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К.В.1/2009 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић, 
 
 Оптужени Шпановић Милан, са браниоцем адвокатом Ђорђем 

Калањем. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Успостављена је, је ли тако, видео-
конференцијска веза са Жупанијским судом у Загребу. Хоћете ли нам се 
представити? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Чујемо се. 
Судац Ратко Шекић, истражни судац Жупанијског суда у Загребу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан колега Шћекић. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само ако може мало тон јачи. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Да ли се сада 
боље чујемо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одлично. Одлично. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ:  Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је успостављена видео-конференцијска 
веза са Жупанијским судом у Загребу где се налази судија Ратко 
Шћекић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што кренемо у доказни поступак, ја бих 
само упозорила оптуженог Шпановића да пажљиво прати ток главног 
претреса. Имате право да постављате питања сведоцима, имате право да 
предлажете доказе, да коментаришете њихове исказе тако да пажљиво 
пратите овај ток главног претреса. 
 Колега, хоћете ли нам само потврдити ко нам је од сведока 
присутан? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Овако, од 
сведока које сте Ви предложили приступили су: Жељко Гргић и Жељко 
Кнежевић, остали сведоци Иван Филиповић, Јосић Квочић, Мирко 
Гргић и Мирко Крижанић нису приступили, а доставнице ми нису 
враћене тако да Вам не могу рећи да ли је достава позива уредна или 
неуредна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сам схватила само два сведока? 
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СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Само два 
сведока, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кнежевић Жељко и Гргић Мирко, је ли тако? 
Гргић Жељко и Кнежевић Жељко? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ:Тако је, да 
само та два сведока. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су присутни и сведоци Гргић Жељко, 
Кнежевић Жељко, а да су одсутни позвани сведоци и то: сведок 
оштећени Филиповић Иван, Квочић Јосип, Гргић Мирко и 
Крижанић Мирко за које судија Ратко Шћекић извештава суд да 
нема повратну доставницу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тако? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Тако је, тако 
да не могу рећи да ли су примили позив или нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у доказном поступку испитају сведоци Гргић Жељко и 
Кнежевић Жељко. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам рећи молим Вас колега да ли сте 
утврдили идентитет сведока? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Је, утврђен је 
идентитет на темељу важећих особних исказница и то смо записнички 
констатирали па ћемо Вам доставити записник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила прво да саслушамо Гргић Жељка, 
сведок Гргић Жељко, а други сведок Кнежевић Жељко, бих молила да 
напусти просторију. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Добро. Жељко 
Гргић, хоћете ли заузети место за сведоке, а Жељко Кнежевић напустите 
судницу. 
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ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА ГРГИЋ ЖЕЉКА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гргићу, добар дан. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам рећи ваше пуно име и презиме? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Жељко Гргић, село Боровац, задња пошта 
Рајић,  Новска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је пребивалиште? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте и рођени, је ли тако? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: У селу Боровцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Славка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: 1953., 22.08. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Умировљеник, пензионер, како хоћете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците да ли сте у сродству са овде оптуженим 
Шпановић Миланом? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству са овде оптуженим 
Шпановић Миланом? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у завади? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гргићу, ви сте овде 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. Да ли сте то разумели? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, ви сте дужни да нам испричате све што 
вам је познато о овом случају. Знате ли због чега сте позвани? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате коме судимо и због чега? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Због ратног злочина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја бих вас молила да положите и 
заклетву. Понављајте за мном. Заклињем се. 
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СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Што пред судом будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од оног што ми је познато нећу 
прећутати. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Опростите, хоћете ли ми поновити, не чујем 
добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Оно што ми је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
 
 Сведок упозорен, опоменут, заклет, па изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми шта вам је познато везано за овај 
случај? Да ли вам је уопште нешто познато везано шта се дешавало у 
затвору Стара Градишка и уопште шта вам је познато све што знате 
испричајте нам. Ја вас нећу прекидати. Чујете ли ме? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. Чујем вас, али не могу никако повезати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли вам је познато нешто везано за овај 
догађај коме ми судимо овде Шпановићу везано за затвор Стара 
Градишка? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујете ме? Да ли то може да се среди режија?  
СУДИЈА РАТКО ШЋЕКИЋ: Код нас се добро чује, само сведок није 
разумео о чему сте га питали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, испричајте нам све што вам је познато о 
овом догађају. Ви кажете да знате да, познато вам је да се овде суди 
оптуженом Шпановић Милану везано за догађај у затвору Стара 
Градишка. Да ли имате било каква сазнања шта се то дешавало 1991. 
године, где сте били у то време? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Немам никаквог сазнања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер ви сте већ давали исказ 26. ожујка 2009. 
године у Жупанијском суду у Сиску, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте и 29. травња у Новској такође  дали исказ. 
Да ли ви остајете код свих тих исказа? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам све шта вам је познато. 
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СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Овако. Кад смо дошли у мјесто Рајић гдје су 
нас одвезли, тамо су нас затворили и онда су нас тукли. Радили смо што 
су нам наредили, чистили смо WC-ове и ко шта, рецимо ко је кога 
натерао и онда сам и дошао  ја на ред и још један, покојни је, чистили 
смо WC-ове. Онда је дошао и рекао «Ујкане, то је за вас посао» и ништа 
друго, окренуо се и отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то све? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих само питала странке да ли сте сагласни да 
ја као председник већа прва постављам питања? 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Судија, ја бих молео да идемо редоследом по 
Закону, дакле, прво тужилац који је предложио сведока, па ја, па на 
крају Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али ја такође по Закону питам да ли постоји 
сагласност да прво ја? 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ја бих пре, јер Ви ћете претпостављам држите 
записнике да му предочавате записнике. Ово је саслушање,  прво ја сам 
тражио његово непосредно саслушање овде. Ако ћете му Ви прочитати 
записник шта је говорио, ако је то намера ја се противим, онда 
предлажем ако ћете постављати питања у реду је, само без предочавања 
записника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно нећу читати записник сведоку. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Не, да му предочавате записнике, због тога 
мислим, да му се постављају прво питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сам схватила да ли постоји сагласност? 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Постоји сагласност, али само бих замолио да му 
се постављају питања имајући у виду и мој писмени поднесак због 
његовог непосредног саслушања овде у овој судници. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гргићу, ви кажете да сте били 
затворени у месту Рајић. Када је то било? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: 1991. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком месецу – деветом, десетом, у ком месецу? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Чини ми се да је девети мјесец, десети, 
девети, десети, ту је негде, јер ја сам утекао 25.12. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, када сте ви и да ли сте уопште видели 
овде оптуженог Шпановић Милана? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте га видели и у којим приликама? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: У Мјесном уреду у Рајићу, тзв. «Дом», где 
смо били заточени, кино дворана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви икада били у Старој Градишки? 
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СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Шпановића сте искључиво видели тада 
кад сте били у месту Рајићу, када сте ту били затворени, је ли тако? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то један једини пут када сте ви били 
лишени слободе? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тада једини пут били лишени слободе, 
да ли су вас били пустили, па вас поново лишавали слободе, како је то 
било? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Пар пута су нас водили и враћали кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то се све дешавало у месту Рајић? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли да нам опишете како је у то време 
изгледао Шпановић, да ли је био у униформи, да ли је био наоружан, 
како је изгледао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па знате како у СМБ униформи. Он је био 
кад му је брат погинуо, кад му је брат Жељко погинуо и тај пут и више 
га нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који пут сте га видели један-једини пут? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Тај пут кад ми је то рекао и никад више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је рекао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Шта ко ми је рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесам ли вас добро разумела да сте рекли кад вам 
је неко нешто рекао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Он кад је нама рекао кад смо чистили WC-
ове и онда га више нисам видио, од онда ја више нисам никад њега 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте ишта чули везано за затвор Стара 
Градишка? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нешто чули везано за затвор у Старој 
Градишки? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да сам чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли сте нешто чули,  било шта везано за 
Шпановића? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па то сам чуо, а чула-казала ја то не знам да 
ли се смије говорити или не, ако је истина онда је истина, а како сам чуо 
то ако се може причати да се чује јер не знам онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, ви ниједан једини пут нисте били у Старој 
Градишки?  
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СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја морам сад да вам предочим, ви сте били 
саслушани 29. травња у Новској 1997. године и ви сте овако рекли: «У 
пар наврата сам био  лишаван слободе па вожен у Стару Градишку где 
бих био задржан ноћ или две тучен, а потом би ме враћали у Боровац. 
Једном сам био одвежен и на Мањачу, у све те наврате више нисам 
виђао Милана Шпановића, али сам чуо да је долазио у Стару Градишку 
и ту тукао затворенике». 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: То сам чуо,  да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, тада када сте били, значи ипак сте били у 
Старој Градишки, је ли тако? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не, нисам био у затвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него сте довожени ту? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у тим приликама нисте виђали Шпановића? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Судија, он није изјавио да је довожен. Ја бих вас 
само замолио дакле, испада да је он ипак довежен па сте му предочили 
да је био, није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, апсолутно у реду је примедба. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: У интересу је заиста истине да се утврди права 
истина шта је, а и сам сведок каже рекла-казала не бих о томе да причам, 
према томе инсистирати шта је ко чуо, имају ту и непосредни сведоци из 
Градишке и биће их још вероватно од ових предложених тако да ћемо 
чути шта се догађало тамо. Уосталом Шпановић је признао дело оно што 
је он урадио и имаће прилику да се сретне са неким од сведока који су 
били у Градишкој, нажалост само једним, али имаћете прилику да 
видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте схватили, примедба браниоца је у том 
смислу што ви нисте говорили о томе да сте ви довожени били у Стару 
Градишку, тако сте рекли, тако сте нам прво саопштили? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Хоћете ли ми поновити? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво сте нам говорили да ви уопште нисте били 
у Старој Градишки у затвору. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Нисам био у затвору,  да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ја сам вам предочила да сте говорили тада кад 
сам вам рекла 29. травња 1997. године да сте ипак били довожени у 
Стару Градишку? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је тачно, јесте ли били или нисте били? 
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СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па ја сам довежен тамо али нисам био у 
затвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били у затвору? А где сте били довежени? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: У шлеперу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где, зашто, којим поводом? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Знате шта је шлепер, камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А којим поводом? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: У шлеперу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко вас је одвезао, где, зашто? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да ја знам ја бих вам рекао, али не знам, јер 
то је ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте били ви у униформи тада у тој 
прилици када сте били затварани, јесте ли били у униформи или у 
цивилу? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Ја сам у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилу?  
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Ја нисам био у војсци, ја сам у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Гргићу, ја сам 
судија Крстајић и само два питања ради овог разјашњења. Мени је 
нејасно ако сте довежени у Градишку, а нисте у затвор, где сте ви то 
тамо довежени? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Је ли вам велим у шлеперу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шлепером да, разумем да 
сте довежени шлепером, али где, где у општину, у полицију, где? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Сад ми реците ви а како ја могу видети кад 
не могу видети ништа ни сунца ни месеца, ја сам унутра и онда ме врате 
назад кући, добијем батина. У шлеперу, ја вам сад понављам да ја нисам 
био у затвору. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су вас изводили из 
шлепера па тукли па назад враћали, не схватам? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. У шлеперу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Улазили у шлепер па 
тукли? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заменик тужиоца Кнежевић. Ви сте нам рекли 
да сте видели једне прилике, да ли је то девети или десети месец 1991. 
године у Рајићу оптуженог Шпановића? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас питам сада да ли ви познајете тог 
Шпановића од раније, да ли сте га видели пре тог сусрета у Рајићу? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па како га не бих познао кад смо из истог 
села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте из истог села? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У каквим приликама сте га видели пре него што 
сте га видели у Рајићу? Да ли је био конкретно мобилисан или није био 
мобилисан, да ли је био у униформи, да ли је имао наоружање, то вас 
питам? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не, он је био само у униформи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У униформи? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: А од наоружања нисам видио, јер ми смо 
били заточени у једној собици. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас не питам за тај Рајић и ваш боравак у 
Рајићу, него у том селу Боровац пре него што сте ви били ухапшени па 
одведени да ли сте виђали Шпановић Милана? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не? Е, сад ја бих морао да вам предочим исказ 
који сте дали 26. вероватно марта, ожујак, не знам шта је, 2009. године 
где говорите да сте га видели 16. и 17. коловоза 1991. године обученог у 
СМБ униформу, тј. униформу бивше ЈНА, «не сећам се да ли је имао 
чинове, на глави је имао капу «титовку» са црвеном звездом и носио је 
аутоматску пушку на рамену».  
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не могу разумити. Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта не?  
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Нисам видио.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али овде пише да сте то изјавили, јесте ли то 
изјавили тада или нисте изјавили? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Ја вам кажем да га нисам видио, само сам га 
видио у Рајићима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А што сте изјавили онда 26. ожујка 2009. 
године да сте га видели, не само да сте га видели него да сте га описали 
како је био обучен, да је био наоружан и? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да, је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта да, шта је? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: А кад вас не морем ништа,  не разумијем, не 
разумијем вас добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не разумете ме? Хоћете ли Ви председнице да 
му предочите? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, заменик тужиоца вам предочава исказ 
који сте дали 26. ожујка 2009. године. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па код тог исказа остајем, тај исказ сам дао 
остајем код њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али разликујете се, сад другачије говорите, зато 
вам ми предочавамо, разумете? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па и различит сам у годинама и памћење је 
различито. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај исказ који сте дали, који вам сад заменик 
тужиоца предочава то је 2009. године било, знате ове године, зато вам 
предочавамо, ви сте тада овако изјављивали, све сте,  рекли сте да 
познајете Шпановића где је живео и како, али сте и ово рекли: «16. и 17. 
коловоза 1991. године Шпановић је био обучен у СМБ униформи, тј. у 
униформи бивше ЈНА» и детаљно сте описали да је носио аутоматску 
пушку на рамену, о свему томе сте говорили. Е, сад ово што вас питамо 
да ли је то тачно? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците да ли сте на тим испитивањима, дакле 
док сте били у том месту Рајићи, да ли сте видели уопште да ли је био 
тад у тим приликама Милан Шпановић и да ли вас је конкретно он 
тукао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Није ме тукао само, ја сам рекао да кад смо 
чистили WC-ове рекао је «Ујкане, то је за вас, само радите», већ сам то 
поновио. Рекао је, сад понављам вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте овако рекли. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Ја и Бошко покојни «Сероња» смо чистили 
WC, ја мислим да мора бити у записнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, приликом испитивања ниједног тренутка 
он није био ту? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, да ли ме чујете?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чујемо? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Хоћете ли 
поновити није вас чуо сведок.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се чујемо сада? 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Чујемо се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли знате било шта о томе да ли је 
Шпановић Милан био тада војно ангажован или није? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Шта је био? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ме чујете? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Шпановић? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Он је био обучен, али је ли он био активан 
ја то не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете ли поновити? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је обучен али да ли је био војно ангажован 
он то не зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не зна, је ли? Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Бранилац Шпановић Милана. Какви су односи 
били са Шпановић Миланом пре почетка овог рата? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Добри. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Да ли можете да опишете Шпановић Милана у 
том неком периоду, његов однос са лицима хрватске националности, са 
другим људима, да ли је био склон насиљу, тучама, свађама? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Да ли познајете његову породицу? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Познам. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Да ли је било ко из његове породице, мислим на 
његовог брата, на његовог оца у односима са лицима хрватске 
националности испољавао било какву нетрпељивост? Ако је разумео 
питање? Да ли је било сукоба, извињавам се, да ли је било, пре рата да 
ли је било сукоба са неким од ових чланова породице, оцем, братом 
Шпановић Милана, да ли је било било каквих проблема? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. Не.  
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Добро. Ја више немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли му значи нешто име Богуновић Ђура? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете тог човека? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Како не бих познао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле је он? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Из Боровца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете Филиповић Луку? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле је он? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Из Боровца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Квочић Јосип? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Из Боровца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли  знате да ли су они током тих ратних 
дешавања били икада у затвору? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како то знате? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Кад су их водили цестом, улицом, како 
хоћете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А у ком затвору сте били,  да ли знате? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате у ком затвору су били у ком месту? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Водили су у Окучане, онда даље како сам 
чуо за Градишку наводно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За Градишку? Да ли знате. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Тако сам чуо, али у Окучане су их водили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Реците да ли знате да ли су они те 
прилике, колико су дуго боравили у том затвору? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Шта велите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате када су били у затвору, колико су 
дуго боравили? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Били су дуго, сад ја не морем знати  колико. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли знате да ли им је тамо нешто, да 
ли су имали тамо каквих проблема? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Чуо сам да су их тукли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па ко, војска. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли знате да ли су били повређени том 
приликом? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта знате о њиховим повредама? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Како мислите шта знам? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд знате да су повређени, ко вам је то 
рекао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па кад су причали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ко вам је причао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Па причао ми је Јоза Квочић, Ђуро 
Богуновић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Разговарали сте с њима после тога? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Покојни Лука он је умро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли разговарали с њима о томе? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Јесмо, причали смо, нормално све се прича. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а реците ми шта су вам рекли, шта вам 
је рекао Богуновић Ђуро ко га је тукао, да ли вам је рекао име човека ко 
га је тукао или више њих? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Није. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није рекао? Да ли је рекао да ли је игде 
повређен, да ли је имао какве повреде? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Је.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате какве и где, где су га тукли, где 
је повређен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није вам рекао? Исто се односи и на 
Филиповић Луку и Кочић Јосипа да ли вам је причао, односно причају 
ко га је тукао, где га је тукао и какве је повреде имао? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не. Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, знате само толико што сте нам рекли? 
Не знате ништа више осим тога што сте нам рекли? 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Не, не, само што су ми рекли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Поново Ђорђе Калањ, адвокат. Да ли може 
сведок да објасни који је разлог да се не појави пред судом у Београду и 
да непосредно сведочи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита вас бранилац. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Ја сам болестан, шећераш, мени ноге, цуре 
ми прсти и ја не могу, ја сам  једва и овде дошао. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Хвала вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли ви имате неко питање 
оптужени? Можете слободно поставити питање. Укључите микрофон.  
ОПТ. МИЛАН ШПАНОВИЋ: Добар дан Жељко. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Добар дан. 
ОПТ. МИЛАН ШПАНОВИЋ: Милан је Шпановић. 
СВЕДОК  ЖЕЉКО ГРГИЋ: Видим те, видим. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Како си Жељко? 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Никако. А ти? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Добро је, добро је Жељко, хвала ти на 
питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате неко конкретно питање? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Па немам ништа Жељко, само да те 
поздравим, питао те ништа не би. Хвала ти на овоме свему. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Јел могу те питат нешто? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Питај. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: `Ел да није то требало? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Не. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: `Елда да није? 
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ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Није, није. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Изгубио си брата а ниси то требао радит. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Шта сад да радим. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: И ја сам изгубио и брата и тату и маму, мого 
сам ић` редом убијат, јел да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ја вас да питам. Господине Гргићу, ја бих 
сад вас питала. А шта му није требало то радити? 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: А ја сам питао, он је мене питао, ја сам њега, 
јел то слободно тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али ви сте коментарисали да није требало 
радити, а шта, на шта сте то мислили? 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: То што сам чуо да је туко, јел, као што је и 
признао, како сте рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, то што сте чули, добро. 
СВЕДОК ЖЕЉКО ГРГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала вам, можете сести. Хвала вам, овим 
смо завршили са вашим сведочењем. 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Пре него што кренете на другог сведока. Он је 
хтео на почетку главног претреса само да се кратко осврне на онај свој 
исказ прошли што је дао, приликом прошлог саслушања, то је минут. 
Две реченице везано за ово његово кретање кроз војску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада, да завршимо са видео линком, па 
онда. Кнежевић Жељко. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Хоћете 
позвати Кнежевић Жељка, колегице хоћете Кнежевић Жељка позвати. 
Ево сједните се у столицу за свједоке.  
 

Суд доноси 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се испита сведок Кнежевић Жељко. 

 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кнежевићу добар дан. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам дати своје личне податке. Ваше име 
и презиме пуно је? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Жељко Кнежевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени и где? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: 06.04.1974. године,  у Новској. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете мало гласније, молим вас. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: 06.04.1974.године, у Новској. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Владимира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Боровац 188. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Припадник оружаних снага. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте 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. Дакле, све што вам је 
познато о овом случају дужни сте све да нам испричате. Ја бих вас 
замолила. Јел ме чујете добро? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вас замолила само да положите заклетву, 
понављајте за мном текст заклетве. Заклињем се. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да ћу о свему што пред судом будем 
питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Говорити само истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од оног што ми је познато нећу 
прећутати. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: И да ништа од онога што ми је познато 
нећу прешутити. 

 
Сведок упозорен, опоменут, заклет па изјави: 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците да ли ви познајете Милана Шпановића? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Сада га не бих познао, био сам јако 
млад, то је прије неких 17-18 година било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте у некој завади? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Да ли ви знате шта ми овде судимо? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам све што вам је познато везано за 
овај случај, пошто сте упознати са предметом. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Везано за овај случај значи? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, све што вам је познато, ви сте били 
саслушани, имамо овај записник о саслушању сведока 30. липња 2009. 
године у Жупанијском суду у Госпићу, јел тако? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел остајете код овог исказа? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте саслушани и 12. листопада 1992.године, 
да ли се сећате тога? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Тога се исказа ни не сећам  од 
1992.године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам све шта вам је познато, 
дакле 1991.године, где сте били, када у којим приликама сте виђали 
Шпановића, дакле за време ових оружаних сукоба, све што вам је 
познато. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: У реду. Значи био сам у окупираном 
подручју у селу Боровац тјеком 1991. године, негдје до шестог мјесеца 
1992.године. Међутим, познато ми је само што се тиче Милана 
Шпановића, видио сам га у одори, значи у униформи, са наоружањем, 
значи познато ми је само да је учествовао у оружаном сукобу против 
Републике Хрватске.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте видели Милана Шпановића, где сте га 
тачно видели? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Па видио сам га у више наврата, и у 
Рајићу гдје је била успостављена, код Дома значи, успостављена 
милицијска станица, и нормално у самем селу и тамо гдје је долазио 
исто у кафић «Бољи живот» се звао, у селу Боровац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то униформа била? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Па мислим да је била ова СМБ од 
бивше ЈНА. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био наоружан тада? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: А послије исто тако од милиције што 
су «мартићевци» носиле униформе плаве оне и маскирне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците да ли сте га тада виђали, да ли је био 
наоружан? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Био је наоружан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта вам је познато још? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Па немам неких већих спознаја, нисам 
видио ништа изравно,  причама баш толко не вјерујем, так да не знам 
шта бих вам друго рекао везано уз то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви били 09-10. месеца заробљени 
можда? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: '91.године? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте били у ком затвору? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не, ја сам био у заточеништву, значи 
био сам привођен повремено у Рајиће, у Рајиће значи у ту милицијску 
станицу, ал не од стране дотичне особе, него од стране «мартићеваца». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте некада били у затвору у Старој 
Градишки? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато да ли је Шпановић икада 
боравио и био у том затвору? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Причало се да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком својству? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Причало се да је, сад у ком својству не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је он пре рата радио, чиме се бавио? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се. Добро, да ли има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате о његовом војном ангажовању у 
каквим је јединицама био и да ли је био уопште у неким јединицама 
1991.године, осми, девети, десети месец, једанаест, дванаести? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Мислим да је био у милицији САО 
Крајине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Па у оном времену у којем сам ја 
боравио на тим подручјима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А које је то време? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Значи 1991. и 1992. тамо до шестог 
месеца, док сам ја био у заточеништву. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли ви познајете, или сте познавали Квочић 
Јосипа, Богуновић Ђуру, Филиповић Луку? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одакле познајете та лица? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Из истог смо села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате, да ли су они за време тих ратних 
догађања били затварани, били у неком затвору? 
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СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Били су одвођени, знам то вријеме 
када су били одвођени, кад су ишли кроз село пјешке, провели су их 
према Окучанима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли су они били евентуално у 
затвору у Окучанима на пример или неком другом месту Старој 
Градишки? Да не наводим баш на одговор. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Чуо сам само да су били у Старој 
Градишкој. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када, у ком периоду? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Ја мислим да је то била 1992. већ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 1992? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Е, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте њих виђали после повратка из тих 
затвора, касније, да ли сте конкретно с њима причали шта се њима тамо 
догађало, колико су боравили? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не, нисам их виђао, ја сам прешо на 
хрватску страну. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Реците ми да ли знате да ли су они те прилике 
имали каквих компликација у затвору, да ли су били повређени, да ли 
знате нешто о томе? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Изравно не знам ништа, али причало се 
да су, да је вршен над њим там терор, да су добијали батине и так даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ништа ближе не знате осим тога? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ништа, немам питања више. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате питања. Да ли ви имате неко питање? 
Оптужени Шпановић. Јел имате неко питање? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Жељко здраво, да ти кажем Жељко, ја тебе 
уопште не познам. Ја сам Милан Шпановић, да ли ти мене познајеш, да 
ли сам ја био у полицији прије рата? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Прије рата? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Ја мислим да јесте, неко од браће је 
код вас био, сад, знам да је један погинуо у рату а један кад је пао 
хеликоптер да је погинуо. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Ништа друго немам да те питам Жељко. 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ко је био полицајац од породице, ако може да 
одговори.  
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Сад га не би познао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам вас разумела, јесте ли рекли да не 
познајете Шпановића. 
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СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесам ли вас добро разумела сад шта сте 
прокоментарисали, јел познајете Милана Шпановића? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Сада господина не бих ни познао кад 
бих га срео, јер се промијенио тотално након 18 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за кога знате да је био у полицији из његове 
породице? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Па не знам конкретно да ли је он или 
неко од браће је био, али прије рата, јел. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Прије рата ко је био у полицији Жељко, 
име? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не сећам се. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Ђорђе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам нешто казује то име? 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: Не бих ја могао то одговорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Добро, хвала вам господине Кнежевићу, 
ми смо завршили са вашим испитивањем. 
СВЕДОК ЖЕЉКО КНЕЖЕВИЋ: У реду, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем се колега. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Молим и 
други пут, ево то су свједоци који су приступили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем се. Довиђења. 
СУДИЈА Жупанијског суда у Загребу РАТКО ШЋЕКИЋ: Довиђења. 

 
Констатује се да је прекинута видеоконференцијска веза са 

Жупанијским судом у Загребу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате неке предлоге, ми нисмо успели да 
дођемо дакле до ових сведока, Богуновића такође не можемо да 
саслушамо. 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Да, ако имате рецимо оно што сам мало час 
најавио, пар реченица везано за његову допуну да кажем  прошлог оног 
исказа, а онда бих ја предложио, с тим што овде немам адресе тих лица 
које би ми предложили и кратко бих објаснио на које околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Изволите, ништа није снимљено, 
нисте укључили микрофон. 
АДВ.ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Па добро, мислим није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, јел имате нешто да се обратите суду? 
Приђите само ближе, укључите микрофон. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Ја бих само једну допуну да нешто 
поједноставим. Ја сам војно ангажован негде од 25.08. до 15.09. после 
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тога сам раздужио униформу и наоружање. С тим да негдје до друге 
половине новембра нигде нисам био ангажован ни војно ни радно. С тим 
да би негде од друге половице 11. мјесеца био радно ангажован у 
Црвеном крсту у Рајићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је једина допуна? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Негдје до '92.године  до марта-априла, не 
знам тачно, не могу да се сјетим.  С тим да бих био поново војно 
ангажован да ли у марту или у априлу, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: У Црвеном крсту сам радио нормално у 
цивилу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате још нешто да додате? 
ОПТ.МИЛАН ШПАНОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам седите. Ништа, овим ћемо 
завршити, дакле ја бих вас молила предлоге које још имате у допуну 
доказног поступка, покушаћемо да поново успоставимо везу, да видимо, 
неопходно је ипак саслушати Квочић Јосипа, не знам због чега шта се ту 
десило, ипак имамо да је уредно примио позив, због чега се није одазвао 
позиву нема сазнање, покушаћемо још једном, ви само резервишите ове 
термине.  Ја сам резервисала за 25. и 26. јануар 2010.године, с тим што 
не могу да тврдим да ли ћемо успети видео линк тада. Дакле ако имате 
неке нове предлоге за то време, мислим ипак у неком благовременом 
року, ви поднесите да би могли да позовемо те сведоке, јер са овим 
фактички ми немамо ништа. То би било све. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Главни претрес се одлаже, а следећи заказује за: 
 

25. и 26.јануар 2010.године са почетком у 09,30 часова,  
судница број 4. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете добити позив, запишите молим вас, 
дужни сте да се одазовете. Да 25. и 26.јануар. 

То би било све, довршено. 
 
 
Записничар                                                               Председник већа-судија 
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