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 К-По2 7/2014 
 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 26. oктобра  2015. године 

 
 

Председник већа: 26.10.2015. година, наставак главног претреса у предмету 
Вишег суда у Београду – Одељење за ратне злочине, К-По2 7/14 против оптуженог 
Чанковић Митра због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из 
чл.142 став 1 КЗ СРЈ по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, 
КТО 4/14 од 09.04.2014. године. 
 

Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, 
-оптужени Митар Чанковић, 
-бранилац оптуженог, адвокат Гордана Божиловић Петровић. 
 
Да ли су приступили сведоци Марић Предраг, Бурић Жељко и Жујић Драго?  
 
Присутни сведоци: Марић Предраг, Бурић Жељко и Жујић Драго. 
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

НАСТАВЉА СЕ главни претрес прекинут дана 09.09.2015. године, у фази 
доказног поступка. 

 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у доказном поступку изведе доказ саслушањем сведока Марић Предрага. 
 
Позовите сведока Марић Предрага. 

 
Сведок Предраг Марић 

 
Председник већа: Браниоче, за сведока Жујић Драга исправили су нас када су 

нам доставили извештај о уручењу позива, да се он зове Жујић Драган, а не Жујић 
Драго. 
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Адв. Гордана Божиловић Петровић: Адвокат Гордана Божиловић Петровић. 
Могуће је, ја сам добила информацију од окривљеног.  

 
Председник већа: „Поводом замолнице достављамо одговор уредно потписану 

достаницу о уручењу писмена Жујић Драгану“. Добро, видећемо, сведок је ту, па ћемо 
разјаснити. 

 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Видећете сада, важи, хвала. 
 
Председник већа: Марић Предраг, је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић: Јесте. 
 
Председник већа: Даћете нам Вашу личну карту да утврдимо идентитет. 
 
 Сведок Предраг Марић, идентитет утврђен увидом у личну карту издату од 

државе Босне и Херцеговине под, само да видимо, МУП Републике Српске, 
Лакташи, је ли тако, под бројем 530МО1990.  

 
Изволите Вашу личну карту.  
 
Сведок Предраг Марић: Хвала. 
 
Председник већа: Реците ми Ваше личне податке, рођени сте, када и где? 
 
Сведок Предраг Марић:02.01.1969. године у селу Кијеву, општина Сански 

Мост. 
 
Председник већа: Од оца? 
 
Сведок Предраг Марић: Оца Јове. 
 
Председник већа: По занимању сте? 
 
Сведок Предраг Марић: Електротехничар за електроинсталације. 
 
Председник већа: Добро, да ли познајете оптуженог Чанковић Митра? 
 
Сведок Предраг Марић: Од 1993. године га познајем. 
 
Председник већа: Како га знате? 
 
Сведок Предраг Марић: Зато што сам тада први пут ступио у јединицу Шесту 

бригаду, Шесту санску бригаду. 
 
Председник већа: И тада сте га упознали? Да ли сте са њим у сродству или сте 

можда у завади? 
 
Сведок Предраг Марић: Не, ни у сродству, ни у завади. 
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Председник већа: Ни у сродству ни у завади? Ви сте предложени од стране 
оптуженог Митра Чанковића и његовог браниоца да будете саслушани у овом 
кривичном поступку. 

 
Сведок Предраг Марић: Јесте. 
 
Председник већа: Као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног 

исказа представља кривично дело, за које против Вас може бити вођен кривични 
поступак. Не смете прећутати ништа од онога што Вам је познато о овом догађају, због 
кога сте и позвани да сведочите. Нисте дужни да одговарате на питања, којима бисте 
себе или свог блиског сродника довели до кривичног прогона, изложили знатној 
материјалној штети или тешкој срамоти. Да ли сте схватили упозорење? 
 

Сведок Предраг Марић: Разумем. 
 
Председник већа: Добро. Дужни сте да положите заклетву као сваки пунолетни 

грађанин који сведочи. Да ли се заклињете да ћете пред судом говорити само истину и 
да нећете прећутати ништа од онога што Вам је познато? 

 
Сведок Предраг Марић:  Заклињем се. 
 
Председник већа: Сведок опоменут на дужност из чл.95 став 1 и 2 ЗКП-а, након 

положене заклетве, на основу чл.96 ЗКП-а, изјави: 
 
Добро, Ви сте предложени као сведок на околности које су се дешавале у месту 

Кијево – Сански Мост у периоду када, током 19.09., конкретно на дан 19.09.1995. 
године, када је дошло до хапшења и притварања цивила насеља Кијево – Сански Мост. 
Реците нам, шта Вам је познато о том догађају, а након тога постављаће Вам питања 
бранилац окривљеног, окривљени и заступник оптужбе. Изволите. 

 
Сведок Предраг Марић:  Па овако, лично тај септембар месец је био јако 

компликован, на том тамо подручју. Наша јединица, Шеста бригада се у том моменту 
налазила на градачачком ратишту, значи три батаљона наше бригаде су доле на 
Градачцу. Па негде, шта ја знам, можда половином септембра, ја не знам тачне датуме, 
да ли је то био 15., 16. или 17., није ми јасно, сада датум тачно, један од батаљона, тај 
први батаљон Шесте бригаде је добио наредбу да се возом пребаци из Милошевца у 
Приједор, а из Приједора аутобусима за Сански Мост, зато што је претила опасност, 
негде су линије горе пукле, на бихаћком ратишту и претило је да Сански Мост „падне“. 
Овај, и тако је и било. Не знам тачно датуме, значи када смо ми, овај, као воз и кренули 
смо и у Приједору смо сачекали аутобусе и једно три, четири аутобуса, значи један наш 
батаљон тај први је потрпан у аутобусе и на улазу у Сански Мост, значи има пут за 
Кључ, а има пут за Крупу, ми смо одвојени на пут за Крупу и упућени смо горе негде 
на подручје Грмеча. Не знам тачно локацију, али мислим да је негде Међеђе брдо то где 
је она чувена бодња бикова, значи ту смо негде истоварени и фактички одмах је и 
настала борба, зато што су њихове јединице већ биле на том Међеђем брду. На том 
Међеђем брду смо се задржали, сада не могу тачно, да ли смо пет, шест дана. Стизале 
су јединице, различити батаљон, сански, значи све је подигнуто што се могло подићи. 
Ми смо ту некако тих четири, пет, шест дана водили борбу, значи ту су заустављени, 
заустављене те њихове јединице. У међувремену ми смо чули да од подручја Кључа да 
је горе проваљена линија, а наша су села, значи та Томина, овај и Кијево ти Лужани и 
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тај сав горе део, значи ова страна од Кључа из Санског Моста према Бања Луци и чули 
смо да је Пета козарска, део Пете козарске да је дошао на то подручје и да су вођене 
борбе у том подручју Томина. И пошто смо ми родом одозго и породице горе, ми смо 
инсистирали да бар петнаестак, двадесет људи, колико може да се пусти, да оде да види 
шта се дешава на том подручју, значи нашег дела. И одобрено нам је један дан, сада не 
знам да ли четврти, пети, шести дан, сада не могу се сетити и ми смо кренули пешке са 
тог, после сам ја сазнао да је то Станића брдо, значи испод Међеђег брда има то 
брдашце, то је Станића брдо, кренули смо пешке... 

 
Председник већа: Добро, само моменат. Не бих Вас прекидала, али ради 

прецизности записника, кажете – одобрено. Одмах нам реците, ко Вам је одобрио и „ми 
смо кренули“  - ко је кренуо? 

 
Сведок Предраг Марић:  Одобрено је од стране команде батаљона, сада не 

знам тачно ко је био, верујте командант батаљона тада, верујте да не знам име, да ли је 
био, не знам тачно име, не знам, углавном кренуло је нас можда петнаест, двадесет 
људи. И кренули смо пешке, већ је било после подне, значи после 12, септембар је 
мјесец и негдје пред вече смо стигли у Здену. Значи, Здена је једна, па не могу ја рећи 
да је Сански Мост неки велики град, али је предграђе као Санског Моста. И ту смо се 
разилазили. Ја сам у насељу Зденца имао стрица са кућом, он је живео и радио у 
Аустрији, али стрина је са дјецом била ту и ја сам и мој кум Жељко Бурић одлучили да 
нећемо ићи даље, пошто су војске на све стране, значи стигла је Пета козарска, стигло 
је јединица, ја не знам ни које војске све није било. Значи и решили смо да нећемо ићи 
кући, да ћемо преспавати ту у Санском Мосту. И са нама је ту био и Митар Чанковић. 
Ми смо се значи то поподне раздвојили и ја сам и мој кум Жељко Бурић отишли значи 
преспавали код стрица у кући. Ја сам код стрица затекао значи стрину, дјецу и затекао 
сам своју бившу супругу са нашом кћерком која је тада имала 10 мјесеци. Е, само што 
нисам још нашао дједа, пошто смо ми живјели са мојим покојним дједом у кући. Он је 
значи остао горе на том подручју Кијева. Ја смо и кум Жељко преспавали ту ноћ, значи 
ујутру смо доручковали, попили кафу и можда око, шта ја знам, можда око пола девет, 
девет, пола десет, кренули смо пјешке за Кијево, нас двојица сами значи, а ови су 
остали, који су са нама сишли са тог Станића брдо, они су ишли, тражили породице, 
сваки је имао некога у Санском Мосту, да ли су отишли кућама, да ли својим, да ли су, 
углавном борбене линије су већ вођене према подручју Томина, а то је главно, 
централно село, ту на том подручју. И ја и кум Жељко смо значи пјешке попреко, има 
стара цеста, овај, према Кључу, „крива цеста“ се зове и туда спустили...попели се уз 
брдашце и спустили се већ са тог брдашца и када се спушта, иде се у наше то село 
Кијево. И прво што смо запазили, наишли смо прво на неке, има ред хрватских кућа 
значи и нигде живог нема у кућама, значи нема цивила апсолутно, стока хода по 
баштама, по, капија нека отворена, нека затворена и сада дођемо на главну ту, пошто 
село води са те магистрале Сански Мост – Кључ, има асфалтни пут, четири километра, 
асфалт и кроз центар села иде. И сада ту има доста, село је било мешовито, значи има 
доста муслиманских кућа, српских кућа, тамо један заселак наш тај и има доста 
хрватских кућа на улазу села, али је село било тотално празно, значи тотално празно, 
само стока и овај, тако, нека кућа откључана, нека закључана, нека капија отворена, 
затворена. И прво што смо када смо прошли, нисмо ишли кроз читаво село, наш засеок 
се одваја десно, у центру села па се одваја и одемо код кумове куће, он је живео сам. И 
ту нађемо кућу закључану, ништа није дирато, значи ништа, није било борбених 
дејстава, није ништа запаљено, није ништа. Откључамо кућу, он откључа и уђемо у 
кућу и оно ништа, значи све је тако стандардно. И сада наша кућа је једно петсто 
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метара, одвојена, значи издвојена ван села према бањалучкој регији, овамо према Бања 
Луци. И ја одем горе да нађем дједа и нисам нашао дједа, тај први дан. И шта ћемо 
сада? Већ је после подне, немамо куд, вратимо се код кума и преспавамо ту ноћ. 
Сутрадан попијемо кафу,  рекох, идемо сада тражити мог дједа, значи. И у међувремену 
он је ујутру дошао, било је неке стоке и живине и тако и он је дошао да намири то и ми 
га нађемо. И тај дан смо значи провели са њим. Он није хтео да иде уза Сански Мост, 
један део становништва је избегао горе према Трамошини, према Бања Луци. И он је 
био са њима и он је отишао горе, ја смо се и кум са њим поздравили и ми смо  се тај дан 
поподне, значи предвече вратили у село Лужани. У Лужанима је, да ли је то била 
команда Пете козарске бригаде, немам појма шта је било, било је ту већ доста војске, 
овај. И међу тим војницима било је ових наших скоро сви што су сишли са тог Станића 
брда, дошло је још неких, значи пошто је та линија на Станића брду попуњена другом 
војском, па су људи, ти наши са тог терена пуштени да се затвори овамо линија значи 
према Кључу, према, где је била Пета козарска, Томина, тај део. Ту смо у Лужанима 
преспавали ту ноћ. И сутрадан су они, пошто је мањкало војске, наших, па можда неких 
тридесет-четрдесет људи, те томанске чете, значи Првог батаљона, је послато у 
испомоћ њима на обалу реке Сане, али са ову страну, према Санском Мосту, а мост за 
Кључ тај горе, он је био порушен. Ми нисмо знали ко је са друге стране, да ли и нисмо 
ни прелазили, него смо држали ту линију. Ту смо линију држали, па шта ја знам, са три, 
четири, пет дана, све је то септембар месец, крај септембра мјесеца, када је Пета 
козарска затворила дефинитивно још јединица, затворила ту линију према Кључу. 
Једно јутро је дошла наредба, дошао је аутобус и нас је покупило у аутобус и нас је 
вратило поново значи на то Станића брдо, ту је линија нешто мало померена, а нешто 
није, отприлике на истом месту где смо са Градачца дошли први. Значи то је могао 
бити негде већ крај септембра. Борбе су трајале, линија се померала тамо-вамо и то је 
тако трајало до 10. октобра. До 10. октобра ми смо дошли под Корчаницу, значи то смо 
прешли један део, појас тог Грмеча и један дан поподне само је рекао да се ми морамо 
повући на те фактички прве положаје, на то Станића брдо. И ми смо се повукли ту и 
само је навече дошла наредба да се морамо повући према Приједору, да је Сански Мост 
пао. Значи, када смо се повукли, то је расуло опште  било, више се није знало ни ко је, 
ни шта је, ни гдје је ко, ни... То Вам је то, отприлике. 

 
Председник већа: То је то, изволите браниоче, да ли имате питања? 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Гордана Божиловић Петровић, адвокат. 

Да Вам питам, молим Вас, у том периоду, значи у IX месецу, да ли сте имали неке 
униформе, да ли сте носили униформе? 

 
Сведок Предраг Марић:  Па претежно смо ми били, ми смо сви добивали 

зелене униформе, СМБ униформе, значи вјетровке зелене и зелене оне СМБ хлаче и 
војничке чизме и кошуљу. Није то било маскирних униформи, ретко ко. 

 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Да ли се сећате... 
 
Председник већа: Само моменат. Кажете,“ретко ко“. Шта значи „ретко ко“ да је 

имао? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па неко ко је рецимо купио неки материјал, било па 

му проширено, значи није војска делила апсолутно није имала маскирне униформе. 
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Председник већа: Да ли се сећате конкретно некога ко је имао, да ли је у Вашим 
тим јединицама, у Вашој чети, да ли је имао неко маскирну униформу? 

 
Сведок Предраг Марић:  Па можда хлаче неке, тако отприлике нешто. 
 
Председник већа: Како је изгледала та маскирна униформа? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, није редовне војске, тако неке, платна ова. 
 
Председник већа: Шарено, различите боје, је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да. 
 
Председник већа: Добро, изволите, браниоче. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Да ли се сећате Чанковић, да ли је носио 

неку униформу? 
 
Сведок Предраг Марић:  Чанковић је носио зелену јакну, ветровку. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Да ли сте га видели још у некој 

униформи, сем у тој? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  У том периоду? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, СМБ хлаче и СМБ кошуља и СМБ вјетровка, 

значи зелена. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Реците ми, молим Вас, да ли сте имали 

неки амблем на униформи? 
 
Сведок Предраг Марић:  Војска Републике Српске, ту. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Да ли се сећате за Чанковића, да ли је он 

имао амблем? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па на вјетровкама смо имали то претежно. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Јесу сви имали исте амблеме? 
 
Сведок Предраг Марић: Па, претежно, сви коме се није откинуло или коме 

није приликом прања спала, она се откине, па остане онај, али се зна где је био знак. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Добро, да ли је неко можда имао неки 

други амблем или нешто тако? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, не. 
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Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Ништа друго није било што би могло 
бити...? 

 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Да ли је био неко ко је евентуално био у 

цивилу или тако нешто? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па било је људи којима је било хладно, па обуче још 

неки, како Ви кажете, гуњ, кожул, нешто обуче тако, то је то било. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Хвала, немам више питања. 
 
Председник већа: Тужиоче, изволите. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан, Снежана Станојковић, заменик тужиоца за ратне 

злочине. Кажите ми, господине Марићу, од места Станића, одакле Ви крећете, како сте 
ово описали, до Кијева, колико има отприлике километара? 

 
Сведок Предраг Марић:  До Санског Моста има око петнаестак – двадесет, а од 

Санског Моста до Кијева још по, овим централним магистралним путем до Кључа има 
десет, али куд смо ми ишли попреко, има пет-шест, седам километара. 

 
Заменик тужиоца: Значи то је та раздаљина. 
 
Сведок Предраг Марић:  То је. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли када се Ви спуштате по тој одлуци са 

Грмеча, како је гласила та одлука, зашто Ви силазите доле? 
 
Сведок Предраг Марић:  Силазимо да видимо, да нађемо, једноставно да 

видимо шта нам се десило са породицом, пошто су борбе већ биле, то је све село до 
села, Томина, Кијево и Лужани, то је фактички село до села. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, одакле добијате те информације, да ли се сећате, 

Ви на Грмечу, информације са терена? 
 
Сведок Предраг Марић:  Везом. 
 
Заменик тужиоца: Везом? Ко је био командант Вашег батаљона? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не знам у то вријеме тачно ко је био. Док смо били, 

један део је био командант Колар, а после када су нас пребацили са Градачца овамо, 
вјерујте ја не знам ко је преузео команду. 

 
Заменик тужиоца: А знате да је неко преузео? 
 
Сведок Предраг Марић:  Неко је морао бити командант. 
 
Заменик тужиоца: Зашто је неко преузео? 
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Сведок Предраг Марић:  Неко је морао, али не знам тачно. 
 
Заменик тужиоца: А где је Колар отишао ако је неко преузео команду? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па немам појма, можда је послат на неке друге 

активности, немам појма. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, тада када Ви силазите, ко је, данас сте нам 

описали да сте тражили да идете да видите шта је са Вашим селима, са Вашим 
ближњима. 

 
Сведок Предраг Марић:  Да, да. 
 
Заменик тужиоца: Па кажите ми, од кога Ви то тражите? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па тражим од своје команде, једноставно. 
 
Заменик тужиоца: И ко Вам је онда из команде рекао? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па највероватније од команданта батаљона тада и 

заменика његова или шта ја знам ко је, било је тих неких моралиста, шта ја знам неких, 
преко моралиста и преко веза су највише долазиле информације шта се дешава тамо, 
шта се дешава овамо. Углавном, то је био толики хаос, да ја Вама не могу описати, 
значи колики је хаос, када се војска одједанпут расула, један батаљон значи бригаде 
пребацио овамо горе, а линије пукле, на Градачцу остала два батаљона горе; Пета 
козарска дошла, њихов један батаљон, да ли је више дошло, не знам, да затвори то горе 
према Кључу. 

 
Заменик тужиоца: Али су радиле везе и координирали су војску? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, највероватније је био Кризни штаб у Санском 

Мосту и цивилни и војни, верујте ми, ја сам обичан војник био, ми смо обични војници 
били. 

 
Заменик тужиоца: Па зато ме занима, како то обична војска овај стихијски 

силази, претпостављам...? 
 
Сведок Предраг Марић:  Нисмо ми стихијски сишли. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми онда како сте то? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, чекали смо четири, пет, шест дана да се ту 

успостави, дошао је још неки, дошао је раднички батаљон, дошло је ту војске, не знам 
ни одакле, верујте је долазило војске. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, је ли било у то време смене војника? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, све је подигнуто што се могло подићи. 
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Заменик тужиоца: Значи, није било у овом случају конкретно, када Ви 
силазите, да је дошла нека војска? 

 
Сведок Предраг Марић:  Дошла је војска горе на линију, али нисми ми могли 

добити смене да би ти сада могао отићи кући, па бити као што је било 15, 15 дана, то 
није било шансе. И ово што смо ми, овај добили, издејствовали једноставно да се оде да 
се види само шта је са породицама, ништа друго. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, јесте имали неке инциденте док сте то силазили? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Нисте имали неке? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Да сте се сусрели, овај, прса у прса са армијом БиХ? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, то је први пут, то се десило други пут, када је 

дефинитивно Сана пала, тада су. 
 
Заменик тужиоца: Пошто сте нам овде детаљно описали Ваше кретање и 

кретање Вашег кума, док сам код кума, има ли кум надимак? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Жељко? 
 
Сведок Предраг Марић:  Жељко Бурић, једноставно. 
 
Заменик тужиоца: Није имао надимак, не? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми онда, са Вама је са Градачца кренуо и оптужени 

Чанковић Митар? 
 
Сведок Предраг Марић:  Јесте. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, до ког момента сте Ви заједно, обзиром да сте 

нам описали да сте преноћили прву ноћ ту, па другу? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, заједно смо до тог силаска нашег у Сански Мост, 

у Здени смо се раздвојили то предвече, то вече. 
 
Заменик тужиоца: И када га после тога видите? 
 
Сведок Предраг Марић:  Видим га када смо се ја и кум вратили, значи када сам 

ја нашао дједа, други дан и када смо се поподне вратили у Лужане. 
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Заменик тужиоца: Значи, видите га у Лужанима? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, након фактички два дана. 
 
Заменик тужиоца: Да ли разговарате са њим? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ма не, тада је он, део Пете козарске је дошао ту. 

Можда смо се ми поздравили или нешто, али да смо нешто детаљно причали о нечему, 
не. 

 
Заменик тужиоца: Да ли Ви знате када је овај пао Сански Мост? 
 
Сведок Предраг Марић:  10. октобра. 
 
Заменик тужиоца: А да ли Ви знате да ми причамо о догађају од 19. септембра 

1995. године? 
 
Сведок Предраг Марић:  Познато ми је, пошто је рекла судиница. 
 
Заменик тужиоца: Па сам хтела само да нам разјасните то, пошто данас кажете, 

пао Сански Мост и пробијају се линије, ужурбано се ради на одбрани села, на одбрани 
мештана, па сада само сам хтела да видим, да ли сам добро разумела. Нисмо ни у истом 
месецу чак.  

 
Сведок Предраг Марић:  Добро, разумео сам. 
 
Заменик тужиоца: Разумемо се дакле? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Значи хајмо само онда да се вратимо. То када силазите са 

Грмеча, не морате тачно, али кажите ми, који је то отприлике датум? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, прије Градачца, нисмо кренули прије 15. 

септембра, значи сигурно. 
 
Заменик тужиоца: Значи Ви 15. септембра... 
 
Сведок Предраг Марић:  15., 16., 17., да ли, то је сигурно, значи не могу, то је 

половина. Да Вам кажем сад тачно датуме... 
 
Заменик тужиоца: Да, и плус ово где сте ноћили и плус тих пет, шест дана 

овамо. 
 
Сведок Предраг Марић:  Четири, пет, шест дана смо ми били на том Станића 

брду. 
 
Заменик тужиоца: Да, значи отприлике Ви долазите у Кијево и Лужане, тамо... 
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Сведок Предраг Марић:  Па, сада, да ли је то био, сада могуће 20., 21., 22., али 

углавном пре 20. нисмо дошли. 
 
Заменик тужиоца: Ког? 
 
Сведок Предраг Марић:  Септембра. 
 
Председник већа: Само моменат. Како сте сигурни да нисте дошли пре 20.-ог, 

ако кажете, били смо горе четири, пет или шест дана, значи нисте одређени колико сте 
били? 

 
Сведок Предраг Марић:  Зато што, сигуран сам, зато што... 
 
Председник већа: Да ли сте сигурни у датум 20.-ти, имајући у виду да нисте 

сигурни колико сте дана провели горе? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, нисам сигуран ни у датум 20.-ти, можда смо 

дошли 21., 22., пошто ја не знам сада, да ли смо са Градачца кренули 15., 16. или смо 
17.-ог, вјерујте да не могу се датума сјетити, датума се сто-посто, али све се дешавало у 
септембру, али се датума ја не могу сјетити, углавном прије половине септембра нисмо 
кренули са Градачца. 

 
Председник већа: Добро, изволите, тужиоче. 
 
Заменик тужиоца: Рекли сте да нисте затекли када долазите у Кијево, нисте 

затекли цивиле? 
 
Сведок Предраг Марић:  Никога. 
 
Заменик тужиоца: Јесте затекли припаднике Пете козарске? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, тог дана, не. 
 
Заменик тужиоца: Ког дана? 
 
Сведок Предраг Марић:  То када смо дошли ја и кум, ни првог ни другог, када 

смо се враћали, никога од војске нисмо видели, а нисмо видели ни од цивила никога. 
 
Заменик тужиоца: Значи није било цивила? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ништа. 
 
Заменик тужиоца: Није било војске? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ништа. 
 
Заменик тужиоца: А да ли је било неких тенкова? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не, не, ја их видео нисам. 
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Заменик тужиоца: Колико се Ви задржавате у Кијеву тада када сте отишли? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, тај дан смо дошли први, нисам ја нашао дједа, 

задесила нас је ту ноћ, преспавали смо код кума, други пут смо нашли ујутру дједа, 
били смо са њим. Ја сам хтео да га водим у Сански Мост код покојног стрица, где је он 
имао кућу, он није хтео у Језерце да га водим. Растали смо се поподне, значи он је 
намирио ту стоку што је имао и он је отишао и вратио се у Трамошину горе где је била 
један део тог становништва, тог нашег засеока је избегао ту, према тој Трамошњи у 
Бања Луци. Они горе што су били комшије на два километра, кроз једну шумицу проћи, 
где је горе био, зато што му је било згодно сићи кући, видјети, обићи и он је ту, није 
хтео ићи даље. 

 
Заменик тужиоца: Само још једном. Описали сте овде значи, биле су борбе, Ви 

идете да нађете своје, а ипак одлучујете да спавате код кума, не силазите да видите. 
 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми разлог тачно. 
 
Сведок Предраг Марић:  Па нисмо имали, поподне већ, немаш, немаш куд, то 

је, ми смо дошли ту, сада немаш ти куд. 
 
Заменик тужиоца: Да ли се чује оружје, да се воде борбе? 
 
Сведок Предраг Марић:  Чује се, гранатира се Томина. 
 
Заменик тужиоца: Гранатира се, чују се гранате? 
 
Сведок Предраг Марић:  Гранате чујемо, да, гранатира се Томина, то је 

највероватније од положаја, да ли са ову страну Грмеча, али одозго од Кључа, то је 
један појас од Кључа до Петровца, вамо према Бихаћу, то је све Грмеч. Значи Томина 
је, значи не баш толико, али повремено падне понека граната. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, не знам, исправите ме ако грешим, где сте Ви 

тачно били са пребивалиштем пре избијања ратних сукоба? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ја сам по пребивалишту, ја сам у Словенији радио, 

живео од 1987. до 1991. године; 1991. када је загужвало се у Словенији, одем, имао сам 
тетку и покојног тетка у Аустрији, одем у Аустрију, радио на црно до новембра 1992. 

 
Заменик тужиоца: А кажите ми, где Вам је била породица, у Кијеву, Лужанима, 

на то сам мислила? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, у Кијеву, мој покојни дјед је имао кућу у Кијеву и 

он је сам живео док ја нисам, 1992. када сам из Аустрије дошао, онда су ме мобилисали, 
05.01. сам 1993. значи. 

 
Заменик тужиоца: А јесте Ви некада живели у Кијеву? 
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Сведок Предраг Марић:  Да, у Кијеву сам, са дједом сам живео. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли познајете Бешиће? 
 
Сведок Предраг Марић:  Чуо сам за презиме. 
 
Заменик тужиоца: Само чули, нисте их познавали лично? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли сте Ви 19. септембра 1995. године били са 

овде оптуженим Чанковић Митром, да ли можете то да ми кажете? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па не могу се сетити датума, али смо били док год 

нисмо се спустили са Станића брдо у Сански Мост. 
 
Заменик тужиоца: Али, мене занима тог 19.-ог? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не знам датум када смо, то не могу, то је 19.-ти, то не 

могу да Вам одговорим на то питање. 
 
Заменик тужиоца: Толико, хвала. 
 
Председник већа: Добро. Ви кажете, када сте чули да је проваљена линија, да 

сте тражили да сиђете доле? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Председник већа: Колико је прошло времена од момента када Ви долазите горе 

на Грмеч, до момената када сазнајете да је проваљена линија? 
 
Сведок Предраг Марић:  Мање од четири дана није било, четири, пет, шест 

дана. 
 
Председник већа: Значи после пет дана Ви сазнајете, четири, пет дана Ви 

сазнајете да је проваљена линија и да почињете...? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да је и од Кључа значи да је угрожен Сански Мост 

и од Кључа. 
 
Председник већа: И почињете да инсистирате да сиђете? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Председник већа:  Колико је било војника тада горе на Грмечу, колико је 

отишло војника? 
 
Сведок Предраг Марић:  Шесте санске, један батаљон. 
 
Председник већа: Колико је то било отприлике људи? 
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Сведок Предраг Марић:  Па, батаљон 250 до 300 људи. 
 
Председник већа: Добро. Кажите ми, да ли сте Ви били у истом воду са овде 

окривљеним Чанковић Митром? 
 
Сведок Предраг Марић:  У истој чети сам био, да ли сам у воду, то... 
 
Председник већа: Били сте у истој чети?  
 
Сведок Предраг Марић:  У истој чети. 
 
Председник већа: Горе на Грмечу, да ли сте се виђали? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па... 
 
Председник већа: У том месту Станићи? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ми смо држали један појас тог Станића брдо, значи 

наша та томањска чета, пошто је Томина била главно, централно село ту. 
 
Председник већа: То је и окривљени рекао, добро. Да ли сте га видели док сте 

били у тим рововима, да ли сте... 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да, на Станића брду, да, и са Градачца дошли и 

аутобусима из Приједора смо били, у истом аутобусу смо били. 
 
Председник већа: Добро. Ви кажете, не сећате се ко је донео обавештење да су, 

како кажете, проваљене линије код Кључа. 
 
Сведок Предраг Марић:  Па не знам, веза је јавила, а нама је дошао, тада је 

било тих моралиста, ја не знам како је то звато, комесари прије, моралисти неки па иду 
линијом, па, није овако, није онако, али нису могли, то једноставно нису могли, зато 
што су наше породице биле у питању. То нису могли сакрити. 

 
Председник већа: Добро, кажете, одобрено је да се 15 до 20 људи пусти... 
 
Сведок Предраг Марић:  Па, 15-так до 20, не знам тачно, не могу. Да. 
 
Председник већа: Кажете не знате ко је одобрио, а да ли се сећате ко је то Вама 

лично рекао? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ја мислим да је, па не знам сада да ли је, не знам, 

верујте ми ни ко је тада био командир чете, да ли је командир чете дошао. Било је ту и 
неке цивилне полиције, са нама на Станићима. Ко је лично рекао да може група људи 
да иде, ја не знам тачно, али углавном нисмо имали препреке, значи петнаестак, 
двадесет људи није имало препреке да оде да види шта се дешава. 

 
Председник већа: Добро. Кажите ми, Ви силазите одозго са Грмеча, са ким у 

групи, колико Вас је било у групи? 
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Сведок Предраг Марић:  Па ту можда петнаестак људи. 
 
Председник већа: Сви заједно силазите? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да. Па, нисмо се ни смели раздвајати. 
 
Председник већа: Добро, оптужени Чанковић је на главном претресу изјавио да 

је он сишао у групи са Бурић Жељком, Марић Предрагом и још њих из Илиџе и из 
Томине.  

 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Председник већа: Па колико је било, да ли се Ви сећате некога из Илиџе или из 

Томине, ко је сишао са Вама, колико њих сте познавали из те групе? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па познавао сам ја све, али сада да се сјетим ко је све 

сишао, не знам, мислим да је сишао један  Боћа Јојић, ми смо га тако звали, Боћа Јојић, 
мислим да је један Аничић сишао из Илиџе и тако. 

 
Председник већа: Да ли је био неко из командне структуре? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Председник већа: Није? Добро, кажите ми, када сте сишли, према Вашем 

казивању, Ви сте прво отишли до Санског Моста, је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да, да и ту сам преноћио. 
 
Председник већа: Да ли је у Санском Мосту било цивила? 
 
Сведок Предраг Марић:  Да. 
 
Председник већа: Да ли сте видели некога, да ли сте причали са неким? 
 
Сведок Предраг Марић:  Само са својом породицом, са стрином и са њеном 

дјецом и са женом бившом, а дијете је имало десет месеци. 
 
Председник већа: Да ли сте у Санском Мосту видели Чанковића? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Председник већа: Не? Кажете није било никаквих војних јединица у Санском 

Мосту? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ја сам рекао да је у Санском Мосту било јединица. 
 
Председник већа: А у Лужанима није било, је ли тако? 
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Сведок Предраг Марић:  Јесте, у Лужанима је, када смо други, значи кад смо 
тај други дан када смо обишли своје куће и када смо се ја и кум вратили, ту је већ била 
команда, да ли батаљона Пете козарске једнога или Пете козарске, то не могу Вам 
гарантовати, углавном команда је била у Лужанима, да ли је команда батаљона или 
бригаде Пете козарске, то Вам једино не могу рећи. 

 
Председник већа: А у Санском Мосту да ли Вам је познато, које су јединице 

биле? 
 
Сведок Предраг Марић:  Верујте то да не знам, то је био сигурно Кризни штаб, 

да ли, не знам, Пета козарска је добила задатак да заштити одозго, значи сигурно су 
били они, да ли је још нека јединица, да ли је повучена јединица која је посавска, или је  
можда петровачка или, пошто је то било угрожено горе и то је већ заправо и пало горе, 
Петровац и то, која је још бригада и јединица, овај команда јединице су биле, то не 
знам. 

 
Председник већа: Да ли су биле добровољачке јединице? 
 
Сведок Предраг Марић:  Могуће да је било. 
 
Председник већа: Могуће, зашто кажете, могуће? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па могуће је било, зато што је после, када се 

успоставила та линија горе, овај, према Кључу, када смо са ову страну Сане, када смо 
укључени у Пету козарску, наш један вод, отприлике, тридесет, четрдесет људи и докле 
смо ми досезали, нама је речено да ће са Мањаче одозго, значи тај део од Чађавице 
према Кључу, да је дошло чак људи неких добровољаца из Србије и тако да је то била 
веза горе. 

 
Председник већа: То је било касније, је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић:  То је када је успоставита та линија значи, када је већ 

успоставита. 
 
Председник већа: Добро. Окривљени Чанковић Митар каже, на претресу када је 

саслушан, по доласку у Лужине, дочекале су их јединице, Пета козарска јединица и 
могли су се изубијати између себе, јер нису веровали да су они из Шесте санске 
бригаде и дошло је до потезања оружја. 

 
Сведок Предраг Марић:  Могуће. 
 
Председник већа: Ви кажете да није било никаквог конфликта, питала Вас је 

малопре тужиља. 
 
Сведок Предраг Марић: Па ја не знам за тај конфликт, зато што ја са 

Чанковићем нисам дошао у Лужане, апсолутно. 
 
Председник већа: Значи, Ви нисте ни били у Лужанима? 
 
Сведок Предраг Марић:  Јесам био, али након два дана. 
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Председник већа: Добро. Након два дана када сте дошли у Лужане, кога 

затичете у Лужанима? 
 
Сведок Предраг Марић: Затичем значи доста тих овај људи из Лужана што су 

били са мном у чети, нешто људи из Томине и затичем те људе из Пете козарске које ја 
нисам ни знао. 

 
Председник већа: Да ли је било цивила? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па можда је већ, можда је неко од цивила и био, ми 

смо то преспавали ту једну ноћ, али нисам ту ноћ видео, значи нисам ту ноћ видео 
цивиле. 

 
Председник већа: Нисам Вас можда добро пропратила, у месту Кијеву, јесте 

били, да ли Вам је познато где је то место? 
 
Сведок Предраг Марић:  Јесте, то је моје село. 
 
Председник већа:  Ваше село? Јел сте отишли у Ваше село?  
 
Сведок Предраг Марић: То је из Санског Моста ујутру из Санског Моста смо, 

прво смо ишли у Кијево... 
 
Председник већа: Добро. Кажите ми кога сте затекли у Кијеву? 
 
Сведок Предраг Марић:  Никога, па ни свог дједа нисам нашао. 
 
Председник већа:  Значи апсолутно није било ниједног цивила? Није било ни 

војске? 
 
Сведок Предраг Марић: Не. 
 
Председник већа: Добро. Тужилац Вас је питао за неке људе и питао за 

надимке. Да ли Вам је познато, да, кажете нисте носили маскирне униформе, да ли, 
какве сте имали капе? И да ли је неко носио мараме? 

 
Сведок Предраг Марић:  Мараме нико.  
 
Председник већа:  Мараме нико јел?  
 
Сведок Предраг Марић: Да.  
 
Председник већа:  Јел Вам познато лице под надимком „Чела“ или  „Ћела“? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не.  
 
Председник већа:  Нисте чули за такво лице? 
 
Сведок Предраг Марић:  Не.  
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Председник већа:  Добро. У колико сте сати кренули са Грмеча? 
 
Сведок Предраг Марић:  У колко сати? После 12, негде поподне. 
 
Председник већа:  После 12. И колико сте путовали до Санског Моста? 
 
Сведок Предраг Марић:  До предвече. 
 
Председник већа:  До предвече. Чанковић тврди да сте кренули у 09 ујутру. 
 
Сведок Предраг Марић:  Па... сад то. 
 
Председник већа:  Јел сте сигурни да сте кренули у 12? 
 
Сведок Предраг Марић:  Пре подне нисмо кренули. 
 
Председник већа:  Како знате да нисте кренули? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па сигурно зато што је доручак делит, доручак није 

могао бит пре 09-10 сати.  
 
Председник већа:  До? 
 
Сведок Предраг Марић:  Прије 09-10 сати није доручка било. Значи нисмо 

могли прије. Па можда смо ето ја кажем 12, можда смо кренули и у 11.  
 
Председник већа:  Нисам Вас добро разумела, дочек? 
 
Сведок Предраг Марић:  Доручак. 
 
Председник већа:  Доручак. У колико сати? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па прије 09 није могао бит подјељен, значи док смо 

јели... 
 
Председник већа:  Значи после доручка сте кренули? 
 
Сведок Предраг Марић: Да. 
 
Председник већа:  А како је дошло до тога да кренете, кажете, вас 30 у групи, је 

ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић: Није било 30, можда неки 15-20 људи. 
 
Председник већа:  15? Како је дошло до тога да баш вас 15 кренете? 
 
Сведок Предраг Марић:  Па зато што смо ми са подручја које је било угрожено 

са те стране, значи Томина, Кијево и Лужани.  
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Председник већа: Јесу ли сви из Томине кренули? Је ли остао неко горе? 
 
Сведок Предраг Марић: Нисмо сви кренули, па сви нисмо могли кренути.  
 
Председник већа: А како је дошло до тога да изаберу баш Вас? Ко је одлучио 

то? 
 
Сведок Предраг Марић: Ја сам тад имао жену и мало дјете, ја сам решио да 

идем. Значи то није могао... 
 
Председник већа: Коме сте рекли да хоћете да идете? 
 
Сведок Предраг Марић: Па рекао сваком живом значи.  
 
Председник већа: Претпостављам неком старешини? 
 
Сведок Предраг Марић: Ја не знам ко је наш командант био тада, рекао сам. 

Тачно не знам ко је нама командовао ту. 
 
Председник већа: Добро. Је ли Вама познато, питала Вас је тужиља за породицу 

Бешић. 
 
Сведок Предраг Марић: Презиме је било у Кијеву.  Познато ми, није Кијево 

мало село, Кијево је онако село... 
 
Председник већа: Велико село је ли? 
 
Сведок Предраг Марић: Па онако, средње село. 
 
Председник већа: Добро. Кажите ми је ли Вама познато било какви су били 

односи између припадника муслиманске вероисповести или националноси како бисмо 
већ то назвали, и Срба? 

 
Сведок Предраг Марић: Ја сам '87 завршио средњу школу  у јуну, крајем маја у 

јуну и одмах сам 10. октобра почео радит у Љубљани. Ја сам имао покојног оца у 
Љубљани, ја сам отишао радит у Љубљану.  Значи, у том периоду сам долазио можда 
месечно једном или у два месеца једанпут или нисам у том периоду, '87 значи кад сам 
отишао до '91-92 кад је почело то све што се дешавало нисам приметио неке, кад сам 
долазио неке овај, неке тензије толике да је то толико разумете? Кад сам '92 у новембру 
кад сам значи из Словеније сам отишао у Аустрију, радио сам на црно 16 месеци био 
код тетке и тетка, кад сам дошао, то је већ било, значи дио Муслимана је већ отишао и 
њихових кућа је било празних, долазили су већ избеглице Срби из Дувна, из Ливна, из 
Бугојна, смештало их ту. Тако да је то село... 

 
Председник већа:  Јесте ли познавали овог покојног Бешић Исмета? 
 
Сведок Предраг Марић: Не. 
 
Председник већа: Не.  
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Сведок Предраг Марић:  Не. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли неко има још неко питање? Окривљени да ли 

имате Ви неко питање за сведока? Нема.  
 
Других питања није било.  
 
Ви сте имали трошкове за долазак је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић: Јесте. 
 
Председник већа: То је аутобуски превоз. 
 
Сведок Предраг Марић:  Јесте. 
 
Председник већа:  Аутобуска карта у једном правцу из Лакташа је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић: Јесте. 
 
Председник већа:  41,... 
 
Сведок Предраг Марић:  36 КМ. 
 
Председник већа: 36 конвертибилних марака. Је ли тако? 
 
Сведок Предраг Марић: Јесте. 
 
Председник већа:  36 као доказ аутобуска карта овде 41,50. 
 
Сведок Предраг Марић: То је овај господин из Новог Града, а ја сам Марић.  
 
Председник већа: Предраг Марић. Добро.  
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
На захтев сведока одобрава се сведоку исплата трошкова за долазак из места 

Лакташи је ли тако? 
 
 Јесте ли имали још неке трошкове? За исхрану, за? 
 
Сведок Предраг Марић:  Ја не инсистирам, ако карта. Ако је то карта у два 

правца, то је то. 
 
У износу динарске противвредности 46,00 конвертибилних марака. 
 
Сведок Предраг Марић:  36 у једном правцу. 

 
 Председник већа: 36 конвертибилних марака у једном правцу?  
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 Сведок Предраг Марић:  Да. 
 

Председник већа: А то је у оба правца 72. Добро. 
 
У динарској противвредности 72 конвертибилне марке.  
 
Председник већа:  Обрачунаће тамо пошто су погрешно навели, обрачунаће у 

служби па ће Вам бити исплаћен овај износ одмах. Можете да се удаљите. 
 
Сведок Предраг Марић: Хвала. 
 
Председник већа: Следећи сведок Бурић Жељко. 
 
 

Сведок Жељко Бурић 
 
 
Председник већа:  Бурић Жељко је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесте. 
 
Председник већа: Даћете нам Вашу личну карту. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

  
Да се у доказном поступку изведе доказ саслушањем сведока Бурић Жељка.  
 
Сведок Бурић Жељко, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту 

издату од МУП-а Републике Српске у Приједору, број 6202021 ТО. 
 
Председник већа:  Кажите ми датум рођења. 
 
Сведок Жељко Бурић:  13.12.1967. 
 
Председник већа:  Рођен 13.12.1967. године. Од оца? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Дане. 
 
Председник већа:  Дане. По занимању сте? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Радник. 
 
Председник већа:  Радник. Кажите ми да ли познајете оптуженог Митра 

Чанковића? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Познајем. 
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Председник већа:  Како га познајете? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па комшије смо, село до села. 
 
Председник већа:  Комшије? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. 
 
Председник већа:  Сада или раније? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Раније.  
 
Председник већа:  У ком селу сте живели? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Кијево. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству или у завади? 
 
Сведок Жељко Бурић:  С ким? 
 
Председник већа:  Са Чанковић Митром. 
 
Сведок Жељко Бурић:  Нисмо у завади, нисмо ни у сродству. 
 
Председник већа:   
 
Окривљеног познаје, није у сродству, није у завади.  
 
Као сведок дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа представља 

кривично дело за које против Вас може бити вођен кривични поступак. Дужни сте да 
изнесете пред судом све оно што Вам је познато, значи не смете ништа прећутати што 
Вам је познато о догађају због кога сте предложени овде да сведочите, с тим да нисте 
дужни да одговарате на питања којима бисте себе или свог блиског сродника изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном прогону. Осим, тога, према 
закону који примењујемо дужни сте да положите заклетву пред судом. Да ли се 
заклињетесвојом чашћу, да ћете пред судом говорити истину о свему што будете 
питани и да ништа нећете прећутати од онога што Вам је познато? 

 
Сведок Жељко Бурић: Заклињем се. 
 
Председник већа:  Сведок опоменут на дужност из чл. 95 ст. 1 и 2 ЗКП-а након 

положене заклетеве у смислу чл. 96 ЗКП-а изјави? Изволте. Објасните нам све оно што 
Вам је познато о догађају у септембру месецу у месту Кијево у време ратних дешавања. 
Чега се сећате и шта Вам је познато. Изволите. 

 
Сведок Жељко Бурић: Били смо на Градачцу и добили смо дојаву да морамо 

ићи на Сански Мост, тамо смо дошли значи у Сански Мост. Возом смо дошли до 
Приједора, па аутобусом до Санског Моста и отишли смо... 

 

ВР
З 1

18
2



 24

Председник већа: Чекајте, можете од почетка, где сте били, у којим јединицама, 
када сте отишли на Градачац? Ако можете хронолошки због прегледности записника. 

 
Сведок Жељко Бурић: Не могу да се сетим. То су биле смене, па не могу да се 

сетим баш када је то, како је то било сад. Значи били смо на Градачцу и како... 
 
Председник већа:  Ви сте били у којим јединицама? 
 
Сведок Жељко Бурић: Шеста санска. 
 
Председник већа:  Бригада? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да, Санска бригада. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Жељко Бурић: Дошли смо значи у Сански Мост и отишли смо на Грмеч 

горе. Ту смо били неких 6-7 дана, не могу да се сјетим и онда су тако снаге 
муслиманске су дошле близу наших кућа. И тад смо после тога смо значи добили смо, 
смјену смо добили ту горе и ми смо отишли према својим кућама. Дошли смо у Сански 
Мост. И ту смо се ми растали са Митром, ја сам се растао ту са Митром. Ја од тад 
Митра нисам видио до негде до 20. и неког септембра.  

 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Жељко Бурић:  Е и онда смо се поново срели негде на Грмечу негде око 

20 и неког, не могу тачно да се сетим кад смо поново кад се јединица саставила, ишли 
смо на Грмеч поново. Што се тиче тога, баш смо ту. 

 
 Председник већа:  Браниоче изволте. Немате више ништа да изјавите? 
 

Сведок Жељко Бурић: Немам. То је све тако било.  
 
Председник већа:  Браниоче изволте. Имате питања за сведока? 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Само да Вас питам још једанпут мада сте 

се посредно изјаснили, да ли отприлике можете да се сетите којег датума је био 
долазак, када се враћате, када се спуштате, да ли можете да определите датуме? 

 
Сведок Жељко Бурић:  Па негде смо, са Градачца смо негде да ли је половином 

или мало 17., 16., 17., смо дошли са Градачца. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Добро.  
 
Сведок Жељко Бурић:  И отишли смо горе на Грмеч. Били смо ту 5-6 дана, не 

могу да се сетим колико смо дана били. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Добро. Да ли се сећате када сте се 

спустили са Грмеча?  
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Сведок Жељко Бурић:  Па негде, да ли је био сад 21., 22. 20., ту негде. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Определите ко је све са Вама био тада 

када сте се спустили? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па био је Митар, био је баш овај испред мене што је био 

овај. Био је он и још је било момака неких, сад не могу да се сетим имена, био је... 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Да ли знате колико је било људи? 
 
Председник већа:  Само моменат. Да ли се сећате још неког имена? Још неког 

ко је сишао с Вама? Колико вас је било укупно? У тој групи која силази осим Митра 
Чанковића и претходног сведока да ли се сећате бар још једног имена, надимка, 
презимена? 

 
Сведок Жељко Бурић: Не могу да се сетим, био је комшија још један је био 

Јојић Борислав.  
 
Председник већа:  Још и тај комшија? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да, да. 
 
Председник већа:  А остали? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Осталих не могу да се сјетим имена кад се то расуло, 

свак је себи тражио своје и тако.  
 
Председник већа:  Добро. Изволите даље. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Реците ми молим Вас да ли сте носили 

неке униформе у том периоду? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па униформе, ношене униформе. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Да ли се сећате какве су биле? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па ја, неко је имао маскирну, неко је имао ону како да 

објасним, овај, зелену стару ону бившу. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: А да ли сте имали неке амблеме? Неке 

ознаке?  
 
Сведок Жељко Бурић: Па била је Војска Републике Српске, била је. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Да ли евентуално још нешто било сем 

тога? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не могу да се сетим то. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Хвала. Ја немам више. 
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Председник већа: Тужиоче изволте. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан. Снежана Станојковић, заменик тужиоца за ратне 

злочине. Значи Ви сте били припадник које бригаде? 
 
Сведок Жељко Бурић: Шесте санске. 
 
Заменик тужиоца:  Која је припадала ком батаљону? 
 
Сведок Жељко Бурић:  То не могу да се сјетим. 
 
Заменик тужиоца:  Не можете да се сетите? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не могу да се сјетим. 
 
Заменик тужиоца:   А је ли знате ко је био командант тог Вашег батаљона ако 

можете да се сетите? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Верујте не могу да се сјетим. 
 
Заменик тужиоца:  А ко је био командант Шесте санске? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не могу да се сјетим. Ја не могу да се сјетим ко је био 

командант чете, давно је то било стварно.  
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми откад сте Ви у Шестој санској били? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ја сам у Шестој санској 2004. у јануару.  
 
Заменик тужиоца:  А па неће бити да сте од 2004.  
 
Сведок Жељко Бурић:  Од 1994.  
 
Заменик тужиоца:   Од 1994. сте у Шестој санској? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. 
 
Заменик тужиоца:  А кажите ми кад сте силазили. Значи ако сам Вас добро 

разумела, значи Ви сте са овај, Грмеча силазили услед ових немира и ... 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да, да. 
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми јел сте имали неких инцидената приликом тог 

силажења? Јел сте имали контакта са, овај, Армијом Босне и Херцеговине? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не. 
 
Заменик тужиоца:  Никаквог? 
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Сведок Жељко Бурић:  Не. 
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми да ли у то време, да ли можете да се сетите кад 

сте Ви силазили да ли је била смена, да ли је било смене војника? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па доле... 
 
Заменик тужиоца:  Једни одлазе, једни долазе. 
 
Сведок Жељко Бурић:  Нас су дошли да замене неки људи ја не знам који су то 

били. 
 
Заменик тужиоца:   Значи Вас су заменили? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Баш тог са тог места, да идемо кући да видимо шта. 
 
Заменик тужиоца:   Јел могу да закључим да је то био овај, услов да Ви сиђете у 

та Ваша села? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да идемо кући вероватно, да. 
 
Заменик тужиоца: Да идете кући? Кажите ми, је ли се одвијају борбе у 

околини? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па биле су, борбе су горе биле према Кључу.  
 
Заменик тужиоца:   Зашто Ви силазите у Ваше село? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да идемо да видимо породицу. Где је, шта је. 
 
Заменик тужиоца:  Је ли било неких опасности да Армија Босне и 

Херцеговине... 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесте било како није било. 
 
Заменик тужиоца:   Где је било то? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Било је, у Томини су убили пар људи. Убијено је пар 

људи у Томини. 
 
Заменик тужиоца:  Кад Ви долазите у Шесту санску те '94. да ли је овде 

оптужени Чанковић већ био у Шестој санској? 
 
Сведок Жељко Бурић: Мислим да јесте. 
 
Заменик тужиоца:   Мислите? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. 
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Заменик тужиоца:  Да ли можете да се сетите, причали сте о униформи ко је 
шта носио. Да ли можете да се сетите какву је он униформу носио? 

 
Сведок Жељко Бурић: Ја сам видио он је носио ону ветровку, ветровка како се 

то зове... зелена она.  
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми, а од наоружања? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Е сад не знам шта је носио .Не могу да се сјетим шта је 

носио.  
 
Заменик тужиоца:  Не можете? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не. 
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми, пре Вас је био сведок Марић Предраг. 
 
Сведок Жељко Бурић: Да? 
 
Заменик тужиоца:  У каквим сте односима са њим? 
 
Сведок Жељко Бурић: Кумови. 
 
Заменик тужиоца:  Кумови? Кажите ми да ли сте Ви, да ли имате неки 

надимак? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Ја не. 
 
Заменик тужиоца:   Јесте ли икада имали? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Никад. 
 
Заменик тужиоца:   Зато што је овде, ако дозволите значи окривљени приликом 

изношења своје одбране каже овај, Драго Жујић данас чујемо да је Ваше име Драган је 
ли? 

 
Сведок Жељко Бурић:  Жељко, ја сам Жељко.  
 
Заменик тужиоца: Жељко пардон, извините. Да, да, извините мало сам 

пермутовала. Извините. Значи да ли знате кад је пао Сански Мост? 
 
Сведок Жељко Бурић:  10.10. 
 
Заменик тужиоца:   Које године? 
 
Сведок Жељко Бурић:  '95. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, је ли знате да сте овде због догађаја од 19. 

септембра 1995. године? Да ли можете да ми кажете да ли сте тог 19. септембра 1995. 
године, били заједно са Чанковић Митром? 
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Сведок Жељко Бурић:  Били смо горе на Грмечу на неком Међеђе Брдо, тако се 

зове. Станића брдо.  
 
Заменик тужиоца: Тог 19 септембра? 
 
Сведок Жељко Бурић: А кад смо дошли горе... 
 
Заменик тужиоца:  Како се сећате тог датума? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па кад смо дошли са Градачца, тад смо ошли горе, значи 

то је 4-5 дана смо били горе, 6, не знам тачно. 
 
Заменик тужиоца: А кад сте пошли са Градачца? 
 
Председник већа:  Само моменат,  кажете били смо горе 4, 5, 6, дана. Вратили 

смо се 19. Ако не знате тачно колико сте дана... 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не 19., не знам тачно који... били смо горе. 
 
Председник већа: Били, како знате поуздано да сте 19. били на Грмечу? 
 
Сведок Жељко Бурић: Кад смо дошли са Градачца негде око 16.-17. тачно не 

знам не могу да се сетим тачно. Значи били смо горе. 
 
Председник већа:  Колико дана? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па били смо 5-6 дана, тачно не могу да се сетим, не 

знам. 
 
Председник већа:  Добро. Изволите тужиоче.  
 
Заменик тужиоца:  Кажите ми ако сам пропустила, али одакле сте Ви тачно, из 

ког места? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Кијева. 
 
Заменик тужиоца:   Из Кијева. Јесте ли познавали овај, Бешића? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па сјећам се, познавао сам. Живио је у истом селу, 

заборавио сам људе. 
 
Заменик тужиоца:  Знали сте га? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па знао сам. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми кад Ви онда долазите тачно у Кијево, то кад 

силазите, претпостављам да сте дошли у Кијево. 
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Сведок Жељко Бурић: Не могу да се сјетим тачно датума, ми смо дошли у 
Кијево, није било никог, Кијево је било празно, није било ни Срба, ни Хрвата ни 
Муслимана. Никог није било у Кијеву. 

 
Заменик тужиоца: Кад сте стигли? С ким сте Ви стигли у Кијево? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ја и тај кум Предраг.  Нас двојица смо дошли.  
 
Заменик тужиоца: Вас двојица сте дошли? 
 
Сведок Жељко Бурић: Он је тражио дједа свог.  
 
Заменик тужиоца: Јел га је нашао? 
 
Сведок Жељко Бурић: Нашао га је други дан. 
 
Заменик тужиоца: Други дан од кад сте ви у Кијеву? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми јел виђате у то време оптуженог Чанковића у 

Кијеву? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не, не. Ја га нисам видео. Значи ја сам њега само видео 

кад сам... 
 
Заменик тужиоца:  Где сте га последњи пут видели? 
 
Сведок Жељко Бурић: У Санском Мосту. 
 
Заменик тужиоца:   У Санском Мосту. А кажите ми... 
 
Председник већа: Само моменат. Значи Ви силазите са брда право у Сански 

Мост. 
 
Сведок Жељко Бурић: И ту се растајемо. 
 
Председник већа:  Ту се растајете. И када га виђате после тога? 
 
Сведок Жељко Бурић:  После га виђам кад се формирала, кад ћемо поново да 

се скупимо. Ишли смо горе на Подовима,  једно мјесто...  
 
Председник већа:  Колико дана је прошло? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па прошло је ту смо били неких исто 7 дана, можда до 

10. 
 
Председник већа: Тих 7 дана шта сте радили? У месту кажете нема становника, 

сви су у Санском Мосту. Шта радите у Вашем месту? 
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Сведок Жељко Бурић: Не у нашем месту. У Подовима смо били кад смо 
формирали линију ту. У Подовима. 

 
Председник већа:  Кад сте сишли? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. Само смо два дана били кући. Ја сам био кући два 

дана. 
 
Председник већа:  Силазите са Грмеча, долазите до Санског Моста. Даље шта 

радите даље опишите ми детаљно. 
 
Сведок Жељко Бурић: Ми смо даље, ја и тај мој кум Предраг отишли код 

његове стрине у Сански Мост, ту смо преспавали .Ујутру смо отишли у наше село 
Кијево. 

 
Председник већа:  Добро? 
 
Сведок Жељко Бурић:  И ту смо тражили његовог дједа и нисмо га нашли.  
 
Председник већа:  Јесте ли нашли неког у селу? Је ли било неког? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Никога у селу није било.  
 
Председник већа:  Добро? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Нико у селу није био, само је била стока по селу 

пуштена. И ту смо једну ноћ преноћили код моје куће и отишли смо поново код његове 
куће и нађемо дједа.  

 
Председник већа:  Добро. И шта сте радили осталих дана? 7... 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не, не, вратили смо се онда у јединицу. 
 
Председник већа:  Где је била тада јединица? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Тад је јединица била у Лужанима. 
 
Председник већа:  У Лужанима. 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. И онда смо... 
 
Председник већа:  Кад сте дошли у Лужане шта затичете у Лужанима? 
 
Сведок Жељко Бурић: Била је војска, немам појма. 
 
Председник већа:  Која војска је била у Лужанима? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па били су ти наши момци. Та група је била да смо је 

састали, и отишли смо на Подове. 
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Председник већа:  Само моменат. Група која је сишла са Грмеча? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да.  
 
Председник већа:  Да ли је био још неко? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Ја мислим да су били неки из Пете Козарске да су били. 
 
Председник већа: Па коме сте се ви прикључили? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ми смо  имали своју јединицу. Још је била, то је на паду 

Санског Моста, онда смо је... 
 
Председник већа:  Која јединица? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Пета Козарска. 
 
Председник већа:  Пета Козарска била у месту Лужане? Део Пете Козарске био 

у месту Лужане? А део био на Грмечу је ли тако? И ви сте се придружили?  
 
Сведок Жељко Бурић:  Њима. 
 
Председник већа:  Где сте их пронашли? 
 
Сведок Жељко Бурић:  На Подовима горе, како се зове Илиџа горе. Мјесто 

једно више Томине.  
 
Председник већа:  Изнад Томине? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесте. 
 
Председник већа:  Кажите ми да ли је било оклопних возила, да ли је било 

тенкова у месту? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Ја не могу да се сјетим, верујте не могу да се сјетим. 
 
Председник већа:  Транспортера, нечега, било чега? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па не могу да се сјетим.  
 
Председник већа:  Ко је био командант доле? Коме сте се Ви јавили кад сте 

дошли? Морали сте некоме да се јавите. 
 
Сведок Жељко Бурић: Па био је командир чете наш, не могу да се сјетим 

Јагодић како се звао, не могу да се сјетим тачно имена. Јагодић да, он је из Томине. 
 
Председник већа:  Јагодић? Шта је он био? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Командир чете. 
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Председник већа:  Командир чете. Ви сте се њему јавили. Где сте га пронашли? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па он је био у Томини, у Томини се тај десио тај што су 

Муслимани те људе побили у Томини.  
 
Председник већа:  Где су побили? 
 
Сведок Жељко Бурић:  У Томини горе више цркве како се зове сад. 
 
Председник већа: Муслимани?  
 
Сведок Жељко Бурић:  Муслимани. 
 
Председник већа:  И ту је био тај војни штаб је ли тако Пете Козарске? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. Не, он је био у Лужанима ја мислим.  
 
Председник већа:  У Лужанима је био. Добро. Да ли је било цивилног 

становништва у Лужанима тад кад сте ви сишли доле ? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ја мислим да није. Није.  
 
Председник већа:  Где је било цивилног становништво?  
 
Сведок Жељко Бурић: То не знам где су отишли. Бежали су људи.  
 
Председник већа:  Па јел Вам познато где је било српско становништво? Где је 

било муслиманско? 
 
Сведок Жељко Бурић: Бежали су према Санском Мосту доле, према граду.  
 
Председник већа:  Не знате тачно које место? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не знам. 
 
Председник већа:  Изволте тужиоче даље. 
 
Заменик тужиоца:   Јел познајете Ви Илију Миланкова? 
 
Сведок Жељко Бурић: Из виђења. Миланко. 
 
Заменик тужиоца:   Да, Миланко. Одакле из виђења? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па исто је он из Лужана. 
 
Заменик тужиоца:   Исто из Лужана? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Оженио се из нашег села па тако... 
 
Заменик тужиоца:   Па га знате. Кажите ми је ли он силазио са Вама са Грмеча?  

ВР
З 1

18
2



 34

 
Сведок Жељко Бурић:  Не, ја са Илијом никад, нисам га уопште видео на 

линији... 
 
Заменик тужиоца:   Нисте га уопште видели? Ово сад што сте нам описивали. 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не, не, ја њега уопште нисам видео на ратишту, Ја не 

знам ди је он био, шта је радио. 
 
Заменик тужиоца:  А Жујић Драгу? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не, тог човека не знам уопште. 
 
Заменик тужиоца:  Не знате уопште? Именом и презименом. А Жујић Драгана 

евентуално? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не знам.  
 
Заменик тужиоца:   Хвала толико. 
 
Председник већа:  Добро. Рекли сте да сте познавали породицу Бешић јел тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па познавао сам из села смо ту, па... 
 
Председник већа:  Кога знате? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па знао сам. 
 
Председник већа:  Који су чланови те породице? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Знам оца, како се звао Хасо, Хаса, не могу да се сјетим. 

Тачно знам, имао је још једног брата да ли, немам појма. 
 
Председник већа:  Кажите ми, од када сте Ви у војним јединицама? 
 
Сведок Жељко Бурић: '94 у јануару, не могу да се сјетим датум тачно. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми да ли је то муслиманско становништво 

где сте Ви били, јесте ли били углавном ту у крају, ратовали сте ту у Вашем крају је ли 
тако? 

 
Сведок Жељко Бурић:  Ја сам био цело време у селу ту. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми, да ли је муслиманско становништво било 

ангажовано као радна, да ли су имали неку радну обавезу као неку помоћ војном 
становништву? Јесте ли Ви присуствовали некад томе, јесте ли видели неког од њих? 
Да ли знате ко је од њих у томе учествовао? 

 
Сведок Жељко Бурић:  Не знам. Знам да су вођени у радну обавезу неку ту, 

шта ја знам шта су радили.  
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Председник већа:  Где су вођени на радну обавезу? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па вероватно на Градачац, на Бихаћ. 
 
Председник већа:  Кажите ми ова породица Бешић шта знате о њима? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не знам како... 
 
Председник већа:  Они су у Вашем селу је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесу, јесу. 
 
Председник већа:  Колико су удаљени од Ваше куће?  
 
Сведок Жељко Бурић:  Па можда једно до километра можда ту. 
 
Председник већа:  Да ли сте одлазили после рата у то село? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесам, био сам пре 20 дана. 
 
Председник већа:  Јел Вам познато како је овај, изгубио живот Бешић Исмет? 

Јел се причало тамо у селу? Шта се десило? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па не прича нико. Нисам, не знам. Не прича то нико. 
 
Председник већа: Па како је сада, какви су тамо односи сада међу људима? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па ја одем, ја немам проблема никаквих с њима. 
 
Председник већа:  Између српског и муслиманског становништва? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па од Срба се нико није тамо вратио, нема никога. 
 
Председник већа:  Кажите ми, Ви одлазите сад тамо је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Пре 20 дана сам био. 
 
Председник већа:  А окривљени Чанковић Митар је ли одлази он некад с Вама? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Није ми познато. 
 
Председник већа:  Није Вам познато? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Није познато мени. 
 
Председник већа: У каквим сте ви односима са Чанковићем после свих ових 

догађаја? После рата '95 године? Јел сте се виђали, колико често, где? Никада се нисте 
видели? Добро. Оно што бих Вас још питала је, Ви сте објашњавали како сте сишли 
доле, када сте сишли, кажете да Вас је било у групи колико тачно? 
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Сведок Жељко Бурић:  30-40 људи је било, не знам тачно. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми да ли сте били једина група која је сишла 

на свој захтев са Грмеча? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Нисмо на свој захтев. Нама је дошла смена. Смена је 

дошла и ми смо отишли својим кућама да видимо људе... 
 
Председник већа:  Ви сте били један вод јел тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па вод, да. 
 
Председник већа:  И дошла је смена, односно дошли су људи који ће сменити 

читав Ваш вод? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. 
 
Председник већа:  И Ви сте због тога сишли доле јер је истекло време које сте 

требали горе да проведете је ли тако?  
 
Сведок Жељко Бурић: Ишли смо кући да видимо да људи нађу своју породицу. 
 
Председник већа:  Дакле, није било на Вашу иницијативу? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми, Ви сте сви силазили заједно, је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. 
 
Председник већа:  Осим Чанковић Митра..., Чанковић Митар је био с Вама у 

групи? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Јесте, дошао је. Ми смо дошли заједно до Санског 

Моста одозго. 
 
Председник већа:  Добро. Осим Чанковић Митра ко је још ту био у групи а кога 

ви познајете? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па једино познајем овог кума што је био сад ту и 

Борислава Јојића по имену а ове друге сад не могу да се сетим који су били.  
 
Председник већа:  Добро. Да ли познајете Жељка Грковића? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Па, мало га познајем пошто је мало даље горе од нас, 

при крају села. 
 
Председник већа:  Како га познајете? Шта знате о њему? 
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Сведок Жељко Бурић:  Па можда сам га пар пута видео свега у животу. 
 
Председник већа:  Јел он био с вама? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Не. Није, није. Није он био с нама. 
 
Председник већа: Где он сада живи? Јел живи тамо у селу? Јел сте га виђали, 

не? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Нема, сад горе нема никога у селу. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми чиме се окривљени бавио пре рата? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Ја мислим да је грађевинац био.  
 
Председник већа:  Грађевинац? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. 
 
Председник већа:  Јел сте га познавали? Јел сте се дружили? Јесте ли се сретали 

пре рата? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ретко, нисам.  
 
Председник већа:  Ретко? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да, ја сам се дружио са својим комшијама тамо и тако. 
 
Председник већа:  Добро. Кажете дошли сте до Санског Моста. Јесте ли сви 

дошли заједно вас 30 до Санског Моста? Је ли се неко одвојио у међувремену? 
 
Сведок Жељко Бурић: Јесмо.  Тад у Санском Мосту, тада је било, значи свак 

себи ишао је тражит своје. Ми смо отишли нас двојица код... 
 
Председник већа:  Како сте знали да су Ваши у Санском Мосту? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па ми смо отишли код кума, код стрине његове, ту је 

његова супруга била и дете је било ту. Само, ја немам никога. Ја нисам имао никога 
кући, ја сам сам тад био. 

 
Председник већа:  Добро. Ви сте значи од Грмеча морали да дођете до Санског 

Моста да бисте дошли после тога до Вашег села јел тако?  
 
Сведок Жељко Бурић:  Да, да. 
 
Председник већа:  Добро. И кад сте дошли до Санског Моста Ви сте тада 

сазнали у Санском Мосту шта се дешава је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Сазнали смо и горе на Грмечу, на Грмечу смо сазнали 

шта се дешава. 
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Председник већа:  Добро. Од кога сте сазнали? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да ли је везом некако јавито, ја немам појма. 
 
Председник већа:  Ко је Вама рекао? Јел можете да се сетите? Од кога сте Ви 

добили ту информацију? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па не могу, кад смо ми то били у групи сви ту, не могу 

да се сетим. Како је линија била тако па то ишло од уха до уха. 
 
Председник већа:  Добро. Ви долазите значи у Сански Мост и сазнате ту да су 

Ваше породице у Санском Мосту? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Да. 
 
Председник већа:  Нисте сазнали шта је са муслиманским становништвом? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па нисам, док нисам отишао други дан ја и тај мој кум 

отишли смо да тражимо његовог деду. И дошли, село је празно било, сад шта је било, 
ко је шта радио ја не знам.  

 
Председник већа:  Добро. Кажите ми, да ли се сећате које су све јединице биле 

тада, које су војне формације биле у Санском Мосту, у овом месту Кијево, у месту 
Лужанима? Колико су Кијево и Лужани прво удаљени то ми реците. 

 
Сведок Жељко Бурић: Неких 3 километра. 
 
Председник већа:  3 километра. То су село до села је ли тако? 
 
Сведок Жељко Бурић: Ма ја, то је повезано. 
 
Председник већа:  Јел су то разуђена села? Нису све куће у низу него... 
 
Сведок Жељко Бурић: Не, не.  
 
Председник већа:  Добро. У Кијеву је живело претежно муслиманско 

становништво? 
 
Сведок Жељко Бурић:  90%. 
 
Председник већа:  90% а у Лужанима српско јел тако? 
 
Сведок Жељко Бурић:  Српско 100%. 
 
Председник већа:  Добро. Реците ми да ли се сећате које су војске тада када сте 

дошли доле, Ви сте дошли до Санског Моста које су војске биле ту? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па Пета Козарска била горе, то је Пета Козарска била ту 

и наша Шеста санска. 
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Председник већа:  Значи Пета Козарска? 
 
Сведок Жељко Бурић:  И Шеста санска. Да. 
 
Председник већа:  Муслиманска војска? Која је била њихова војска?  
 
Сведок Жељко Бурић:  Па ја не могу, Пети корпус је, ја мислим да Пети 

Корпус да је. 
 

Председник већа: Пети корпус? 
 
Сведок Жељко Бурић: Пети корпус, да. 
 
Председник већа: Кажите ми, оптужени тврди да је пробијена, проваљена 

линија код Кључа.  
 
Сведок Жељко Бурић: Јесте. 
 
Председник већа: Колико је Кључ далеко од Вашег места? 
 
Сведок Жељко Бурић: Сански Мост – Кључ, тридесет, неких двадесет и један, 

два километра. 
 
Председник већа: Добро, Ви када сте дошли у место, да ли сте чули да се воде 

борбе, да ли сте се ви организовали да спречите долазак муслиманске војске, војске 
БиХ, Федерације, од, да ли је тада била Федерација, није? 

 
Сведок Жељко Бурић: Није. 
 
Председник већа: Да спречите долазак војске БиХ до Вашег места? 
 
Сведок Жељко Бурић: Њих су зауставили, Пета козарска је њих ту зауставила. 
 
Председник већа: Где? 
 
Сведок Жељко Бурић: У Томини. 
 
Председник већа: У Томини? 
 
Сведок Жељко Бурић: У Томини, да. 
 
Председник већа: Колико су Томине далеко од Лужана и од Кијева? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па Кијево се граничи са Томином, значи и Лужани, ето 

значи то је у кругу једном, неких... 
 
Председник већа: А они су их зауставили у Томинама? 
 
Сведок Жељко Бурић: Јесте. 
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Председник већа: То је значи од Вашег места... 
 
Сведок Жељко Бурић: Па, нема, нема можда два километра, километар. 
 
Председник већа: Нема два километра? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. 
 
Председник већа: Па је ли било војске у Лужанима, у Кијеву? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па било је када смо ми дошли, када смо дошли са 

Грмеча одозго, тада смо, видели смо тада људе. 
 
Председник већа: Па јесте се организовали? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па јесте, тада смо направили горе линију, ту исто. 
 
Председник већа: Где, код? 
 
Сведок Жељко Бурић: Под ови Илиџа горе, како се зове то место, поред Сане 

реке, код моста. 
 
Председник већа: Добро, да ли Вам је познато, када је исељено муслиманско 

становништво? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не знам, не знам, ми смо само дошли то јутро, значи то 

друго јутро када смо дошли са Грмеча, њих није било у селу. 
 
Председник већа: Да ли је неко причао тамо уопште у војсци, од војника који су 

ту били присутни, од становништва, да ли је неко причао, Ваши који су одсељени у 
Сански Мост, јесу истовремено евакуисани и припадници и Муслимани и Срби или 
само Срби? 

 
Сведок Жељко Бурић: Ма, нико нам ништа није рекао, не знам ни ко је. 
 
Председник већа: Па, јесте питали Вашу породицу, када су дошли у Сански 

Мост? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па не знају они ништа, они нису знали ништа. 
 
Председник већа: Нису знали када су дошли? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па, да, не знају они ко је њих одвео, ко је одвео 

Муслимане ове, комшије. 
 
Председник већа: А шта су Вам рекли, Ваша породица, када су они одведени? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па они су отишли када је, у Томини када је то било, када 

су напали Томину. 
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Председник већа: Добро. 
 
Сведок Жељко Бурић: Они су били, овај. 
 
Председник већа: Они су тада отишли? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да. 
 
Председник већа: А јел Томина нападнута пре Кијева? 
 
Сведок Жељко Бурић: Јесте, Кијево није нападнуто било, само Томина, ту где 

су побијени у Томини људи. 
 
Председник већа: Па добро, зашто су избегли људи из Кијева, кажете, у Кијеву 

никога нисте видели? 
 
Сведок Жељко Бурић: Па било је, па не знам што су. 
 
Председник већа: Кажете, када смо дошли, није било никога у Кијеву? 
 
Сведок Жељко Бурић: Никога, не знам ко је људе, да ли је одвео неко, да ли су 

отишли самовољно, ја не знам. 
 
Председник већа: Јесте сазнали накнадно? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не. 
 
Председник већа: Добро. Јесте сазнали накнадно како је Изет Бешић убијен? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не, нисам. 
 
Председник већа: Нисте сазнали? Јесте сазнали да је неко од цивилног 

становништва убијен? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не, сазнао сам после рата да је погинуо. 
 
Председник већа: Шта сте сазнали? 
 
Сведок Жељко Бурић: Да је погинуо, чуо сам, каже, „убијен“, сада, ко га је 

убио, ја не знам. 
 
Председник већа: Детаље нисте никакве сазнали? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не знам, па не знам детаље ја. 
 
Председник већа: Добро, да ли Вам је познато неко лице под надимком „Чело“ 

или „Ћело“? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не. 
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Председник већа: Не? 
 
Сведок Жељко Бурић: Не. 
 
Председник већа: Добро, немам више питања. Да ли окривљени имате Ви неко 

питање можда за сведока? 
 
Опт. Митар Чанковић: Не, немам. 
 
Председник већа: Кажите ми, Ви сте имали трошкове за долазак? 
 
Сведок Жељко Бурић: Карта. 
 
Председник већа: Жељко Бурић, у једном правцу из Приједора, је ли тако, 36 

конвертибилних марака износи карта у једном правцу. 
 
Сведок Жељко Бурић: Да, да. 
 
Председник већа: То је 72 марке у оба правца и то је 4.420. 
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На захтев сведока, ОДОБРАВА СЕ сведоку исплата трошкова за долазак из 
Приједора на име плаћене аутобуске карте у оба правца у износу од 36 конвертибилних 
марака у једном правцу, а што изражено у динарима по средњем курсу Народне банке 
Србије на данашњи дан, укупно износи 4.420 динара. 

 
Ја Вам се захваљујем, можете ићи.  
 
Сведок Жељко Бурић: Хвала. 
 
Председник већа: Позовите сведока Драга Жујића. 
 
Сведок Жељко Бурић: Довиђења. 

 
 

Сведок ДРАГАН ЖУЈИЋ 
 

 
Председник већа: Најпре да разјаснимо, Жујић Драган или Драго? 
 
Сведок Драган Жујић: Драган, Драган. 
 
Председник већа: Драган Жујић. Ви сте предложени од стране одбране, 

браниоца окривљеног и окривљеног Чанковић Митра да будете саслушани као сведок у 
овом кривичном поступку.  
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Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у доказном поступку изведе доказ саслушањем сведока Жујић 
Драгана. 

 
Сведок Жујић Драган, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту 

издату од МУП-а Републике Србије. 
 
Сведок Драган Жујић:  Српске. 
 
Председник већа: Српске, Нови Град, под бројем 5ТО2КМ1.  
 
Изволите Вашу личну карту. Реците ми, датум рођења, име оца, занимање? 
 
Сведок Драган Жујић:  03.01.1950. 
 
Председник већа: Од оца? 
 
Сведок Драган Жујић:  Радомир, Раде. 
 
Председник већа: И мајке? 
 
Сведок Драган Жујић:  Миљка. 
 
Председник већа: По занимању сте? 
 
Сведок Драган Жујић:  Молим? 
 
Председник већа: По занимању сте, шта је Ваше занимање? 
 
Сведок Драган Жујић:  Радник, пољопривредник. 
 
Председник већа: Пољопривредник. Кажите ми, окривљеног Чанковић Митра, 

да ли познајете? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Како га познајете, објасните ми, колико дуго га познајете, у 

каквим сте односима, да ли сте у сродству, да ли сте у завади? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, у сродству нисам, у завади нисам, познајемо се из 

периода, ратног периода, значи са Санског Моста, јер на Санском Мосту моја бригада 
је дошла на одбрану Санског Моста. 

 
Председник већа: Добро, то ћете нам касније објаснити. Реците ми, где сте Ви 

рођени? 
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Сведок Драган Жујић:  Рођен сам у селу Прусцима. 
 
Председник већа: То је код ког града? 
 
Сведок Драган Жујић:  Нови Град, Босански Нови. 
 
Председник већа: Босански Нови, добро. Као сведок дужни сте да говорите 

истину и не смете ништа прећутати од онога што Вам је познато. Давање лажног исказа 
представља кривично дело, за које против Вас може бити вођен кривични поступак. 
Нисте дужни да одговарате на питања којима бисте себе или свог блиског сродника 
изложили тешкој срамоти и знатној материјалној штети или кривичном прогону. Осим 
тога, по нашем закону, дужни сте и да положите заклетву. Текст заклетве гласи – 
заклињем се својом чашћу да ћу говорити истину и да ништа од онога што ми је 
познато, нећу прећутати. Да ли се заклињете на начин као што сам Вам то навела? 

 
Сведок Драган Жујић:  Заклињем се. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок опоменут на дужност из чл.95 став 1 и 2 ЗКП-а, након положене 

заклетве, у смислу чл.96 ЗКП-а, изјави: 
 
Вама је вероватно познато да сте позвани да се изјасните у односу на догађаје у 

месту, општини Сански Мост, насеље Кијево, у септембру месецу 1995. године, шта се 
дешавало, о тим догађајима, где је била српска војска и уопште, шта је Вама познато, 
шта се тада дешавало. Изволите. 

 
Сведок Драган Жујић:  Па немам ја ту шта да кажем. Ја, моја јединица је... 
 
Председник већа: Ево, можете да нам објасните, где сте били војно ангажовани, 

у којим јединицама, где сте били задужени, шта сте радили, где сте били у време овог 
догађаја и ето, шта се у тим местима тада дешавало? 

 
Сведок Драган Жујић:  Па пре доласка на Сански Мост... 
 
Председник већа: Ви сте били у којој бригади, у којој чети? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја сам био у Пета козарска бригада. 
 
Председник већа: Добро, и шта сте тамо, да ли сте били неки старешина или 

војник? 
 
Сведок Драган Жујић:  Био сам координатор за извођење активних борбених 

дејстава диверзантског одреда. 
 
Председник већа: Да ли сте управљали неким моторним возилима? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не. 
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Председник већа: Не, добро. 
 
Сведок Драган Жујић:  Као старешина сам био одређен да неким својим 

искуством и знањем оцењујем и упућујем командире, јер је јединица била састављена 
од пет чета, по 100 људи, 500 људи, били смо упућени на бихаћко ратиште. Међутим, у 
међувремену је та линија „пала“, „ пукла“ и ми смо се вратили, вратили  према Санском 
Мосту. У том периоду нам је јављено да и остатак бригаде, значи долази на Сански 
Мост, на одбрану Санског Моста и ми смо сачекали код куће, команда је била код куће 
Илије, како се презивао, не сећам се. То је на предграђу, пред улазу у Сански Мост. 

 
Председник већа: Ту је била команда? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да и ту сам ја био и све што знам, знам да сам упознао 

сам окривљеног значи 21./22., они су дошли негде одакле, са Грмеча, јер они су били 
упућени на Грмеч. Ту ноћ су... 

 
Председник већа: Како Вам је познато да су били упућени на Грмеч, ето то нам 

објасните, ко Вам је то рекао? 
 
Сведок Драган Жујић: То  ми је, то су ми дечки који су били тада, њих је 

дошло око 35-40, ту негде и они су... 
 
Председник већа: Где су дошли? 
 
Сведок Драган Жујић:  Дошли близу команде те моје, код куће тога Илије. 
 
Председник већа: И рекли да силазе са Грмеча? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. Овај, ту је био неки неспоразум, јер тај пут је био 

нама за леђима, којим су они дошли, а ми смо недалеко одатле имали наше некакве 
јединице, артиљеријске и тако, а ми смо имали задатак да штитимо, да контролишемо 
тај део тих јединица артиљеријских, да не би неко иза леђа дошао.  

 
Председник већа: Кажете, дошли су иза леђа. Појасните нам, шта значи „иза 

леђа“ са Грмеча, којим путем су ишли када су дошли иза леђа? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја слабо познајем тај терен, Сански Мост, јер ја нисам 

са тог терена, овај, али то је отприлике, ми смо очекивали некакве ударне снаге, значи 
отприлике из правца Мркоњића и овога како се зове, углавном од Мркоњића одозго, 
значи од тога дијела. Нисмо планирали да неко може нам доћи рецимо са леве стране 
бочно, то фактички нама долази иза леђа. Међутим, они су кроз Грмеч дошли тим 
некаквим шумским путевима, дошли, пошто они познају терен, они су... 

 
Председник већа: А да ли је Вама познато где је шума Грабеж? 
 
Сведок Драган Жујић:  Грабеж? Грабеж нема никакве везе са Санским Мостом, 

он је на бихаћком ратишту. 
 
Председник већа: На бихаћком ратишту? 
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Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Добро. Изволите, даље. 
 
Сведок Драган Жујић:  Па немам шта,  шта треба да кажем? 
 
Председник већа: Значи они су дошли у Сански Мост и тада сте Ви упознали 

окривљеног Чанковић Митра. Како сте га упознали, опишите нам то. 
 
Сведок Драган Жујић:  Они су дошли до близу наше команде и када су их 

момци приметили, то је дошло малтене до међусобног убијања. Пошто сам ја раније на 
ратишту градачачком сусрео се са неким људима, овај, јер смо наизменично били на 
тим положајима, ја сам неке људе познавао и међу тим људима сам неке које ја не знам 
именом и презименом, али овако по фаци, по физиономији сам препознао. Ја сам рекао, 
„станите, људи, па то су наши дечки из Санске бригаде“. И онда тако да сам спречио тај 
сукоб. 

 
Председник већа: Како су били обучени, да ли се сећате? 
 
Сведок Драган Жујић:  Молим? 
 
Председник већа: Какве су имали униформе, да ли се сећате? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја Вас не чујем. 
 
Председник већа: Да ли се сећате, какве су униформе имали на себи? 
 
Сведок Драган Жујић:  Униформе? На кога се односи униформа? 
 
Председник већа: На те што кажете, дечке, који  су дошли? 
 
Сведок Драган Жујић:  Једнога човека или више? 
 
Председник већа: На све њих који су дошли? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па биле су обичне, зелене вјетровке, старе униформе, 

значи неко је имао зелену вјетровку, али мислим да није било маскирних униформи. 
 
Председник већа: Добро. И шта се даље дешавало по њиховом доласку? 
 
Сведок Драган Жујић: Када су се они, овај, смирили и моји и ти дечки што су 

сишли из Шесте санске, овај, ја сам са тројицом, четворицом њих отишао код 
команданта и командант је овај, прихватио да они остану, као да се придодају Петој 
козарској бригади ради тога што су они мјештани ту и познају терен, а ми смо требали 
тај дио да активно учествујемо у борбама према Кључу и горе. 

 
Председник већа: Да се придодају Петој? 
 
Сведок Драган Жујић: Да. 
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Председник већа: Јесте ли то негде званично регистровали, да ли је то негде 
заведено, да ли је донета некаква одлука у вези тога или само усмено? 

 
Сведок Драган Жујић:  Можда код команданта бригаде. 
 
Председник већа: Ко је био командант бригаде? 
 
Сведок Драган Жујић:  Петар Чолић. 
 
Председник већа: Петар Чолић. Он је донео одлуку да се они припоје, је ли 

тако? 
 
Сведок Драган Жујић: Да. 
 
Председник већа: Да ли сте то завели негде у неким књигама, да ли има неки 

писани доказ о томе? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја нисам имао потребу за тим, за то, јер они нису 

директно били везани у моју јединицу, нису ни могли бити везани, јер ми смо били 
посебна јединица, а они су људи... 

 
Председник већа: Пета козарачка? 
 
Сведок Драган Жујић:  Козарска. 
 
Председник већа: Козарска. Ви сте били једина војска која је била тада ту у тим 

местима? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, не. 
 
Председник већа: Ко је још био? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, ту је, па, да Вам кажем, у то време је, када смо ми 

се враћали са Бихаћа, та линија је пукла, ту је прошла прва српска, друга, мркоњићка 
бригада, то је била општа паника и повлачење. Једина организована јединица је била 
Пета козарска и један батаљон Шесте санске бригаде. 

 
Председник већа: То мислите све на период IX месец 2005. године, 1995. или 

мислите уопште? Када кажете – било је разне војске, долазила, пролазила, да ли 
мислите, тада  у септембру 1995. године? 

 
Сведок Драган Жујић:  Да, да, када се догодио пад западно-крајишких општина 

тих, значи од Бихаћа према Кључу, те општине које су пале, туда је прошло можда 
четири, пет бригада, којекаквих јединица које су биле на ратиштима, на бихаћком 
ратишту. 

 
Председник већа: Кажете, прошле су, да ли се неко задржавао ту? 
 
Сведок Драган Жујић:  То су биле јединице углавном у повлачењу. 
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Председник већа: Значи, нису се задржавале ту у месту него су пролазиле, је ли 
тако? 

 
Сведок Драган Жујић: Неке су се задржавале око Санског Моста, јер се 

очекивао напад на Сански Мост, од стране муслиманских јединица и овај неке јединице 
су се задржавале да би учествовале у борбеним дејствима да се одбије тај напад. 

 
Председник већа: Претпостављам да сте Ви знали које су то јединице, морали 

сте да знате због Ваше безбедности, је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић: Били су „Вукови“, биле су две чете из посавских 

бригада,  прве и друге, били су, мислим једна чета је из „Пантера“, тако неких других 
јединица, можда и из полиције, тако да, мислим, али то је било неконтролисано и није 
могло се знати ко је гдје. Једино што се могло знати за јединицу Пете козарске и за тај 
један батаљон који је био на грмечком ратишту горе у шумама Грмеча, ето они су 
једино могли бити контролисани, јер су имали команде своје које су, преко којих су они 
функционисали. 

 
Председник већа: Добро, изволите, чега се још сећате, можете да изнесете, а 

онда ће Вам постављати питања бранилац, тужилац и суд. Имате ли још нешто чега се 
сећате и сматрате да је потребно да изјавите овде пред судом? 

 
Сведок Драган Жујић:  Не знам сада шта треба. 
 
Председник већа: Браниоче, изволите. Ви сте предложени од стране браниоца 

окривљеног. Изволите, браниоче. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Хвала, ја немам питања. 
 
Председник већа: Немате питања. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан, Снежана Станојковић, заменик тужиоца за ратне 

злочине. 
 
Сведок Драган Жујић:  Морате, извините, морате мало гласније, не чујем 

добро. 
 
Заменик тужиоца: Хоћу, ја се извињавам, заменик тужиоца за ратне злочине 

Снежана Станојковић. Кажите ми, кренућемо од тога да видимо, да ли имате неки 
надимак Ви или сте га евентуално имали тих ратних дана? 

 
Сведок Драган Жујић:  У ратном периоду, да.  
 
Заменик тужиоца: Који сте имали надимак? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ђедо. 
 
Заменик тужиоца: Ђедо? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
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Заменик тужиоца: Деда - Ђедо, ја сам имао у то вријеме... 
 
Председник већа: Од деда, је ли? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да.  То код нас се каже – ђедо, ради тога што сам у то 

вријеме имао пет унука. 
 
Заменик тужиоца: Добро. 
 
Сведок Драган Жујић:  Не због нечега, него што сам, тако су ме назвали због 

тога што сам био старији од њих, имао сам пет унука. 
 
Заменик тужиоца: Пета козарска, значи долази и смештена је у Лужанима? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Него? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, не, то је дио одреда у Лужанима, који, у којем сам 

ја био. 
 
Заменик тужиоца: Део одреда, ког одреда, те Пете козарске? 
 
Сведок Драган Жујић:  То је одред који је формиран на брчком ратишту из 

састава Прве посавске, Друге посавске, Пете козарске, 11. дубичке и „Пантера“ 
бијељинских. 

 
Заменик тужиоца: Када Ви долазите као координатор у Лужане? 
 
Сведок Драган Жујић:  У Лужане? 
 
Заменик тужиоца: Да. 
 
Сведок Драган Жујић:  Па у Лужане смо ми дошли, не сећам се тачно, али ја 

мислим да смо дошли негде 18.-ог, 17.-ог. 
 
Заменик тужиоца: Ког? 
 
Сведок Драган Жујић:  Мислим је ли Х мјесец, пред пад, пред први покушај 

пада Санског Моста. 
 
Заменик тужиоца: Када је био први покушај пада Санског Моста? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па, када је Сански Мост пао? 
 
Заменик тужиоца: То ја Вас питам, када је пао Сански Мост? 
 
Сведок Драган Жујић:  10.-ог. 
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Заменик тужиоца: 10.-ог, ког? 
 
Сведок Драган Жујић:  10.10. 
 
Заменик тужиоца: Године? 
 
Сведок Драган Жујић:  1995. 
 
Заменик тужиоца: Значи када кажете – пред први пад Санског Моста. 
 
Сведок Драган Жујић:  То је значи 09., 19. 
 
Заменик тужиоца: Због транскрипта прецизно кажите. 
 
Сведок Драган Жујић:  19.09. 
 
Заменик тужиоца: Године? 
 
Сведок Драган Жујић:  1995. 
 
Заменик тужиоца: Значи, а Ви долазите у Лужане пред тај први пад? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Који би то  отприлике датум био, ако можете да се сетите? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па отприлике 19., ту. 
 
Заменик тужиоца: 19. септембар? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, ко долази у оквиру Ваше, овај, координирања са 

Вама, кажите ми, колико је то војске, шта сте имали од наоружања, где су се водиле 
борбе у то време и да ли су се водиле, па нам само мало приближите, уколико можете, 
ту ситуацију, ето тог 19.-ог када Ви силазите, долазите у Лужане? 

 
Сведок Драган Жујић:  Шта ја знам, то је та конфузија што се догодила на 

бихаћком ратишту, када је био тај повратак наш, значи посавске јединице које су биле у 
саставу тога одреда, оне нису могле, нисмо их могли задржати, јер нико није желео да 
осматра шта ми Посавци радимо на Санском Мосту и они су једноставно са тог дела 
ратишта бихаћког напустили тај састав одреда и они су отишли, значи три јединице. 
Остао је део значи отприлике једна чета је остала 11. бригаде и остала је наша чета од 
Пете козарске бригаде. 11. бригада је само преноћила. 

 
Заменик тужиоца: Ту? 
 

ВР
З 1

18
2



 51

Сведок Драган Жујић:  Негде ту у Томини или у неком селу горе и они су 
напустили, пошто је њихова јединица матична била на Кречићу. 

 
Заменик тужиоца: Добро. 
 
Сведок Драган Жујић:  Е сада, интерес приједорских јединица је био да 

заштите Сански Мост, јер 43. и Пета козарска су из Приједора, значи састав тих 
јединица је села око Приједора и око Санског моста, Шеста санска је састављена из, од 
људства из Санског Моста и значи села око Санског Моста. Један део када је речено да 
ће Сански Мост овај бити нападнут је од значи отприлике један батаљон, санске 
бригаде је дошао на Сански Мост и упућен одмах на грмечко ратиште, то је та нека 
горе где је корида, како се зове то село или место, не знам, али горе где се корида 
одржава. А од 5. козарске бригаде било је процена да треба нам 72 сата да бригада се 
дислоцира и да дође до Санског Моста, са људством и техником, наравно. Међутим, 
један батаљон 5. козарске бригаде значи 1. батаљон је био на одмору у Приједору и они 
када су чули то, они су примили од команданта њиховог, командант батаљона, је 
примио наређење да одмах иду на Сански Мост, тако да је тај први покушај пада 
Санског Моста одбијен од стране Првог батаљона и од стране ове, да кажем, ајде, дела 
те једне чете која је била у мом саставу. Ето то је то. 

 
Заменик тужиоца: И шта је било од технике у Вашем наоружању у Лужанима? 
 
Сведок Драган Жујић:  У Лужанима, ми нисмо имали од технике, од технике 

ништа, имали смо само пешадијско наоружање. 
 
Заменик тужиоца: Јесте имали тенк? 
 
Сведок Драган Жујић:  Тенк је дошао два дана касније. 
 
Заменик тужиоца: Када? 
 
Сведок Драган Жујић:  Значи, отприлике 20.-ог навече или је 21.-ог, ту негдје. 
 
Председник већа: Само моменат, када смо већ код тог питања, да ли је било 

било каквих оклопних возила тада у месту? 
 
Сведок Драган Жујић:  На које оклопно возило мислите? 
 
Председник већа: Било какво. 
 
Заменик тужиоца: Транспортно. 
 
Сведок Драган Жујић:  Пета козарска, не, 5. козарска, не, али јесте било у 

саставу „Белих вукова“ и  у саставу „Пантера“ бијељинских и били су БОВ, маљуткаши. 
 
Председник већа: Можете ли да нам опишете та возила – маљуткаши? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па то су, значи они су имали осим посаде коју су 

возили, у унутрашњости имали су овај додатне лансере, по четири лансера, за маљутке, 
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горе на, на горњем делу возила, монтиране, то је највероватније југословенска војска 
тадашња, имала у свом саставу таква возила и такво наоружање. 

 
Председник већа: Изволите, тужиоче. 
 
Заменик тужиоца: Ви координирате, значи из Лужана тим делом са којим се 

налазите у Лужанима? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја сам био координатор док је био одред у саставу, у 

пуном саставу. 
 
Заменик тужиоца: А ово, у овом крњем? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па, у овом крњем, ја нисам овај био одговоран за то, 

међутим, људи су ме уважавали, пошто сам био најстарији међу њима.  
 
Заменик тужиоца: Јесте, то сам разумела. Па кажите ми, када су Вас већ тако 

уважавали, да ли добијате Ви информацију са терена, шта се догађа са становништвом, 
до Томине је дошла Армија БиХ, врши се пробој линије, да ли Ви добијате 
информацију са терена тог 19.-ог када долазите у Лужане, шта се дешава, где су 
цивили, да ли имате наредбу како поступати са цивилима? 

 
Сведок Драган Жујић:  Ви питате нешто што уопште ја нисам видео. 
 
Председник већа: Не, само моменат. Тужилац Вас пита да објасните, имајући у 

виду тада коју сте војну функцију обављали, Ви сте били старешина, да ли Вам је 
познато, да ли сте Ви добијали информације шта је са становништвом? Обавеза сваке 
војске је најпре да збрине становништво, је ли тако, када су борбе у питању? 

 
Сведок Драган Жујић:  Није било становништва. 
 
Председник већа: А да ли поседујете информацију, шта је са становништвом, 

где је нестало становништво? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја Вам могу рећи за оно што знам. 
 
Председник већа: Значи, Ви када сте дошли ту, када сте се вратили, није било 

никога од становника? 
 
Сведок Драган Жујић:  Јесте било у Санском Мосту, али у томе селу, није било 

цивила. 
 
Председник већа:  У ком селу? 
 
Сведок Драган Жујић:  Кијево, како се зове. 
 
Председник већа: Кијево? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
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Председник већа: А да ли је било у неком селу Шеховићи? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па јесте, али то је даље. 
 
Председник већа: А да ли је неко из Кијева, да ли имате информацију, да је 

становништво из Кијева... 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, дозволите, дозволите само мало. 
 
Председник већа:  Побегло у Шеховиће? 
 
Сведок Драган Жујић:  Нисам разумео питање, Шеховићи, је ли се односи на 

становништво? 
 
Председник већа: Да. 
 
Сведок Драган Жујић:  То не знам, не знам, не знам да ли је било 

становништва у Шеховићима. Али у Кијеву знам да није било становништва. 
 
Председник већа: А да ли знате, шта је са муслиманским становништвом било, 

када сте Ви дошли, где је то цивилно становништво? 
 
Сведок Драган Жујић:  У Санском Мосту, ми смо, када смо дошли, отишли 

смо да, чули смо да раде трговине и тако, па смо отишли мало као војска, жељна 
нечега, хајде да кажемо, да будемо искрени крајње, коју флашу алкохола, мало 
цигарета, мало нечега и тако да смо сишли доле, радила је самопослуга, људи су... 

 
Председник већа: У Санском Мосту? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да и тада сам први пут видео да у тој самопослузи раде 

и овај и Муслимани и Срби. 
 
Председник већа: Значи, било је Муслимана у Санском Мосту? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Изволите, тужиоче, даље. 
 
Заменик тужиоца: А рекосте да у Кијеву није било муслиманског 

становништва? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Како то знате? 
 
Сведок Драган Жујић:  Знам зато што смо ми када смо дошли код овога Илије, 

значи то је, па не знам, није пуно далеко, али ми смо били дужни да обезбедимо ма 
неки маневарски простор да не би ко дошао, да нас не би заробио, побио или тако 
нешто. Онда смо обишли један шири круг, шта ја знам, отприлике до близу Томине, 
Кијево, вратили се овамо према, како се зове, Здена и тако. 
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Заменик тужиоца: То ми је јасно, него кажите ми, Ви када обилазите и када 

нема тог становништва, да ли добијате информацију са терена од српске, од српских 
мештана где су ти Муслимани? 

 
Сведок Драган Жујић:  Ту није било никога, била је стока, нормално, куће, 

ништа није, све, ми смо отварали неке куће, гледали смо, ништа није, да је исељено, да 
је намештај, да је нешто дирано, ништа није... 

 
Заменик тужиоца: А Ви то када обилазите куће, који је то датум? Значи, Ви 

овде сте нам се изјаснили. 
 
Сведок Драган Жујић:  То је можда 19., евентуално 20., 19. ја мислим да је био. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли је тог 19. септембра... 
 
Сведок Драган Жујић: После подне. 
 
Заменик тужиоца: После подне? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Да ли Ви тог 19. септембра 1995. године видите овде 

оптуженог Чанковића? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Чанковић Митра? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не. 
 
Заменик тужиоца: Не? Значи, а виђате га када? 
 
Сведок Драган Жујић:  21. на 22., предвече. 
 
Заменик тужиоца: Претпостављам да се сећате ситуације, када већ знате датум 

када га виђате, да ли се сећате која је то ситуација била, па ако можете, кажите? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па то је ово што сам малопре причао, да су они дошли 

у сукоб са мојим дечкима, ради тога што су моји пратили тај силазак њихов и уочили, 
тако да, а није се знало ко је, чија је јединица, нисмо имали никакву комуникацију, 
нисмо били у вези, никаквој. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, у оквиру те 5. козарске, да ли је ишао тенк до 

Кијева? 
 
Сведок Драган Жујић:  Јесте. 
 
Заменик тужиоца: Опишите ми ту ситуацију, уколико се сећате. 
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Сведок Драган Жујић:  Па, овако је било, мислим да је то било... 
 
Заменик тужиоца: Време, место. 
 
Сведок Драган Жујић:  Па, овако, то је могло бити 22., 23., не знам тачно 

датум, неко је, неко је, неку информацију провукао, да су се појавили некакви људи у 
околини Кијева. 

 
Заменик тужиоца: Какви људи? 
 
Сведок Драган Жујић: Униформисани, војска нека. Ми нисмо знали за никакве 

јединице, осим јединице 5. козарске, пошто је овај, у односу на нас, делови тог 
батаљона 6. санске су били на десној страни, значи на левој страни је Кијево. Ми нисмо 
могли, то је гледајући према узводно овај уза Сану, ми нисмо могли знати ко је, ми смо 
били дужни да заштитимо наше људство и нашу технику. Е сада, као што је тада већ и 
командант био дошао и у том периоду је негде пред ноћ, да ли је 21., дошла су два 
тенка и командант је дао наредбу да се изврши извиђање на терену Кијева, па до, 
Томина горња или тако нешто, горе више од Кијева, како се зову села та, не знам, значи 
према негде све до, до Мулежа, Хазића и тако. И одредио је мене са групом људи, да ја 
поведем то горе, а пошто је овај, пошто су ови дечки већ били природати нама, онда 
смо ми овај, тражили да неко ко зна терен, јер од нас нико није знао терена и онда су 
они рекли да би то оптужени могао најбоље, пошто он зна тај терен. И он је био у улози 
само да кажем, вође пута, показивача терена и тако. 

 
Председник већа: Окривљени Чанковић Митар? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да.  
 
Председник већа: Да ли је био са Вама на тенку, где је био? 
 
Сведок Драган Жујић:  Јесте, био је на тенку. 
 
Председник већа: А ко је возио тај тенк? 
 
Сведок Драган Жујић:  Молим? 
 
Председник већа: Ко је возио тенк? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не могу да знам, то је, ја мислим да је то био војник из 

Србије, млад војник који је тек био завршио војни рок и дошао, прикључио се 
јединици. 

 
Председник већа: А ко је био у тенку, значи Ви и тај војник који је возио тенк и 

окривљени Чанковић Митар? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, не, посада, посада тенка је доле. 
 
Председник већа: Доле? 
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Сведок Драган Жујић:  Командир тенка је значи у неком мало вишем положају 
који може да чује и да види овога који њему каже. Митар је седео одмах испред мене, ја 
сам иза њега, на куполи, није на куполи, него, купола је онај округли део, него на 
равној површини, изнад блатобрана, значи до места где је овај могао да комуницира са 
командиром тенка. 

 
Председник већа: Изволите даље, тужиоче, имате ли питања? 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, докле сте отишли са тим тенком? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па отишли смо, значи, Кијево, Томина, па смо се 

вратили, спустили се некуда, неким обичним путем овим пољским, према Хазићима 
горе, то значи према Мањачи, негде, да, испред Хазића ту негде има нека речица, доле  
и има неки мост; прошли смо тај мост, па смо се окренули и вратили преко моста назад 
и до близу Хазића, до неке, била је нека трговина и ту смо окренули се и вратили се 
назад. 

 
Заменик тужиоца: Не бих више да Вас много задржавам, кажите, рекли сте да 

се те јединице које су сишле са Грмеча придружиле Петој козарској. 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, колико је то било војника? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не знам тачан број, али мислим да је било између 35 и 

40 људи. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми, сем овде оптуженог Чанковића, да ли се још 

некога сећате ко се придружио 5. козарској, том приликом? 
 
Сведок Драган Жујић:  Поименично не знам, али овако по фацама знам људе. 
 
Заменик тужиоца: Да, само ми онда реците... 
 
Сведок Драган Жујић:  Тада, у то време и након овога времена, то је илузорно 

и рећи, то су били сусрети који су се могли, који су се сводили на можда дан, два или 
сат, два или тако нешто. 

 
Заменик тужиоца: И колико сте том приликом контактирали са Чанковићем? 
 
Сведок Драган Жујић:  Колико сам? 
 
Заменик тужиоца: Контактирали, колико сте били у контакту док је он био ту 

придружен  временски? 
 
Сведок Драган Жујић:  Прво вече од тога сусрета када су они дошли са Грмеча, 

значи тада смо ми отишли код њега, код његове куће, нешто смо појели и нешто 
попили. Он је мене молио да преноћи код куће, ја сам рекао, нема никаквих проблема, 
да ми се јавиш ујутру да си ту и тако је и било. Ујутру је он јавио се, значи то је било 
негде, да ли је био 22. или, углавном ту  негдје, тај датум. 
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Заменик тужиоца: И када је напустио Вашу 5. козарску? 
 
Сведок Драган Жујић:  Пета козарска је остала до краја, до пада Санског 

Моста, значи он је могао напустити 5. козарску негде 09. или 08., 08. или 09., 10. је 
Сански Мост пао. 

 
Председник већа: Само моменат. Сански Мост је пао 10.10.1995. године, је ли 

тако? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Значи, Чанковић је до тада  био у Вашим јединицама, у 5. 

козарској? 
 
Сведок Драган Жујић:  До негде 10.-ог, он је био отприлике 08. или 09., не 

знам тачан датум, али тада је његова породица избегла, мислим да је то био 09., јер када 
је он дошао до куће, то је био општи хаос, овај, његови су већ били отишли. 
 
 Председник већа: Тада у 10. месецу? 
 
  Сведок Драган Жујић: Да. 
 
 Председник већа:  У десетом месецу су његови из његовог места отишли где? 
 

 Сведок Драган Жујић: Не знам. Није се знало. Касније је он сазнао да су они 
негде били прво у Омарској, па онда из Омарске да су отишли за Србију. 
 
 Председник већа: Изволте тужиоче. 
 
 Заменик тужиоца: Кажите ми сем њега од тих придружених војника, је ли се 
још неког сећате? 
 
 Сведок Драган Жујић: Молим? 
 
 Заменик тужиоца: Јел се још неког сећате? 
 
 Сведок Драган Жујић: Сећам се било је двојица, али ја имена што су сада 
сведочили. Ја се не сећам. Сећам се ја сваког човека појединачно у глави, али имена 
стварно не могу. 
 
 Заменик тужиоца: А кажите ми док сте били то до пада Санског Моста, јел сте 
добили информацију да су неки цивили страдали? Да ли сте имали те податке са терена 
о страдањима цивила? 
 
 Сведок Драган Жујић: Јесам. Добио сам информацију да су у српском селу 
негде горе под Мањачом били близу Мањаче Поповићи, српско становништво да је 
побијено, поклано. 
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 Заменик тужиоца: А за муслиманско становништво из Кијева? Јел сте имали 
неку информацију?  
 
 Сведок Драган Жујић: Нисмо имали информацију ни данас не знам шта се 
догодило са тим људима. Кажем да смо ми, кад смо дошли, то сам већ рекао, да смо 
нашли куће празне, стоку пуштену, све као да је ништа није било ни порушено, ни 
попаљено, једноставно људи није било. 
 
 Заменик тужиоца: Кажите ми после тих ратних дешавања јел сте контактирали 
са Чанковићем? 
 
 Сведок Драган Жујић: Не, нисмо. Јер он је задњи пут смо се видели након 
месец и по дана у Омарској, тад сам сазнао од њега да је овај, његова фамилија да је 
отишла за Србију или не знам... 
 
 Заменик тужиоца: За ових 20 година нисте више били у контакту сем те 
Омарске? 
 
 Сведок Драган Жујић:  Не.  
 
 Заменик тужиоца: Хвала, толико. 
 
 Председник већа: Добро. Тужилац Вас је детаљно питао у односу на околности 
догађаја. Али има неких ствари које бих ја да разјаснимо. Дакле, можете ли прецизно да 
нам се изјасните када сте Ви или да ли Вам је познао какве су биле друштвено-
политичке прилике у септембру месецу  '95, ко је био задужен да командује местом, ко 
је водио рачуна о становништву, у Санском Мосту, у месту Кијеву, месту Лужани, да 
ли Вам је познато које су биле ту јединице, како је функционисало како се 
функционисало у то време становништво, ко је командовао, ко је одређивао радне 
обавезе, шта се чинило? 
 
 Сведок Драган Жујић: Па ја колко знам у Санском Мосту је да и кад смо ми 
дошли тад у граду су били Муслимани и Срби. У Кијеву је очигледно народ који је 
живио а послије сам добио информацију да то није било искључиво муслиманско село, 
него је ту било и Срба, да ли је било Хрвата то не знам. Али је било Срба и около су 
били Срби, и у српским селима је значи од мушког становништва могло бити само 
старије од војно способних. Значи старци и жене и дјеца. А у муслиманском делу било 
је мушко становништво које је хтело да иде, било је људи којих је било и у Козарској и 
у Санској бригади, муслиманске вероисповести који су били у нашим бригадама. 
 

Председник већа: У јединицама војно ангажовани, је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић: Да, Војска Републике Српске. Значи било је, није било 

ни јединице нису биле чисто етнички овај само српске. 
 
Председник већа:  А је ли постојала у тим местима нека организована војна или 

цивилна власт? Неко је ипак морао да врши... 
 
Сведок Драган Жујић: Сански Мост је имао цивилну власт а сад ко је био на 

челу, мислим да је био неки Рашула јел тако нешто да се звао председник. А све 
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општине су функционисале по систему некакве како би то објаснио, значи некакав 
надзор полиције. Значи полиција је била главна која је проводила некакве одлуке 
цивилне власти у тим градовима, у тим мјестима. 

 
Председник већа:  Добро. Дакле, команду је тада у тим ратним условима на том 

подручју имала Војска Републике Српске? Је ли тако? Српске снаге су држале ту 
територију у том периоду? Сански Мост... 

 
Сведок Драган Жујић:  Војска је била одређена да буде на ратишту. У селима и 

у градовима је била цивилна власт са полицијом или тим неким кризним или ратним 
штабовима.  

 
Председник већа: Добро. Помиње се војна и цивилна полиција. 
 
Сведок Драган Жујић: Војна полиција је нешто друго.  
 
Председник већа: Шта су они радили, шта је радила цивилна у том окружењу 

тада? 
 
 Сведок Драган Жујић: Па војна полиција је као војна полиција и  у 

мирнодопским сврхама има своју намену за значи праћење, за извршавање 
мобилизације, попуну јединица, ако се неко не одазива на позив. 

 
Председник већа:  Је ли било војне полиције у Санском Мосту у време када сте 

Ви били тамо? 
 
 Сведок Драган Жујић: Била је наша полиција кад је дошла Пета Козарска. 
 
Председник већа:  Када је то било тачно? 
 
Сведок Драган Жујић: Молим? 
 
Председник већа:  Када је дошла Пета Козарска? 
 
 Сведок Драган Жујић: Па ми смо долазили у дјеловима, значи Пета Козарска 

је могла бити негде 19. на 20., команда са војном полицијом. 
 
Председник већа: Значи команда Пете Козарске војна полиција дошли су у 

Сански Мост 19.09.1995. године? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Добро. А кажите ми који је разлог постојао? Кажете да је 

војска била на линијама а да је у градовима и селима било цивилно становништво? Који 
је разлог био да Ви дођете тада у Сански Мост? 
 

Сведок Драган Жујић: Па разлог је једноставан јер овај, падом западно 
крајишких општина претио је пад Санског Моста, потом је Сански Мост, Приједор,  то 
је значи било би ерозија јединица српске војске и то би био општи хаос. Значи преко 
Мањаче, тад је већ јако близу било овај, муслиманске јединице су биле на половини 
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Мањаче, значи претила је опасност и пада Бања Луке. Тако да је на молбу команданата 
Шесте санске и Пете козарске значи да овај, да се врате са ратишта са, Шеста је била на 
Градачцу, а ми смо били на Брчком, Пета. На њихову молбу код команданта корпуса да 
се врате да заштите цивилно становништво, имовину и то. То је био разлог. 
 

Председник већа: И значи на молбу долази на подручје Санског Моста и свих 
ових насеља Лужане, Кијево, долази Пета козарска, Шеста санска је већ ту, део Шесте 
санске је ли тако? 

 
Сведок Драган Жујић: Не, не, не ту. Шеста санска је добила задатак од 

команданта корпуса да иде десно, значи да изађе шумским путем кроз Грмеч према 
путу Авноја. А Пета козарска је имала задатак ако баш хоће то нешто, имала је задатак 
да изађе на овај, Мркоњић. Према Мркоњићу, да одсече тај део јединица овај 
муслиманских јединица да би спречили тај продор. 

 
Председник већа: Добро. Реците ми, помиње се овде да је пукла линија на 

Трмошњи је ли то тада било тог 19-ог? 
 
Сведок Драган Жујић: Не. То је било 09-ог на 10-ти.  
 
Председник већа:  У 09. месецу или 10-ом? 
 
Сведок Драган Жујић: Десетом месецу. 
 
Председник већа:  Значи у 10-ом месецу  је пукла линија на Трмошњи? 
 
Сведок Драган Жујић: Да. Раније ту није било војске. Разумете? 
 
Председник већа:  Где? 
 
Сведок Драган Жујић: На Трмошњи. Ту није било војних снага. Војне снаге су 

значи... 
 
Председник већа: А где је Трмошња у односу на Сански Мост рецимо? 
 
Сведок Драган Жујић: Прве војне снаге су дошле на одбрану Санског Моста, 

значи то је било у оном првом делу што је госпођа питала кад је био први покушај да 
падне Сански Мост. 

 
Председник већа: Кад је био тај први покушај?  19.09.? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа:  Први покушај пада Санског Моста. 
 
 Сведок Драган Жујић: Не могу рећи тачан датум. 
 
Председник већа: Значи то је када сте Ви дошли. Малопре сте рекли да сте Ви 

дошли... 
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Сведок Драган Жујић: Тад није, тад није пукла јединица. Тад је Пета козарска 
овај, успела одбити тај напад и кренути према Кључу до близу Кључа. 

 
Председник већа: Када? 19.? 
 
Сведок Драган Жујић: Да. 
 
Председник већа: Значи 19-ог је био напад на Пету козарску, односно на 

подручје Санског Моста је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић: Нису они знали ко је пред њима. Ми смо ... 
 
Председник већа:  Само ми реците молим Вас да ли је 19. 09. 1995. године, био 

покушај освајања Санског Моста и околине од стране војске БИХ? 
 
Сведок Драган Жујић: Да.  
 
Председник већа:  И тада су биле борбе је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић: Јесу.  
 
Председник већа: Где? Можете да нам опишете? Где су биле?  
 
Сведок Драган Жујић:  То је било значи, главне борбе су се одвијале од хајде 

да кажемо од некаквог понтонског моста који је био срушен на Сани, то је прелаз према 
Кључу и ту је главно наступање јединица било и ту је и десно од тог понтонског моста 
значи шумским путевима према Саници, Горња Саница је, Саница мислим да је Саница 
да се зове. 

 
Председник већа: Добро. Као што сам Вас разумела Ви сте тог 19.09.1995. 

године, успели да одбијете њихове нападе и да задржите контролу над тим местима? 
Јел тако? 

 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа: Шта се дешавало даље од тог 19-ог? Тога дана када сте Ви 

одбили напад? Како је војска и полиција организовала функционисање? Како је 
организовала живот у тим местима? Било је становништва цивилног, српског, 
муслиманског. 
 

Сведок Драган Жујић: Нормално се живело. 
 
Председник већа:  Нормално се живело. Ко је руководио, ко је командовао, ко 

је одлучивао у тим местима? 
 
Сведок Драган Жујић: То Вам ја не могу рећи јер не знам. Ја могу рећи само да 

је, да је у граду било нормално стање за ово село сам рекао да ту већ тад кад смо 
дошли, кад смо ишли на прво извиђање да није било становништва ни српског ни 
муслиманског. 
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Председник већа: 19.09.? 
 
Сведок Драган Жујић: Да, прво извиђање које смо ми направили. 
 
Председник већа:  Није било Муслимана? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, није било. 
 
Председник већа:  Ни Срба? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ни Срба ни Муслимана није било. 
 
Председник већа: Јесу ли биле запаљене џамије, цркве, чега је већ било, 

верских објеката? 
 
Сведок Драган Жујић: Не. Апсолутно не. 
 
Председник већа:  Не.  Добро. И живот се дакле и даље одвија, Ви сте одбили 

тај напад и следећи напад када је био муслиманске војске? 
 
Сведок Драган Жујић: Није, ми смо ишли овај, да заштитимо тај простор овај, 

да се изађе да не дођемо у ситуацију да нам муслиманске јединице дођу на Мањачу да 
не би пала Бања Лука, према томе, ми смо ишли напред. Наше јединице су, наша 
бригада је напредовала значи ... 

 
Председник већа: Само ми реците колико је Ваша бригада од 19.09.1995. 

године, када сте ушли у Сански Мост колико дана је провела у том месту Санском 
Мосту пре него што је кренула према Мањачи?  

 
Сведок Драган Жујић: Не, нисмо ми кренули према Мањачи.  
 
Председник већа:  Добро. Значи ви сте били... 
 
Сведок Драган Жујић: После пада Санског Моста наша бригада се повукла 

према, на брда према Приједору.  
 
Председник већа: Добро. Значи ви сте били у Санском Мосту од 19.09. до 

09.10.? 
 
Сведок Драган Жујић: Да. 
 
Председник већа: И 09.10. био је следећи напад босанске војске? 
 
Сведок Драган Жујић: Није било напада.  
 
Председник већа:  Него?  
 
Сведок Драган Жујић: Сански Мост је пао вероватно по неком договору.  
 
Председник већа: Кад је пао Сански Мост? 
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Сведок Драган Жујић: Претпоставка је, али није било активних борбених 

дејстава.  
 
Председник већа: Када је пао Сански Мост? Да ли Вам је познато? Само 

моменат, само ми одговорите на ово питање. Да ли Вам је познато кад је пао Сански 
Мост? 

 
Сведок Драган Жујић: Сански Мост? Па 10-ог.  
 
Председник већа: 10 месеца или датума?  
 
Сведок Драган Жујић: У ствари то је могло бит предвечерје 09-ог.  
 
Председник већа:  09.10.1995. године? 
 
Сведок Драган Жујић: Да, тад је ушло отприлике негде 40-60 људи 

муслиманске армије у Сански Мост неким шумским грмечким путем и...  
 
 Председник већа:  Ви сте тада били ту у Санском Мосту, Ваше јединице, Пета 
козарска, је ли тако? 
 
 Сведок Драган Жујић: 09-ог смо били. 
 

Председник већа:  И онда сте се повукли кад су упале муслиманске јединице? 
 
Сведок Драган Жујић:  Повукли смо се, да, према брдима горе, према 

Приједору. 
 
Председник већа:  А шта је било са српским становништвом? 
 
Сведок Драган Жујић:  Дио српског становништва је остао у Санском Мосту, 

како је прошло то можда Ви боље знате него ја. 
 
Председник већа:  Не знам ја, зато Вас питам. 
 
Сведок Драган Жујић:  Е па не знам ни ја. 
 
Председник већа:  Добро. Шта Вам је познато, шта је било са српским 

становништвом? 
 
Сведок Драган Жујић:  Није ми познато шта се догодило. Знам да је било 

неких прича али то је... 
 
Председник већа:  Је ли тада, кажете у то предвечерје 09.10. је ли тада пукла 

линија на Трмошњи? 
 
Сведок Драган Жујић:  Гледајте, ми смо тад били четири километра испред, 

како се зове овај, ми смо били 25 километара далеко од Санског Моста, значи, у 
међувремену до тога датума ми смо ишли напред. Кад је... 
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Председник већа:  Интересује ме колико је од Санског Моста далеко Трмошња? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ко? 
 
Председник већа:  Трмошња? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да? 
 
Председник већа:  Је ли то шума, планина, шта је? 
 
Сведок Драган Жујић:  Ма не, село. 
 
Председник већа:  Планина? 
 
Сведок Драган Жујић:  Не, село. 
 
Председник већа:  Село Трмошња. Колико је далеко од Санског Моста? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па не знам тачно, то стварно, нисам се бавио тим, не 

знам, али није далеко. 
 
Председник већа:  Није далеко, а знате, је ли Вам познато када је пукла линија 

на Трмошњи? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па није пукла линија никако. Линија је могла пукнути 

25 километара од Трамошње. 
 
Председник већа:  25 километара? 
 
Сведок Драган Жујић:  Кад је стигла обавјест да је Сански Мост, да су 

Муслимани у Санском Мосту, да је Сански Мост пао, Пета козарска је тај дан поподне, 
значи од четири-пет сати послије подне па до ујутру, имала задатак да извуче борбену 
технику и људство. 

 
Председник већа:  А кажите ми шта је са Шестом санском, је ли она остала у 

месту тада кад је пао Сански Мост? 
 
Сведок Драган Жујић:  Шеста санска је доживила, ајд да  кажем, катастрофу. 

Они су остали у Грмечу одсечени у неким шумским путевима, измјешаним са 
муслиманским јединицама, тако да су то биле неке борбе чак и након мјесец дана су се 
извлачили у неким групама у то, како је ко прошао то је тешко рећи. 

 
Председник већа:  Дакле, они су били на Грмечу, извлачили су се у групама 

полако? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да, али то је далеко на десну страну у односу на нас.  
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Председник већа:  Дакле, у време када војска Босне и Херцеговине заузима 
Сански Мост тог 09.10. од војних јединица српске војске само ваша Пета козарска, је ли 
тако? 

 
Сведок Драган Жујић:  Није била Пета козарска, била је само тај један дио од, 

у ствари једна чета је била код тога Илије. 
 
Председник већа:  Чета Пете козарске? 
 
Сведок Драган Жујић:  Остатка тога одреда у којем сам ја био. Она је била ту, 

јер ми смо имали задатак кад је пешадија наша кад је кренула напред, ми смо имали 
задатак да штитимо да обезбјеђујемо артиљеријске јединице које су биле распоређене 
да могу радити испред. 

 
Председник већа:  Добро. Шта је са овим добровољцима који су били ту? 

Помињете биле неке добровољачке јединице. 
 
Сведок Драган Жујић:  Нисам разумио. 
 
Председник већа:  Да ли су биле неке добровољачке јединице тада у том месту? 
 
Сведок Драган Жујић:  Није, једино јединице које су пролазиле из... 
 
Председник већа:  Шта значи „пролазиле“, не задржавају се, него само пролазе 

кроз место? 
 
Сведок Драган Жујић:  Тешко је то рећи, то је био хаос. То је била Прва 

српска, Друга српска, Мркоњићка, шта ја знам, кад је дошло до пада западно 
крајишких... 

 
Председник већа:  Само молим Вас, не интересује нас даље, објасните ми, на 

том терену Сански Мост, Кијево, Лужане у периоду од 19.09. до 09.10. ко је ту био 
присутан од војних јединица, полицијских јединица, цивилних полицијских јединица, 
добровољачких јединица? 

 
Сведок Драган Жујић:  Прва два до три дана је било извлачење тих јединица 

које су бјежале, напуштале територију из западних општина те које су пале. Послије 
тога није било никаквих других јединица осим Пете и Шесте на десној страни, значи 
није било друге војске, није било ни једне друге јединице која је била да је имала 
некакву команду. Да ли је неко био негде то ја... 

 
Председник већа:  Значи није било никакве команде ту у месту? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па била је команда Пете козарске и цивилна власт. 
 
Председник већа:  Добро. Шеста је значи била на том Грмечу, је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић:  Каквом дрвету? 
 
Председник већа:  На Грмечу. 
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Сведок Драган Жујић:  А на Грмечу, да. 
 
Председник већа:  За то време, у том периоду 19.09. до 09.10.? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да, то је подручје негде, они су били негде лоцирани 

тамо где се корида одржава, како се зове то мјесто ја не знам. 
 
Председник већа:  И силазили су полако у групама, а зашто су силазили у 

групама? 
 
Сведок Драган Жујић:  Зато што је у међувремену, кад је Сански Мост пао, они 

су остали одсечени јер дио тих муслиманских јединица је ушао њима за леђа. 
 
Председник већа:  Значи, они су почели да силазе од момента кад пада Сански 

Мост? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро. Реците ми, причали сте о овом оклопном возилу, о 

том тенку који је био малопре када Вас је тужилац питао. 
 
Сведок Драган Жујић:  Ја сам војник и ја разликујем шта је тенк, а шта је 

оклопно возило. 
 
Председник већа:  Добро. Кажите ми, која је разлика по Вама оклопног возила 

и тенка? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па оклопно возило је значи може бити БОВ или нека 

друга врста у које спадају и амфибије и шта ја знам, које имају у својој унутрашњости 
могућност да осим посаде да превезу 10 или више војника. 

 
Председник већа:  Добро. Јесте ли Ви видели неко оклопно возило у том 

периоду док сте били тамо? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па видио сам, кажем, те ракеташе БОВ-ове. 
 
Председник већа:  Када је то било, у том периоду од 19.09. до 09.10.? 
 
Сведок Драган Жујић:  Можда негде 20.09. ту негде. 
 
Председник већа:  Чије је то било возило, ко је користио то оклопно возило? 
 
Сведок Драган Жујић:  Па не знам ја чије је било возило, разумијете, то је 

било, то су ти људи који су се повлачили, е сад они су пролазили туда, куд су они 
отишли даље то ја не знам. 

 
Председник већа:  Добро. Немам других питања. Да ли има неко накнадно 

питање? Изволите тужиоче. 
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Заменик тужиоца:  Ја се извињавам, пропустила само, за то време док је био 
Чанковић у Вашој чети, кажите ми да ли се сећате какво је наоружање имао? 
Пропустила сам то да питам. 

 
Сведок Драган Жујић:  Да, знам врло добро, кад је дошао имао је „паповку“ 

пушку, значи дуга цијев, био је обучен у ону чохану стару униформу и имао је на себи 
вјетровку ову обичну, није маскирна. 

 
Заменик тужиоца:  Кажите ми, остали припадници Шесте санске? 
 
Сведок Драган Жујић:  Отприлике слично њему. 
 
Заменик тужиоца:  А наоружање? 
 
Сведок Драган Жујић:  Можда од њих 40 или колико их је и било, можда је 

било 4-5 аутоматских пушака, а оно друго је били углавном карабини, „М-48“ и 
„паповке“.  

 
Заменик тужиоца:  Значи '95. војска и припадници Шесте санске углавном носе 

„паповке“ ти  који су дошли до вас. 
 
Сведок Драган Жујић:  Ти који су дошли код мене, тако, кажем 4 од 5 

аутоматских пушака и остало је било... 
 
Заменик тужиоца:  Хвала. 
 
Председник већа:  Добро. Немам других питања. Ви сте имали трошкове за 

долазак из ког места, не пише овде, из Новог Града? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа:  Него, одакле сте дошли? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да, да. 
 
Председник већа:  Из Новог Града, аутобуска карта у једном правцу износи 

41,50 конвертибилних марака, је ли тако? 
 
Сведок Драган Жујић:  Да. 
 
Председник већа:  У оба правца то је 83, је ли тако, конвертибилне марке, 

требало би тако да буде. 
 
Сведок Драган Жујић:  82 и нешто. 
 
Председник већа:  Добро. То је динарска противвредност 5.100,00 динара. 
 
Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДОБРАВА СЕ сведоку Драгану Жујићу исплата трошкова за долазак из Новог 
Града, Република Српска, аутобуским превозом и то на име плаћене аутобуске карте у 
оба правца износ од 83 конвертибилне марке, а што по средњем курсу Народне банке 
Србије на данашњи дан износи 5.100,00 динара. 

 
Ови трошкови ће Вам бити исплаћени од Службе суда одмах након што 

напустите судницу. 
 
Можете да се удаљите, захваљујем Вам сте дошли, вратили смо Вам личну 

карту, јесмо. 
 
Тужиоче, браниоче, окривљени, ми смо саслушали све сведоке чије је 

саслушање одређено за данас. За саслушање осталих, предлог одбране за саслушање 
осталих сведока је одбијен на претходном претресу 09.09.2015. године. Нама је од 
доказа остало да изведемо писане доказе у спису, па питам сада тужиоца, браниоца да 
ли, начин на који ћемо изводити ове доказе да ли сте се сагласни да се констатује да је 
извршен увид у ове писане доказе или ћемо вршити увид? Изволите тужиоче, браниоче. 

 
Заменик тужиоца:  Што се Тужилаштва тиче може и да се констатује уколико 

се одбрана противи то ћемо разматрати. 
 
Председник већа:  Имамо службене извештаје, копије. 
 
Заменик тужиоца:  Јесте, и само сам хтела поводом пада Санског Моста, ово 

условно речено, тог 10. октобра, ја ћу се потрудити да доставим све релевантне доказе 
који се на тај догађај односе. 

 
Председник већа: О друштвено-политичким приликама у место у то време, 

мислим да би то било неопходно. 
 
Заменик тужиоца:  Мислим да ћу у  једном најкраћем року, а и везано за 

кретање обе војске у то време, а поготово везано за ова подручја о којима ми говоримо. 
Ја сам већ предузела активности везано за то и што се тиче Хашког трибунала и што се 
тиче саме Босне и Херцеговине, тако да ћу се трудити у најкраћем року да то доставим 
суду. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли мислите да ћете успети те доказе да прибавите 

до наредног главног претреса? 
 
Заменик тужиоца:  Па не знам кад сте планирали наредни главни претрес. 
 
Председник већа:  Зато и питам. 
 
Заменик тужиоца:  Не знам кад ће бити али ћу се ја потрудити у сваком случају 

без обзира на то. 
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Председник већа:  Добро,  можете сести. Браниоче, у односу на ове предлоге за 
извођење писаних доказа, да чујем Ваше мишљење о начину на који ћемо ове доказе 
изводити. 

 
Адв. Гордана Божиловић Петровић: Нема проблема, ми се не противимо 

такође. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли можемо да одредимо наредни термин главног 

претреса? За наредни термин да планирамо, значи да извршимо увид у ове писане 
доказе  који су предложени од стране Тужилаштва и евентуално нове те доказе које ће 
тужилац доставити ја се надам благовремено да бисмо могли да доставимо и одбрани и 
да одредимо на истом том претресу завршне речи. Колико би трајале ваше завршне 
речи, да ли могу то да чујем, браниоче? 

 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Па сад у овом моменту не могу да 

определим али сигурно неће бити предуго. 
 
Председник већа:  Добро. Ја мислим да бисмо могли онда на следећем претресу 

да извршимо увид у ове писане доказе и завршне речи. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Извините, све зависи од тога шта буде у 

тим доказима занте. Ипак не бих везивала завршну реч. 
 
Председник већа:  Наравно, наравно ако ти докази захтевају извођење неких 

нових доказа, свакако да нећемо онда завршне речи. 
 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Извините, ја бих у сваком случају ипак 

предложила да завршна реч буде одвојена пошто стварно неће дуго трајати да закажемо 
за посебан датум. 

 
Председник већа:  Добро. Само моменат 26.11. у 14:30.  судница број 2.  
 
Након свих изведених доказа планираних на овом претресу, 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Главни претрес се одлаже.  
 
Наредни претрес се заказује за: 
 
 

26.11.2015. године, у 14:30 часова, судница бр.2 
 

 
Што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
Добро. Само да питам. Да ли бисмо браниоче у том случају уколико ти докази не 

захтевају извођење неких нових доказа могли да одредимо за наредни дан завршне речи 
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јер знате и сами да имамо проблеме са терминима да морају термини унапред да се 
резервишу. 

 
Адв. Гордана Божиловић Петровић:  Знам али ја бих ипак молила да завршну 

реч бар 7 дана извињавам се стварно би било неопходно. 
 
Председник већа:  Значи 26.11.2014. у 14:30 судница број 2. 
 
Довршено у 11:55. 
 
 

ЗАПИСНИЧАР         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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