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                     К.ПО2.6/2012 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОД 08.02.2013. ГОДИНЕ 

 
 Председник већа:  Добар дан.  
 
 Данас је 08.02.2013. године, 13 часова и 05 минута.  
 
 Отвара се главни претрес у предмету К-По2

 6/12 по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине, КТО бр.3/12 од 06.08.2012. године, а према Неђељку 
Совиљу и Рајку Векићу, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва из чл.142. став 1 КЗ РС у вези чл.22. КЗ СРЈ. 

 
 Веће је у саставу председник већа-судија Драган Мирковић и чланови 

већа-судије Винка Бераха-Никићевић и Снежана Николић-Гаротић као чланови већа. 
 
 Као што сте видели, дошло је до промене у саставу већа. Само да 

нагласимо да овај претрес се тонски снима, о чему су странке обавештене.  
 
 Како је дошло до промене у саставу већа, на основу чл.388. ЗКП, главни 

претрес ће почети испочетка.  
 
 Ево сада ћемо почети док се још не укључимо са видеоконференцијском 

везом са Судом Босне и Херцеговине, па ћемо почети главни претрес испочетка. 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОКРИВЉЕНИХ 
 
 Председник већа: Неђељко, дођите, станите овде. Да ли има неких 

измена у Вашим личним подацима од оних који сте дали 13.11.2012. године? 
 
 Опт. Неђељко Совиљ: Нема, исти су подаци. 
  
 Са личним подацима као на главном претресу од 13.11.2012. године. 
 
 Председник већа:  Седите. Окривљени Рајко Векић. Станите овде. Да ли 

има промене у Вашим личним подацима? 
 
 Опт. Рајко Векић: Нема. 
 
 Председник већа:  Значи остало је све као и што је било. 
 
 Адв. Милан Камперелић: Извињавам се, може ли једно допунско 

питање у вези личних података? 
 
 Председник већа:  Изволите. 
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 Адв. Милан Камперелић: Само једно питање, у његовим личним 
подацима пише да има надимак „Брзи“. И у вези тога сам хтео да поставим питање, 
када, где и на који начин. 

 
 Председник већа: То пише овде у подацима који постоје, ако имате 

надимак нека каже, није проблем. 
 
 Адв. Милан Камперелић: Када га је стекао, где и на који начин. 
 
 Председник већа:  То ћемо касније. 
 
 Адв. Милан Камперелић: Зато што је, када је вођен претходни поступак, 

био други његов надимак, „Миро“ или тако нешто. А тај податак се појављује од како је 
он дао првобитни исказ. 

 
 Председник већа:  Добро, то он нека каже који му је надимак, ево сада ће 

изнети. 
 
 Адв. Милан Камперелић: Нека каже. 
 
 Опт. Рајко Векић: “Брзи“ сам добио надимак када сам дошао у Челарево. 
 
 Председник већа:  Када сте дошли у Челарево, је ли тако? 
 
 Опт. Рајко Векић: Да. 
 
 Председник већа:  Пре тога, како сте имали надимак? 
 
 Опт. Рајко Векић: Пре тога нисам имао надимак. 
 
 Председник већа:  Нисте имали надимак, добро. 
 
 Опт. Рајко Векић: Векић Рајко. 
 
 Председник већа:  Добро. Нема измене у личним подацима? 
 
 Опт. Рајко Векић: Нема. 
 
 Председник већа: Седите. Ви сте овде у својству окривљених, она 

упозорења која сам Вам дао раније важе и даље, можете да изнесете своју одбрану, не 
морате да одговарате на постављена питања, можете се бранити и ћутањем. Исто тако, 
можете да предложите доказе у поступку, то вам је већ било речено и у претходном 
рочишту које је било пре главног претреса. Већ имате браниоце.  

 
 Констатује се да су на данашњи главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, 
 -оптужени Неђељко Совиљ, са браниоцем, адвокатом Јанићијевић 

Душаном, 
 -оптужени Рајко Векић, са браниоцем, адвокатом Камперелић Миланом. 
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 Констатује се да још није успостављена видеоконференцијска веза са 

Судом Босне и Херцеговине. 
  
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се данашњи главни претрес одржи. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 Председник већа: Личне податке смо вам већ узели. Сада ћу вам рећи и 

упозорење, ово које сте малопре добили. Немам потребе да га понављам. Оптужницу, 
да ли је успостављена? Морају да успоставе везу.  

 
 Главни претрес се наставља излагањем оптужнице од стране заменика 

тужиоца за ратне злочине. 
 
 Да ли треба да се прочита оптужница?  Већ смо је прочитали. Нема 

потребе, добро. Сагласни смо да се иста не чита. 
 
 Констатује се да су упознати сви са оптужницом и да је иста већ 

прочитана. 
 
 Сада морамо сачекати да видимо шта је са Судом Босне и Херцеговине.  
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се доказни поступак настави испитивањем сведока путем 

видеоконференцијске везе са Судом Босне и Херцеговине. 
 
 Председник већа:  Ако можете да седнете вас двојица овде да би могли 

да чујете шта причају и да видите. Добар дан, да ли се чујемо? 
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Чујемо се, јако лоше. 
 
 Председник већа:  Да чујемо и ми, има неко шуштање.  
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Добар дан. 
 
 Председник већа:  Добар дан. Да ли је сада боље? 
  
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Опет, опет шушти. 
 
 Председник већа:  Да ли могу ови да поправе везу?  Чујем ја Вас, само 

што је шуштање. Са ким разговарам само? 
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 Судија Суда Босне и Херцеговине: Слабо се чује. 
 
 Председник већа:  Да ли чујете сада? Ја сам добио информацију да је 

проблем у везама, нешто са вама. Да ли се сада чујемо? 
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Е сада се добро чујемо. 
 
 Председник већа:  Добар дан. 
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Добар дан. 
 
 Председник већа: Овде судија Драган Мирковић, са ким имам част да 

разговарам? 
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине: Данијел Гучић, стручни сарадник, 

тренутно је судија испред суднице, па ја идем по њега. 
 
 Председник већа: Ако можете, хвала Вам. Ево само кажите овде, 

укључите микрофон. Да ли остајете при својој одбрани коју сте дали у ранијем 
поступку?  

 
 Опт. Неђељко Совиљ: Остајем. 
 
            Председник већа:  Добро. 
 
 Окривљени Совиљ Неђељко у свему остаје при својој одбрани.  
 
 Председник већа:  Окривљени Векић Рајко, да ли има нешто ново да се 

дода, да ли остајете при одбрани? 
 
 Опт. Рајко Векић: Остајем при својој одбрани. 
 
 Председник већа:  Значи нема ништа да се дода? Добро, седите.  
 
                           ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 Председник већа:  Сада чекамо, сада не видим ко је ушао у судницу. 

Добар дан. 
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: Добар дан, чујемо 

се. 
 
 Председник већа:  Добар дан, овде судија Драган Мирковић.  
 
 Судија Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: Ја сам судија 

Дарко Самарџић, судија Суда Босне и Херцеговине. 
 
 Председник већа: Добар дан, јесу приступили ови сведоци који су 

требали да приступе по позиву за данашњи претрес? 
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Судија Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: Ја Вас могу обавестити 
да су у Суд приступили сведоци Хркић, Бећировић, Салапура, Хркић Хаса, Плећаш и 
Вукелић. Те да је суд утврдио њихов идентитет. Пре него што почнете, хтео бих само 
да Вас обавестим, да не знам сада колико је планирано да траје ово суђење, да сведок 
Хркић Хасо има проблеме неке здравствене и да би у 16 часова требало да узме 
одговарајућу терапију, те да сведок Плећаш Јелка има проблеме са астмом, те да у том 
смислу користи ову пумпицу за зрак и коју она има уза се. Такође, сведок Хркић Ћамка 
има проблема са притиском и шећером, не користи никакву терапију, док остали 
сведоци немају никаквих здравствених проблема.  

 
Председник већа:  Па онда боље да кренемо са овим сведоцима, да испитујемо 

оне који су да кажемо, имају здравствене проблеме. 
 
Судија  Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: У реду, нема проблема. 
 
Председник већа:  Па да буде, ево можемо прво да почнемо са Ћамком Хркић. 
 
Судија Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: У реду, можемо, 

позваћемо сведокињу да уђе у судницу. 
 
  
                               СВЕДОК ЋАМКА ХРКИЋ 
 
 
Судија  Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: Сведокиња је управо 

ушла у судницу и села на место за сведока. 
 
Председник већа:  Добар дан, госпођо Хркић. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Да ли се чујемо? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Чујемо се, како је? 
 
Председник већа:  Добро, колико може да буде добро. Ево само, Ви сте овде 

позвани у својству сведока.  
 
Сведок Ћамка Хркић: Да, ја сам сведок. 
 
Председник већа:  Јесте, води се поступак овде против Неђељка Совиља и Рајка 

Векића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва, само ја да 
Вам кажем, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из 
чл.142. став 1 Кривичног закона СРЈ. Ради се о догађају када је у јесен, односно зиму, 
децембра 1992. године убијен Мехмед Хркић. 

 
Сведок Ћамка Хркић: Јесте. 
 
Председник већа: Ја ћу прво да узмем Ваше личне податке. Ја ћу Вам 

прочитати, Ви само потврдите ако је то тачно.  
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Сведок Ћамка Хркић: Добро. 
 
Председник већа:  Ваш отац се зове Осман, је ли тако? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Јесте. 
 
Председник већа:  Мајка Хатка Касић? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Јесте, Хатка, јесте. 
 
Председник већа:  Рођени сте 18.03.1937. године? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да, да. 
 
Председник већа:  У Бјелају, општина Босански Петровац? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да, јесте. 
 
Председник већа: Е сада станујете у улици Плоча бб, општина Босански 

Петровац? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Председник већа:  Добро. По занимању сте домаћица? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да, јесам. 
 
Председник већа: Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка Векића, да ли 

познајете? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Не познајем их, нисам их никада видела ја, не знам. 
 
Председник већа: Не познајете их, добро. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Не знам. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока. Дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Исто тако, не морате да 
одговарате на питања, која Вас, односно Вашег блиског сродника може довести до 
тешке срамоте, кривичног гоњења или материјалне штете. То Вам је јасно. 

 
Сведок Ћамка Хркић: Јесте. 
 
Председник већа:  Сада ћу Вам ја рећи текст заклетве, а Ви поновите за мном – 

заклињем се.  Поновите то што ја кажем.  
 
Сведок Ћамка Хркић: Да, да. 
 
Председник већа:  Заклињем се. 
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Сведок Ћамка Хркић: Заклињем, да. 
 
Председник већа:  Својом чашћу. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Председник већа:  Да ћу о свему што пред судом будем питана. 
 
Судија Суда Босне и Херцеговине Дарко Самарџић: Поновите то што 

господин каже. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Председник већа: Говорити само истину. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Ја све што знам ја ћу рећи, што не знам, нећу лагати. 
 
Председник већа:  Да, да, и ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Сведок упозорен, опоменут, заклет, изјави: 
 
Председник већа:  Можете својим речима да нам испричате шта се то десило у 

децембру 1992. године? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Па, сада ћу Вам то објаснити, отишао је он од куће око 

12 сати од куће код Мира Плећаша. Ми смо имали ствари што смо држали код њих , ми 
смо то били ко једна кућа. Они су нама увек долазили и ми њима ишли, држали се 
фино, он је отишао код њега да донесе брашно, једно седам-осам месеци када су се 
доселили у Бјелај.....да да довезе брашно, да оде доле са колима....... 00:20:25 И отишао 
је, овај, мене питао колико је сати, око 12, отишао је око 12 сати ујутру. У 12 био пошао 
и када је отишао, није се ни вратио.  

 
Председник већа:  Шта се после десило? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Онда је мали Хамо дошао, отишао, мали онај отишао, 

мали од тетке и отишао је дотерати, смркло се, дотеро коње и све, а ђе је Мемед, каже 
отишо код Мире, мени је било јасно да је остао је да ноћи. 

 
Председник већа: Да ли можете само мало спорије, да би могли да Вас 

разумемо. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Мали отишао овај до Мире и каже му, ај ти мали оћерај 

коње кући, оћу, тамо се пекла ракија. И тако како је отишао, више нема, вратио се и 
ујутру када је свануло, пошао са Мићом Векића кући, навише отишао кући, са њим 
заједно до Мире, попио Мићо кафу, отишао кући и тако у подне га сачекали у путу и 
убили га. И у три сата поподне, милиција је мени дошла у три сата поподне на врата, 
каже, ево мени, јел ово Хркића кућа?  Рекох јесте. Каже, он је вамо убијен каже доле 
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код Мире Плећаша, рекох, брате, ко га је убио, нити је дужан, нити је крив, никоме, 
није реко дужан. И тако ја сам ту ракију дала, ја бих највише волела да се њему судило, 
односно тиранима тим, у Босни, али ето тако је морало бити, да им се строго суди у 
Босни, да му се суди, да им се право суди. 

 
Председник већа:  Јесте после чули ко је убио Вашег супруга? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Не знам ко је убио да ти кажем, после сам чула како се 

... фалио са, да су после кад су дошли с ратишта, ишли по селима и фалили се како су 
убили Турчина, убили су каже Турчина, тако сам чула наводно да су причали тако. И ја 
бих нај волела да им се строго суди, не зна нико како је мом срцу, мојој души. Тако је 
мени тешко, ја сам сама била код куће, када су они мени тако дошли рећи, ја сам њему 
рекла, ви сте мог човека убили, дотерали га кући, дошли милиција тако јавити да су га 
убили. код куће Мире Плећаша...............мени све покупило................. 00:23;34 а онда га 
дотерали  Ђорђо и Бојан. 

 
Председник већа:  Добро, хвала Вам, сада ће, хвала Вам за ово што сте изнели, 

сада ће Вам прво поставити питања тужилац, а онда и друге странке у поступку.  
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Председник већа:  Изволите тужиоче. 
 
Заменик тужиоца: Добар  дан, Снежана Станојковић, заменик тужиоца. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Да ли се чујемо, госпођо Ћамка? Да ли ме чујете, кажите ми? 
 
Председник већа:  Изгледа да нас не чује. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Да ли ме чујете, кажите ми? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Чујем сада, чујем. 
 
 Заменик тужиоца: Пошто сте нам испричали како се то догодило, кажите ми, 

да ли се сећате да сте давали изјаву у септембру 2010. године? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Па. 
 
Заменик тужиоца: Пред полицијом. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Давала сам изјаву када је то прошло, давно, када се 

смирио рат, када сам дошла овде, у  Петровцу када сам давала изјаву. 
 
Заменик тужиоца: Да ли се сећате тога? 
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Сведок Ћамка Хркић: Да, све како је било, шта, своју изјаву како је било и шта 

је, онај из Бихаћа онај тако како је било и шта је, тако да је дошао сав крвав, доћеро га 
Ђорђо и Бојан на путничким колима. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, после убиства Мехмеда, шта се причало у 

Бјелају, ко га је убио? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Тако да су га ваљда убили, да су га убили њих двојица 

тих дечака, ја их не познам, нисам познавала те дјеце и они су га ваљда убили и тако 
овај бацили га на живицу, убили га добро 00:25:54...........све крв лепти, шта сам хтела 
рећи, сметнем и ја. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли остајете при изјави коју сте дали у 

полицији? Да ли остајете при тој изјави? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Када сам дала ту изјаву, ишла сам у Петровац, у суд, у 

општину, ја сам свуда давала изјаву. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли се сећате који мештани су то причали да су 

ова двојица младића убили Мехмеда? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Не, не сећам се сада, не сећам се, само сам чула да су 

они га ваљда убили и чула сам... 
 
Заменик тужиоца: А да ли се сећате када сте то чули? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Када се то десило, када је прошло то. 
 
Заменик тужиоца: А када отприлике? 
 
Сведок Ћамка Хркић: После тог убиства, да су га убили,  да су га убили они и 

да је милиција пронашла их и  тада уписала у књиге. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли је неко од Хркића био у  српској војсци за 

време рата? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Јесте, био је од девера био, био ми је девер у српској 

војсци и био је његов син у војсци. 
 
Заменик тужиоца: Како се зове девер и његов син? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Зове се Хркић Ћамил и Хркић Елвир, то ми је од девера 

син био у српској војсци и девер, погинули у рату, погинули обадва, обадвојица су 
погинула. 

 
Заменик тужиоца: А обојица су погинула? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Обадва погинула, девер тај и од девера ми мали што је 

био у српској војсци. 
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Заменик тужиоца: Хвала, толико. 
 
Председник већа:  Одбрана, да ли имате питања? Само се представите прво. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: (бранилац Совиљ Неђељка) Да ли се сећате, да ли је 

Мехмед имао оружје неко своје, пиштољ или нешто у то доба? 
 
Председник већа:  Не чује, поновићу ја, јесте чули питање? Да ли је Мехмед 

имао неко оружје? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Није имао ништа оружја, отишао је само тако..... пушке 

није се никако могла имати у кући, никада, никада то није имао. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли је био у завади са неким, да ли је био у лошим 

односима? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Није никада. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Ни са ким? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Са никим у завади, држали смо се са Елвиром то је једна 

кућа била, он је долазио код мене. Никада се није завадио са њима, ни са том децом, ни 
са ким, нису никада били у завади, нити је коме дужан био, нити је био у завади, ни са 
ким. 

 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте чули, да је на кући Вукелић Мила писало 

нешто као „убио си Мехмеда“? Да ли сте то чули у селу? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Које? 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да је на кући Вукелић Мила писало: „Убио си 

Мехмеда“? Да ли сте то чули негде? Да ли сте чули питање?  
 
Сведок Ћамка Хркић: Да ли мене питате? 
 
Председник већа:  Да, да, Вас питамо.  
 
Сведок Ћамка Хркић: Шта пита? 
 
Председник већа:  Пита да ли сте чули некада, да ли је на кући Вукелић Мила 

писало, „убио си Мехмеда“? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Нисам чула, нисам чула да је писало, не могу рећи то да 

је писало на кући. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала Вам госпођо. 
 
Сведок Ћамка Хркић: То не могу рећи. 
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Председник већа:  Да ли има још неко питања? Можете да седнете. Да ли има 
још неко питања? Нема.  

 
Сведок Ћамка Хркић: Само кажем да би волела да им је суђено у Босни, да 

нисам долазила вамо, ђе овако, ја сам оперисана седам пута, ја имам астму, имам 
шећер, имам масноћу, да им се строго суди, ја знам како је мојој  души и мом срцу. 

 
Председник већа: Добро. Госпођо Хркић, нећемо Вас више звати, само још 

једно питање, да ли истичете одштетни захтев? Да ли тражите неку накнаду штете? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Да. 
 
Председник већа: Да, коју ћете касније прецизирати, је ли тако? 
 
Сведок Ћамка Хркић: Не знам  какве штете? 
 
Председник већа: Нематеријалне, а материјална?  
 
Сведок Ћамка Хркић: Да се мени плати та одштета што су они то урадили 

убили га, ни кривог ни дужног, ја сам била сама, ја сам падала у несвјест, не знам ни 
право рећ шта би требала рећ. 00:31;09 ..............  

 
Председник већа: Хвала Вам госпођо Хркић што сте сведочили, нећемо Вас 

више звати. 
 
Сведок Ћамка Хркић: Њима се треба судити... 
 
Председник већа: Ево судимо сада, води се поступак сада, па ћемо видети. Нека 

сада уђе други сведок ако може, нека уђе Хасо Хркић. 
 
 

СВЕДОК ХАСО ХРКИЋ 
 
 
Председник већа: Добар дан господине Хркићу, да ли се чујемо? 
 
Сведок Хасо Хркић: Чујемо, чујемо. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока. 
 
Сведок Хасо Хркић: Јесам. 
 
Председник већа: Да. Овде се води поступак против Неђељка Совиља и Рајка 

Векића због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. Ради се о 
догађају који се десио у децембру 1992. године и то убиство Мехмеда Хркића. 

 
Сведок Хасо Хркић: Да. 
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Председник већа: Прво ћемо узети Ваше личне податке, па ћу Вас ја упозорити 
као сведока, а онда ћете Ви изнети оно што Вам је познато у вези овог догађаја. Од оца, 
како се Ваш отац зове? 

 
Сведок Хасо Хркић: Салко Хркић. 
 
Председник већа: Салко. Рођени сте кад и где? 
 
Сведок Хасо Хркић: 1934. 
 
Председник већа: 15.07. је ли то? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Да. 
 
Председник већа: У месту Бјелај? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Бјелаја. 
 
Председник већа: Бјелаја, општина Босански Петровац? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Јесте. 
 
Председник већа: Са местом становања исто је Бјелаја бб, опћина Босански 

Петровац? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Јесте. 
 
Председник већа: Јесте ли запослени, нисте? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нисам. 
 
Председник већа: Шта сте по занимању? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Земљорадник. 
 
Председник већа: Земљорадник. Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка 

Векића познајете? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Ја само познам, познам оца му, родитеље само. 
 
Председник већа: С њима нисте у завади? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нисам. 
 
Председник већа: У сродству такође нисте? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нисам. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Исто тако не морате да 
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одговарате на питања која Вас, односно Вашег блиског сродника може довести до 
тешке срамоте, кривичног гоњења, односно материјалне штете. Ја ћу Вам сада рећи 
текст заклетве, а Ви само поновите за мном. Заклињем се својом чашћу. 

 
Сведок Хасо Хркић:  Заклињем се својом чашћу. 
 
Председник већа: Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
 
Сведок Хасо Хркић:  Да ћу о свему што пред судом будем питан. 
 
Председник већа: Говорити само истину. 
 
Сведок Хасо Хркић:  Само истину. 
 
Председник већа: И да ништа што ми је познато. 
 
Сведок Хасо Хркић:  И да ништа што ми је познато. 
 
Председник већа: Нећу прећутати. 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нећу прећутати. 
 
Председник већа:  
 
 Сведок опоменут, упозорен, заклет, изјави: 
 
Да ли се сећате тог догађаја и шта Вам је у вези тога познато? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Сјећам се али ја сам то по чувењу. 
 
Председник већа: Добро, шта сте чули, испричајте нам то. 
 
Сведок Хасо Хркић: По чувењу сам, то није доказано. 
 
Председник већа: А шта сте чули? Испричајте нам то. 
 
Сведок Хасо Хркић:  Чуо да је убио Мехмеда Хркића, да је убијен. 
 
Председник већа: И шта се причало у селу, ко га је убио? 
 
Сведок Хасо Хркић: Да је убио Ђорђе и Жељко и овај Драгана ... 00:38;31 

Драгана, Векић, Векић. 
 
Председник већа: Добро, где сте то чули? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Чуо од Миће овога... 
 
Председник већа: Добро. Ако немате никаквих других сазнања, ево сад ће Вам 

тужилац поставити питања.  
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Сведок Хасо Хркић:  Немам. 
 
Председник већа: Сад ће тужилац да Вам постави питања. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан, Снежана Станојковић заменик тужиоца. 

Господине Хркићу, да ли се сећате да сте давали изјаву пред полицијом у Унско-
санском кантону? 

 
Сведок Хасо Хркић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Да ли се сећате шта сте том приликом говорили? Да ли се 

сећате? 
 
Сведок Хасо Хркић: Говорио сам. 
 
Заменик тужиоца: Само ми реците да ли се сећате? 
 
Сведок Хасо Хркић: Говорио сам да сам само чуо за то. 
 
Заменик тужиоца: Јесте, значи сећате се да сте то говорили? 
 
Сведок Хасо Хркић: Аха.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми у тој изјави Ви сте исто тако испричали да сте 

то чули и на који начин али реците ми у једном свом делу кажете „по причама 
мјештана“. 

 
Сведок Хасо Хркић:  Да. 
 
Заменик тужиоца:  Да сте то чули? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за: А који су то мештани, да ли можете да нам кажете? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Па Мићо онај  и овај други Салапура Ђорђо. 
 
Заменик тужиоца:  Да, и да ли сте од још неког чули? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нисам чуо. 
 
Заменик тужиоца: Хвала. Толико.  
 
Председник већа: Одбрана, имате ли питања? Не, само одбрана ће Вам 

поставити питања, браниоци окривљених, само сачекајте. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Ја сам браниоц окривљених. Хтео сам поново да 

питам што Вас је питала и тужилац. Од кога сте чули, да ли од Вукелић Мила или од 
још некога? 
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Сведок Хасо Хркић:  Па, ја сад кажем да сам чуо од Ђорђе и од онога Миће, 
онога, Вукелића. 

 
Адв. Душан Јанићијевић: А да ли су Вам они рекли где су то сазнали, ко је 

њима то рекао? 
 
Сведок Хасо Хркић: Нисам разумио. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли су Вам рекли где су они то чули, ко је њима 

рекао да су Векић и Совиљ убили Мехмеда, одакле то знају? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Па јесу рекли, јесу. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Одакле то знају они? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Одакле, ...00:41;34 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Одакле су то Вукелић и Ђорђо знали, ко је њима 

рекао? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Па кад је овај ишо с њим онај  Мићо је с њим ишо и они 

су њега одвојили од Миће. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Од кога су они чули даље ко је убица? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Па кад су ови рекли Мићи рекли, Мићо ти ћеш даље, ми 

имамо неке разговоре с њим.  
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Али то је једино Мића, а ко је још причао по селу о 

томе? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Молим? 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли је још неко говорио о томе у селу? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Није. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Није? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Није, није. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Добр. Да ли сте чули да је на кући Милета Вукелића 

писало „Убио си  Мехмеда? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Молим? 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли сте чули да је на кући Мила писало „Убио си 

Мехмеда“? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Да ли сам чуо, јел? 
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Адв. Душан Јанићијевић:  Да. 
 
Председник већа: Да ли сте чули или видели? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нисам. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  А да ли је Мехмед био у завади са неким, у лошим 

односима пре убиства, да ли то знате? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Слабо сам разумио. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли је био у завади Мехмед са неким? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Ја не знам, не разумем то. 
 
Председник већа: Ево ја ћу Вам поновити. Да ли је Мехмед пре него што је 

дошло до убиства био са неким у завади у селу? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Није. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Није? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Није, није. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: А да ли је било пуно убистава у то време на том 

терену? 
 
Сведок Хасо Хркић: Па било је око седам. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала Вам. 
 
Председник већа: Да ли има још неко неко питање? 
 
Сведок Хасо Хркић:  Нема. 
 
Председник већа: Чекајте, само Вама ће да поставе питање. 
 
Адв. Милан Камперелић: Пуномоћник другооптуженог Милан Кампарелић, ја 

бих поставио следеће питање. Међу тих седам који су убијени, које сте мало пре 
поменули, да ли је било и Срба и Муслимана или је било само Муслимана? 

 
Сведок Хасо Хркић:  Само Муслимана. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Хвала најлепше.  
 
Председник већа: Има ли још неко питања? Окривљени, да ли имате питања? 

Не. 
 
То је све што имам да изјавим. 
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Хвала Вам што сте приступили. Можете да идете. Нека уђе Јелка Плећаш. 
 
 
                       СВЕДОК ЈЕЛКА ПЛЕЋАШ 
 
 
Председник већа: Добар дан госпођо Плећаш, чујемо се? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Добар дан, чујемо. 
 
Председник већа: Ја сам судија Драган Мирковић. Води се овде поступак 

против Неђељка Совиља и Рајка Векића због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона СРЈ. Ради се о догађају у 
децембру 1992. године и убиству Мехмеда Хркића. 

 
Сведок Јелка Плећаш:  Да. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока. Ја ћу Вам прво узети 

Ваше податке, видим да сте овде дали Управи полиције Сектор криминалистичке 
полиције Санског кантона податке, па ћемо ми прочитати, Јелка Плећаш, од оца Лазо, 
је ли тако, Дукић? 

 
Сведок Јелка Плећаш:  Да, да. 
 
Председник већа: Од мајке Анђе Родић? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесте. 
 
Председник већа: Рођени 09.01.1941. године? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесам. 
 
Председник већа: У Мало Очијево, опћина Бихаћ? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесте. 
 
Председник већа: Сада са станом у Бјелајски Ваганац бб? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесте. 
 
Председник већа: Добро. По занимању сте домаћица, је ли тако? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесте. 
 
Председник већа: Сад сте пензионерка. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Јесам. 
 
Председник већа: Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка Векића познајете? 
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Сведок Јелка Плећаш:  Познајем, то су ми комшије. 
 
Председник већа: Јесте ли у завади са њима? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Нисам никада. 
 
Председник већа: А у сродству? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  У сродству ми дођу кумови. 
 
Председник већа: Кумови, значи није директно сродство. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Нису рођени али ето, ту и ту. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Исто тако да не морате да 
одговарате на питања која Вас, односно Вашег блиског сродника може довести до 
тешке срамоте, односно кривичног гоњења или материјалне штете. Ја ћу Вам сада рећи 
тексте заклетве, а Ви поновите за мном. Заклињем се. 

 
Сведок Јелка Плећаш:  Заклињем се. 
 
Председник већа: Својом чашћу. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Својом чашћу. 
 
Председник већа: Да ћу говорити само истину. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Да ћу говорити само истину. 
 
Председник већа: И да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Што ми је познато нећу прећутати, сигурно. 
 
Председник већа: Хоћете ли нам испричати шта се то десило, како је Мехмед 

дошао код Вас, шта се после десило? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Код мене је Мехмед дошао било је поподне, можда 15 

до 16 сати, ту је било, доша је човек по своје намирнице, по храну, уље, брашно, шећер, 
со, тако те хране. Код мене је било његово све што се тиче кућних ствари, било је код 
мене преко 70 врећа креча, цемента, купатило комплет, врата велика улазна која вреде 
можда данас више 1.500 динара, марака у ствари, не динара, тако да има ствари код 
мене својих све оно што је мого човек претерати да би ми то сачували. Пошто смо ми 
то чували док су они били, он је долазио повремено да гони своју храну, да гони он 
онолко колко му треба да не гони све пошто је била тамо гужва код њих, то отимало на 
силу бога. И тако да човек код нас је котао радио, пекла се ракија, човек је код нас 
остао. Није могао  сјавит, па није ни мој човек, нису могли вала ништа ту вечер, а мали 
је Хамо био са коњом, ја сам малог опремила кући са стварима, причала дјетету немој 
капију ниђе затварати, држи добро коња да га не би превуко у водире па га згазило, 
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тако дјете и отишло кући, он је осто код нас, ми смо њега легли у кревет с мојим мужом 
јер у брачним креветима спаво. Ујутро се човек диго, попио каву, капи није хтео ујутру 
ракије и ја сам ставила сама кото да се пече поново ракија, дигла њих двојицу, пили 
каву, отишли код казана, сједили су. У тај мах је наишо Мићо Вукелић са посла из 
Петровца, он је био чувар, сад не знам баш гдје, да ли је код Плавшићке, да ли је 
„Новитета“, углавном је био чувар негдје. Е ту је код нас кад је дошо попио и он каву и 
реко овоме Мехмеду да има штеку цигара продати читаву, после је била криза за 
цигаре, тада је он кренуо са њим раме уз раме као кад бих ја ишла преко једне велике 
ливаде са њим, толко се видјело до 250 метара како су заједно отишли. Ја сам отишла у 
шталу да музем краве, имала сам тад девет крава и свекрва, имали смо овце пуштали 
јањце, телад ричу, касни се са благом да се пусти у пашу. Ја сам отишла у подрум, 
музла краве, моја свекрва повикала, блека оваца па немрем чути, „снајка, снајка, онај 
кум Мехмед, оно он виче, шта  виче,  „не, пустите ме“. Ја нијесам те пуцње чула онако 
како стојим, чу се пушка поново, како пушка пуче он само каже „Миро брате 
спашавај“, ја сам то чула, „Миро, брате густо ми је, пуче и друга пушка. Ја полетим и  
свекрва преко те наше ливаде тамо према капији, ми смо полетили, свекрва заповикала, 
полетио је и мој муж онако од котла вратите се, вратите се вас ће побити, ја сам стара, 
мене нек убије, ја сам опет прећутала, полетела до свекрве, до капије и ми смо њега 
видле онако при некоме грму, жбун је то лијеска, ми зовемо лијеска, као у сједећем 
положају, као да сједи леш крећем по милицију. Милиција богами била на ....00.54.16... 
да од мене до тог полицајца било три километра, ја сам то пријеким путом претрчала, 
нашла човека где крпи гуму и тако њему рекла, каже „Јелка, иди ти кући, ето мене 
одма, ја ћу јавити у Петровац полицији“. Ја сам се вратила кући онако знојна трчећи, 
нашла сам код куће три милицајца и мога човека где причају пред том мојом колницом. 
Мени каже тај један милицајац, каже „Ајте ви госпођо радите свога посла, ми имамо с 
Миром разговор“. Ја сам отишла, касније сам чула да каже милицајац да му је име 
Симо командир милиције а нит знам како се презива, тад сам га видла и први пут и 
последњи, не знам ко је. Е ове милиције друге и не знам, е онда после Бојан дошли и 
оћерали су њега са мојим запрежним колима нашијем, на коњу. Шћели су мога човека 
да гони он. Он није хтио, каже „Не могу људи ја ићи тој фамилији, код мене ноћио 
здрав и сад да га ја водим мртвог, не могу, ево вам коњ и моја запрега па ћете вратити, 
ако нећете, Бојан узео нашега коња и запрегу и Бојан га је отјеро, где је Ђорђо, у ствари 
Ђурађ Салапура и ми га зовемо Ђорђо, ђе су они нашли Ђорђа ја нијесам ништа знала, 
докле год ови нијесу, почели су овде долазити, онда питају ме ко је Ђурађ, ја га знам 
као Ђорђа и он ми комшија. Е то је било код нас, то тако, да је отиша човек раме уз 
раме, ех сад тај, ја сам рекла, тај Миро Вукелић, он мора знати ко га одвојио од њега, 
након 40 минута, мада пола сата, 40 минута, тај се јаук чуо, таман су они могли до тога 
Миће Вукелића стићи, да су ишли правим путом да их то није заустављало. Ех, то је 
тако било у длаку. Ја не знам јесам ли шта још прометнула од тога, а ово све што кажем 
истина је. 

 
Председник већа: Добро, ево сада ће Вам поставити питања странке у 

поступку. Прво ће Вам поставити тужилац, а онда и одбрана, односно окривљени могу 
да Вам поставе питања, а на крају и веће. Изволите.  

 
Заменик тужиоца: Добар. 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Снежана Станојковић, заменик тужиоца.  
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Сведок Јелка Плећаш:  Ја сам Јелка Плећаш. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми госпођо Плећаш, тог јутра кад је Миле Вукелић 

дошао вашој кући, је ли имао нешто од наоружања? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Није брате, код нас није ништа, нити сам ја шта 

примјетила да има. Он је био чувар тамо, ја мислим да то смјена има тај из те, државно 
то, и код нас није имао оружје Мићо Вукелић, Миро му име, Милан, зову га свакако, 
Вукелић. Код нас оружје није имао. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми је ли раније свраћао код вас кући? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Јесте он долазио, често је долазио кад је ишао на посао, 

туд је пут, туд пут иде на асфалт и туда је он често код нас навраћао и  увијек били 
кућни пријатељи. 

 
Заменик тужиоца:  Са вама кућни пријатељи? 
 
Сведок Јелка Плећаш:  Да. 
 
Заменик тужиоца:  Јесте ли га видели некада са пушком? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Брате никада, никада, нити је обичај у нашему у том 

селу да иде неко с пушкама, него оно кад је војска била у рату, оно кад долазе кући, кад 
су смјене, е то је било ....00.57.35... 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми јесте ли касније после овог догађаја чули шта се 

догодило са Мехмедом? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Па чула сам оно кад се догодило. 
 
Заменик тужиоца: Шта сте чули? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Чули да га убили али нијесмо нама знали ко је убио, 

шта је било, после оно народ ко народ, село ко село вичу убио Рајко и Недељко, онај 
ондуд онај ондуд, почели су били викати да је и мој муж убио. Ја кажем није убио 
сигурно зато што је вико њему „Миро брате спашавај, Миро брате густо ми 
је....00.58.07... он је наш кућни пријатељ и нама се и обраћао а нијесам видела ни 
Недељка ни Рајка тада, ја не знам ђе су они били, да ли су кући долазили или нису јер 
се није одало по селу и тако. Ето толико што ја знам од тога, то је тако било како је он 
јадник вико, срећа да сам га могла спасити. 

 
Заменик тужиоца:  Кажите ми а како су тог јутра изгледали Мехмед и Вукелић? 

Јесу ли се евентуално свађали, расправљали? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Нису ништа брате, ни ријеч нико ником реко није, само 

жалили се њих тројица између себе како немају цигара, овај Вукелић каже „Ја имам, 
продаћу штеку цигара“ и због тога је Мехмед окренуо, он туда иде кући, туда баш му 

 20



ВР
З 1

06
8

дође и пут туда кад иде својом кући у Бјелај. И онда Мехмед са њима отишо, након 
пола сата, 40 минута, туда је то било у тој шуми кад је стао јаук и пуцање. 

 
Заменик тужиоца: И само ми још реците пошто из овог исказа који сте већ 

дали, да ли сте Ви видели где је тачно био, где је страдао Мехмед? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Да сам видла ђе је страдо? 
 
Заменик тужиоца:  Да. 
 
Сведок Јелка Плећаш: Јесам видла где је, тачно у сједећем положају поред 

грма. 
 
Заменик тужиоца: Колико је то далеко од ваше куће? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Па једно, овако, ђе је он баш ту у том положају био до 

300 метара од наше куће. 
 
Заменик тужиоца: 300 метара, а колико је од тог места далеко кућа Миле 

Вукелића? 
 
Сведок Јелка Плећаш: На пола пута, од тог места ђе је он погинуо и до 

Милине куће само, то је до пола пута можда ... 00:59;54 ... метери да је дуже онамо до 
Милине куће то је ту, а могли су стигнути да су ишли право могли су бити код куће 
Миће Вукелића олако и на пола сата су могли бити код куће његове. 

 
Заменик тужиоца: Хвала Вам, толико. 

 
Сведок Јелка Плећаш: Само што они окренули кроз шуму и онда се није могло 

ништа видети, док су се одмакли од нас са ливаде преко шуме су отишли.  
 
Председник већа: Је ли нема више питања? Ево још једно питање. 
 
Заменик тужиоца: Извињавам се, сада када сте објаснили да до пола је страдао 

Мехмед и толико има до Вукелићеве куће, је ли то мислите редовним путем или ово 
овај кроз шуму? 

 
Сведок Јелка Плећаш: Па кроз шуму, преко не иде редовним, има више када 

би се ишло оним правим путем то има и три километра, а овако када се иде на пола 
пута, пре, пречац оно. 

 
Заменик тужиоца: Је ли то шума Осоје? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Јесте. 
 
Заменик тужиоца: Хвала. Толико.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Е хвала Вама. 
 
Председник већа: Одбрана, изволите. 
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Адв. Душан Јанићијевић: Адвокат, ја сам бранилац Совиљ Неђељка, ја сам 

хтео госпођо да Вас питам да ли сте у селу чули да се прича ко је убио Мехмеда?  
 
Сведок Јелка Плећаш: Молим? 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте чули по селу да се прича ко је убио 

Мехмеда? 
 
Председник већа: Да ли се по селу чуло ко је убио Мехмеда?  
 
Сведок Јелка Плећаш: Па касније је то причало, викало убио Рајко и Недељко, 

па су најпрво причали да је мој муж, па од тога није било ништа, па су викали Мићо 
Вукелић па то тако онда Рајко и Недељко, у томе склопу су сви били као у тој причи 
док се оно није почело баш, е ондак сам ја прва рекла да мој човек да је убио не би 
њему Мехмед се обраћао, не би га звао, е у томе сам ја одговорила, а ово друго нисам 
знала ни говорити нити ми је било за тим.  

 
Адв. Душан Јанићијевић: Ко је све то причао по селу, је ли знате те људе, је ли 

знате те људе који су причали именом? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ајме то су причала и дјеца и људи, свашта, туда је било 

ко прело, ко прело то онда нас није баш нас ни толико интересовало зато што је то 
човек био код нас и онда доше оно бубање.  

 
Адв. Душан Јанићијевић: А да ли су се Векић Рајко и Совиљ Неђељко хвалили 

и пред Вашим супругом да су убили Мехмеда? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Није, преда мном брате нису никад ни спомињали, 

никад ништа, код нас се хвалили нису.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Молим.  
 
Адв. Милан Камперелић: Бранилац Рајка Векића оптуженог.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Овде Јелка Плећаш сведок. 
 
Адв. Милан Камперелић: Драго ми је госпођо, ево ја сам хтео неколико питања 

да Вам поставим. 
 
Сведок Јелка Плећаш: Изволите.  
 
Адв. Милан Камперелић: Када је Вукелић тог јутра када се десило касније 

убиство, дошао код вас у кућу, да ли је прво се сусрео са вама или како је то изгледало? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Он је нама дошао у ту нашу шталу колницу, ми смо је 

звали колница, сада зовемо штала, дошао је одмах код котла ту ми је муж био, а кум 
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Мехмед је још био код мене у кући, није био попио каву до краја и он је остао ту, е 
отишао је и он код њих у ту колницу. 

 
Адв. Милан Камперелић: А где сте се Ви налазили? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ја сам у кухињи била у кући. 
 
Адв. Милан Камперелић: У кући, у кухињи када је он дошао? 
 
Сведок Јелка Плећаш: У кухињи мојој.  
 
Адв. Милан Камперелић: Добро, значи нисте га видели? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Каву они су попили, њих двојица попили каву, ја сам 

онда кувала... 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли то значи да се приликом доласка код вас 

Плећаша није прво сусрео са Вама, већ са рецимо Миром не знам ни ја? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Не Миром, Миро, Миро, човек он одмах ушао у 

ковницу Мићо,  Милан овај, Миле.  
 
Адв. Милан Камперелић: Када је одлазио јесте га Ви испратили или сте Ви 

радили нешто? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ја сам била кући и када је кум пошао кући мени је 

оставио своју бунду да је доћерам после када буде, гониће се још брашно и то да му не 
буде вруће, оставио је бунду код мене и ја сам њих видјела обадвојицу до моје струге, 
из авлије,  ја сам отишла у подрум. 

 
Адв. Милан Камперелић: Дакле Ви сте их испратили? Ви сте их лично 

испратили из Вашег дворишта? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Из дворишта, ми смо испратили и гледали их до капије 

у задњем оном од капије када су изашли.  
 
Адв. Милан Камперелић: Хвала Вам за то питање. Даље бих Вас питао 

следеће, позвали сте преко Бојана и то сте рекли у свом исказу Мирковића покојног, да 
дође екипа за увиђај када сте видели да је убијен Мехмед, па бих Вас питао да ли је, 
само прво да Вам поставим питање да не буде, због чега приликом доласка екипе која је 
вршила увиђај нисте рекли да је од ваше куће непосредно пре убиства Мехмед кренуо 
заједно са Мићом Вукелићем? 

 
Сведок Јелка Плећаш: Нису мене ни питали, мога су мужа питали, они су њега 

питали а мене су одвојили ја сам остала прегнати краве.  
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли је том увиђају присуствовао и Мићо Вукелић? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Е не знам, то нисам ја била на присуству томе, јер су 

они већ били на лицу мјеста када су дошли код мога мужа, већ су били на лицу мјеста и 
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Бојан и ова три милицајца из Петровца, пардон, из Петровца и они су мени рекли док 
сам дошла и поздравила се са људима, здраво момци, здраво, каже госпођо ајте Ви 
радите свога посла, ми имамо с Миром разговор, они су већ били на увиђају.  

 
Адв. Милан Камперелић: Да ли сте ви потпуно.... 
 
Сведок Јелка Плећаш: Не знам је ли Мићо био на увиђају, то не знам. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли сте Ви потпуно сигурни да... 
 
Сведок Јелка Плећаш: Молим. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли сте Ви потпуно сигурни да Мићо Вукелић није 

био наоружан? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Сигурна сам код нас није био, а за то 40 минута пола 

сата до 40 могли су доћи до његове куће, не знам јесу стигли јесу ли, само он је јадан 
полетио према нашој кући и звао из свега гласа каже „Миро брате спашавај Миро брате 
густо ми је“, ја смо и свекрва потрчале тамо и мој је муж потрчао за нама. 

 
Адв. Милан Камперелић: Можете ли да се сетите колико је пуцња било 

испаљено из пушке? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ја колико сам чула два пута, а моја свекрва каже да је 

три пута пукла пушка, а ја сам чула два пута и два пута јаук, јер поновио је и други пут. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли су пуцњи били испаљени један за другим или 

је био неки размак између њих? 
 
Сведок Јелка Плећаш: У размаку, два у размаку, у размаку су ова два, па како 

да кажем па бар минут тако, у размаку. 
 
Адв. Милан Камперелић: Хвала Вам најлепше то су моја питања.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Хвала Вама. 
 
Председник већа: Окривљени имате нека питања? Само да Вам поставим још 

нека питања, када сте чули овај трећи пуцањ и када сте Ви потрчали, колико Вам је 
требало да стигнете до места где је био Мехмед? 

 
Сведок Јелка Плећаш: Па што ми је требало трчећи, ја како сам трчала онда 

сам била јака, можда ми је требало два минута, три, није више. 
 
Председник већа: Када сте дотрчали ту? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Када сам дотрчала до капије, даље ми свекрва није дала, 

ено га снајка поред жбуна, ено види, као да је у сједећем положају, каже можда нам се 
не смије јавити, трчи снајка по милицију, ја сам отрчала по милицију, три километра 
има до тог Бојана, јавила. 
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Председник већа: Јесте тада прошли крај Мехмеда када сте ишли? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Нисам, нисам, то иде контра.  
 
Председник већа: Контра сте ишли на другу страну? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ја моју кућу, вратила се на моју кућу на другу страну. 
 
Председник већа: Када сте то кажете дотрчали сте за два минута, јесте видели 

још неке људе ту? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Никога.  
 
Председник већа: Није било никога око њега? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Никога живог није било код њега нити се њему смјело 

прићи пошто смо мислили да је касно дати отпор неки ил нешто, не смије се јавити од 
тих других пушака што су се чуле, е тако да ми нисмо... 

 
Председник већа: Е сад на том месту где је он лежао како када Ви гледате од 

Ваше капије, је ли се види цео пут или је то шума или како? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Има шуме и један грм онај огромни, огромна љеска.  
 
Председник већа: А тај пут? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Он је ту био.... 
 
Председник већа: Само то ме интересује тај пут, је ли тај пут раван, је ли се 

може видети доле низ тај пут? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Може, може се видети али овако мало узбрдица, 

узбрдица. 
 
Председник већа: Мало узбрдица. И никог није било у околини? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Никога.  
 
Председник већа: Само да видимо, само да Вас питамо још када сте отишли 

доле да позовете и када сте се вратили, колико је прошло времена?  
 
Сведок Јелка Плећаш: Богами је мени требало најмање скоро сат времена јер 

ја сам нешто трчала преким путем, а скоро сат времена да треба. 
 
Председник већа: Када сте се вратили полиција је већ била ту је ли тако? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Полиција је већ била на лицу места и дошла код мога 

мужа да га испитива шта је било, како је било, нису мени дали присуствовати, ја сам 
отишла даље преместити своје благо, пуштати.  
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Председник већа: Вукелић Милета јесте видели тада ту? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Није био тада када су они били на лицу места нити је 

долазио после када је то било. 
 
Председник већа: Када је после долазио код Вас, је ли Вам рекао нешто у вези 

тога? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Није рекао када је ишао на те, није после навраћао дуго 

времена. 
 
Председник већа: Је ли причао нешто, је ли рекао шта се десило са Мехмедом, 

је ли поменуо? 
 
Сведок Јелка Плећаш: Ја то не знам, он са мојим човеком прича ја никад нисам 

била оно слободна па да сједим са њима да нешто тако, то нисам чула.  
 
Председник већа: Добро. Само сачекајте мало, изволите. Бранилац има питања.  
 
Адв. Милан Камперелић: Када је дошла на лице места и затекла Мехмеда у 

положају да лежи и била у дилеми заједно са свекрвом била у дилеми да ли је жив или 
је већ издахнуо, да ли је тада осетила мирис барута или видела чауре? Само то.  

 
Сведок Јелка Плећаш: Није нико то нити је видио нити је то гледао ко чауру.  
 
Адв. Милан Камперелић: Добро. Нисам ни очекивао ништа. Хвала најлепше. 

Хвала, извините.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Молим. Довиђења.  
 
Председник већа: Хвала Вам што сте сведочили, нема више питања. Слободни 

сте можете да идете. Довиђења.  
 
Сведок Јелка Плећаш: Хвала, довиђења, хвала вама. 
 
Председник већа: Ако може сада да уђе Ђурађ Салапура. Добар дан господине 

Салапура, је ли се чујемо? 
 
 

СВЕДОК ЂУРАЂ САЛАПУРА 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Добар дан, чујемо се.  
 
Председник већа: Ја сам судија Драган Мирковић, овде водимо поступак 

против Неђељка Совиља и Рајка Векића због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва, то је убиство једног цивила  1992. године, односно Мехмеда  
Хркића. Ви сте позвани као сведок. Прво ћемо узети Ваше личне податке, да видимо 
прво ево овако име оца?  

 
Сведок Ђурађ Салапура: Ђуро.  
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Председник већа: Рођени сте кад и где? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: 20.05.1956. 
 
Председник већа: У месту? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Бјелај, општина Босански Петровац.  
 
Председник већа: Сада сте пријављени са станом у? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: У Бјелај, Босански Петровац.  
 
Председник већа: Овде пише Дринић? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да, али сам се прабацио сам се прије неколико.  
 
Председник већа: Добро. По занимању сте? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Пољопривредник, радник. 
 
Председник већа: Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка Векића познајете? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да.  
 
Председник већа: Јесте у завади са њима или сродству? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Не.  
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело за које је прописана казна 
затвора, исто тако не морате да одговарате на питања која Вас односно Вашег блиског 
сродника могу довести до тешке срамоте, кривичног гоњења, односно материјалне 
штете. То сте разумели? Сада сте дужни да положите заклетву, ја ћу Вам рећи заклетву, 
Ви поновите  за мном заклињем се својом чашћу. 

 
Сведок Ђурађ Салапура: Заклињем се својом чашћу. 
 
Председник већа: Да ћу о свему што пред судом будем питан.  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да ћу о свему што пред судом будем питан.  
 
Председник већа: Говорити истину. 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Говорити истину.  
 
Председник већа: И да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 

 27



ВР
З 1

06
8

Председник већа: Ево то је све што смо сада требали да узмемо од Вас од 
података, а сада можете да кажете шта се то десило тада, како сте сазнали за убиство, 
где сте Ви тада били, испричајте укратко.  

 
Сведок Ђурађ Салапура: Па ја сам био код свог ујака. 
 
Председник већа: Причајте даље, само испричајте целу причу, како сте.... 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Шест сати колико, ја сам ујутро отишао и онда сам се 

свратио код ујака у тај Бјелајски Ваганац, био сам тада када је дошао Богдан Мирковић, 
то је исто полицајац резервни састав био. 

 
Председник већа: Је ли он Богдан или Бојан? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Богдан, али свак га зна као Бојана.  
 
Председник већа: Е добро. 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Он је рекао да је Јелка ова Плећаш долазила, да је 

тако да је убијен тај Муслиман тамо, онда сам ја узео телефон од тога мога рођака, 
брата од ујака, како хоћете, бежични и јавио у станицу милиције. Они су ми одговорили 
да ће доћи комисија на увиђај и да сачекамо, Богдан је њих сачекао, ја сам у цивилном, 
мислим ловачко оно на мени, ловачка пушка, отишао тамо гдје реко прилика гдје је 
пуцато, гдје је леш. Тако да сам пронашао и сачекао ову комисију и извршен је увиђај, 
био је ту судија Стојановић, технички тај неки што слика  Кајтез, био је вођа сектора 
Симо Вучковић активни полицајац и ја и Бојан смо били, после је дошао Мићо Вукелић 
тај.  

 
Председник већа: Када је дошао Мићо да ли се сећате време? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Ја се не сећам ми смо ту вршили увиђај и онда је он 

дошао, он је био прије тога и отишао је кући и када се вратио не могу вам баш тачно 
рећи како се он вратио.  

 
Председник већа: Како мислите то пре тога, само је ли био пре вас дошао или 

је? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Није пре мене, он је био ту  ваљда ујутру, шта ја 

знам, али када је дошао после ту  када смо ми били вршили смо увиђај. 
 
Председник већа: Онда је дошао, добро. И шта је било даље? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Ту смо видели ране на прсима, разапели су кошуљу 

му, како тај сако, кошуљу, пронашли су тај кухињски нож, био је замотан новинама, 
била је она гумица за паковање зимнице онако преко новина учврстила, дрвени кундак, 
она ручка од ножа, е они су онда када су завршили то покушали тражити ко ће да 
пребаци то кући горе леш, пошто није хтио Миро, ја смо и Богдан Мирковић узели од 
њега коња и кола и стрпали и кући одвезли, његовој фамилији предали.  

 
Председник већа: Је ли се утврдило ко је извршио убиство? 
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Сведок Ђурађ Салапура: Није тада када смо ми били. Ја мени после није било 

ништа јасно да ли се радило и даље на том случају пошто ми резервни састав смо тај 
дан журили, сутрадан ујутро смо морали ићи на положај, тако да смо стварно били у 
стиску због журења да би се спремили навече тако за линију ту.  

 
Председник већа: Је ли има још нешто да се дода? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Немам ништа. 
 
Председник већа: Добро, онда ћемо поставити питања, прво ће Вас питати 

тужилац, а онда и остале странке у поступку.  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Добар да, Снежана Станојковић, заменик тужиоца.  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми господине Салапута јесте ли икада чули ко је 

убио Мехмеда Хркића? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па чуо сам, било је сад ту. 
 
Заменик тужиоца: Шта сте чули кажите? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па Хасо ми је то казо како сам горе у воћу причао на 

кога сумњају, пардон, онда  су он ми  рекао да на њих двојицу сумњају.  
 
Заменик тужиоца: Нисам Вас, на њих, шта сте рекли?  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нисам добро разумео нешто прекида. 
 
Заменик тужиоца: Шта сте чули нисам Вас ја чула? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да сумњају на њих двојицу, Хасо ми је то рекао. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми, били сте у резервном саставу?  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Јесам. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми која је то формација била? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па полиција, милиција.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми ево конкретно јесте били у „Петровачкој 

бригади“? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Не.  
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Заменик тужиоца: Не, а јесте били на ратишту са овде окривљенима? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нисам, ми смо милиција били сами, после сам ја био 

у тој јединици од 01.07.1993. 
 
Заменик тужиоца: Значи до 2000. сте чули ко је убио Мехмеда Хркића? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нисам. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми, пошто се презивате Салапура, да ли познате 

Драгана и Милана Салапуру? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Познам. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми ко су они, где се тренутно налазе да ли знате 

то? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Драган Салапура Црни звани он је у Бјелајском 

Ваганцу, а Милан тај Салапура је у Бања Луци ја мислим.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми јесу ли они били у „Петровачкој бригади“ да ли 

знате? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нешто је прекинуло нисам вас разумио.  
 
Заменик тужиоца: Да ли су ова двојица, Милан и Драган, евентуално били у 

„Петровачкој бригади“? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па јесу.  
 
Заменик тужиоца: Јесу, кажите ми да ли се сећате да ли су извесни припадници 

те „Петровачке бригаде“ страдали на ратишту током 1992. године? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Који су настрадали, да ли су настрадали? 
 
Заменик тужиоца: Да ли су настрадали да ли знате? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Знам да је било погинулих, а сада. 
 
Заменик тужиоца: Знате, је ли? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Знам да су погинули неки.  
 
Заменик тужиоца: Да ли се сећате када и колико је њих погинуло? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Не могу се сјетити, не могу, ми смо већином када они 

у бригади погину, ми смо били једино на сахрани на обезбеђењима, али то не би вам 
могао рећи ко је када, датум и то стварно не могу, не сећам се тих датума.  
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Заменик тужиоца: Реците ми од кога сте чули да су овде окривљени убили 
Хркића?  

 
Сведок Ђурађ Салапура: Ма нешто прекида молим вас, нешто прекида везу. 
 
Заменик тужиоца: Од кога сте 2000. чули да су овде окривљени убили Хркића? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Од Хасе Хркића.  
 
Заменик тужиоца: Да ли сте још од некога евентуално чули? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Не, нисам.  
 
Заменик тужиоца: Хвала, толико.  
 
Председник већа: Одбрана изволите, имате питања? 

 
Адв. Душан Јанићијевић: Бранилац Неђељка, хтео сам да Вас питам када сте 

чули од Хасе Хркића ко је убио Мехмеда, да ли сте га питали одакле он то зна и да ли 
Вам је он то рекао? 

 
Сведок Ђурађ Салапура: Ја се извињавам нешто прекида, нешто сам разумио 

нешто о Хаси, а не знам шта сте питали.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли Вам је Хасо рекао одакле зна да су Мехмеда 

убили Рајко и Неђељко? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Он је мени рекао да сумњају на њих, а ја не знам да 

ли он зна или не би знао.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Само је рекао да су сумњају? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да, ја сам га питао на кога се сумња, пошто је нешто 

ту било прије појединци су рекли да мени син од тога убијеног нешто прети, а ја знам 
да нема, зато сам и дошао са Хасом да причам зашто ми се прети када, али није претио 
то су биле само неке приче које највјероватније да се ја не вратим, али то ме није 
занимало. И тада сам нашао Хасу и он је, ја сам питао њега на кога се сумња, е онда ми 
је казао за Неђељка и Рајка.  

 
Адв. Душан Јанићијевић: Значи само сумња, а нисам разумео мало пре, ко је 

коме претио? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Опет је нешто прекинуло.  
 
Председник већа: Питање је ко је коме претио, јесу Вама претили? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Ма нису претили него су рекли да ја, да мени ......... 

01:25:17 тај син, али није од тога ништа било то су појединци они који су хтели да се ја 
не вратим, али није ја сам са тим сином добар  и дан данас доле остао.  
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Адв. Душан Јанићијевић: Хтео сам да Вас питам да ли знате Ви да је на кући 
Вукелић Мила писало „убио си Мехмеда“ или нешто слично?  

 
Сведок Ђурађ Салапура: Ја се извињавам нешто прекида не могу Вас 

разумјети.  
 
Председник већа: Питање је да ли знате да ли је на кући Вукелића писало „убио 

си Мехмеда“? 
 
Сведок Ђурађ Салапура:То су ми рекли да је писато да се не смије вратити, да 

нешто прете њему, али ја нисам читао то.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте још од некога чули да сумњају на Векића и 

Совиља? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Извините молим Вас не чујем, прекида нешто.  
 
Председник већа: На други. Пробајте овај други до Вас, укључите, а тај 

искључите.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте чули још од некога да сумња да су Векић и 

Совиљ убили Мехмеда? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Не.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала Вам.  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Молим.  
 
Председник већа: Има још неко питање одбрана? Изволите. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добар дан, да се представим, адвокат Милан 

Камперелић, бранилац Векић Рајка оптуженог, ја бих Вам поставио неколико питања, 
најпре као припаднику резервног састава полиције, односно како се звало органа 
унутрашњих послова у то време, да ли је осим овог гнусног убиства било још неко 
убиство било Србина или Мислимана у Вашем крају у којем сте обављали те 
дужности? 

 
Сведок Ђурађ Салапура: Добро, нешто прекида, али било је још убистава.  
 
Адв. Милан Камперелић: Муслимана искључиво или и Срба и Муслимана? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па један је Србин а ово остало Муслимани. 
 
Адв. Милан Камперелић: А колико отприлике ако можете да се изјасните. 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Само мало, са Мехмедом шесторо, шесторо ја мислим 

Муслимана.  
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Адв. Милан Камперелић: Добро, хвала најлепше. Још нешто ћу Вас питати 
сада, када сте били на увиђају на лицу места после убиства Мехмеда, да ли Вам је неко 
рекао да је Мехмед непосредно после убиства кренуо кући у друштву са неким и са 
ким? 

 
Сведок Ђурађ Салапура: Па он је ту са Мићом кренуо кући.  
 
Адв. Милан Камперелић: Од Плећаша? Пазите од куће Плећаша? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Са Мићом Вукелићем да је кренуо, а сада. 
 
Адв. Милан Камперелић: Јесте разговарали са Мићом Вукелићем Ви или неко 

или истражни судија или било ко о томе како је могло да дође до убиства, па они су се 
таман растали када је он био убијен или тако некако? 

 
Сведок Ђурађ Салапура: То Вам ја не могу рећи да ли је судија причао, ми смо 

били као обезбеђење, ми смо мало даље.... 
 
Адв. Милан Камперелић: А само, били сте даље од њих, нисте учествовали у 

разговору? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па нисмо учествовали тада у разговору.  
 
Адв. Милан Камперелић: А да ли сте у том тренутку већ знали да је Мићо 

Вукелић заједно са Мехмедом кренуо, после чега се десило убиство? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Да, ови су рекли кућа Плећашева да су њих два 

отишли, а сада да ли је овај отишао на једну страну пута а други на другу, не знам.  
 
Адв. Милан Камперелић: А да ли сте чули можда да ли су Плећаши говорили 

нешто о томе?  
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нисам чуо ништа.  
 
Адв. Милан Камперелић: Добро, хвала Вам, довиђења.  
 
Председник већа: Ево да Вам поставимо још нека питања, кажете да је Мићо 

био присутан, Вукелић Миле, јесте Ви разговарали можда са њим тада? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Нисам ја.  
 
Председник већа: Је ли неко разговарао са њим? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Па морао је судија ваљда, ови што су увиђај, активни 

радили.  
 
Председник већа: Ви немате те податке? 
 
Сведок Ђурађ Салапура: Немам. 
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Председник већа: Има ли неко питања? Нема. Хвала вам што сте приступили. 

То је све. Ако може сада да уђе Вукелић Миле. 
 
 
                         СВЕДОК МИЛЕ ВУКЕЛИЋ 
 
 
Председник већа: Добар дан. 
 
Сведок Миле Вукелић: Добар дан. 
 
Председник већа: Господине Вукелићу, чујете нас? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Је, је. Чујем. 
 
Председник већа: Добро. Прво да узмемо Ваше личне податке, Миле Вукелић 

од оца Николе, је ли тако? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Је, је, је. 
 
Председник већа: И мајке Соке, девојачко Кулунџија? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте. 
 
Председник већа: Рођени сте 13.05.1945. године? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Председник већа: У засеоку Цимеш? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте. 
 
Председник већа: Месна заједница Бјелај,  општина Босански Петровац? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Председник већа: Јесте ли и даље са местом становања засеок Цимеш? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Је. 
 
Председник већа: По занимању сте? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Сељак. 
 
Председник већа: Сељак, са завршеном? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Био сам радник па сад имам нешто и пензијице али. 
 
Председник већа: Добро, пензионер, у ствари сад сте пензионер, је ли тако? 
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Сведок Миле Вукелић:  Да, да, пензионер 
 
Председник већа: Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка Векића познајете? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ја, познам. 
 
Председник већа: Јесте ли у завади или у сродству са њима? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисмо у завади, а нисмо ни у сродству. 
 
Председник већа: Ни у сродству. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисмо. 
 
Председник већа: Овде се води поступак против ова два лица због кривичног 

дела ратни злочин против цивилног становништва због убиства Мехмеда Хркића, то је 
било у децембру 1992. године. 

 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Председник већа: Као сведок Ви сте овде дужни да говорите истину, давање 

лажног исказа је кривично дело, исто тако не морате да одговарате на питања која Вас, 
односно Вашег блиског сродника може довести до тешке срамоте, кривичног гоњења, 
односно материјалне штете. Ја ћу вам изговорити текст заклетве, Ви поновите за мном. 
Заклињем се својом чашћу. 

 
Сведок Миле Вукелић:  Заклињем се својом чашћу. 
 
Председник већа: Да ћу пред судом само говорити истину. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да ћу пред судом. 
 
Председник већа: Говорити само истину. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ја. 
 
Председник већа: И да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Председник већа: Испричајте шта се десило тог децембра 1992. године. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да испричам? 
 
Председник већа: Јесте. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ја сам радио у фирми „Шип“ Острељ, Босански 

Петровац, радио у сјечи. После оболио, у Сарајеву оперисан и дали ми посао чувар, 
портир, како хоћете, е сметња нека. 
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Председник већа: Само Ви наставите. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Чујете ме? 
 
Председник већа: Чујем, чујем. 
 
Сведок Миле Вукелић:  И кући сам пошо смјеном, човек на капији ме посло 

кући и дошо сам код Мирета, Плећаш Миро и Јелка, пекли су ракију и свратили ме ту. 
Попио сам чашицу до двије ту ракије и каже он „Ево Мехмед ноћио ту“, каже, код њих. 
Ајд да се свратим, ја сам тамо отишо доручково, почо таман да доручкује и кажем ја 
жури ми се па ћу ићи ја благо имам да супруги помогнем. Каже „Сачекај ти па ћеш са 
мном ићи“, да ја чекам га. Ајде, ајде, ја сам мало сјео док је он доручково и пошли смо. 
Ишли смо покрај некога, шуме Осоја  и кад смо се савили доле, а то све је трн, камен 
све и гледам ја доле а испред мене он иде, испред мене два-три метра можда и он стаде. 
Ја реко шта сад, што стао, кад су они искочили неоклен испред трна некога,  шта ја 
знам и пушке на њима и рекли мени да идем ја а да остане он, ја да ће га нешто они 
питати е сад то сам ја  а све ја застајем да они њега питају,  да би пошли скупа горе опет 
у Бјелај они опет мени кажу ајде ти,  још ће он каже с нами остат. 

 
Председник већа: Само сачекајте, само да Вас питам, ко су то они? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па тај Совиљ и тај Векић и још остали ту, шта ћу ја 

није ми мило али ја сам отишо и они су после два сата дошли код мене и учинили шта 
су учинили, казали ми смо урадили то и то, немој ниђе да испричаш. Ја сам ћутио све 
док мене нису гањали ко, шта, пошо си с њиме, тад док ја нисам моро исказати тачну 
истину и држим се до тога, ето шта је било, друго ја не знам шта да кажем и тај Совиљ 
и ћаћа од тога, у ствари после кад је мене испитало, у Петровцу чује све што сам ја 
њему, шта сам ја испричао тамо и пријети мени да ће мене да убије, у ствари... 

 
Председник већа: Ко Вам прети? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Совиљ Раде, ћаћа од тога Недељка. 
 
Председник већа: Је ли има још нешто да се дода? 
 
Сведок Миле Вукелић:  А? 
 
Председник већа: Ништа, ево сад ће Вам поставити питање тужилац, да 

одговорите на нека питања смо. 
 
Заменик тужиоца:  Добар дан, Снежана Станојковић заменик тужиоца. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Добар дан. 
 
Заменик тужиоца:  Да ли се сећате да сте давали поводом  овог догађаја изјаву 

полицији у БиХ? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не чујем те добро, шта велиш? 
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Заменик тужиоца:   Да ли се сећате да сте дали полицији изјаву? 
 
Сведок Миле Вукелић:  А полицији? 
 
Заменик тужиоца:   Да. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте, били су, били су, да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли остајете при тој изјави коју сте дали 

полицији? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не, нисам смио тако рећи, не, не, нисам смио. Реко би 

ја, тад нисам смио, ја сам реко... 
 
Заменик тужиоца: Моменат, моменат. Ја мислим на изјаву из 2010. из 

септембра 2010. јесте ли ме разумели? 
 
Сведок Миле Вукелић: Ону у Петровцу, јесте тад сам реко. 
 
Заменик тужиоца:  Јесте, да ли се сећате те изјаве из септембра 2010.? 
 
Сведок Миле Вукелић:  2010, сјећам, тад сам дао изјаву. 
 
Заменик тужиоца:   И је ли остајете при тој изјави? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ја остајем стално, нема код мене тамо вамо. 
 
Заменик тужиоца:   Кажите ми спорног дана или јутра да ли сте имали нешто 

од наоружања код себе? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нијесам ја ништа имо. 
 
Заменик тужиоца:   Кажите ми, рекосте да сте радили као портир. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте. 
 
Заменик тужиоца:   Јесте ли имали неко оружје као портир? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Имо сам  тамо али ме мијења човек и њему сам дао, 

тако смо радили, предавамо. 
 
Заменик тужиоца:   Оружје? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Заменик тужиоца:   Да ли сте од раније познавали Мехмеда Хркића? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Како, па са мном је у сјечи радио тај човек и скупа 

хранили се из торбе и моје и његове. 
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Заменик тужиоца:   Значи могу да закључим да сте били у добрим односима? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ма добрим, финим, како да не. 
 
Заменик тужиоца:  Кад сте срели тог јутра Совиља и Векића, јесте кад су вам 

рекли да идете као што сте нам рекли, јесте ли се евентуално окретали? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесам ја стао и окрето се и то на мах, пет метара, пет, 

шест метара чеко га. Они опет поновише да неће да иде, да ја могу ићи кући, ја сам 
отишо, шта ћу. 

 
Заменик тужиоца:   А какав је однос између њих био, шта сте видели? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ништа, ја сам право кући отишо, ништа, нит сам се 

више обазирао,  нити сам чуо ни разговора, ни пуцња, ништа нисам чуо и ја сам само 
пито њих ђе сте ви њега убили, то ја питам, а кад сте то урадили. Каже ту и ту, ја се 
чудим, били с нами они га вратили назад, у назад ...01.42.30...ја, мени је то 
било,..........01:42;35  ја сам ћутио, шта ћу, нисам ја смио шта. 

 
Заменик тужиоца:   Па јесте ли их питали што су то урадили? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисам, не смем ништа. Пушке у њих, шта ће вам рећи, 

и што су и како су не знам, ни данас не знам шта су то урадили, не знам, што не знам не 
знам. 

 
Заменик тужиоца:   Од места где сте се срели са њима, колико је удаљена ваша 

кућа? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Молим? 
 
Заменик тужиоца:   Од места где сте срели Совиља и Векића колико је удаљена 

ваша кућа? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Од чије куће? 
 
Заменик тужиоца:  Од ваше. 
 
Сведок Миле Вукелић:  А моје, неђе од Мире и до мене, можда два километра, 

а ми смо се срели на пола, на пола пута. 
 
Заменик тужиоца:  А на пола пута сте њих срели? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте, на пола пута, а шума то, то нема пут, ништа, то 

је камен све, трње, то није ни пут ники. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли сте након рата имали непријатности везано 

за убиство Хркића? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисмо ни с ким имали, ни с ким, ја нит сам с њима, нит 

су за мене били, и никад ме нису ништа увредили, ништа ја са њима, нити са њим ја 
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шта имам, он да је нешто сумњао, да се је плашио не би он вико „Чекај ме“, него реко 
човек „Чекај ме, каже да иде и он“, па ајде, и први је он на три метра он ишо стално. Ја 
сам за њим ишо. 

 
Заменик тужиоца:  Кажите ми рекосте да су они дошли код вас после догађаја и 

рекли вам шта су урадили? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесу, јесу рекли. 
 
Заменик тужиоца:  Ко Вама говори од њих двојице шта су они урадили? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Е сад ја не знам, ја нијесам баш ни пазио да ли су 

обојица рекли, да ли један, то ти не могу рећи, само су рекли, сазнао сам и углавном 
није ми сјајно било, да се свађам нисам смио.  

 
Заменик тужиоца:  А ко је од њих двојице инсистирао да Ви напустите то месту 

кад су они остали са Хркићем, да ли се тога сећате? 
 
Сведок Миле Вукелић: Мени се чини да су рекли обојица ај ти каже..., али ја 

сам схватио болан те ствари се гоне, дадне ствари онај ономе, онај ономе, да су га због 
тога захитили, због ствари некије и Јелка исто стопала због тије ствари зато ноћио ту. 

 
Заменик тужиоца:  Јесте ли Ви од раније познавали Совиља и Векића? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесмо, добри били, никад ја са њима немам ништа, ја 

не би ни то реко што јест тачно да ја нисам ту био, али мене он терети, а ја, ћутио би ја 
да се мене ко не терети. Ја нећу сутра да умрем да мене неко спомене да сам ја шта 
урадио. Не, нико никад.  

 
Заменик тужиоца:  Је ли спомиње неко да сте Ви то урадили? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па има их што ћуту, али има неко Дурић, има у Бјелаји 

мени реко преда мном да сам ја то урадио, Ибрахим Дурић рекао мени и знаш како то 
мени саде, а да се ја свађам шта ћу, а ја сам реко доказаће се, то сам му реко. 

 
Заменик тужиоца:  Када сте Ви први пут рекли да су њих двојица извршили то 

убиство? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Молим? 
 
Заменик тужиоца:  Када сте први пут рекли да су њих двојица то урадили? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па реко сад кад сам у чаршији био, онај кад су мене 

питали, у СУП-у горе. 
 
Заменик тужиоца:  А јесте ли разговарали о томе са мештанима? 
 
Заменик тужиоца:  Нијесам, ћутио сам, шта ћу ја, они су неђе се и фалили они, 

фалили се они да су то учинили, ја чујем све знаш али ја нисам смио тад одмах казати 
да су они и ћутим ја, ништа, шта ћу ја, нити смем тачно рећи, ништа ћутио сам, али 
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чујем да су се фалили како су они и то одмах, знаш, у почетку као нису знали да ће до 
тога доћи да ћемо ми бјежати и то, нису знали шта ће бити. 

 
Заменик тужиоца:  Господине Вукелићу, овде је сведочио и сведок Раде Совиљ. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Заменик тужиоца:  Ви познајете Рада Совиља? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да, да. 
 
Заменик тужиоца: И он је током сведочења навео да је на вашој кући писано да 

сте убили Мехмеда у виду графита. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не, не, не. 
 
Заменик тужиоца: Па да ли је икада нешто те садржине било написано на вашој 

кући? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, не, не, знате шта је, јесте, у кући је било написано 

ако ја дођем да ћу бити ја смакнут. Јесте, јесте, ја сам отален био сам ту, право да ти 
кажем, десет дана, можда 15, ту сам био и нисам мого трпити то, него сам отиша у СУП 
и био је, знам који су били и  главни у СУП-у је био, ја реко и онај је сутра дошо ........  
01:48:02 и каже Мићо, мене звали Мићо, каже „не бој се каже никога, ја те знам, то је 
питање  да ли су ваши писали или шта он знаде ко је то сад писо. 

 
Заменик тужиоца:  А кад је то било написано? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Кад сам се вратио ја. 
 
Заменик тужиоца:  А кад сте се вратили? 
 
Сведок Миле Вукелић: 2002. тада сам вратио, 2001., 2002. не знам баш тачно, 

туда сам негде, то нашо ја, писало, нисам ја то ни скидо, тако је било. 
 
Заменик тужиоца: А да ли се зна ко је то писао? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не зна, ни данас не знам ко је. 
 
Заменик тужиоца:  А јел сумњате на некога? 
 
Сведок Миле Вукелић: Е сад због чега, можда да мене неко устрави и да се не 

вратим, нешто јест писало, а не знам ко је тај се био вратио није Мирко Миловић, то је 
до мене човек одмах, комшија, ја њега звао да он то погледа. Каже „Мићо, питање ко је 
сад каже то писао, не може ти рећ овај или онај. 

 
Заменик тужиоца:  А како сте Ви то схватили? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па схватио добро, знам да никоме нисам шта учинио, 

нисам, не сме нико рећи да сам ја то учинио, добро, сад нико ми неће у СУП-у општина 
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Петровац, Миле ти си то урадио, са свима сам добар, био сам свађе, и све неђе кад би 
нешта дал пензију, дал струју, све, неће ми нико ништа ако сам ја само у праву, ја сам 
таки живчан, псујем али не сме нико „а“ да рече, ћерам своје, али да сам некоме учинио 
нешто нек се свако јави коме сам ја то урадио. 

 
Заменик тужиоца:  Кажите ми, данас сте рекли да вам је Раде Совиљ претио, 

како вам је то претио? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте, у ствари он ће тамо ићи у Србију, а ја овдеда, 

нисам ја ни знао за њега да је он ту у аутобус. Аутобус је стао Сански Мост да 
одморимо и ја излазим кад он мени прилази и вели, каже да нијеси сада ту да би мене 
на ме удара, да нијесам, а добићеш каже, чим те неђе нађем, то ми реко. Нисам ја то 
хтио изјавити СУП-у, нисам ништа. 
 

Заменик тужиоца:  И само још једно питање, молим вас, јесте ли били 
припадник резервног састава Војске Републике Српске? 

 
Сведок Миле Вукелић:  Мислите да сам био. 
 
Заменик тужиоца:  1992.? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да сам био у војсци? 
 
Заменик тужиоца:  Да. 
 
Сведок Миле Вукелић: Нисам, ја сам отиша на Дебељачу, све ја знам, онај, 

1994. 15. децембра сам отишо, село ме отерало. 
 
Заменик тужиоца:  Хвала, толико. 
 
Председник већа: Ево сад ће вам поставити питања одбрана.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Ја сам адвокат бранилац Неђељка и Векића. Хтео сам 

да Вам поставим неколико питања. Прво, да ли се сећате кад сте дошли у кућу Плећаша 
ко Вас је сачекао, кога сте првог видели, где сте прво дошли? 

 
Сведок Миле Вукелић:  Где? 
 
Председник већа: У кућу Плећаша. Када сте дошли ујутру у кућу Плећаша ко 

Вас је сачекао? 
 
Сведок Миле Вукелић: Миро, каже, а видио сам дим, знаш унутра ту, па чудим 

се шта то ради кад се дими и он каже „Оди вамо“ и ја сам отишо њему пекла се ракија и 
попио сам једну до двије и причао ми да спава онај ту и да је унутра у кући да је спаво, 
ајде ја онако да се свратим и шалили се ми онде фино, упитали, све. 

 
Адв. Душан Јанићијевић:  Значи прво сте видели Мира кад сте дошли. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Је, Миру, Миру најприје. 
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Адв. Душан Јанићијевић:  Прво сте видели Миру, а кад сте одлазили ко вас је 
испратио? 

 
Сведок Миле Вукелић:  Па скупа смо изашли из куће ја и он, тај Мехмед. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  А ко вас је испратио? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па Јелка ту била. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Јелка? 
 
Сведок Миле Вукелић: Да, ту је она била, али није ме с њим испратила, него 

она. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Добро. Да ли се сећате Векић и Совиљ какве су 

пушке носили? 
 
Сведок Миле Вукелић: А јој сада мене на мах стра нека убила, да ли је аутомат, 

паповка, не знам, тачно не знам, сваки је пушку имо. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Добро. Да ли сте чули још од некога да се пред њим 

хвалили Векић и Совиљ да су убили Мехмеда? 
 
Сведок Миле Вукелић: Да Јелка, био  ја код ње после не знам ја неколико дана 

сам ја свратио после код Јелке и причала она и Миро био ту да се они фалили. Ја њима 
хоћу да кажем да га ја нисам убио, али они кажу ми знамо ко је да се кажем, они 
говоре, ја ћутим нако. Они мисле, ја не смијем да речем, они то кажу, они знају ко је. 

 
Адв. Душан Јанићијевић:  Значи после неколико дана сте чули то од Мире и од 

Јелке да су се они хвалили пред њима? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Је, од њи и од њега. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: И од њих сте чули? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Тада и онда и у селу овако неко вели, знам ко је и тако 

нешто знаш али нисам ја на то ништа обраћо пажњу. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: А од кога сте још то чули да су се пред њим 

хвалили? 
 
Сведок Миле Вукелић: Чуо у селу овако негде, сад не знам, не морам баш ни 

да знам ко је шта то, ал су ови тако ми рекли. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Значи не можете да именујете те друге људе. Добро. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па не могу, нисам баш ни сигуран, јеби га, каже онај, 

знаш, само су рекли ови. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да, да. 
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Сведок Миле Вукелић:  И то набрзо су рекли, набрзо да ли неколко дана. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: А да ли сте Хаси Хркићу рекли одакле знате ко је 

убио Мехмеда? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Шта? 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте Хаси Хркићу рекли одакле знате ко је убио 

Мехмеда? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисам те схватио добро, не чујем те добро. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли сте Хаси Хркићу у воћњаку рекли ко је убио 

Мехмеда? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не знам, у чијем воћу? 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Значи Хаси Хркићу да ли сте Ви рекли? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Не знам ја, ја само знам чоека, не знам да сам ја... 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  У воћњаку да ли сте му рекли ко је убио Мехмеда, 

2001/2002. у воћњаку? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па не знам, не знам, можда сам му реко, можда нисам, 

не знам. Што он то мени то није реко да сам ја то реко, не знам, што не знам не знам, не 
могу ја памтити сада све. 

 
Председник већа: Само да Вас исправим, није он рекао, погрешно сте пренели, 

него је Салапура рекао да је он чуо од Миће. 
 
Сведок Миле Вукелић: Шта да је он чуо Салапура? 
 
Председник већа: Јесте ли Ви чули можда од Салапуре, јесте ли Ви разговарали 

некад са Салапуром? 
 
Сведок Миле Вукелић: Са њим ја и не причам, ништа ја с њиме немам, никад 

нећу ни имати. 
 
Председник већа: Са киме, са Салапуром Ђорђом? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да, никад нећу ни имати. 
 
Председник већа: А што? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Па тај ми човек нешто ми не паше и ето тако одлучио 

сам, не вређам га, не вичем, ништа не сметамо али мислим доживотно да нећу са њим. 
 
Председник већа: Јесте ли ви комшије? 
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Сведок Миле Вукелић:  Јесмо брате, јесмо, нисмо баш ни близо али јесмо. 
 
Председник већа: Па имамо ту изјаву. 
 
Сведок Миле Вукелић: У вези жене нешто. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Туко је, а ја са њом нити шта, ништа немам, зато сам се 

ја наљутио, само питај. 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Да ли сте чули Ви пуцње тога дана кад сте отишли 

од Мехмеда својој кући? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Шта, да ли сам? 
 
Адв. Душан Јанићијевић:  Чули пуцње? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нисам ништа чуо, пошто сам ја вако обарам се доле, а 

они као ђе су, они рекли да су га убили, они се обарају с ону страну, а ја ову страну, 
тако да ја нисам мого ни чути пуцње никад,  само да су они чули тамо, Јелка говори и 
Миро да су чули да је звао он вико „Миро не дај ме“, тако причају они, ја ништа нисам 
чуо,него кажем шта они кажу. 

 
Адв. Душан Јанићијевић:  Хвала.  
 
Сведок Миле Вукелић:  Што год ви имате питајте ме. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добар дан. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Само Совиљ тај... 
 
Адв. Милан Камперелић: Адвокат, слушајте ме, адвокат Милан Камперелић, 

бранилац оптуженог Рајка Векића. Ја бих имао исто питање да Вам поставим, па бих 
Вас молио да одговорите на следеће питање. Кренули сте са Мехмедом заједно од куће 
Плећашевих. 

 
Сведок Миле Вукелић:  Да. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Уз пут сте да ли сусрели се са Векићем и са 

Совиљем или су вас они пресрели како сте данас рекли, па објасните о чему се, како је 
изгледао ваш сусрет? 

 
Сведок Миле Вукелић:  Он је ишо испред мене, тај Мехмед, на три метра, 

четири, не могу тачно, и ми гледамо где да станеш, камен, трн све, нема пута, нема 
стазе, ништа ту нема, само право идеш ал то смо знали и ја и он пут, тако право и идемо 
али он одједном мени стаде, ја овако погледа шта он стаде, кад  они су испали бочно 
неоклен, бочно, ја не знам да ли десно, да ли с леве стране. Они нису ишли нама  у 
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правцу него су испали, трн неки ту има, трн голем и да ли су они били ту за тим трном, 
па кад смо ми пришли трну, они су испали, тако нешто, не знам ја. 

 
Адв. Милан Камперелић: Да ли са исте стране или један са једне, а други са 

друге стране вас двојицу су пресрели? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Они су скупа. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Скупа, с једне исте стране, је ли? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Да, исте стране, скупа, и ја погледа, а и он препо се и 

он брате, не могу ја рећи да ја нијесам се препо. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Познајете их, Ви њих двојицу познајете рекли сте. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Ма како не познајем. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Да ли су они опасни људи? Да ли су разбојници, да 

ли су криминалци? 
 
Сведок Миле Вукелић:  Нису брате, ја никад ... 
 
Адв. Милан Камперелић:  Да ли су познати по свађама или по тучама? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, не, они како се народски каже ја сад морам рећи 

шта сам чуо, погино неки њиов као парњак и сахрана била и они су на сахрани  љути 
били, то се гине сваки дан, то се гине, сарана на ...02:00;22 и они су случајно у томе 
ватри  тој су урадили. 

 
Адв. Милан Камперелић: То сада кажете први пут? 
 
Сведок Миле Вукелић: Тако прича свет то ја чујем а да ја не знам ни ја. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па добро, могли сте то већ да нам изјавите па Вас не 

би питали.  
 
Сведок Миле Вукелић: Ја мислим то што народ каже да су то због  тога 

урадили. Да им је било жао тога како се звао. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добро, пошто сте. Дозволите следеће питање. 
 
Председник већа: Само тренутак. Само да чујемо како се то лице звало? 
 
Сведок Миле Вукелић: Шкорић, како му, није Радо него заборавио сам, Зоран, 

Зоран Шкорић. 
 
Председник већа: Зоран, он је погинуо? 
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Сведок Миле Вукелић: Па са њима пар ишао у школу. Њима толко жао било 
њега и сад можда би он учинио ко зна што, што то тако, тако народ прича а јел то 
истина не знам. 
 

Председник већа: Изволте.  
 
Сведок Миле Вукелић: Нису они онако човека убили, нешто су морали имати 

неку, неку а могли су и мене убити, нико не би знао. 
 

Адв. Милан Камперелић: Ја бих поставио следеће питање. Пошто нису били 
познати као силеџије, као опасни људи, зашто сте послушали њихову наредбу да се 
потпуно удаљите и да напустите Мехмеда и оставите га и препустите њима? 

 
Сведок Миле Вукелић: Не да ја не би, ја би се свађао да нисам схватио друге 

ствари, ја сам мислио 70%  због ствари, зато што тад су се ствари онај даде ономе 
ствари, онај даде ономе, ја мислим да неке ствари оће, а тај Мехмед је, ствари је било 
добрије у њега и Јелка је гонила.  

 
Адв. Милан Камперелић: Добро, па Ви сте изјавили да сте застали а онда су 

Вам они поново тражили да идете и да се удаљите и да Вам ту није место, отприлике. Ја 
сад говорим. 

 
Сведок Миле Вукелић: Да ће он са њима да остане нешто. Ја нако упаничио 

сам се ја, супруги нисам рекао али сам успаничио. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па зар њихово понашање није деловало силеџијски? 
 
Сведок Миле Вукелић: Није, није, они су дошли фино, ништа силеџијски није 

било. Ма јок. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па што онда нисте сачекали Мехмеда да наставите 

заједно кад они заврше разговор? 
 
Сведок Миле Вукелић: А рекли су да ће он да остане са њима. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добро. Ја имам сад нешто друго да Вас питам што је 

у вези са овим. Да ли сте помињали приликом заједничког боравка у кући Плећаша кад 
сте били у посети Миру и седели са њим, да имате штеку дувана на продају? 

 
Сведок Миле Вукелић: О томе не знам ништа, ништа. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли је ту штеку дувана требао да купи од Вас? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, ма каква штека дувана то ја нисам ни имо. Не знам 

ни дал сам се бавио ја с тим, дал сам ја ту пушио. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па не морате да се бавите, можда сте имали вишка па 

сте хтели да продате Мехмеду. 
 
Сведок Миле Вукелић: Не ....02;03;53 

 46



ВР
З 1

06
8

 
Адв. Милан Камперелић: Јел то није тачно? 
 
Сведок Миле Вукелић: Није то тачно болан, није знао би ја. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добро.  
 
Сведок Миле Вукелић: Како тачно, то није тачно. Пусти ту причу. 

 
Адв. Милан Камперелић: Зашто нисте супрузи кад сте дошли Вашој кући 

испричали како су се понашали јер није баш уобичајено да се тако понашају. Како су се 
понашали Совиљ и Векић према Вама приликом сусрета Ви у друштву са Мехмедом а 
њих двојица наоружани? 

 
Сведок Миле Вукелић: Они строго на ме нису брате ништа рекли, само су мени 

подвукли, ајде ти, да ће га питат нешто. Е кад сам ја одмакао  и стао да га чекам, они су 
мало оштрије рекли да он ће да остане, а иди ти кућ. Ја сам болан ... 02;04;42.. 

 
Адв. Милан Камперелић: Па зар Вам то није било сумњиво? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па помислио сам и ја не знам, да се ја свађам ту, јеби га 

шта ја знам. 
 

Адв. Милан Камперелић: Зашто сте дошли? Код Вас су дошли после и рекли 
Вам Совиљ и Векић да су убили Мехмеда? 

 
Сведок Миле Вукелић: Јесу рекли и, и питам их ја ђецо шта сте урадили тако. 
 
Адв. Милан Камперелић: Тада кад су дошли код Вас? 
 
Сведок Миле Вукелић: Кад сам отишо ја онда. 
 
Адв. Милан Камперелић: Хвала. 
 
Сведок Миле Вукелић: Идем реко ту и ту а нисам ни казо због чега, што је она 

секирљива жена. 
 
Адв. Милан Камперелић: После колко времена су дошли код Вас да Вам то 

саопште? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па око сата, два сата не знам тачно. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли су и тада били наоружани? 
 
Сведок Миле Вукелић: Е богами, ја сад, дал јесу, не знам ништа богами, јесу ли 

били, не знам. О томе не знам ништа рећи. 
 
Адв. Милан Камперелић: Не знате да ли су тада били наоружани? 
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Сведок Миле Вукелић: Ја сам сједио и главу сам оборио доле, криво ми шта су 
учинили, ја сам само вако подигао и погледао у њих, главу доле и они су брзо 
изашли...02;06;01 

 
Адв. Милан Камперелић: А јел су Вам рекли ко је од њих двојице пуцао у 

Мехмеда? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, нит сам ја питао нит су ми рекли. Не, не. 
 
Адв. Милан Камперелић: Јел сте се Ви тада уплашили њихове претње? Њихове 

претње да морате да ћутите, јел сте се уплашили? 
 
Сведок Миле Вукелић: А како да не. 
 
Председник већа: Хоћете да станете, искључио се морамо да сачекамо само да 

видимо. 
 
Адв. Милан Камперелић: На најбољем месту, таман га уводим у причу. 
 
Председник већа: Пукла је веза. 
 
Адв. Милан Камперелић: Баш сад? Сад смо до главне приче дошли. Ја 

покушавам, можда би били згодније преко Вас да ... 
 
Сведок Миле Вукелић: Могу ја рећи? 
 
Председник већа: Ево сад ће Вам поставити питања.  
 
Сведок Миле Вукелић: Раде је најгори, он је врло опасан и прије био, туко 

људе, Раде.  
 

Председник већа: Добро, а Раде никога није убио колко смо ми упознати нити 
му се суди овде. 

 
Сведок Миле Вукелић: Није убио комшију, ударио га је боксером комшију и 

није после ни видио, ни чуо није. Пао је одмах, ...Кнежевића .... 02:07:22 ударио га. 
 
Адв. Милан Камперелић: Добро комшију Раде. Али ја сад говорим о Рајку. 
 
Сведок Миле Вукелић: Добро, добро, ајде онда нећемо сад о томе. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па не, помињите Ви шта хоћете али мене интересује 

првенствено ово са аспекта поступка мог у којем учествујем.  
 
Сведок Миле Вукелић: Добро.  
 
Адв. Милан Камперелић: Они су дошли код Вас и припретили Вам? Да ли сте 

се Ви тога много уплашили? 
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Сведок Миле Вукелић: Па нисам зато што сам, дао ми је да ћутим шта ћу. Ја 
сам рекао добро момци и ето шта ћу. 

 
Адв. Милан Камперелић: А зашто сте после отишли на лице места када је била 

екипа која је проводила увиђај? 
 
Сведок Миле Вукелић: Отишао баш да видим, жао ми човека да видим стварно 

шта су урадили. Ја отишао опет код  је ли,  видио га успут, они су рекли тачно ђе је он. 
Ја га видио  и отишао код Мире и Јелке, каже она мени сад ће доћ милиција. Каже 
видиш и рекла да сам ја с њим отишао, она није рекла ништа друго и милиција је дошла 
и пита ђе је тај човек? Ево га, вели ође. И ја фино са њима изашао. Кажу шта је било, ја 
реко дошао, препо саде, нећу ја рећ ништа ово-оно тачно. Отишо тамо и ја даље не знам 
ништа. И они тако писали, они мене знају да ја то никада не би учинио и они су то 
записали. 

 
Адв. Милан Камперелић: Шта су записали? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па то да је отишао он тамо, да не знам шта, ко  шта су 

записали не знам ни ја. 
 
Адв. Милан Камперелић: А да ли сте им Ви рекли да сте непосредно пре него 

што је убијен Мехмед заједно с њим кренули из Плећашеве. 
 
Сведок Миле Вукелић: Рекао сам, рекао сам, рекао сам да су ту, ђе је, он је у 

шуми ту убијен. Ја сам рекао да ту ђе је убијен, да је ошо у правцу оном тамо а ко га 
отуд  вратио убио, ја не знам. Тако сам ја њима рекао, нисам смио рећ. 

 
Адв. Милан Камперелић: А ко је отишао у правцу? Сам је Мехмед отишао у 

неком другом правцу од Вас то кажете? 
 
Сведок Миле Вукелић: Да, да, ја сам то рекао отишао је десно а ја сам право 

преко шуме. 
 
Адв. Милан Камперелић: Али се и тим другим путем стиже до његове куће? 
 
Сведок Миле Вукелић: Молим? 
 
Адв. Милан Камперелић: Да ли се и тим другим путем куда сте рекли да је 

пошао стиже до његове куће? 
 
Сведок Миле Вукелић: Стиже али само даље  мало, около вако. Даље, негде 

бачен према кући, према кући са мном иде, према кући његовој и мојој, а где сам казо ја 
......02:10;21.... мало даље. 

 
Адв. Милан Камперелић: Да ли се у периоду од Вашег повратка из Приједора 

назад у Босански Петровац па до овог Вашег саслушања 2010. године, водио још неки 
поступак у вези са убиством Мехмедовим? 

 
Сведок Миле Вукелић: Није ништа. 
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Адв. Милан Камперелић: А да ли Вас је неко саслушавао још некада? 
 
Сведок Миле Вукелић: Није никада.  
 
Адв. Милан Камперелић: Добро хвала. 
 
Сведок Миле Вукелић: Није никада. 
 
Председник већа: Окривљени имате неко питање? Да вам поставимо још нека 

питања. Кажете када сте се растали то јест када су они задржали Мехмеда, Ви сте 
наставили кући? 

 
Сведок Миле Вукелић: Да. 

 
Председник већа: Како нисте чули пуцањ? Кажу да је цело село чуло и околина 

пуцањ. 
 
Сведок Миле Вукелић: Па нисам могао чути, ....02;11;16 .....нит сам ја то, нит је 

он мого чути, пошто он као сада како да ти кажем брдо то и ја сам 'ото с ову страну 
стране, а кретали се они с ону страну.............. ту ђе смо ми ............. 

 
Председник већа: Ево да вам кажем Јелка Плећаш је изјавила да када сте Ви 

дошли то је био договор да Мехмед крене са Вама због куповине цигара. 
 
Сведок Миле Вукелић: Ма јок, какве цигаре. Па она нешто без везе, нити ја 

радим са тим, нит сам ја њи продавао. 
 
Председник већа: Па није питање дал радите него је био договор да Мехмед оде 

до Вас кући да узме те цигаре и да настави својој кући.  
 
Сведок Миле Вукелић: Ја о цигарама не знам ништа. 
 
Председник већа: Кажете радили сте као ноћни чувар јел тако? 
 
Сведок Миле Вукелић: Да, ал иначе сам ја свак са њим радио у сјечи, тад сам 

реко. 
 

Председник већа: Добро. У овом тренутку, само да се вратимо на овај тренутак 
када се ово догађа. Да ли сте имали лично наоружање? 

 
Сведок Миле Вукелић: Нисам ја ништа имо. 
 
Председник већа: Као ноћни чувар нисте задужили никакво лично наоружање? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не давају ми,...02;12;34... само смо се једним служили, 

пиштољ је био и ја дадем ономе, онај даде ономе, тако смо се служили стално, није то 
моје. 

 
Председник већа: Ево да Вас питам још да ли знате за неку погибију пре овог 

догађаја? Да ли су неки војници погинули на фронту пре овога 10-15 дана? 
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Сведок Миле Вукелић: А ђе знам за тога, тај је баш на фришко тај страдао дан-

два, тај младић. А гинуло се сваки дан.  
 

Председник већа: Не, знате ли за неку погибију где је више људи погинуло?  
 
Сведок Миле Вукелић: Па јесу у Петровцу али кад се то догодило, онда су 

18,17, туда неђе. 
 
Председник већа: Е то кад је тих 18 погинуло. Јел погинуо неко од Ваших 

рођака? 
 

Сведок Миле Вукелић: Јесте, али је погинули су онда пет, Ђуро један погинуо, 
то је мени од сестре моје. 

 
Председник већа: Значи, Ви сте му ујак? 
 
Сведок Миле Вукелић: Јесам, ујак. 
 
Председник већа: Он је погинуо са тих 18 људи? 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, не, тада, после. 
 
Председник већа: Ја сам мислио пре. Пре овог догађаја са Мехмедом. 
 
Сведок Миле Вукелић: Па гинуло се, мој нико није, мој није нико а Ђуро не 

знам кад је страдао, он је страдао. 
 
Председник већа: Овде сте споменули овог Шкорић Зорана.  
 
Сведок Миле Вукелић: Зоран је тада негде погинуо дан који горе-доле.  
 
Председник већа: Када сте се састали, када сте се видели сво четворо, кажете 

Вама је рекао да иде на једну страну, овде имамо изјаву Јелке Плећаш која каже да је 
после 20 минута чула запомагање Мехмеда. 

 
Сведок Миле Вукелић: Могуће после. 
 
Председник већа: Значи кад сте Ви кренули по ономе колико је Ваша кућа 

удаљена од овог места ако сте ходали нормално да ли сте Ви тад могли уопште да 
стигнете до куће? 

 
Сведок Миле Вукелић: Отприлике, не могу тачно да рекнем. Отприлике Јелка 

и ја смо 2 километра. Али то је било тачно на пола. 
 
Председник већа: На пола? Значи Вама је остало још километар да стигнете до 

куће? 
 
Сведок Миле Вукелић: Да, да, километар, да.  
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Председник већа: И кажете стигли сте и нисте чули никакав пуцањ? 
 
Сведок Миле Вукелић: Ма јок, ма кажем ти ја сам, ја сам у незнању сам ја  

отишао, нит знам како сам ишао путом. Један човек каже комшија ми, и видио мене. 
Што ти каже журиш нако? Па ја нећу да кажем ништа, реко па не знам ја реко нако ја 
идем. Нешто си ти мени вели смешан каже, али ја и не знам ни како сам ја дошао ни то 
не знам нако у ономе. Шта ја знам, тако он мени вели комшија, нешто си ми каже 
смијешан, па што ћу бит смијешан, ја сам журно ишао, шта ли. 

 
Председник већа: Питали су Вас да ли је на Вашој кући писало „убио си 

Мехмеда“. То су Вас питали. 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, не. Ништа није писало, него као да сам ја нешто 

урадио и не смијем доћ, тако је то писало и ја сам ишао у полицију и тај је дошао и 
прочитао и младић мени каже долази он опет који дан, вели ма не секирај се вели 
ништа, ја сам ту каже, пусти ко је писао то каже,  знам те каже. То је  тако је и било. 

 
Председник већа: Значи, писало је нешто на Вашој згради? 
 
Сведок Миле Вукелић: Писало да. 
 
Председник већа: Па шта је писало? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па како да ти кажем ако се вратим да ће тако нешто да 

убију, шта ли.......02;16:31 
 
Председник већа: А зашто? Који разлог?  
 
Сведок Миле Вукелић: Не пише ништа, о томе је ствар што не пише разлог, 

као да мене страше од нечега, ја не знам од чега ме тај страх, а овај комшија каже он је 
више био ту, Мирко Миловић, он је дошао, каже мени знаш ти шта овај Векић Ђуро, 
умро тај......., Рајков стриц дође, од Рајка овоме стриц... 02;17;00 ... каже. 

 
Председник већа: Јелка Плећаш још само да Вам кажем Јелка Плећаш је 

поменула да када сте дошли Ви нисте ни улазили у кућу већ да сте само били испред а 
да њих двојица уопште нису доручковали, него су били у колници. 
 

Сведок Миле Вукелић: Па јебем га ја, ја ти причам истину, ја ушао у кућу. 
Ушао у кућу, они доручкују а Миро ми рекао да је, углавном је река да је у кући, спаво 
тај у кући, ја сам дошао пошто ја њега добро знам и шалимо се. Ја њему кажем, а он сам 
каже еј ја сад стигао одоздо из Бјелаја, он сам прича. Ја ништа. А ја реко мени се чини 
да си ти спаво с њоме, циркус имо знаш, има ту ја са њом се шалим и с њиме. Каже она 
па не можеш ни ти са сваком каже спавати, матор сам вели, и тако ми се мало смијали и 
реко ајде ја морам бог те јебо благо имам, ја овце чувам... 

 
Председник већа: Добро. Да Вас питам још. Кажете да Вам је Јелка рекла да је 

чула да су овде окривљени Совиљ и Векић убили каже два-три дана после тога. Јелка је 
изјавила овде да Ви једно време нисте долазили код њих.  

 
Сведок Миле Вукелић: Па јесам. Шта да нисам? 
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Председник већа: Па нисте једно време дуже долазили после овог догађаја и да 

она није знала за ово убиство ко их је убио. Сад Ви кажете да вам је она рекла? 
 
Сведок Миле Вукелић: Јесте. 
 
Председник већа: Одакле њој сазнање? Ако Ви нисте причали који сте кажете 

овде видели да су њих ова двојица одвојили па одакле њој сазнање? Како је село почело 
да прича? 

 
Сведок Миле Вукелић: Ама видио њих неки ваљда тако преко главице да иду 

неки као причају, да их је видио и каже ја сам видио њих и викао је „шта радите“? Да 
им мајку њину, један овај да је вико, мени говори тај, село чуло знаш у путу и вику чуо, 
њега и село вели шта то радите, комшија ту један мени тако исприча. 
 

Председник већа: Добро. Има неко још питање?  На које околности да их 
суочимо?  Изволите. Не, он тврди да су они остали са њим. Добро. Ево можемо, али 
неће они се видети једино ако станете овде испред. Добро. Можемо технички можемо. 
Молим вас да станете вас двојица овде, у ствари један по један, прво нек стане Неђељко 
Совиљ на место за сведока односно окривљеног. Ја ћу Вам рећи Неђељко Совиљ је овде 
изјавио да сте се ви срели, да сте се поздравили да је свако отишао на своју страну, да 
сте Ви отишли заједно са Мехмедом. 

 
Сведок Миле Вукелић: Он може рећи шта хоће. 
 
Председник већа: Исто тако каже и Рајко Векић и такође говори да сте Ви при 

себи имали пушку тада. 
 
Сведок Миле Вукелић: Не, не, не, а ико ако тако говори... 
 
Председник већа: И то „паповку“ да сте носили. 
 
Сведок Миле Вукелић :  Ма како ћу ја, са посла ишао божји човече. 
 
Суд доноси 
 
                  Р Е Ш Е Њ Е  
 
Да се изврши суочење између Неђељка Совиља и сведока Вукелић Милета.  
 
Председник већа: Може ево, видите Вукелића сада испред Вас? То кажите 

њему што сте рекли сада нама а и Ви. Изволте Неђељко кажите то што сте рекли.  
 
Опт. Неђељко Совиљ: Како кажеш да ниси имао пушку? Пушку си носио.  
 
Сведок Миле Вукелић: Ја нисам имао пушку. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Како ниси носио? О рамену су носио „паповку“. 
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Сведок Миле Вукелић: Милиција била ако докажу они, то да, али ја нисам 
имао, и Јелка зна да нисам. 

 
Опт. Неђељко Совиљ: Имо си је сигурно.  
 
Сведок Миле Вукелић:......... ја ћу речи тачно ..... 02;21;15 ..ако кажу да смо се 

служили пушком, ја ћу рећи да је тачно, ал пиштољ имали „заставин“. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Ти само сваљиваш кривицу на нас. 
 
Сведок Миле Вукелић: Ја сам рекао оно што јест. Ја ћу теби рећ сваки дан то. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: То си све лагао што си рекао.  
 
Сведок Миле Вукелић: Ви сваки дан позовите мене, ја ћу то исто рећи.  
 
Опт. Неђељко Совиљ: Па што ниси пре рекао да је писало то на кући? 
 
Сведок Миле Вукелић: Па коме да рекнем? 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Па пре у изјави кад си давао. 
 
Сведок Миле Вукелић: У изјави? Знају они то, суд зна све и њима сам, коме ћу 

ја рећ? Суд све то зна, суд све зна. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: То није истина пре свега све. 
 
Сведок Миле Вукелић: Мореш ти рећи није истина, нећемо се ми клети, ти 

реци своје, а ја ћу своје. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Нити је мој отац претио. 
 
Сведок Миле Вукелић: Јес претио, сами у Санском Мосту. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Како претио? Сад је био ове године ишао тамо. 
 
Сведок Миле Вукелић: Па јес прије, дал је била прошла година, претпрошла, 

не знам. Ми смо сами били ја и он. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Па немој не знам, реци јел знам јел не знам. 
 
Сведок Миле Вукелић: Нисам писао ни дана ни године, али јесте претио ми у 

Санском Мосту, изашао је, нисам ни знао да је он ту и прилази ми он и тако ми говори 
да ће мене убит, да ће мене убит и то два пута ми каже. Немој јебем га ја Неђељко, 
немој. 

 
Председник већа:  Само молим Вас без псовања. Нема потребе. 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Реци ти као што јесте било, немој лагат, сваљујеш 

кривицу на нас.  
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Сведок Миле Вукелић: Ја што знам, то сам и рекао. Што ћу вам даље говорити, 

па даљега нема, па ви радите шта хоћете. Ја хоћу да сам ја поштен да останем  и мој син 
и шћер и отац и сви у... 

 
Опт. Неђељко Совиљ: Ти хоћеш да оправдаш себе да свалиш кривицу на нас. 
 
Сведок Миле Вукелић: Имам ја, мене зна свак, мене сви знаду.....ако су они за 

то да сам ја готов... 
 
Опт. Неђељко Совиљ: Зато што смо ми овамо, радимо овде, имамо куће, зато 

си свалио на нас кривицу. 
 

Сведок Миле Вукелић: Нек ти имаш, фала теби али ја сам морао да рекнем оно 
што јесте. 

 
Председник већа: Добро, хајде. 
 
Сведок Миле Вукелић: ............................. 
 
Председник већа:  Добро, Неђељко, сачекајте само, у реду је, у реду је.  
 
Сведок Миле Вукелић: .......................... 
 
Председник већа: Вукелићу у реду је. Сачекајте само. 
 
  Завршено суочење. 
 
Председник већа: Устаните Векићу. 
 
Сведок Миле Вукелић: Немам ја причат шта с њиме, кад он мени .....02;23;49  
 
Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
Да се изврши суочење између Рајка Векића и Вукелић Милета.  
 
Председник већа: Изволите Рајко. Реците то што сте рекли нама шта се десило.  
 
Опт. Рајко Векић: Како те није срамота? Ми кад смо ишли спремили смо, 

кренули смо на ратиште. Срели смо се прије шуме горе нег што причаш. Можда једно 
500 метара до 700 од Јелкине куће. Ишли смо код буразера да се спремимо да идемо на 
ратиште. Поздравили смо се, ти си прошао и отишао си. 

 
Сведок Миле Вукелић: Ма ниђе се ми нисмо.........02;24;28 
 
Опт. Рајко Векић: А после сваљиваш кривицу на нас. Што ниси раније рекао? 

Како наши родитељи су били тамо, нико их није звао, нико није испитивао ништа. Све 
док  ти ниси почео причат о нама.  
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Председник већа: Јел тачно то што каже Векић? 
 
Сведок Миле Вукелић: Мислим неколко народа не знам ја тако сумњам да 

мисли неко да сам ја то чино пошто поша човек са мном. Ја оћу да оправдам шта од 
човека зато што је поша са мном и даље нема приче, нико неће мене „а“ рећи и да смо 
ја и ти за' не мореш ти мени казати. .... ја то казати нећу, ја сам рекао оно своје, да мене 
коље одмах и ти и Раде, било ко. 

 
Председник већа: Јел тачно да су... 
 
Сведок Миле Вукелић: ...................... 
 
Председник већа: Вукелићу, Вукелићу, да ли је тачно да су они долазили код 

вас? Ево сад кажите то Векићу. 
 
Сведок Миле Вукелић:  Јесте тачно и казали су све шта су учинили, ђе је човек, 

ти да мени то говориш. То су твоје приче. 
 
Председник већа: Јел тачно то? 
 
Опт. Рајко Векић: Како можеш лагат кад смо ми, нисмо ни долазили код тебе 

кад смо ишли код буразера да се спремимо да идемо на ратиште. 
 
Сведок Миле Вукелић: Не питај ме ништа. 
 
Опт. Рајко Векић: И како можеш лагат? 
 
Сведок Миле Вукелић: Ја сам казо што сам знао и здраво. Јел сам ја ту .....да ме 

неко туда мутља. 
 
Председник већа: Дал би били љубазни да вратите сведока на место?  
 
Сведок Миле Вукелић: ...... никад ја то нисам ...... 
 
Констатује се да је сведок устао са места у суду Босне и Херцеговине, те је од 

стране стручног сарадника враћен на место. 
 
Председник већа: Чули сте. Ви сте остали при своме, он је остао при своме.  
 
Сведок Миле Вукелић: Да, ја остајем.  
 
Председник већа: Значи, када сте се видели није Мехмед отишао са Вама? 
 
Сведок Миле Вукелић: Није. Јесте дотле док су они срели, дотле је ишао. 
 
Председник већа: Чули сте Векићу шта каже јел тачно то? 
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Опт. Рајко Векић: Не, Мехмед је отишао с тобом. Како можеш лагат кад смо те 
срели, поздравили смо добар дан. А шта би ми имали против Мехмеда нешто кад су 
његов брат и братанац били с нама на линији, спавао с нама, како да... 

 
Сведок Миле Вукелић: Ја не знам. Ја само говорим шта знам а што не знам ја 

не причам. Ја везе немам шта је било линија, кад шта је било. Ја знам што сам ја радио. 
 
Опт. Рајко Векић: А како нам можеш, кривицу сваљиваш на нас све. 
 
Сведок Миле Вукелић: Нисам ја слаго ништа. 
 
Председник већа: Добро. Хвала Вам. Завршили смо. Седите.  
 
Констатује се да је завршена радња суочења између оптуженог Рајка Векића и 

сведока Вукелић Милета. 
 
Председник већа: Питања више нема?  
 
То је све што има да изјави. 
 
Председник већа: Хвала Вам што сте дошли. Можете да идете, слободни сте. 

Довиђења. Нек уђе овај задњи сведок Мухамед Бећиревић. 
 

Председник већа: Нема потребе више, хвала Вам. Бећировић. 
 
   
  СВЕДОК МУХАМЕД БЕЋИРЕВИЋ 
 
 
Председник већа: Добар дан господине Бећировићу. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Добар дан. 
 
Председник већа: Бећиревић у ствари, извињавам се.  
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Да. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока. Узећемо Ваше личне 

податке. Имамо податке које сте Ви дали у записнику о саслушању сведока 29.09.2010. 
То је кад је било Унско-Санском кантону. 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Јесте. 
 
Председник већа: Па да прочитамо само па Ви кажите ако има неке измене. Од 

оца Изета јел тако? Мајке Милке, рођени сте 17.06.1979. године, у Босанском Петровцу. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Јесте. 
 
Председник већа: Сада живите у Бјелају, шумски техничар сте по занимању са 

средњом стручном спремом? 
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Сведок Мухамед Бећиревић: Јесте. 
 
Председник већа: Овде окривљене Неђељка Совиља и Рајка Векића познајете? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не познам. 
 
Председник већа: Нисте у завади нити сродству? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Нисмо. 
 
Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, исто тако не морате да 
одговарате на питања која Вас односно Вашег блиског сродника може довести до 
тешке срамоте односно кривичног гоњења. То Вам је јасно? Е сада ћете положити 
заклетву. Ја ћу Вам само рећи текст и понављајте за мном. Заклињем се својом чашћу. 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Заклињем се својом чашћу. 
 
Председник већа: Да ћу о свему што будем питан говорити истину. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Да ћу о свему што будем питан говорити истину. 
 
Председник већа: И да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: И да ништа од оног што ми је познато нећу 

прећутати.  
 
Председник већа: Хвала. Као што сам рекао овде су Неђељко Совиљ и Рајко 

Векић оптужени да су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног 
становништва. Догађај је из децембра 1992. године, убиство Мехмеда Хркића. Ви сте 
тада били једном делу тог догађаја присутни када сте имали 12 година јел тако? 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Јесте. 
 
Председник већа: Па испричајте шта је Вама познато у вези тога? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Мени овај што је било познато ја сам отишао с 

намером да се провозам с коњским колима до ове Јелке Плећаш.  
 
Председник већа: Шта је било даље? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: И после је овај Мехмед ишао по брашно неко  и 

намернице неке и то и ми смо тамо отишли и тако су тамо ракијали, тако да је он остао 
тамо. А ја сам довезао коњска кола и коња кући. А он је остао у Мехмеда. 

 
Председник већа: Колико Ви далеко сте становали од Мехмедове куће? Или од 

Плећашеве? Јел сте били близу то? Јел то исто село? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па јесте исто село али 2 километра. 
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Председник већа: То је планинско село јел тако? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Да, да, јесте, јесте. 2,5 – 3 км, ту је негде. 
 
Председник већа: Вама није познато после шта се десило са Мехмедом? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па сутрадан је довезао га овај Ђорђе Салапура и. 
 
Председник већа: Јел сте били ту присутни? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Нисам, али тако сам чуо довезао га овај мртвог. 
 
Председник већа: А тај дан кад се десило убиство јел сте чули неку пуцњаву? 

Пуцњаву неку? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Нисам чуо. 
 
Председник већа: Јел сте били тад у селу? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па јесам био али нисам чуо ништа. 
 
Председник већа: Добро. Ево сад ће Вам поставити питања тужилац, а онда и 

друге странке у поступку.  
 
Заменик тужиоца: Добар дан. Снежана Станојковић заменик тужиоца. Ми 

имамо овде изјаву коју сте Ви дали вашој полицији али ја бих волела само да ми кажете 
да ли се уопште у Бјелају причало о томе како је страдао Мехмед? 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па да. 
 
Заменик тужиоца: Па јел сте Ви нешто чули кажите ми. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па чуо сам од људи нако да се говорило да су га 

убили та два момка што су  на тим, Совиљ како Недељко и овај други. 
 
Заменик тужиоца: Јел се сећате од кога сте то чули? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па нешто сам тако, ја сам био исто мали тад 12 

година сам ја имао, тако причало се по селу и то. 
 
Заменик тужиоца: Кад кажете тако се причало по селу, јел се то причало 

непосредно после догађаја или неком другом приликом? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: После, после догађаја.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми јел се то причало међу вама Муслиманима или 

и међу Србима? 
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Сведок Мухамед Бећиревић: Па сад шта ја знам. Па не знам то како да вам 
кажем. 

 
Заменик тужиоца: Ако можете, ако не можете није. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па не могу не знам. Једноставно не знам.  
 
Заменик тужиоца: Да ли се сад у Бјелају прича нешто у вези убиства Мехмеда? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Што се тиче не приче се ништа. Не знам. 
 
Заменик тужиоца: Хвала толико. 
 
Председник већа: Одбрана изволите. Има питања? Нема? Има.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Добар дан. Душан Јанићијевић ја сам адвокат Совиљ 

Неђељка. Хтео сам да Вас питам кад сте дошли код Плећаша при казану, да ли је било 
лепо расположење или је личило да је нека свађа? Чега се ви сећате? 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па било је колко ја знам, било је лепо време. 
 
Председник већа: Не, расположење пита, расположење не за време. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Расположење је исто било добро док сам ја био. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли Вам је познато да ли је Мехмед био са неким у 

лошим односима?  
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не знам, не знам.  
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли је Мехмед имао оружје? Да ли знате о томе 

нешто? Пиштољ или пушку том приликом или уопште? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Колико ја знам да није. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте чули за неког другог са се сумња да је убио 

Мехмеда? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Молим? 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли сте чули да се на неког другог сумња да је 

убио Мехмеда? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не, нисам, нисам. 
 
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала Вам. 
 
Председник већа: Одбрана има још питања? Окривљени? Ево овако да вам 

поставимо још нека питања. Да ли познајете Вукелић Милета? 
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Сведок Мухамед Бећиревић: Не познајем, не познајем. 
 
Председник већа: Не познајете га? Не знате га? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не знам. 
 
Председник већа: То су Вас питали. Колико је после овог догађаја почело да се 

прича да су могући извршиоци овог кривичног дела Неђељко и Рајко Векић? Кад је то 
почело да се прича? 

 
Сведок Мухамед Бећиревић: Сад кад је почело. 
 
Председник већа: Јел прошло неко време? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па не знам кад је почело то.  
 
Председник већа: Одмах после тог догађаја да ли се тада причало нешто у вези 

тога или после 2, 3, 5 година кад је кренула прича?  
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па сад ни то не знам, како сам чуо после рата 

тако нешто. 
 
Председник већа: Значи тек после рата је почело да се прича да су они могући 

извршиоци? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Да, да.  
 
Председник већа: Пре тога нисте чули никакву причу? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Па нисам баш конкретно оно. 
 
Председник већа: Знам да сте тада били дете, имали сте 12 година. Да ли Вам је 

познато да ли је била нека погибија војника Петровачке бригаде пре тог догађаја? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не знам. 
 
Председник већа: Не знате то. Да ли знате да је сем Мехмеда убијено још неко 

лице у Бјелају или околини села који с били у овој општини? Не знате? 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Не знам. 
 
Председник већа: Има још неко допунско питање? Нема. Хвала Вам што сте 

приступили и што сте сведочили. Више немамо питања. Можете да идете, довиђења. 
 
Сведок Мухамед Бећиревић: Довиђења, хвала.  
 
Председник већа: Уједно да се јавимо. Хвала вам што су дошли ови сведоци. 

Завршили смо данас. Можемо да. 
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Стручни сарадник Суда Босне и Херцеговине: Нема на чему само да Вас 
обавестим, судија је раније отишао, имао је обавеза тако да ја сам у сваком случају. 

 
Председник већа: Ту сте Ви били. Хвала Вам још једном. Довиђења. 
 
Стручни сарадник Суда Босне и Херцеговине: Пријатно.  
 
Председник већа: Можете да се одјавите са Судом Босне и Херцеговине.  
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се направи пауза од 15 минута, ево до 16 часова.  
 
  
Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
Да се главни претрес настави у 16 часова и 10 минута. 
 
Да ли има неких нових предлога у допуну доказног поступка? То ме само 

занима. Ви сте изнели овај предлог, ми смо саслушали оца, њега треба позвати поново 
јер он мора да се појави имајући у виду што је привилегован сведок. Само изволите. 
Само микрофон укључите. 

 
Адв. Милан Камперелић: Адвокат Милан Камперелић бранилац Векић Рајка. 

Евентуално сам хтео да у допуну доказног поступка предложим да се позове и укратко 
саслуша балистичар на околност неспретно записано да је пуцано из рафалног оружја. 
Пошто првенствено рафално оружје је аутоматска пушка, у игри је још полуаутоматска 
„паповка“ такозвана за коју лично као војник којом сам био дужен знам да може и она 
да пуца рафално, наравно, тај рафал је кратак и благим притиском на ороз може и она 
рафално да пуца, она је ограничена, има оквир са 10 метака али то сад није моје, ја сад 
причам овако као лаик. 

 
Председник већа: Пазите, неспорно је да и једна и друга пушка могу да пуцају и 

појединачни метак и могу рафално. 
 
Адв. Милан Камперелић: Јесте. Али нису употребљене, да. А метак је исти. 
 
Председник већа: Неспорно је да је он убијен са три метка, то је све што смо 

рекли неспорно, једино је спорно ко је извршио то кривично дело. 
 
Адв. Милан Камперелић: Са два, са два пише и у екхумацији, погођен је са два, 

пише и записнику о увиђају и у ексхумацији. Да је са два погођен. 
 
Председник већа: Три су се чула значи. 
 
Адв. Милан Камперелић: Да, три су се чула према верзији. 
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Председник већа: Не спори што каже. 
 
Адв. Милан Камперелић: Па добро, ето то и не оспоравам, али није оружје као 

рафално употребљено то, зато сам и оставио Вама на оцену. 
 
Председник већа: Ствар суда да ли ће да прихвати, нема потребе да вршимо 

нека вештачења, питаћемо. 
 
Адв. Милан Камперелић:  Не, не, не. Па ја не бих да развлачите и стварамо 

трошкове око нечега што је готово неспорно. Него, евентуално сам то предложио, не 
очекујем ни да ћете усвојити. Ето не мора ни да иде као предлог. Ево, одустаћу од тога 
па немам. Ја немам нових предлога за допуну доказног поступка. 

 
Председник већа: Тужиоче има ли неки нови предлог сем да се изведу ови 

докази који су... 
 
Заменик тужиоца: Да, ово што смо иначе предложили.  
 
Председник већа: Значи остајете при том? Онда ћемо на следећем претресу да 

прочитамо и ове доказе али да позовемо оца Неђељка Совиља. Ми ћемо га позвати, ако 
он због својих година не може да дође, то није проблем. Значи, он само мора да буде 
уредно позван.  

 
Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
Да се данашњи главни претрес одлаже. 
 
За следећи главни претрес позвати сведока Совиљ Радета, са адресе у списима. 
 
Следећи главни претрес заказује се за: 
 
07.март 2013. године, у 09,30 часова, судница број 4 
 
Значи ако изведемо све доказе, дошли смо до завршних речи, па да знате да 

спремите и завршне речи, можда ће се тада одржати и завршне речи поводом овог 
поступка.  

 
Ето то је све.  
 
 
ЗАПИСНИЧАР,                                             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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