 1993., али
немојте ме стварно датумски ништа не могу, мислим да је 1993. Богдан
Делић дошао, а сад у које вријеме нисам сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, небитно, не морате то време. Да ли Вам је
ишта познато Вама као командиру полиције у то време о страдању
породице Ризвић?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па да Вам кажем мени је познато као
командиру станице кроз извештаје из Службе да се то десило и шта се
десило. Ја сам наложио даље да, обзиром да је извршен, криминалистичка
служба је вршила увиђај, они подносе кривичну пријаву и ето полиција је
била на лицу мјеста обезбеђивала то, кроз то ја, мени је то толико познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали редовне јутарње састанке у
смислу реферисања од стране командира чета, дежурне службе да ли сте
имали?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Нисмо, нисмо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Нисмо, седмично да. Седмично да, јер ја сам
имао моје помоћнике који су ме обавештавали, вршили смо прегледање
извештаја са реона и тако да, али нисмо практиковали, кад је потребно
онда смо имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу се овакви случајеви често дешавали у то
време?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: У то вријеме смо ми имали губитак, ја
мислим осам наших полицајаца на ратишту, па је онда било учестало ти
догађаји па смо ми били се активирали колико смо ми, колико би било у
нашој моћи да радимо на сузбијању. Појачали смо били дежурства на
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пунктовима и тако, држали смо састанке са полицајцима, али је ту да вам
кажем већина било људи, ако се могу изразити необразованих по питању
безбједности, то су резервисти који су били, није њихова баш велика
могућност да могу вршити некаква прикупљања података, нешто.
Активних полицајаца је било мало јер су били распоређени по осталим
полицијским станицама по мјесту становања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли у то време активни резервни полицајци
били изједначени у тим неким обавезама?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесу, јесу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете само да ми кажете у то време ко је
сачињавао ту листу дежурну, редну, не знам како се зове?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Распоред рада, дневни распоред рада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Распоред рада, ко је то радио?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па радио је мој помоћник, неко од
помоћника, имао сам шест помоћника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате тачно, конкретно у то време шта је
радио Кесар Душко?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Он је једно вријеме знам кад долазим на
посао, он је једно вријеме радио у дежурној служби као интервентна
патрола у дежурној служби је радио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то једно време, у односу на овај догађај
кад је радио?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не могу се ја ту изјаснити, а после је
пребачен био на реон па је радио као позорник на реону где није био сам
никада, било их је два или више шта ја знам. У то вријеме су углавном
радили у виду патрола, патролирали на подручју.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где је још био распоређен?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па то би се могло видјети, ја нисам, по
распоредима службе, прошло је и времена пуно па ја се више и не могу
баш сјетити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је углавном радио у холу станице где је
био на телефону.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па ту је то дежурство.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то ту дежурство?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које радно време је ту било?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па ми смо радили, дежурство је рађено у
турнусима 12/24 – 12/48, а било је ако је радио у холу то је оно као на
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пријавници кад је радно вријеме ако га је закачило да ради рецимо прима
странке на улазу контролише онда је то од 8 до 16.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се дешавало да ти који раде у тој дежурној
служби који раде у холу станице да имају дежурства и ноћу?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дешавало се?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Дешавало се, али ти који су радили на тој
пријавници ти нису, али ја не знам, не могу Вам са сигурношћу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не могу Вам са сигурношћу, то би се могло
кроз распореде рада провјерити, али мислим да један те исти човек није
дуго радио оно од 8-16, мијењали су се једноставно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас то питам зато што каже да је у то време био
искључиво у холу Станице полиције на телефону, а ми имамо редну листу
односно распоред рада да у ноћи 30. и 31. марта 1994. године је био
дежуран од 10-06, односно од 22-06.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: То је радио значи у дежурству, значи није
радио оно од 08-16 на пријавници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и где су сада дежурства била, како је то
било распоређено?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па дежурни у СУП-у имају двије
канцеларије, у једној бораве возач и још један који се налази у патроли
интервентно то сачињава интервентну патролу и један који прима странке,
а у другој канцеларији је био вођа смјене, вођа смјене је био сам и он је
руководио смјеном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су ови који су покривали аутобуску,
железничку станицу?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: На реону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На реону?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да, на реону су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли се дешавало и ти који раде у холу да иду
на реон?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па зависи од распореда рада, ако се
промјену онда иду, значи није никоме било гарантовано да ће радити само
у дежурној служби, није имао решење да ради само те послове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте ви добијали неке писмене
извештаје? Ево конкретно за такав неки догађај да ли сте имали писмени
извештај?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесмо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли постоји тај писмени извештај?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко би вам доставио тај писмени извештај, је ли
вођа смене или ко вам доставља?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Вођа смјене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вођа смене.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: А достављају и полицајци рецимо са тог
реона шта се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то имају оне патролне листове, је ли тако, је
ли то?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па нису патролне, патролни листови су за
патролни сектор, а они пишу позорници, позорна служба писала је
извештај обичном руком су писали јер то је ратни период био, писали су
руком извештаје на листу папира и онда је после тога вођа смјене правио
једну информацију из дежурне службе за командира и за начелника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви добили неки извештај за ту ноћ 30. –
31.марта 1994. године шта се догодило?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па вјероватно јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли можете да се сетите шта је то, какав је то
извештај био, како су вам саопштили, шта се ту десило, шта сте чули?
Испричајте нам, Ви сте били командир у то време.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па ја сам добио информацију јутарњу да се,
не знам како се зове та улица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прерадовићева?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Петра Прерадовића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да се догодило убиство, мислим двоструко
убиство породице Ризвић, већ тада ја сам сигниро на крим.службу, а и они
добијају и крим.служба добија исту такву информацију и начелник
Станице јавне безбједности добија такву информацију и после тога
формира се, у току ноћи је после тога кад је обавјест била извршено је, овај
вођа смјене је организовао обезбеђење лица мјеста те.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али како сте Ви добили обавештење, да ли се
конкретно говорило о неким лицима да су у то време учествовали или
како?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? НН?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Као НН, да, као НН.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте добили конкретно од Кнежевића нешто, неки
извештај, пошто је он био у то време вођа?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Смјене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вођа смене је Марин био, он је вођа патроле ваљда
био?
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СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам, не знам вјерујте ми, ја то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам познато?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не могу се сјетити, нисам сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде у односу на тај догађај шта се дешава са
Кесаром, где је он?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам, ни то не знам. Ја знам да је Кесар
био једно вријеме на неком такмичењу, јер он је спортиста, џудиста, знам
да је тражио да буде одсутан, а ми смо, да Вам кажем као униформисани
дио полиције, наш дио посла урадили тако што смо ево то је ово,
обезбједили лице мјеста, а крим.служба је наставила даље радити свој дио
посла, извршили су увиђај и они даље настављају у правцу откривања
извршиоца. Иза тога ја вам не могу сад са сигурношћу рећи да је дошло до
једног састанка код начелника Станице јавне безбједности, то је био
Богдан Делић, он је позвао мене да дођем на састанак. Кад сам ја дошао
код њега у његовој канцеларији је било пуно људи које ја нисам познавао,
између њих сам познавао једино Бојића, он је био радио у МУП-у као шеф
криминалистике, шеф крим.службе. Знам да сам се са њим поздравио,
остале сам поздравио и онда нас је Богдан Делић шта су они прије мог
доласка, видио сам да су дошли и остали Мијић Ранко начелник
крим.службе, начелник везе, сви смо руководни радници, челни руководни
радници појединих станица, тад био и командир Станице Приједор 2, ми
смо дошли и нас је начелник Богдан Делић упознао да је дошла једна екипа
која ће нама помоћи у расветљавању ових кривичних дјела која су узела
маха у Приједору. После тога чини ми се да после овог случаја да је било и
некакво убиство у Рашковцу једне породице и не знам сад тачно је ли
Зечевић, не знам тачно и ријеч је узео један од тих, представио се ко је и
рекао да ћемо извршити инспекцијски преглед организационих јединица и
да припремимо сву евиденцију осталу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то причате о конкретном овом случају?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да ће се извршити инспекцијски преглед, и
мени је као командиру станице додјељен један инспектор, мислим да се
звао Марковић Слободан, кад смо дошли у канцеларију моју од начелника
он је мени рекао «Командире, позови помоћнике, припреми евиденције и
почињемо са вршењем инспекцијског прегледа», нема проблема, а потом је
рекао «Командире, да ли ти гарантујеш да можеш обезбједити безбједност
нашу овде да ми назовемо људе из Бања Луке». Ја сам одговорио потврдно
да могу и да у станици имам људе који могу да одраде сваки дио задатка и
кад смо ми почели, и да одредим једног помоћника који ће бити на челу за
привођење неких лица. Ја сам то урадио и екипу која ће са тим
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помоћником бити на располагању. Међутим касније сам ја сазнао да су ови
у крим.служби малтене нису ни вршили инспекцијски преглед него су
одма прешли на истрагу, привођење и тако да, и ми смо кад сам ја одредио
помоћника и екипу они су отишли радити свој дио посла, одредили смо
возило «марицу», а ја сам овим инспектором наставио радити на
инспекцијском прегледу све евиденције, све оно што се води у станици и
тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И до чега сте дошли?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Дошли смо негде до 15-16 сати после подне
и тада сам ја од овог једног помоћника сазнао да су приведени неки наши
радници као што је Радослав Кнежевић, као што је Крцко чини ми се
Радаковић да се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крндија Драшко?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам, он је био возач начелника тако да за
њега ја нисам, али то је, мене су упознали помоћници ради тога што је
Кнежевић Радослав био активни радник, за ове друге ми смо одма
подузели мјере скинули смо их са евиденције и тако су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се у то време спомињао Кесар Душко, где се
он налазио?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Мислим да није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није се спомињао?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја никад нисам, за Кесар Душка ја нисам
никад добио нити наредбу за привођење, нити је ко тражио да буде он
приведен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте Ви сте у то време знали да је он и на неком
такмичењу, је ли тако?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па знам да је тражио, тражио је да му се да
неко вријеме за такмичење, гдје су ишли ја ни то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је био одсутан?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам, то би се могло видјети у
евиденцијама, не знам вјерујте ми, не бих хтио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам познато ни потерница да је била
расписана?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Нисам Вас разумио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потерница да је била расписана, ни то Вам није
било познато?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Тада није била расписана потерница, тада.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште, је ли знате да је расписана потерница,
уопште?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам. Ја сам крајем 1995. отишо поново у
пензију тако да нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До тада јесте имали прилике да га видите, до
одласка у пензију?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Јесам, јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, шта је радио?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па радио је мислим кад се вратио са, радио
је поново као полицајац кад се вратио са такмичења био је ту присутан, а ја
после кад сам отишо у пензију не знам, нисам, и ја сам био оболио тако да
још док сам радио оболио сам, лежо сам скоро годину дана, оперисо
кичму, па после оперисо срце и тако да се нисам пуно ни кретао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли питања? Изволите, да ли имате
питања, тужилац нема. Одбрана? Изволите.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи да ли су резервни
полицајци у то доба оружје које су, извињавам се, адвокат Миљкан Пуцар
пуномоћник оштећене породице Ризвић.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Знам, знам.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи да ли су у то доба резервни
полицајци оружје дуге цијеви које су задуживали носили са собом кући
или су били обавезни да их одлажу у полицијској станици?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Одлагали су их у полицијској станици, нису
носили кући.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Рекли сте да је оптужени ишао на такмичење,
можете нам рећи колико је он био одсутан тада?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја сам се изјаснио чини ми се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао је не зна, не може да се изјасни.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не сјећам се.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Добро.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Али се може провјерити кроз евиденције.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Добро, да ли Ви знате какав је Кесар Душко
имао надимак?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам вјерујте, не знам.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Да ли сте Ви њега знали добро прије, у том
временском периоду прије него што су направили кућу поред вас?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не, нисам, ја сам га упознао као и остале
резервне полицајце који су дошли, оно мобилисани и шта ја знам.
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АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи да ли Вам је познато кад је
он био задњи пут у Приједору ту у Вашем комшилуку?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Не знам, знам да је на телевизији објављено
да је ухапшен овде у Београду.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: А прије тога кад сте га видели?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па не знам ја, ја његовог рецимо сина видим
скоро свакодневно, долази у продавницу, у истој продавници се
снабдјевамо и тако.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Рекли сте да је 1994. године вођена истрага око
тога, да ли Вам је познато да ли је било проблема око вођења те истраге
1994. године?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: У ком погледу?
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: У погледу да је Основни суд у Приједору
тражио некакву заштиту или некакво изузеће или посебне мере обезбеђења
и тако?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да Вам кажем, чини ми се од нас од Станице
полиције није тражио али мислим да је док је та истрага упућена ка Бања
Луци да је нешто у том смислу рађено, а ако дозволите да кажем да је
бивши начелник Станице јавне безбједности Дрљача Симо једне прилике
кад је долазио у Приједор рекао ја сам за ове момке који су притворени
завршио то горе са људима и они ће бити три дана, речено им је да
признају и биће пуштени, ето то се сјећам добро.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли нам рећи је ли вам познато Кесар
Душка супруга где је радила у то време?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: У СУП-у.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: У СУП-у, шта је радила?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па његова супруга ради, она је дипломирани
правник ради на пословима саобраћајне деликвенције, кривичне
деликвенције ето.
АДВ. МИЉКАН ПУЦАР: Добро, хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли Ви имате нешто да питате
сведока? Немате ништа. Добро. Да ли имате Ви још нешто да изјавите
везано за овај догађај?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па немам ништа, изузев да са Вама видим за
моје трошкове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да определите Ваше трошкове?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Па шта ја знам, ја у три наврата користим
такси, имам трошкове превоза из Приједора до Београда и ево три дана,
јуче смо путовали осам сати, данас смо овде, сутра ујутру у пола девет
крећемо, значи опет осам сати, не знам негдје ми смо размишљали да то
буде јер трошкови превоза и таксија овде.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико Вам је такси, колико су Вам узели?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Узели су 800,00 динара, сад одавде опет
800,00, па сутра да аутобуске станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико би то све подмирило Ваше трошкове
реците, определите.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: 15.000,00 динара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 15.000,00. Ја имам овде извештај да су трошкови
превоза од Приједора до Београда 2.420,00 динара.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја не знам како то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повратна карта.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ја ћу Вама рећи у маркама, ја не знам однос,
ја имам карту ево овдје од аутобуске станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам покажете? Добро, колико је
то?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Ако је 50 КМ, то је таман. Ево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је то.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: У једном правцу, 42 марке сам платио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то би било 4.840,00, такси 1.600,00, је ли
тако? То је плаћено, хотелски смештај је плаћен.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Нисам ја узимао хотелски смештај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је за Делића плаћено.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трошкови исхране? Колико?
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Има ту увијек још плус мора се изаћи тамо
гдје стаје аутобус попити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја разумем али 15.000,00 је стварно много, мислим
7.000,00 можемо да Вам исплатимо.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: 7.000,00, па седам хиљада је трошак превоза,
пет хиљада и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није, трошак Вам је само значи ПриједорБеоград 2.420,00 то је то, да кажемо пет хиљада и трошкови исхране.
СВЕДОК МИЛУТИН ЧАЂО: Да, три таксија.

Сведок тражи трошкове које опредељује за трошкове превоза у
износу од 2.420,00 динара у једном правцу, трошкове везане за такси
као и трошкове исхране.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам, можете ићи. Довиђења. Хоћете
сведока Богдана Делића.
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА СВЕДОК ДЕЛИЋ БОГДАНА
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Делићу.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете рећи Ваше пуно име и презиме.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Богдан Делић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Богдан Делић. Ви сте рођени које године?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: 15. април 1950.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Соколац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Бранка и мајке Јање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Ваше пребивалиште?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Приједор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете рећи Вашу адресу?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Пећани Х36/4, Петра Митрополита Зимоњића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Професор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству са оптуженим Душком
Кесаром?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте господине Делићу позвани у својству
сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања уколико би
одговорима себе или неког вашег блиског сродника изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Ја бих
Вас замолила да прочитате текст заклетве који се налази испред Вас
наглас.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом
будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато
нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде се води поступак против оптуженог Душка
Кесара због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва,
да ли Вам је уопште познато шта се догодило у ноћи 30.-31.марта 1994.
године, шта сте у то време били, коју функцију сте обављали, који су ваши
послови и задаци били па нам испричајте дакле везано за тај период све
чега се сећате?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Добро. Дуг је временски период, од тада 16
година је прошло практично, ја сам обављао функцију начелника Станице
јавне безбедности, односно Станице полиције у Приједору и могу да кажем
да сам у својству начелника упознат са тим догађајем који се десио, ето Ви
кажете да је 30., већ сам био датум заборавио да искрено кажем, прије тога
десила су се убиства, односно погибија неколико полицајаца Станице
полиције у Приједору односно на ратишту код Бихаћа и око 30., 29., 28.
организоване су сахране јер су касније допремљени ти полицајци погинули
у Приједор и организоване су сахране. Ми смо у циљу предострожности да
се не би нешто десило непредвиђено, нажалост оно се десило,
организовали састанке полиције у циљу спречавања било каквих нереда и
било чега што не би било на добро и грађана Приједора, а и нас као
радника полиције. Нажалост и поред тих састанака десила су се одређена
убиства, сазнао сам ујутру кад сам дошао на посао да је био одређен број
убистава на подручју општине Приједор, односно у граду. Тих дана одма
други дан, у ствари тај дан ме је позвао председник тада Републике
Радован Караџић и интересовао се за то, чуо је и он јер је то, то смо ујутру
сазнали од дежурних полицајаца јер свако јутро се достављају депеше, а
онда нас је обавјестио односно звао ме је и начелник, односно министар
унутрашњих послова Мића Станишић, интересовали су се за то, ја сам
рекао да смо ми предузели одређене радње у циљу подношења пријава
против НН извршиоца док се не утврде починиоци тих дијела и они су
рекли да ће послати једну екипу да нам у циљу тога помогне и да сагледа
уопште стање у Станици полиције у Приједору. Што се и десило други
дан, дошли су радници из МУП-а из Бијељине, сјећам се да је био Остоја
Милић, из Сарајева, да ли из Сарајева Српског или Пала, Марковић не
знам тачно име, заборавио сам, дошао је Бојић из Бања Луке из
крим.службе и још неколико, Ђуро покојни Булић из МУП-а, и још
неколико радника Министарства унутрашњих послова из Бијељине,
Сарајева, Бања Луке из Центра. Одржали су са мном један кратак разговор,
питали су да ли располажемо материјално техничким средствима, имамо
ли горива, аута, имамо ли довољно људства да се предузму хитне радње на
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терену. Ја сам дао потврдан одговор да имамо и људе, да имамо и горива и
ауте, и да може томе да се приступи. Нисам очекивао да ће они ту
операцију водити лично. Позвали су онда да ја позовем, односно замолили
су да ја позовем командире станице полиције Чађу Милутина из станице I,
Марка Ђенадију из станице II, мога помоћника заменика Јанковић Душана,
начелника крим службе Мијић Ранка и да се предузму одговарајуће мјере.
Ја сам у том тренутку био практично слободан, рекли су ми да ће они,
распоредили су се један од полицајаца је отишао на договор са Чађом,
други је мислим да је Бојић отишао са Мијићем као крим инспектором,
начелником крим полиције код нас и са господином Ђенадијом и онда су
они дали одређене људе, оперативце који ће, који су наводно били
одређени за привођење одређених лица која су се сматрала сумњивим из
хајде да кажем и ранијих неких дешавања која су била и прије мог доласка
у станицу полиције као лица која су негативна и тако даље. Ја сам био
слободан, рекли су ми да дођем око 12 сати у станицу полиције, ако буде
нешто још требало да се вратим тада. Све остале радње радили су радници
из Министарства, значи из Бања Луке, из Бијељине и из Сарајева у
координацији са крим инспектором, односно начелником крим полиције
Мијићем, Чађом командиром станице и Ђенадијом, те овим које су они
сами одредили да са њима то. Кад сам се вратио око 12 сати рекли су ми да
није још завршено, да навратим касније, ја сам навратио касније, знам да
су приведена одређени број лица која су се сумњичила за као починиоци
таквих кривичних дјела и посље када сам дошао негдје око 3 сата било је
све, било је приведено ја мислим 13-14 људи, не знам тачно, мислим да је
ту негде број, не могу се сада сјетити али знам да је један број људи
приведен у станицу полиције на обраду и да су доњете мјере о притварању
и та су лица просљеђена у Бања Луку, мислим у «Мали логор» тако су то
звали, и тамо су остали одређени временски период.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми само молим Вас где је за то време
дакле марта 1994. године, где се налазио Кесар Душко, шта је он радио?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: У периоду 1994. године Душко Кесар је радио
као резервни полицајац у станици полиције мислим I.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које је конкретно послове обављао?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које конкретно је послове обављао?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па дежурног на дежурствима и то као
полицајац на патролама, обезбеђењу и тако мислим оно што му командир
станице полиције зада, мислим да је њему командир станице био Чађо, у
станици полиције I. Били су распореди, распореди радника, свако јутро су
се правили ко је на дежурству, ко је на пунктовима, ко је у неком
обезбеђењу и тако ко је ноћна, ко је дневна и то.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви добијали неке извештаје везано за
терен?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Свако јутро отприлике стизала је депеша,
долазила је депеша, односно извештај дежурног полицајца коме су се
предавали за секторе, ми смо то звали секторима, са терена о стању на
терену. То јутро када сам дошао на посао када се то десило ја сам добио
извештај да се десило убиство мислим у Пухарској, да се десило убиство
иза кексаре Ризвића, да ли је тих дана Куртовић, нисам сигуран, мислим да
вам искрено кажем не могу се сјетити временске периоде ипак је 16
година, мислим да искрено кажем. Добио сам, уствари добили смо
извјештај да је дошло до убиства одређеног броја људи, не знам да ли је
било у Брезичанима или у Рашковцу, мислим знам да је било десетак људи
убијено мислим, сад да ли је све ту вече, али је тих дана, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли се сећате конкретно за породицу
Ризвић, да ли сте добили неки извештај конкретно, како се то догодило, ко
је био на лицу места, да ли Вам је реферисано у том смислу?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Крим полиција је послала на лице мјеста
одређене инспекторе, колико знам ту је по задатку да изврши увиђај, знам
породицу Ризвић сам лично познавао, становао сам некад близу њих и
искрено да будем нисам имао неки посебан за њих извјештај како се
десило, ко је то урадио, него само у ономе извјештају да је то дошло до
убиства мислим два или три члана породице Ризвић, чини ми се три, не
знам сада мислим имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било говора о томе ко су потенцијални
извршиоци?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па није то је, рецимо није било говора ко су
потенцијални извршиоци него вјероватно се сумњало на одређени број
лица, претпостављам да је, ми смо имали једног за кога смо ми сумњали и
тако и према коме смо и одређене мјере предузимали мада сам касније и ја
дошао са њим у неки сукоб, то је покојни Ђоле који је био познат по томе
па смо претпоставили да није он, зато, али нисмо, нисам добио посебан
извјештај из разлога претпостављам зато што се то десило, што се то
десило рецимо 28-29. чини ми се да је то ту негде, 30. не знам, ви кажете да
је 31. је ли 30. или 31. а да је одмах други дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту ћу Вас зауставити док се заменик тужиоца не
врати.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, наставите.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: И вјероватно је зато и он био међу тим
приведеним, вјероватно да је дошло, кажем то се десило негдје 30. неки
посебан извештај посебно за Ризвиће нисам добио, добио сам комплетан
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извештај да је дошло колико се сјећам до убиства чини ми се 13 нисам
сигуран, мислим да вам искрено кажем о бројкама већ је давно кажем, и
пошто је одмах реаговало се из врха центра безбједности Бања Лука и из
врха МУП-а, из МУП-а па је дошла та екипа за истраге и привођење, онда
мене више нису ништа кад су то завршили други дан, практично ја више
нисам ништа имао никакав увид у тај рад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците Ви сте били значи у полицијској станици,
где сте били на приземљу, првом спрату, где сте Ви били?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Први спрат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На првом спрату сте били, где се налазио Кесар у
то време, да ли је он био у оквиру полицијске станице?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не знам, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га виђали, ако сте га виђали ту је био?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па тих дана, па тих дана сам га виђао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: У станици, на улазу доле, на дежурству,
наиђе, сретнемо се и у граду мислим Приједор је мали, то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га све време виђали?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па не могу да знам да ли сам га сваки дан
виђао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на овај догађај, да ли сте га имали
прилике да га видите и после тога?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: После тога не сећам се да сам, мислим да сам
га видио једном, два пута, али не могу тачно да вам искрено кажем, после
16 година да ли сам га виђао други дан или трећи дан, стварно не знам,
мислим нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био Ваш возач?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Мој возач је био Радован Вокић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Али обично сам се возио сам, мислим једино
кад смо имали неке дуже релације онда сам узимао возача, ако идемо
рецимо за Бања Луку или Сарајево у одређеним тренуцима идем са њима, а
некада идем сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте познавали Крндија Драшка?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је он надимак имао?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Шта какав?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Надимак је ли знате који је имао?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Имао је надимак Крцко.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он био Ваш возач?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није никада био?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не. Он је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чини ми се да је сада претходни сведок рекао да је
био Ваш возач.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не, он је био возач Симе Дрљаче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро. Могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте уопште било од било кога чули у то
време да се са тим догађајима повезује Кесар Душко, да ли дакле тада када
су пристизали извештаји, сигурно сте имали извештаје са терена и све, да
ли се у то време уопште спомињало време Кесар Душка?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не. Знам да се спомињало име за те случајеве,
сад не знам конкретно за који.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја Вас питам за Ризвиће, то нас интересује.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: За Ризвиће, Кесар није се спомињао ни за
једно, мислим не знам. Знам да се спомињао за убиства Крцко, да се
спомињао рецимо за убиства Ђоле о коме Вам причам, па не знам за нека
убиства се спомињао Ритан, мислим али кажем за та убиства конкретно
тих дана када се то десило ја сам само видио одређени број депеша које су,
односно притворних предмета које је потписао Дуле Јанковић, а ја то као
начелник нисам то потписао него је потписао Дуле Јанковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте познавали Гвозден Драгана?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Гвозден Драгана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Полицајца?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали контакте тих дана са њим?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па вјероватно да јесам, јер они су радили сви
у полицији можда сам у пролазу имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он причао нешто шта се десило те ноћи?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Мени није. Ја колико знам Драган је ја
мислим чак био и обично у дежурној да је радио као дежурни полицајац у
станици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ко прве информације добија, дежурни је ли
овако?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Дежурни добија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па коме он реферише?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Они праве извјештај, депешу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је.
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СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Шаљу и достављају мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у тој депеши је ли има неки извештај рецимо
везано за све ове догађаје, јер знате зашто Вас питам, ипак не знам можда
се то дешавало свакодневно, али ипак ово је било неуобичајено је ли тако?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Да, ово је било неуобичајено јер је већи број
убистава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато Вас питам јесте ли запамтили?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја кажем да је већи број убистава, па они су
доставили извештаје да се десио одређени број убистава и набројали су то,
мислим сад не могу појединачно да тврдим да је једно било у Брезичанима,
друго било у Рашковцу, треће било у Пухарској, четврто Ризвићи, пето
можда Куртовићи, не знам мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се Ви интересовали у то време ко је био
дежуран, ко је био на терену и ко се налазио на лицу места?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Дежурни је направио извештај да је на лицу
мјесте изишла патрола, овога како се зове, Гвозден и да је изашла на лице
мјеста, обавила увиђај, и да су ти полицајци ујутру отишли на изналажење
тога, али кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не говорим за увиђај, не причамо о увиђају, него
тад те ноћи кад се десило јесте имали извештај да је био Гвозден Драган
тамо?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не сећам се мислим да вам искрено кажем, не
могу да се сјетим да ли је био, претпостављам ако је био дежурни а у
депеши, у овоме како се зове у књизи дежурства имају ко су били
распоређени дежурни полицајци у станици, ко су на пунктовима, има
комплетан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците да ли је уобичајено да ви позовете људе
који су били на лицу места, дакле причамо пре увиђаја, па да вам они
реферишу шта се то тачно догодило?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не, то обично позове командир станице. То
иде по хијерархији, то командир станице добија он извјештаје, а онда он на
састанку реферише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ако Ви имате редовно те јутарње састанке, зар
нисте Ви упознати са тиме?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: И онда је дежурни, командир станице је
рецимо донио извјештај дежурног полицајца да је извршена убиства та, та,
та, реферисао је да је дошло до тих убистава, никад се не иде у
појединачно, онда то командир станице и крим служба одрађују даљих
поступком, мене извјештавају само да је дошло до тих ствари за које ми
нисмо очекивали да ће се десити, искрено речено јер.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Жељели смо да то прође у што бољем реду,
али ето нажалост није прошло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли питања? Имате питања? Изволите, наравно
седите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви, односно Ваша станица милиције,
поступали по наредбама суда за расписивање потернице?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Да Вам кажем, овај, ја сам био начелник
станице до маја месеца још, од марта до маја и формирао се центар
полиције, центар полиције, ми смо били станица јавне безбедности,
формирао се Приједор као центар и мјесто мене дошао је Симо Дрљача.
Овај, у том времену, ми смо добијали наредбе, ако има потерница за
одређеним лицем да се мора донети и расписати та потерница, односно
поступати по потерници, потерницу расписује министарство унутрашњих
послова, а ми спроводимо и тражимо, изналазимо то, односно радимо по
потерници.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте Центар јавне безбедности, када је?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: То је негде, у мају је формирано, а ми смо
били станица, значи, све наредбе добијали смо од Бања Луке док сам ја
био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Центар јавне безбедности у Приједору када је
формиран и да ли је?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: У мају месецу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У мају месецу?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја сам добио, ја сам учествовао у формирању
тог Центра и он је формиран у мају и одмах други дан сам добио
суспензију на послу. Нажалост, ово ми је за ових двадесет година од
почетка рата, четврти пут како сам без посла, тако да нисам, 8 година и
нешто не радим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли приближно да определите време у
мају месецу када је формиран тај Центар јавне безбедности?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Мислим да је то био отприлике 01. мај, ту
негде око 01. маја, нисам сигуран, али мислим да је ту, не могу сада да
тврдим, јер место мене за начелника станице, односно за начелника
Центра, ја сам био начелник Станице јавне безбедности, дошао сам увече,
поподне за неки посао да видим, неке папире да средим и видео ме је
дежурни са везе и донео ми депешу, каже: «Начелниче, видим да сте ту» и
видим да се место мене поставља Симо Дрљача, за начелника Центра и ја
сам ујутру дошао на посао као и обично, 15 до 7, да попијем кафу, у другој
просторији је био Симо Дрљача и Јанковић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то 01. мај?
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СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не знам да ли је 01. мај, мислим, почетком
маја, не знам, не могу сада, знам да је 01. мај празник, због тога мислим, ја
кажем у мају.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекосте да нисте у то време чули непосредно
после свих ових догађања да је Кесер Душко на било који начин повезан са
тим догађањима у тим истрагама и полицијским и судским?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Нисам, нисам, мислим, да Вам кажем, ја и за
ове друге који су, ајде да кажем, прослеђени на истражни затвор у Бања
Луку, у Мали логор, мислим да су у Мали логор, кажем, нисам ни ове
оптужнице ја потписао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово сам Вас питао због тога, што према нашим
подацима из списа, 13.04. значи тринаестак дана након овог догађаја, је по
захтеву тужиоца покренута истрага, између осталог, и против Кесара, а
05.05. наредба за расписивање потернице, јер није био доступан овим
државним органима. Значи, 13.04. док сте Ви још ту, Ви не знате да се
против Кесара води истрага у вези ових догађања?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Знате како, овај, можда је, ја не знам тачно
када сам суспендован, односно када ми је истекао мандат, мислим да је то
негде почетком маја или крај априла, мислим, не могу сада да тврдим, јер
имам код куће те папире, нисам знао, овај. Мене нико није обавестио,
лично мене, па чак ни моји сарадници за тако нешто, јер ја се слажем са
Вама, да би били у обавези ако је до тога дошло у моје време, да ми
проследе, да кажу, расписана је потерница против Кесар Душка, онда они,
ако је то урадио тужилац, треба крим. полиција да даље ради, а то је
начелник крим. полиције Мијић, командир станице је Чађо Милутин и да
буде, ако је јавна потерница онда да буде оглашена и на огласној табли и у
станици полиције, јер ја, колико се сећам, његова нити слика, нити
потерница није била на полицијској станици док сам ја био. Зато ја не
могу сада да тврдим да ли сам добио суспензију 13. априла или 01. маја,
мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли имате Ви питања? Одбрана
нема. Да ли Ви имате питања?
Оптужени Кесар нема питања.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Пуцар? Изволите.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: (Адв.Миљкан Пуцар – пуномоћник породице
Ризвић) Господине можете ли нам рећи, да ли Вам је познато колико је
људи са презименом Кесар било у резервном саставу полиције у то доба
када сте Ви били начелник 1994. године?
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СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Не знам, да Вам кажем, једно време у
станици полиције када сам ја дошао за начелника, било је, мислим словом
и бројем, 1860 полицајаца и то резервног тог састава. Ја сам се обратио
тадашњем начелнику Стојану Жупљанину којега сам лично познавао са
студија, да је то ненормално и да је то превелики број. Тражио сам
смањење јер је Приједор важио за једну од мирнијих средина, мислим,
стварно важио за једну од мирнијих средина. После је дошло негде пред
Нову годину, негде у новембру, чини ми се, у новембру месецу до
смањења тог броја, знам да је био Душко Кесар, то знам сигурно, зато што
му је таст радио, некада био начелник, командир станице, знам да је радио
Кесар, Кесар, Жоржом су га звали, једно време као у резервном саставу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте познавали Драга Кесар, Драгу Кесар?
Драшко, да он је на овом распореду? Не знате?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Мислим да Вам кажем, не могу да се сетим.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли рећи кога су звали Жорж, рекли сте?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја га знам из виђења, радио је једно време у
почетку када сам ја дошао и после није више радио, то је на почетку рата
било.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: А ко?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Тај Кесар, Жорж што су га звали. Знам да је
био, једни су били и мењали се, па су отишли из тога дела.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли ми рећи, да ли Вам је познато, да ли
је Душко Кесер имао неки надимак?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја Душка Кесара знам од пре рата, знам га
као спортисту, каратисту, јер је некада и мој синовац живео код мене, па су
заједно тренирали и тако и знам му супругу која је била мој ученик и знам
као, мислим, оно што ја знам, то се Ви можда нећете сложити са мном, као
једнога финог, честитога момка и из једне фине породице, знам му жену
као изузетно коректну радницу МУП-а, а у рату, ја га знам као у саставу
резервном, знали смо се, знамо се и сада, не могу ја рећи да га не знам,
када га знам, а нисам чуо о неким негативностима, то не мора да значи да
ја све знам.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Добро, можете ли нам рећи, да ли Вам је познато,
да ли је тада када је вођен тај поступак 1994. године код тих лица везано за
те догађаје у Приједору, било проблема везано за безбедност Основног
суда у Приједору, судија који су водили тај поступак и тако даље?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја док сам био у Приједору, негде 1994.
године, да ли је то био почетак маја или крај априла када се формирао
Центар, ја сам добио кажем отказ, суспензију и од толико полицајаца који,
чак и неки који су радили са средњом школом или са занатима, ја сам ето
добио једини отказ. Нажалост, то је моја нека судбина. Не знам да је било
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проблема, ја знам да сам ја лично имао проблема после, одређене природе
и не бих желео о њима да причам, јер то је моје приватно. И само да Вам
кажем ово, ја сам у фебруару месецу 1995. године, напустио Приједор.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Само Вас питам за ово, 1994. године, да ли знате
или не знате?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ја колико знам, да није.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Рекли сте за породицу Ризвић да сте познавали
од пре.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Од пре рата.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Можете ли рећи, о каквој породици се то ради,
да ли Вам је познато као начелнику да су правили неке проблеме?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Ево да Вам кажем, ја сам становао одмах ту у
Бошка Бухе број 6, са друге стране њихове куће, то су улице иза кексаре,
вероватно сте били на том лицу места, тамо где је њихова кућа, они су
држали вулканизерску радњу и праоницу, чини ми се, тако нешто, ја сам
иза њих становао, ја сам са њима увек имао изузетно коректан однос и они
према мени. Не могу ништа ружно да кажем, нити лоше о њима као
породици, они су били једна фина породица.
Адв. МИЉКАН ПУЦАР: Хвала, немам више питања.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Што се то десило и како, стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Да ли имате још нешто да изјавите, везано
за овај догађај?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па немам ништа, овај, мало сам, искрено,
изненађен да после шеснаест година, да ме неко први пут позвао по том
питању као бившег начелника, а жао ми је што је до тога дошло, до тих
убистава, јер осећам се помало жалосно, зато што сам ја био први човек те
полиције. Међутим, ни полиција не може све у одређеном тренутку да
предвиди. Ми смо предузели одговарајуће мере у циљу безбедности,
појачали дежурства, нажалост, оно се десило и мислим да су страдале
невине жртве, искрено речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте били први човек полиције, зато сам
Вас и позвала, мислећи да имате неке потпуније информације и потпуније
извештаје, што би ми било логично.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Па знате како, овај, ја сам још остао можда
месец дана у МУП-у знате, и у циљу сазнања, можда која би се у
међувремену појавила да бих нешто сазнао, јер оно када се деси сада, мора
истрага да прође и одређени временски период. МУП је предузео одређене
радње, ангажовао се лично, Министарство унутрашњих послова, Центар
Бања Лука, предузели одређене радње у циљу изналажења, привели су
одређен број лица за које су сматрали, вероватно у циљу неких сазнања и
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ранијих и можда неких дојава и то, привели, Тужилаштво је добило те
информације, требало је даље радити на томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не морате тај поступак, то већ имамо.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: МУП је требао радити даље свој поступак, ја
са отишао из МУП-а, вратио се после три и по године, опет га напустио и
тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, звахваљујем. Реците ми, трошкове да ли
имате, доласка, јел тако из Приједора до Београда?
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Имам трошкове доласка, обзиром да ја не
радим већ две и по године, да сам на бироу, радим на црно код пријатеља,
носим гајбе, да искрено кажем, на бувљаку једном пријатељу, мислим да
би било логично да ми се признају неки трошкови, неке дневнице и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да определите Ваше трошкове? Дневнице
не бих могла у овом моменту да Вам одредим, јер немам податак која је
дневница.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Добро, то је оно што бих ја могао да зарадим
рецимо данас и сутра и јуче, јер ја сам јуче кренуо. Превоз је негде око
5.000 динара, ту мислим, ту је карта аутобуска и то, има нешто мало ово
такси, добро нека буде аутобус, није битно и имам ове три дневнице које
мени човек плаћа по 40 марака, 120 марака, то је негде отприлике 6.0007000 динара, то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходном сведоку, господину Чађи смо
одредили трошкове у износу од 10.000 динара, те трошкове ћемо и Вама, а
везано за те дневнице, доставићете нам доказе о тим дневницама, колике
су Вам конкретно биле, али сада у овом моменту, 10.000,00 динара ћемо
Вам одобрити.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Добро, ако 5.000,00 представља неки
проблем, да морам доказивати.
Сведок трошкове тражи на име превоза, исхране, превоз
таксијем.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Исплатити сведоку 10.000,00 динара.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам пуно, можете ићи.
СВЕДОК БОГДАН ДЕЛИЋ: Хвала Вама, довиђења.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас би то било све. Да ли имате још неке
предлоге, осим што сте предложили суочење Гвоздена са Кнежевићем? Да
кренемо од Вас, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нових доказних предлога немам, наравно из
оптужнице и током поступка. Што се тиче предлога одбране да се изврши
суочење између сведока Гвозден Драгана и једног од ових, Кнежевића,
јесте, ја принципијално о том предлогу не могу говорити, јер се они
различито изјашњавају о неким битним, можда и најбитнијим чињеницама,
мада мислим, то је сада мишљење, а не противпредлог, да би и то водило
непотребном одуговлачењу поступка, јер сведок Гвозден Драган је до сада,
ако сам ја добро пребројао, данас пети пут саслушан, у битном се његов
исказ није разликовао из неких чињеница, које суштински не мењају
ништа битно, па мислим да би сам по себи предлог за то суочење био
сувишан, али, наравно, принципијално, не могу приговорити том предлогу,
па ће суд донети одлуку о том предлогу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Госпођо председнице већа, господо судије,
увежане колеге, најмање разлога одбрана има у овој ситуацији са жељом да
одуговлачи, знате. Међутим, како рече колега тужилац, постоји пет изјава
Гвозден Драгана, од којих је по мени, само једна узета по закону, како је
прописано нашим ЗКП-ом, а то је ова која је узета од стране судије
Плазинића у присуству господина тужиоца и мене. Та изјава је доста
различита од изјаве Кнежевића, која је такође узета замолним путем по
ЗКП-у, по нашем закону. А обзиром да сам на почетку предложио
издвајање свих оних записника из списа и обзиром да о томе још није
одлучено, у овом тренутку, по мени постоји један записник господина
Гвоздена, један записник господина Кнежевића. Ови сви остали записници
су, као што видимо малопре, на крају Чађо рече оно што сви знамо и што
се свуда провлачи, дошао са њима Дрљача и рекао им, «признајте ово што
имате да признате, бићете три дана у затвору». Људи признали и добили по
двадесет година зато што је неко у међувремену убио Симу Дрљачу, знате.
Не бих желео да дозволим да се овом човеку, окривљеном, тако нешто, не
може нико да га убије, не може нико да га осуди без доказа, али баш због
тога, врло би квалитетан доказ био суочење овде сведока Кнежевића и
сведока Гвоздена. Пазите, њих двојица заједно излазе те вечери и тотално
различито виде, они тотално различито виде. Сведок Гвозден тврди у
једном тренутку да један од окривљених, не Кесер Душко, него један
други, чини ми се, Крцко, каже, да му Кнежевић каже, «еј, чекај да ми
одемо, чекај да ми одемо па наставите», то значи, да практично, да
практично чује, да зна да ће се нешто десити, знате. Све то, онда не знам да
ли је била Филиповићка, када је била, да ли је била, када је он њу,
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Кнежевић каже у свом исказу да Гвозден Драган чак није ни видео ту
Филиповићку, него је кроз врата обавио разговор са њом, што је он чуо
доле. Знате, много чињеница, а ми имамо једну једину чињеницу овде која
Кесар Душка повезује са догађајем, а то је сведочење Гвоздена и ништа
више ми немамо, ми у целом предмету немамо више ништа. Имамо да се
догађај десио, ми имамо да се догађај десио, имамо да је троје невиних
људи изгубило живот, да су то жртве ратних злочина и имамо једног
јединог човека који у сумраку препознаје Кесер Душка, не знајући ни у
свом исказу данашњем да поново када га је препознао. Препознаје га на
улици негде, без оружја, без ичега, знате, дајте да видимо да ли је Кесер
Душко био пуки пролазник, ако је био ту, а он тврди да није био ту, а он
тврди да није био ту и зашто га нико други не би упетљао у све ово. Ово
што Тужилаштво тврди да је постојала потерница, та потерница и ако је
постојала, ми смо као доказ доставили да је после тога, да је после тога, у
тој истој Станици милиције Кесер Душку издат и пасош и лична карта и
сликали га, узимали му отиске. Па зар вама то није чудно? Постоји и
централна потерница за ратним злочинцем а он ради још пет година у том
истом граду. Па није Приједор Париз, Приједор је Приједор, виђају га
сваки дан, издају му личну карту, издају му пасош и све му то издају за
време док траје централна потерница по њима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знамо да ли је издата, колега.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ја не знам да ли је издата, а Ви кажете да
постоји. Према томе, све то указује на сумњу да се овде нешто чудно
дешава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо да оставимо за завршну реч, него само
везано за предлог.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ја Вам због тога објашњавам, зашто је по мени
овај предлог битан. Одмах да Вам кажем, не бих се љутио да одмах данас
уђем у завршну реч, верујте ми на реч, у оваквој оцени доказа и по свему
ономе што је Тужилаштво понудило да би доказало кривицу, знате. Ја се
надам да још увек код нас мора да се докаже 100% кривица да би неко био
оглашен кривим, да не треба изван разумне сумње, како то воле да раде у
Хашком трибуналу. Ако ћемо да радимо изван разумне сумње и ако смо
прихватили такав модус, онда то није у реду. Ако је потребно доказати да
је неко крив, да је тог и тог дана у толико сати на том и том месту извршио
то и то кривично дело, онда бих ја драге воље прихватио да одмах сада
уђем у завршну реч. Према томе, Вама на оцену је мој предлог, ако
мислите да Вам није потребан, немојте да дужимо, закажите завршне
речи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате ли Ви неке предлоге?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих овако, прво вам заказала термине које ми
имамо резервисане. О свим вашим предлозима, биће одлучено. Дакле, ви
ћете бити писмено обавештени, уколико буде дошло до неких измена у
терминима. Сада у овом моменту, ја ћу вам заказати за 30. септембар и
резервишите евентуално 01. октобар. У сваком случају.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Пре подне или после подне?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре подне у 9,30 часова.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ја сам овде у Специјалном у 9,30, зато бих могао
поподне, исто сам овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До када сте Ви, пре подне или поподне?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре подне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо поподне? Пошто сте наговестили да
нећете бити ту, зато морамо некако да се ускладимо са терминима. Ништа,
за 30. септембар у 14,30 часова, па уколико буде дошло до неких измена,
бићете обавештени, али за сваки случај, резервишите и 01. октобар.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: То је петак, јел тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петак, такође у 14,30 часова и опет кажем,
евентуално припремите завршне речи.
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Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ.

Адв. ДУШАН МАШИЋ: Судија, ја се извињавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Можете ли, молим Вас, да благовремено, а то је
што раније, да ми пошаљете, не за завршне речи, него само позив са тим
шта ће да се ради, да бих ја могао да одлажем друго, јер са Вашим позивом
могу да одлажем, а овако без званичног позива, не вреди, знате
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете, одмах ћете добити позив и саопштење
шта ће се радити.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 01. да ли сигурно имате пре подне суђење?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сигуран сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми Ви, да ли сте слободни 01. октобра у
јутарњим сатима?
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Не, не, ја имам, целе те недеље имам и то
видите, овако, прва два дана у 14,30, прва три дана је у 14,30 часова, ова
група «Платне картице», то је одмах доле испод Вас, а четвртак и петак је у
9,30 часова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда овако.
И за 01.10.2010. године, са почетком у 14,30 часова.

З0

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још само, молим вас, Ви сте, господин Кесер је
говорио да сте имали неке тегобе везано за кичму, да сте били оперисани,
било Вам је поломљено лево стопало.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Није него пао, пао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам цитирам онако како сте Ви говорили – «не
радим, имао сам проблема са кичмом, поломљено ми је било лево стопало,
скроз ми је било поломљено, носио сам протезу». Тако сте Ви изјавили,
погледајте кроз овај транскрипт. У том смислу Вам само налажем да
доставите сву лекарску документацију везано за ово о чему сте говорили.
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Довршено у 11,45 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
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