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				РЕПУБЛИКА	СРБИЈА	
ВИШИ	СУД	У	БЕОГРАДУ	
		ПОСЕБНО	ОДЕЉЕЊЕ	
									Б	Е	О	Г	Р	А	Д	
	

Пословни	број:	К-По2	4/2016	

	
ТРАНСКРИПТ	АУДИО	ЗАПИСА		

са	главног	претреса	одржаног	дана	03.	априла		2017.	године	
	
Председник	 већа:	 	 Дана	 03.04.2017.	 године	 са	 почетком	 у	 09:41,	 отварам	
заседање	 пред	 Вишим	 судом	 у	 Београду,	 Одељењем	 за	 ратне	 злочине,	 у	
кривичном	 предмету	 К-По2	 4/2016	 против	 окривљеног	 Миланка	 Девића,	 због	
кривичног	дела	ратни	злочин	против	цивилног	становништва	у	саизвршилаштву	
из	 члана	142	 став	1	КЗ	СРЈ,	 у	 вези	члана	22	 КЗ	СРЈ,	 по	 оптужници	Кантоналног	
тужилаштва	 Унско-санског	 кантона	 Бихаћ	 Републике	 Босне	 и	 Херцеговине	 број	
Т010	КТРЗ	000356798	од	22.09.2015.	године	коју	је	преузело	Тужилаштво	за	ратне	
злочине	Републике	Србије	својим	актом	КТО.број	3/16	од	05.04.2016.	године.	
	
Веће	поступа	у	саставу	судија	Зорана	Трајковић	председник	већа,	судије	Мирјана	
Илић	и	Дејан	Терзић	чланови	већа.	
	
Има	ли	примедби	на	састав	већа?	Тужиоче?	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Нема.	
	
Председник	већа:		Браниоци?	
	
Констатује	се	да	нема	примедби	на	састав	већа.	
	
Записник	води	записничар	Оливера	Савић,	у	раду	суда	помаже	судијски	помоћник	
Ивица	Јагодић.		
	
Главни	претрес	се	тонски	и	оптички	снима,	а	тонски	запис	ће	бити	саставни	део	
записника	о	главном	претресу.	
	
Констатује	се	да	су	на	главни	претрес	приступили:	
	
-заменик	тужиоца	за	ратне	злочине	Милан	Петровић,	
	
-окривљени	Миланко	Девић,		
	
-браниоци	окривљеног,	адвокати	Саво	Радак	и	Тодор	Павићевић,	по	пуномоћју	у	
списима.	
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Сведоци:		
	
Лука	Полић,	 Славко	Шкрбић	и	Мирко	Бабић,	 како	 сам	обавештена	од	 Службе	 за	
помоћ	и	подршку	сведоцима	Вишег	суда	у	Београду.	
	
У	публици	присутни:	
	
Дамјан	Брковић	и	Марина	Кљајић.	
	
Да	ли	сте	сагласни	да	држимо	главни	претрес?	Тужиоче,	браниоци?	
	
На	сагласан	предлог	странака	
	
Суд	доноси	
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Да	се	главни	претрес	ОДРЖИ.	
	
Главни	претрес	је	јаван.	
	

НАСТАВАК	ДОКАЗНОГ	ПОСТУПКА	
	

Испитивање	сведока	ЛУКЕ	ПОЛИЋА	
	
Председник	 већа:	 	 Позовите	 сведока	 Луку	 Полића.	 Полићу,	 приђите	 за	
говорницу.		
	
Сведок	Лука	Полић,	ЈМБГ	2510955102415.	
	
Како	Вам	се	зове	отац?	
	
Сведок	Лука	Полић:	Илија.	
	
Председник	већа:		Које	године	и	где	сте	рођени?	
	
Сведок	Лука	Полић:		25.10.1955.	
	
Председник	већа:		Где?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Кључ	општина.	
	
Председник	већа:		Република	Босна	и	Херцеговина?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Да.	
	
Председник	већа:		Где	живите	сада,	на	којој	адреси?	
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Сведок	Лука	Полић:		Живим	код	Новог	Сада	у	Футогу.	
	
Председник	већа:		Која	је	адреса	у	Футогу?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Александра	Адамовића	22.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Не.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	некој	завади	са	њим?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Не.	
	
Председник	 већа:	 	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину,	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело,	да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Да.	
	
Председник	већа:	 	Нисте	дужни	да	одговарате	на	питања	којима	можете	себе	и	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети.	Заклетва	гласи:	„Заклињем	се	својом	чашћу	да	ћу	о	свему	што	
пред	 судом	 будем	 питан	 говорити	 само	 истину	 и	 да	 ништа	 од	 онога	што	ми	 је	
познато	нећу	прећутати“,	да	ли	се	заклињете?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Да.	
	
Председник	већа:		Сведок	заклет	у	смислу	члана	96	ЗКП-а.	
	
Шта	Вам	је,	Полићу,	познато	о	анажовању	Миланка	Девића	током	рата	у	Босни	и	
Херцеговини	и	о	смрти	Шљивара?	
	
Сведок	 Лука	 Полић:	 	 Није	 ми	 ништа	 познато.	 Ја	 сам	 радио	 у	 Словенији	 цело	
време,	четрдесет	година,	тако	да	не	знам	за		убиства,	нити	сам	чуо.	
	
Председник	 већа:	 	 Добро.	 Браниоче,	 изволите,	 можете	 кренути	 са	 питањима.	
Адвокат	Тодор	Павићевић.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Адвокат	 Тодор	 Павићевић.	 Да	 ли	 познајете	 овде	
окривљеног	Миланка	Девића?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Познајем.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	можете	да	кажете	где	сте	били	конкретно	када	
су	почела,	да	кажем,	ратна	збивања	на	територији	Југославије,	односно	да	будем	
прецизнији	на	територији	Босне	и	Херцеговине?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Па	ја	сам	био	код	куће	и	отишо	сам	од	куће	02.	маја	и	онда	
нисам	ишо	кући	четири	и	по	месеца	из	Словеније.	
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Адвокат	Тодор	Павићевић:	 Је	 ли	можете	 само	да	 прецизирате	 која	 година	 је	 у	
питању?	
	
Сведок	Лука	Полић:		2002.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 	Извињавам	се,	 претпостављам	да	 сведок	мисли	на	
'92.	годину,	не	на	2002.	годину.	
	
Председник	 већа:	 	 Не	 можете	 Ви	 да	 претпостављате,	 сведок	 може	 само	 да	
одговара.	
	
Сведок	Лука	Полић:		2002.,	да.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	можете	да	кажете	када	сте	први	пут	били,	да	
кажем,	на	територији	општине	Кључ	од	почетка	ратног	сукоба?	Пошто	сте	рекли	
да	сте	били	у	Словенији,	када	сте	први	пут	дошли?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Ја	сам	дошо	октобра	2002.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 А	 током	 трајања	 ратног	 сукоба,	 да	 ли	 можете	
отприлике	 да	 се	 изјасните	 колико	 сте	 често	 долазили	 на	 територију	 општине	
Кључ,	шта	сте	тада	радили	када	сте	долазили	и	ко	вам	је	од	породице	евентуално	
живео	тамо?	
	
Сведок	 Лука	 Полић:	 	 Па	 породица	 ми	 је	 живела	 тамо,	 троје	 дјеце	 и	 старе	
родитеље	 сам	имо	и	 тако	 кад	 се	 почело	да	 се	 путује,	 ја	 сам	 онда	ишо	 свака	 два	
мјесеца.	Нисам	мого,	путово	сам	преко	Мађарске.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Добро.	 Да	 ли	 имате	 било	 каква	 сазнања	 о	
околностима	нестанка	и	смрти	Исмета	Шљивара?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Ја	не	знам.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	Вам	је	познато	име	и	презиме	Богдан	Шобот?	
	
Сведок	Лука	Полић:	Па,	ја	не	знам	за	тог	Богдана,	ја	сам	њега	слабо	виђо.	Ми	смо	
далеко,	више	од	два	и	по	километра.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Када	кажете	 „два	и	по	километра“,	 то	 је	раздаљина	
од?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Од	моје	куће	до	њихових	кућа.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Имајући	у	виду	да	сте	ипак	долазили	током	трајања	
ратног	 сукоба	 на	 територији	 општине	 Кључ,	 да	 ли	 сте	 тада	 виђали	 овде	
окривљеног	Миланка	Девића	или	евентуално	тог	Шобота?	
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Сведок	Лука	Полић:	 	Па	 ја	 сам	Миланка	само	виђао	пред	рат	у	Словенији,	он	 је	
био	на	школовању,	и	више	га	нисам	виђао	до	прије	месец	дана.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Немам	више	питања.	
	
Председник	већа:		Ви,	браниоче	Радак?	Тужиоче,	изволите.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	 	Господине	Полићу,	 ја	бих	Вас	питао	само,	
помињете	 нам	 овде	2002.	 годину,	 а	 да	 ли	 знате	 када	 се	 рат	 догодио	 у	 Босни	 и	
Херцеговини,	које	године?	
	
Сведок	 Лука	 Полић:	 	 Па	 ја	 сам	 у	 Словенији	 радио,	 2002.	 године	 се	 код	 нас	
затворили	сви	путеви	и	ја	сам	отишо	у	Словенију	на	посао	и	тако	да	нисам...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Ви	сте	отишли	у	Словенију	када	се	догодио	
рат	у	Босни	и	Херцеговини?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Ја	сам	у	Словенију	од	 '72.	године,	почео	сам	радити	и	2013.	
сам	отишо	у	пензију.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Пошто	је	опште	позната	чињеница	да	се	рат	
у	Босни	и	Херцеговини	догодио	деведесетих	година,	дакле	'92.,	'93.,	'94.,	'95.	
	
Председник	 већа:	 	 Ево	 ја	 ћу	 интервенисати,	 председник	 већа	 може	 да	
интервенише.	Да	ли	Ви	знате	када	је	био	рат	у	Босни	и	Херцеговини?	
	
Сведок	Лука	Полић:	 	Па,	почело	се	пре,	али	 ја	сам	путово	кроз	сва	места	која	се	
могла...	
	
Председник	већа:		Да	ли	знате	када	је	био	рат	у	Босни	и	Херцеговини?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Не	знам,	не	бих	Вам	знао	одговорити.	
	
Председник	већа:		Не	знате.	Добро.	Да	ли	познајете	Хикмета	Шљивара?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Хикмета,	познаво	сам	тако	кроз	путовање.	
	
Председник	 већа:	 	 Колико	 добро	 сте	 га	 познавали	 и	 од	 када?	 Можете	 ли	 да	
опишете	суду?	
	
Сведок	Лука	Полић:	 	Па	 тако,	 своје	тамо,	он	 је	исто	радио	у	Словенији	и	 ја	 сам,	
кроз	путовање	смо	се	тако	знали.	Дружили	се	нисмо.	
	
Председник	 већа:	 	 Да	 ли	 сте	 некада	 разговарали	 о	 смрти	 Исмета	Шљивара	 са	
њим?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Он	ме	срео	у	Словенији,	тамо	'93.,	'94.,	не	могу	тачно,	и	он	се	
занимо	за	убиство	свог	оца,	али	ја	не	знам,	нити	сам	чуо.	
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Председник	већа:		Где	сте	се	срели	тада	када	се	занимао	за	убиство	свога	оца?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Па	срео	ме	у	граду	Цељу.	
	
Председник	већа:		Шта	Вас	је	питао	тачно?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Па	не	бих	мого	тачно	рећи,	пито	је	за	то	да	ли	ми	је	познато,	
да	ли	није,	ја	не	знам.	
	
Председник	већа:		И	знате	ли	шта	сте	му	Ви	тачно	одговорили	тада?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Не	знам.	
	
Председник	већа:		Добро.	Сведок	Хикмет	Шљивар,	када	је	испитан	пред	судом	у	
овом	кривичном	поступку,	рекао	је	да	сте	му	Ви	рекли	да	не	треба	да	тражи	свог	
оца	Исмета	јер	он	није	жив,	да	је	одведен	од	своје	куће,	убијен	на	висећем	мосту	на	
реци	Саници	у	месту	званом	Поткоса,	испод	првог	тунела	и	да	га	је	убио	Миланко	
Девић,	који	му	је	пуцао	у	леђа	на	самом	мосту.	
	
Сведок	Лука	Полић:		Ја	не	знам	то.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	му	рекли	да	нема	потребе	да	окреће	главу	од	Вас,	да	
му	Ви	ништа	лоше	нисте	учинили?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Ја,	мени	ништа	од	тога	није	познато.	
	
Председник	већа:		Добро.	Колико	дуго	познајете	Миланка	Девића?	
	
Сведок	Лука	Полић:	Па,	оно	пред	рат,	Миланко	је	исто	од	мене	далеко	једно	два	
до	три	километра,	тако	виђали	смо.	Миланко	је	млађи	од	мене,	тако	да	нисмо	се.	
Виђо	сам	га	у	Цељу	када	је	био	на	школовању	и	после	кад	је	почело	нисам	га	више	
ни	виђао.	
	
Председник	већа:		Где	сте	били	у	јулу	месецу	'92.	године?	
	
Сведок	Лука	Полић:		У	Словенији.	
	
Председник	већа:		'92.	године	да	ли	сте	долазили	у	Босну?	
	
Сведок	Лука	Полић:	 	 '92.	 године	 сам,	 пре	маја	 сам	долазио,	 за	мај	 сам	отишо	и	
нисам	долазио	до	октобра	месеца.	
	
Председник	већа:		Да	ли	знате	када	сте	срели	Хикмета	Шљивара	у	Цељу,	која	је	то	
била	година,	који	период	године	када	Вас	је	то	питао	што	сте	рекли?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Мислим	тамо	'93.,	тако,	ја,	мени	није	ништа	познато.	Ја	сам	
био	 у	 Словенији	 радио,	 ја	 сам	 више	 живео	 у	 Словенији	 него	 у	 Босни	 и	
Херцеговини.	Ја	сам	отишо	у	седамнаестој	години	у	Словенију.	
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Председник	већа:		Добро,	то	није	битно	за	овај	поступак.	Објаснили	сте	све	што	
знате	у	вези	догађаја	поводом	кога	сте	позванил	
	
Да	ли	има	још	неко	питања	за	овог	сведока?	
	
Питања	нема.	
	
То	је	све	што	имам	да	изјавим.	
	
Да	ли	имате	неке	трошкове	на	име	данашњег	доласка	у	суд?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Данас	немам,	дошо	сам	са	рођаком.	
	
Председник	већа:		А	за	претходни	пут?	
	
Сведок	Лука	Полић:		Да.	
	
Председник	 већа:	 	 Тражите	 трошкове	 у	 износу	 од	2.899,00	 динара,	 толико	 сте	
рекли	 Служби	 претходни	 пут,	 на	 име	 трошкова	 повратне	 карте	 Футог-Београд,	
Београд-Футог,	је	ли	тако?	
	
Сведок	 Лука	 Полић:	 	 Ја	 сам	 платио	 комшију,	 па	 ме	 ауто	 прошли	 пут	 довезо,	 а	
данас	ми	је	рођак	ишо	са	својим	послом	неким	у	Београд	и	тако	да...	
	
Председник	 већа:	 	 Па,	 суд	 по	 Правилнику	може	 да	 Вам	 досуди	 само	 трошкове	
превоза	најјефтинијим	средством	превоза,	а	то	је	аутобус.	Добро,	биће	одлучено	о	
овом	Вашем	захтеву	накнадно,	Ви	ћете	оставити	све	што	 је	потребно	Служби	за	
помоћ	 и	 подршку	 сведоцима,	 па	 ће	 Вам	 бити	 уплаћена	 средства	 у	 оном	 износу	
колико	суд	буде	донео	одлуку.		
	
Да	ли	сте	сагласни	да	сведока	отпустимо	из	заседања?	Тужиоче,	браниоци?	
	
Констатује	се	да	је	сведок	уз	сагласност	странака	отпуштен	из	заседања.	
	
Можете	ићи,	Полићу.		
	
Позовите	сведока	Славка	Шкрбића.	Довиђења.	
	

Испитивање	сведока	СЛАВКА	ШКРБИЋА	
	
Председник	већа:		
	
Сведок	Славко	Шкрбић,	ЈМБГ	2002963102380.	
	
Како	Вам	се	зове	отац?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	Миле.	
	
Председник	већа:		Које	године	и	где	сте	рођени?	
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Сведок	Славко	Шкрбић:		'63.	у	Кључу.	
	
Председник	већа:		Република	Босна	и	Херцеговина,	на	којој	адреси	сада	живите?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		У	Приједору,	Доњи	Орловци.	
	
Председник	већа:		Постоји	ли	тамо	нека	улица,	неки	поштански	број?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Семберска,	нема	броја.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Не.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	завади	некој	са	њим?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Не.	
	
Председник	 већа:	 	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину,	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело,	да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Да.	
	
Председник	већа:	 	Нисте	дужни	да	одговарате	на	питања	којима	можете	себе	и	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети.	Заклетва	гласи:	„Заклињем	се	својом	чашћу	да	ћу	о	свему	што	
пред	 судом	 будем	 питан	 говорити	 само	 истину	 и	 да	 ништа	 од	 онога	што	ми	 је	
познато	нећу	прећутати“,	да	ли	се	заклињете?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Заклињем	се.	
	
Председник	 већа:	 	 Реците	 суду	 шта	 Вам	 је	 познато	 у	 вези	 Вашег	 војног	
ангажовања	 током	 '92.	 године	 у	 ратним	 сукобима	 у	 Босни	 и	 Херцеговини	 и	 о	
војним	ангажовањима	Миланка	Девића.	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	Са	Миланком	сам	био	у	истој	јединици	од	05.05.	до	краја	
рата,	од	05.05.'92.	
	
Председник	већа:		Изволите	даље.	Да	ли	имате	још	нешто	да	кажете?	
	
Сведок	 Славко	 Шкрбић:	 	 Па	 не	 знам	 шта,	 шта	 интересује.	 Били	 смо	 у	 истој	
јединици.	
	
Председник	 већа:	 	 Испричајте	 суду	 где	 сте	 били,	 која	 јединица?	 Где	 сте	 се	
налазили?	То	испричајте.	
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Сведок	Славко	Шкрбић:	 	 У	мају	 '92.	 смо	 отишли	 у	Доњи	Вакуф,	 тамо	 смо	 били	
ангажовани	 преко	 Тридесете	 дивизије	 до	 негде	 краја	 августа,	 онда	 смо,	
комплетна	јединица	је	пребачена	у	Седамнаесту	бригаду.	
	
Председник	већа:		Је	ли	то	све	што	имате	да	кажете	што	Вам	је	познато	о	овоме?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Па...	
	
Председник	већа:		Браниоче,	изволите,	адвокат	Тодор	Павићевић.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Овако,	 да	 ли	 можете	 да	 нам	 кажете	 неке	 детаље,	
односно	 нешто	 о	 Вашем	 познанству	 са,	 да	 ли	 познајете	 Миланка	 Девића	 и	
евентуално	неке...	
	
Сведок	 Славко	 Шкрбић:	 	 Ја	 и	 Миланко	 смо	 из	 истог	 села,	 само	 што	 смо	 на	
различитим	крајевима,	па	нисмо	баш	близу.	Генерацијски	смо	ту,	ја	мислим	да	смо	
у	 истој	 генерацији,	 само	 нисмо	 заједно	 ишли	 у	 основну	 школу,	 у	 исти	 разред,	
можда	чак	иста,	тако	да	се	познајемо	од	малена	у	основној	школи	смо	ту.	У	средњу	
школу	ја	сам	отишо	у	Сарајево,	он	је	негде	у	Словенију	отишо,	нисмо	се	после	тако	
често	виђали.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	кажем,	када	сте	први	пут	мобилисани	у	јединице	
ЈНА	када	је	почео	ратни	сукоб	на	територији	бивше	Југославије?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		У	децембру	'91.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А,	да	кажем,	како	се	звала	та	ваша	јединица,	који	је	то	
био	ранг	јединице	и	у	саставу	којих	већих	јединица	је	она	била?	
	
Сведок	 Славко	Шкрбић:	 Кад	 сам	 ја	 био	 у	 ЈНА,	 то	 је122.	 бригада,	 не	 знам	 нека,	
коме	су	они	припадали	даље.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Пошто	сте	поменули	да	сте	од	05.05.'92.	били	у	истој	
јединици,	да	ли	можете	да	се	сетите	негде,	значи,	током	јула		месеца	тачно	где	је	
била	ангажована	ваша	јединица?	
	
Сведок	 Славко	 Шкрбић:	 	 Јединица	 је	 била	 ангажована	 на	 Кошћани,	 село	
Кошћани,	Доњи	Вакуф.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Да	 ли	 сте	 Ви	 тих	 дана	 виђали	 овде	 окривљеног	
Миланка	Девића	на	линији	фронта?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Био	је	у	јединицама.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 	Да	ли	можете	да	кажете	ко	 је	био	ваш	непосредни	
командир	јединице?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Мачкић	Владимир.	
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Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	можете	да	кажете	тих	дана,	значи	говоримо	о	
јулу	месецу	'92.	године,	имајући	у	виду	ситуацију	на	фронту,	да	ли	је	било,	да	ли	су	
била	одобравана	одсуства	евентуално	или	нека?	
	
Сведок	 Славко	 Шкрбић:	 	 Ја	 сам	 у	 јуну	 био	 код	 куће	 због	 боловања	 и	 негде	
средином	јула	сам,	не	знам	тачан	датум	када	сам	се	вратио	у	јединицу,	а	редовно	
кући	ишо	нисам	никад.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли...	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Нити	знам	да	је	ко	ишо.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	 ли	можете,	 да	 ли	 је	 Вама	Владимир	Мачкић	 све	
време	рата	био	претпостављени	командир?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Да,	у	тој	јединици.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Да	ли	можете	да	нам	кажете	отприлике	које	је	било	
бројно	 стање	 те	 јединице	 у	 смислу	 укупног	 броја	људи,	 у	 смислу	 броја	 активно	
ангажованих?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Јединица	се	кретала	по	шездесет	људи,	отприлике,	мада	
је	 варирало,	 некад	 и	 мање,	 некад	 можда	и	 више.	 То	 је	 вод	 који	 се	 мого	 звати	и	
одред,	не	знам.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	познајете	Богдана	Шобота?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Познајем.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Да	ли	можете	да	кажете	да	ли	је	он	прво	био	са	Вама	
у	 јединици	 и	 да	 ли	 Вам	 је	 познато	 ако	 није,	 у	 којој	 је	 другој	 јединици	 био	
ангажован	 и	 одакле	 је	 он?	 И	 било	 које	 податке	 о	 неком	 његовом	 ратном	
ангажовању?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	 	Богдан	 је	исто	из	истога	 села,	ближе	 је	Миланку	доле	
комшија.	Није	био	с	нама	у	тој	јединици	до,	после	смо	били	у	истој	бригади	када	
смо	ми	прешли	 у	 Седамнаесту,	 али	 смо	ми	и	 даље	 били	посебна	 јединица.	Он	 је	
био	у	батаљону.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Када	кажете	„Седамнаеста“	мислите	на	Седамнаесту	
Кључку?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Кључку	бригаду,	да.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Да	 ли	 можете	 да	 кажете	 отприлике	 када	 је	 Ваша	
јединица	 ушла	 у	 састав,	 односно	 формацијски	 била	 део	 Седамнаесте	 кључке	
бригаде?	
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Сведок	Славко	Шкрбић:		Не	знам	тачан	датум,	али	то	је	крај	августа	или	почетак	
септембра,	ту	негде.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 	Да	ли	познајете	овде	 оштећеног	Исмета	Шљивара,	
евентуално	његову	породицу,	његове	синове?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	 	По	имену	не	знам,	 а	можда	сам	виђо	људе.	Суседно	 је	
село,	па	можда	смо	се	сретали,	али	по	имену	не	знам.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Имајући	 у	 виду	да	 сте	 практично,	 највећи	део	рата	
провели	 у	 истој	 јединици	 са	 овде	 окривљеним,	 да	 ли	можете	 да	 се	 изјасните	 о	
питању...	
	
Председник	већа:	 	 Браниоче,	 ово	није	 унакрсно	испитивање	да	 питање	може	 у	
себи	да	садржи	одговор,	испитујте	сведока	како	закон	прописује.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Опростите.	 Каква	 је	 била	 дисциплина	 у	 тој	 вашој	
јединици?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Ма,	то	је	било,	јединица	је	била	добровољна,	тако	да	ко	
није	слушо	био	је	избачен.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Хвала,	немам	више	питања.	
	
Председник	већа:		Имате	ли	Ви	браниоче	Радак	питања?	Тужиоче,	изволите.	
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 Господине	Шкрбићу,	 за	 време	 док	 сте	 се	
налазили	 у	 тој	 јединици	 заједно	 са	 окривљеним,	 да	 ли	 сте	 имали	 одсуства	 да	
можете	ићи	кући	извесно	време	из	те	јединице?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	 	Ја	сам,	ја	лично,	био	сам	рањен	крајем	маја,	па	сам	био	
цели	јуни	и	почетак	јула	код	куће.	Ја	нисам	био	у	јединици,	био	сам	на	боловању.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Добро,	и	после	када	сте	се	вратили?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Кад	сам	се	вратио	ни	једном	нисам	ишо	кући,	нити	знам	
да	је	ко	ишо.	Ја	сам	чеко	једно	вријеме	да	ме,	да	неко	дође	па	да	се	вратим	тамо,	па	
сам	се,	али	нико	није	долазио,	па	сам	се	пребациво,	преко	Љуше	сам	пјешке	прешо	
да	дођем	до	јединице.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Значи,	време...	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Можда	је	чак	неко	иш'о,	али	ја	не	знам	да	је	иш'о.	
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 	 Добро.	 Време	 које	 сте	 провели	 кући	 је	
време	када	сте	били	рањени?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		То	је	на	боловању,	да.	
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Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да,	на	боловању.	Сећате	ли	се	тачно	датума	
када	сте	били	рањени	и	када	сте	се	вратили?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Кући	сам	дошо	из	болнице	29.	или	30.	маја,	и	у	јединицу	
сам	се	вратио,	не	знам	тачан	датум,	али	то	је	10.	или	15.	јули,	значи	четрдесетдва...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Добро,	немам	више	питања.	
	
Председник	већа:	 	Шкрбићу,	реците	ми	да	ли	се	сећате	где	сте	рањени,	на	којој	
локацији?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		На	Кошћанима,	мина	ме	је	закачила.	
	
Председник	већа:		Која	је	то	општина?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		То	је	Доњи	Вакуф.	
	
Председник	 већа:	 	 Имате	 ли	 медицинску	 документацију	 о	 том	 рањавању	 код	
себе?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Немам	ништа,	немам.	
	
Председник	већа:	Зашто?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		На	жалост.	
	
Председник	већа:		Како	немате?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Рањаван	сам	три	пута,	немам	никакве	документације.	
	
Председник	већа:		Је	ли	Вас	прегледао	лекар?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Јесте,	али	све	је	то	остало,	ја	сам	избего	касније,	све	код	
куће	остало,	ја	сам...	
	
Председник	већа:		Где	сте	рањени,	у	који	део	тела,	тада	29.	маја?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	 	 Закачила	ме,	 човек	 је	 стао	 на	 мину	 поред	 које	 сам	 ја	
седио,	па	ме	мало	с	љеве	стране	заглушила	уши,	набило	пјеска	с	леве	стране.	Није	
ништа	тешко.	
	
Председник	већа:		Нисам	Вас	добро	разумела?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Лакше	сам	рањен.	
	
Председник	већа:		Набио	Вам	се	песак,	где?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Па,	с	љеве	стране	тела.	
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Председник	већа:		Добро,	и	са	ухом	шта	се	десило?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Једно	месец	дана	нисам	чуо	ништа.	
	
Председник	већа:		Нисте	чули?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Не.	
	
Председник	већа:		И	ко	Вам	је	дао	боловање,	ко	Вам	је	дао	да	не	будете	присутни	
у	јединици?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Па,	доктор	Костић,	како	се	зове,	Драган	ја	мислим.	
	
Председник	 већа:	 	 Како	 сте	 знали	 колико	 Вам	 траје	 боловање	 за	 које	 немате	
никакву	документацију?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:	 	 Па	 то	 сам	 ја	 правд'о	 тада,	 сад	немам	 ја	 више	никакве	
документације.	Ја	сам	из	рата	изашо	у	униформи	без	ичега.	
	
Председник	већа:	 	Добро.	Реците	ми	само	када	сте	се	вратили	након	истека	тог	
боловања,	где	сте	отишли,	коме	сте	се	јавили?	
	
Сведок	 Славко	 Шкрбић:	 	 Мачкић	 Владимиру,	 у	 исту	 јединицу	 одакле	 сам	 и	
отишо.	
	
Председник	већа:		Где	су	они	били	стационирани	тада?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		На	Кошћанима	и	даље.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	пријатељским	односима	са	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Како	мислите	пријатељским?	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	пријатељи?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Родбински	нисмо,	а	овако	добри	смо	пријатељи	били...	
	
Председник	 већа:	 	 То	 Вас	 питам.	 Има	 ли	 још	 неко	 нека	 питања	 за	 сведока	
Шкрбића?		
	
Питања	нема.	
	
То	је	све	што	имам	да	изјавим.	
	
Ви	сте	тражили	трошкове	на	име	данашњег	доласка	у	суд,	је	ли	тако?	
	
Сведок	Славко	Шкрбић:		Да.	
	
Председник	већа:		За	данас	и	за	претходни	пут?	
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Сведок	Славко	Шкрбић:		Да.	
	
Председник	већа:	 	Добро.	Ви	оставите	све	податке	Служби	за	помоћ	и	подршку	
сведоцима,	 па	 ће	 Вам	 бити	 уплаћени	 ови	 трошкови	 на	 име	 аутобуске	 карте	 за	
повратну	карту	данас.	
	
Да	ли	сте	сагласни	да	сведок	иде	из	заседања,	да	га	отпустимо?	
	
Изволите	личну	карту,	можете	да	идете.	Позовите	сведока	Мирка	Бабића.	
	

Испитивање	сведока	МИРКА	БАБИЋА	
	
Председник	већа:		ЈМБГ	0109957102389,	како	Вам	се	зове	отац,	Бабићу?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	Раде.	
	
Председник	већа:		Које	године	и	где	сте	рођени?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	01.09.'57.,	Биљани,	општина	Кључ.	
	
Председник	 већа:	 Република	 Босна	 и	 Херцеговина.	 Где	 сада	 живите,	 на	 којој	
адреси?		
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Доњи	Орловци	бб,	Приједор.		
	
Председник	већа:	Имате	ли	неку	улицу	тамо,	број	куће?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	то	је	сада	ново	насеље,	тај	Манова	четврти,	тако	да...	
	
Председник	већа:	Имате	ли	кућни	број?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Немам	још	кућних	бројева.	
	
Председник	 већа:	 Добро.	 Да	 ли	 сте	 у	 сродству	 са	 окривљеним	 Миланком	
Девићем?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Не.	
	
Председник	већа:	Да	ли	сте	у	завади	са	њим?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Не.	
	
Председник	 већа:	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину.	 Давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело.	Да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Да.	
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Председник	 већа:	 Нисте	 дужни	 да	 одговарате	 на	 питања	 којима	 можете	 себе,	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети.	Заклетва	гласи:	„Заклињем	се	својом	чашћу	да	ћу	о	свему	што	
пред	 судом	 будем	 питан,	 говорити	 само	 истину	 и	 да	 ништа	 од	 онога	што	 ми	 је	
познато,	нећу	прећутати“.	Да	ли	се	заклињете?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Заклињем	се.		
	
Председник	 већа:	 Реците	 сада	 суду,	 шта	 Вам	 је	 познато	 о	 Вашем	 војном	
ангажовању	током	ратних	сукоба	у	Босни	и	Херцеговини	 `92.	 године	и	у	војним	
ангажовањима	Миланка	Девића?	
	
Сведок	 Мирко	 Бабић:	 	 Па	 ја	 сам	 ангажован	 од	 септембра	 `91.	 до	 краја	 рата.	
Миланко	је	нешто	касније	ангжаован.	Нисмо	били	у	једној	јединици.	
	
Председник	већа:	Нисам	Вас	чула	ово	последње.		
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Нисмо	били	у	једној	јединици.	
	
Председник	већа:	Били	сте	у	различитим	јединицама,	је	ли	тако?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Да,	ми	смо	били	село	до	села	и	тако.		
	
Председник	већа:	 Је	 ли	Ви	имате	 још	нешто	да	 кажете	 суду	 о	 томе	шта	Вам	 је	
познато?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па,	немам.		
	
Председник	већа:	Браниоче,	изволите	питања.		
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Да	 ли	 можете	 да	 кажете	 како	 се	 звала	 та	 Ваша	
јединица	у	којој	сте	били	ангажовани?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	 	 Ја	сам	био	у	ангажован	у	почетку	у	Бањалучкој	јединици.	
То	је	била	инжињерија,	други	ОКБ,	а	послије	од	маја	био	сам	ангажован	у	Другом	
батаљону	17.	Кључка,	до	краја	рата.		
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Ми	 овде	 имамо	 податке,	 да	 кажемо,	 о	 Вашем	
рањавању,	које	се	десило	13.06.1992.	године.	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Јесте.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Да	ли	можете	да	нам	кажете	у	том	тренутку	како	се	
звала	 Ваша	 јединица,	 под	 којим	 околностима	 сте	 рањени	 и	 на	 ком	 сектору	
фронта?	
	
Сведок	 Мирко	 Бабић:	 	 Јединица	 је	 била	 17.	 Кључка,	 рањен	 сам	 у	 сектору	
Пиштаница,	као	деминир	и	наставио	сам	лечење	у	Петровцу,	Бањалуци	и	на	ВМА	
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јер	је	био	блокиран	коридор	и	није	се	могло	пребацити,	требао	сам	одмах	ту	сићи,	
ал	нису	ме	могли	пребацит.		
	
Адвокат	 Тодор	Павићевић:	 	 Да	 ли	 можете	 да	 кажете	 како	 се	 звао	 непосредни	
командир	Ваше	јединице?	
	
Сведок	 Мирко	 Бабић:	 	 Командир	 моје	 јединице,	 комадант	 је	 био	 господин	
Кревац,	а	командир	чете	ми	је	био	поручник	Шкаљић	или	је	потпоручник	био,	не	
могу	се	сада	јер	мало	сам	се	задржао	у	то	вријеме.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Према	 Вашим	 сазнањима,	 у	 том	 сектору	 фронта	
Пиштаница,	до	када	је	била	ангажована	Ваша	јединица?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	 	Па	била	 је	 јединица	ангажована	и	послије	мог	рањавања	
али	докле,	не	бих	прецизно	знао	рећи,	али	знам	да	су	отишли	отален	на	Бихаћ,	па	
су	са	Бихаћа	опет	пребацивани	за	Јајце,	па	су	поново	пребацивани	на	Бихаћ	и	тако.	
Значи,	долазило	је	ту	до	маневра	те	моје	јединице.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 	Да	ли	Вам	је	познато	име	Богдан	Шобот?	Значи,	да	
ли	га	Ви	познајете,	да	ли	има	сазнања	у	којој	је	он	био	јединици?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	 	Па,	познам	га,	он	је	био	у	истој	чети	са	мном,	само	је	био	
други	вод.	Нисмо	били	у	истом	воду.		
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Да	 ли	 сте	 Ви	 током	 рата,	 у	 било	 којој	 прилици,	
видели	заједно	овде	окривљеног	Девића	и	Шобота?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Нисам	их	ја	видио.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Да	 ли	 имате	 било,	 да	 ли	 прво	 познајете	 овде	
оштећеног	Исмета	Шљивара?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Не	познајем.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Да	ли	имате	нека	сазнања	о	његовој	смрти?		
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	вјерујте	да	немам.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Хвала,	немам	више	питања.		
	
Председник	већа:	Браниоче	Радак,	имате	ли	Ви	питања?	Тужиоче,	изволите.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Немам	питања.		
	
Председник	већа:	Када	сте	рањени?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		13.06.1992.	године.	
	
Председник	већа:	Колико	дуго	сте	били	на	лечењу?	
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Сведок	Мирко	Бабић:		Слабије	чујем.		
	
Председник	већа:	Колико	дуго	сте	били	на	лечењу?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Био	сам	до	октобра	`92.,	на	ВМА.	
	
Председник	већа:	Када	сте	рањени,	у	саставу	које	јединице	сте	били?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Био	сам	у	саставу	17.,	Други	батаљон,	ја	мислим	да	је	друга	
чета.		
	
Председник	већа:	Да	ли	сте	виђали	Миланка	Девића	током	`92.	године?		
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Нисам.		
	
Председник	већа:	Колико	дуго	њега	познајете?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	 	 Па	 познајем	 га	 још	 као	 ученика.	 Ја	 сам	 ишао	 пред	њим	
можда	једно	три	године.		
	
Председник	већа:	Јесте	ли	се	дружили?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	нисмо,	разлика	је	у	годинама	била,	он	је	био	и	мали,	он	
је	био	и	друго	село	али	смо,	овај,	из	школе	скупа,	па	се	онда	свраћао	у	моје	село	и	
тако,	а	он	може	да	наставља	даље	према	свом	селу	али	доста	ученика	је	ишло	из	
његовог	и	ми	смо	завршили	школу	основну	у	истој	школи.	Па	тако	онда	смо	се	ми	
мање-више	познавали.	
	
Председник	већа:	Реците	ми,	да	ли	познајете	Славка	Шкрбића?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Шкрбић.	
	
Председник	већа:	Славко,	да	ли	њега	познајете.	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Да,	познајем.	
	
Председник	већа:	Како	га	познајете,	када	сте	га	упознали?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:	 	Славка	Шкрбића.	Не	знам	ја	Славка,	не,	не,	 ја	сам	отишао	
на	Дивића	Славка.	Славка	Шкрбића,	ја	не	знам	да	такав	и	постоји.		
	
Председник	 већа:	 Добро.	 А	 када	 сте	 се	 вратили	 након	 рањавања,	 где	 сте	 се	
вратили	у	коју	јединицу?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Молим.	
	
Председник	већа:	Након	рањавања,	када	сте	се	излечили,	у	коју	сте	се	јединицу	
вратили?	
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Сведок	Мирко	Бабић:		Вратио	сам	се	у	своју	јединицу.	
	
Председник	већа:	Где	је	она	била	стационирана	тада?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	у	то	је	вријеме	била	је,	једна	је	била	на	Бихаћу.	
	
Председник	већа:	Где	на	Бихаћу?	
	
Сведок	 Мирко	 Бабић:	 Па,	 Грмошко-Грабешки	 плато.	 Значи,	 ту	 је	 углавном	
маневрисана,	 а	ми	смо	отишли	 за	Лику,	 тај	батаљон.	 Ја	 сам	отишао	у	октобру	за	
Теслинград,	у	Лички	Осијек,	како	се	сада	зове,	ја	не	знам,	овај,	и	ту	смо	презимили	
до	фебруара	и	даље	смо	били	на	Бихаћу	до	пада	тих	простора.	
	
Председник	 већа:	 Након	 те	 `92.	 године,	 када	 сте	 први	 пут	 видели	 Миланка	
Девића?		
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	ја	Миланка	нисам	видио	од	краја	рата,	до	фебруара,	ово	
прошли	пут	када	смо	овде	били.		
	
Председник	већа:	Добро.	Да	ли	има	још	неких	питања	за	овог	сведока?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 Судија,	 само	ако	дозвољавате,	ми	имамо	овде	 једно	
решење,	то	је	решење	општине	Кључ,	Општинског	секретаријата	за	општу	управу,	
којим	се	овде	сведоку	признаје	статус	војног	инвалида.	
	
Председник	већа:	Јесте	ли	Ви	приложили	суду	то	решење?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Па,	ево,	ја	сам	спремио	сада	да	приложим.	
	
Председник	већа:	Па	сада	не	можете	да	му	предочавате	уколико	не	предлажете	
да	буде	изведено	као	доказ,	па	суд	о	томе	одлучи.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Ми	ћемо	га	свакако	доставити,	па...	
	
Председник	већа:	Добро.	Значи,	питања	сада	немате?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Сада	немам.	
	
Председник	већа:	 Питања	 нема.	 То	 је	 све	што	има	 да	 изјави.	Да	 ли	имате	неке	
трошкове	на	име	данашњег	доласка	у	суд?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Па	имали	смо	трошкова	превоза	аутобуса.	
	
Председник	већа:	За	сада	и	за	претходни	пут,	је	ли	тако?	
	
Сведок	Мирко	Бабић:		Јесте.	
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Председник	 већа:	 Добро,	 биће	 одлучено	 о	 томе	 у	 току	 данашњег	 главног	
претреса.	 Можете	 сести	 у	 публику.	 Изволите	 браниоче	 сада	 изнесите	 тај	 Ваш	
доказни	предлог,	који	сте	малопре	помињали.	Адвокат	Тодор	Павићевић.		
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Па	 предлажемо	 да	 се,	 да	 кажем,	 у	 склопу	 доказног	
поступка,	 прочита	 решење.	 У	 питању	 је	 решење	 општине	 Кључ,	 Општинског	
секретаријата	за	општу	управу,	којим	се	признаје	својство	ратног	војног	инвалида	
II	 групе,	 овде	 саслушаном	 сведоку	 Мирку	 Бабићу.	 У	 обрзаложењу	 цитираног	
решења...	
	
Председник	већа:	Дајте	ми	то	решење	да	 видим	за	час.	 Реците	ми	само	на	коју	
околност	тај	доказ	предлажете?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		На	околност	времена	и	места	рањавања	и	околности	
рањавања,	 као	 и	 припадности	 јединице,	 имајући	 у	 виду	 да	 се	 и	 то	 констатује	 у	
овом	решењу.		
	
Председник	 већа:	 Седите.	 Тужиоче,	 ево	 изволите,	 извршите	 увид	 у	 ово,	 па	 се	
изјасните	 да	 ли	 сте	 сагласни	 са	 тим	доказним	предлогом.	 Ако	можете	 браниоче	
само	да	појасните,	од	којег	је	то	значаја	за	овај	догађај	који	је	предмет	оптужења,	
пре	него	што	се	тужилац	изјасни?	Изволите.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	 	Па,	како	да	кажем,	један	од	циљева	одбране	овде	је	
да	 докаже	 да	 Миланко	 Девић	 и	 Богдан	 Шобот	 нису	 били	 у	 истој	 јединици,	 а	
између	 осталог	 и	 да	 су	 били	 у	 време	 догађаја	 или	 у	 време	 приближно	 времену	
овог	догађаја	овде,	просто	ангжаовани	на	различитим	деловима	фронта.	Мислим	
да	ово	ипак	помаже	мало	појашњењу	те	ситуације.		
	
Председник	већа:	Па	ово	није	решење	које	се	односи	ни	на	Девића,	ни	на	Шобота,	
зато	 ми	 није	 баш	 најјасније,	 но	 добро.	 Да	 чујемо	 тужиоца.	 Изволите,	 заменик	
тужиоца	за	ратне	злочине,	Милан	Петровић.		
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 	 Сматрам	 да	 је	 предложени	 доказ	
непотребан	 јер	не	односи	се	на	предмет	и	на	одлучне	чињенице	које	би	требало	
утврдити,	 а	 од	 којих	 зависи	 доношење	 коначне	 одлуке	 о	 учешћу	 оптуженог	 у	
догађају	који	му	је	оптужницом	стављен	на	терет.		Противим	се.		
	
Председник	већа:	 Добро,	 хвала.	Можете	 сесети	 браниоче.	 Тужиоче,	 Ви	 сте	овде	
доставили	суду	и	изнели	сте	предлог	да	се	изведе	као	доказ	читање	исказа	који	је	
дао	Богдан	Шобот	у	својству	сведока	пред	надлежним	судом	Босне	и	Херцеговине.	
Добили	сте	изјашњење	одбране	окривљеног.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Предложио	сам	да	се	прочита.		
	
Председник	 већа:	 У	 смислу	 ког	 члана	 Законика	 о	 кривичном	 поступку	 сте	
предложили	да	се	изврши	увид	у	овај	записник?		
	
Заменик	тужиоца	 за	ратне	 злочине:	 	То	 су	 одредбе	 које	 се	 односе	 на	 сведоке.	
Оптужени	Шобот	Богдан,	по	Закону	о	кривичном	поступку	Босне	и	Херцеговине,	
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може	 сведочити	 у	 свом	предмету	и	он	 је	 овде	 сведочио	као	 сведок.	 За	 случај	 да	
имамо	сагласност	одбране,	онда...	
	
Председник	 већа:	 Ја	 мислим	 да	 сте	 Ви	 добили	 поднесак	 да	 немамо	 сагласност	
одбране.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да.	
	
Председник	већа:	Ја	сам	Вам	доставила	тај	поднесак,	је	ли	тако?		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да,	да,	јесте.	Овај,	зато	сам	прво	предложио	
да	 се	 прочита	 у	 ситуацији	 када	 немамо	 сагласност	 одбране,	 предлажем	 да	 се	
Шобот	 Богдан	 испита	 путем	 видео	 конференцијске	 везе	 са	 Босном	 и	
Херцеговином,	у	својству	сведока.		
	
Председник	 већа:	 Реците	 ми,	 имате	 ли	 Ви	 сазнања	 где	 се	 сада	 налази	 Богдан	
Шобот?	Да	 ли	 је	 на	издржавању	 казне,	 да	 ли	 је	 лишен	 слободе	 по	неком	основу	
или	је	на	адреси	пребивалишта?	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		По	мом	сазнању,	није	лишен	слободе.	Њему	
је	изречена	неправоснажна	казна	од	осам	година	затвора	за	исти	овај	кривично-
правни	догађај.	
	
Председник	већа:	А	на	којој	адреси	сада	живи?	Имате	ли	тај	податак?	
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 	 Немам	 тренутно	 тај	 податак,	 а	 могу	 да,	
овај,	прибавити,	тако	да	за	дан,	два,	суд	ће	добити.	
	
Председник	 већа:	 Добро.	 Браниоци,	 шта	 кажете	 на	 овај	 предлог	 заменика	
тужиоца	 за	 ратне	 злочине,	 да	 се	 Богдан	 Шобот	 испита	 путем	 видео	 линка	 као	
сведок?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Уколико	не	постоји	нека,	да	кажем,	препрека,	зна	се	
која	би	то	препрека	могла	да	буде,	ми	немамо	ништа	против.	
	
Председник	већа:	На	коју	препреку	мислите,	браниоче,	изјасните	се.		
	
Адвокат	 Тодор	Павићевић:	 	 У	 смислу,	 сматрам	 да	 би	 требало	 он	 да	 овде	 буде	
непосредно	 саслушан,	 Богдан	 Шобот,	 у	 својству	 сведока.	 Ми	 смо	 овде	 у	 једном	
случају	саслушавали	сведоке,	у	ствари,	у	питању	су	била	два	сведока	путем	видео	
линка,	када	је	постојала	препрека,	односно	када	се	један	од	њих	изјаснио	да	неће	
да	се	овде	изјашњава	на	конкретне	околности,	да	неће	да	сведочи,	тако	да	мислим	
да	би	било	добро	да	пробамо	да	обезбедимо	овде	присуство	Богдана	Шобота	и	да	
га	овде	саслушамо.	У	том	смислу	сам	говорио	о	неким	препрекама,	а	уколико	би,	
овај,	се	прихватило	извођење	тог	доказа,	иначе	ми	се	не	противимо	извођењу	тог	
доказа	да	се	саслуша	овде	Богдан	Шобота,	ми	би	имали	још	један	доказни	предлог	
у	 виду	 једног	 другог	 сведока	 који	 се	 такође	 овде	 помиње	 у	 овом	 записнику,	 на	
који	је	одбрана	требало	да	се	изјасни.	Рећи	ћемо	и	који	је	то	сведок	у	питању.	
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Председник	већа:	Изволите,	реците.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 У	 питању	 је	 сведок	 Рајко	Шкавић.	 Рајко	Шкавић	 је	
према	 до	 сада	 изведеним	 доказима	 био	 командант	 јединице	 којој	 је	 припадао	
Богдан	Шобот.	
	
Председник	већа:	На	које	околности	да	се	он	испита?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	На	околности	места	и	времена	ангажовања	јединице	
којој	је	припадао	Богдан	Шобот,	његових	сазнања	о	ангажовању	јединице	којој	је	
припадао	овде	окривљени	Миланко	Девић,	у	време	на	које	се	односи	оптужница	
Тужилаштва	за	ратне	злочине.	
	
Председник	већа:	Што	то	тек	сада	предлажете,	када	је	било	припремно	рочиште?	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Због	 тога	 што	 смо	 тек	 добијањем	 овог	 записника	
сазнали	име	тог	лица.	Било	нам	 је	мало	проблем,	знате	прошло	је	доста	времена	
од	рата,	сад	ко	је	био	комадант	које	јединице,	поготово	ниже,	та,	да	кажем,	Војска	
Републике	 Српске	 имала	 је	 масу	 бригада,	 па	 је	 проблем	 комаданте	 бригаде	 да	
сазнате	како	се	ко	звао,	поготову	у	које	врме,	имајући	у	виду	да	 су	 се	мењали,	 а	
камо	ли	чета	којих	је	било	безброј.	
	
Председник	већа:	Тужиоче,	изволите	шта	кажете	на	овај	доказни	предлог?	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине,	Милан	Петровић:	Само	још	пар	реченица,	
да	појасним	предлог	за	Богдана	Шобота.	Предлажем	видео	конференцијску	везу	
зато	 што	 је	 отежано	 његово	 долажење	 пред	 овај	 суд.	 Има	 посебно	 својство,	
својство	неправоснажно	осуђеног	лица,	и	морали	би	други	поступак	започети	да	
би	суд	Босне	и	Херцеговине	дозволио	том	лицу	да	дође	пред	овај	суд	и	да	сведочи.	
Што	се	тиче	овог	предлога	колеге,	за	новог	сведока,	ми	смо	имали	овде	неколико	
тих	сведока	на	те	околности	који	су	дошли	пред	суд	и	данас	сведочили,	и	видели	
смо	да	у	ситуацији	њихових	сазнања	о	томе	о	чему	каже	одбрана	да	они	треба	да	
сведоче,	је	јако	непоуздано.	Дакле,	ни	један	од	ова	два	сведока	није	имао	сазнања	
о	 критичном	догађају,	 у	критично	 време,	ни	 у	односу	на	 овде	 оптуженог	Девић	
Миланка,	 ни	 у	 односу	 на	 само	 биће	 кривичног	 дела,	 односно	 кривично-правни	
догађај	 у	 вези	 са	 смрти	 Шљивар	 Исмета,	 тако	 да	 се	 ја	 противим	 извођењу	 тог	
доказа.	Хвала.	
	
Председник	већа:	Добро,	само	ми	реците,	значи	Ви	сте	одустали	од	предлога	да	
се	врши	увид	у	записник	о	испитивању	Богдана	Шобот	у	својству	сведока?	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине,	Милан	Петровић:	Да.	
	
Председник	 већа:	 А	 предлажете	 да	 буде	 испитан	 путем	 видео	 линка.	 Чисто	из	
процесних	разлога,	пошто	морамо	о	сваком	доказном	предлогу	да	одлучимо.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине,	Милан	Петровић:	Да.	
	
Председник	већа:	Суд	доноси	
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Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	

	
Одређује	 се	 пауза	 у	 трајању	 од	 15	 минуа,	 након	 које	 ће	 главни	 претрес	 бити	
настављен.	
	
Суд	доноси	
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
Наставља	се	главни	претрес.	
	
Суд	доноси	
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
УСВАЈА	 СЕ	 предлог	 браниоца	 окривљеног	 Миланка	 Девића,	 адвоката	 Тодора	
Павићевића	 да	 се	 у	 доказном	 поступку	 испита	 у	 својству	 сведока	 Владимир	
Мачкић.	
	
УСВАЈА	СЕ	предлог	заменика	тужиоца	за	ратне	злочине,	Милана	Петровића,	да	се	
у	 доказном	 поступку	 испита	 у	 својству	 сведока	 Богдан	 Шобот,	 путем	 видео	
конференцијске	 везе,	 с	 тим	што	 се	 налаже	 заменику	 тужиоца	 да	 у	 року	 од	 пет	
дана	достави	суду	адресу	на	којој	тренутно	борави	Богдан	Шобот.	
	
Тужиоче,	уколико	по	предњем	не	поступите,	овај	доказ	ће	бити	отклоњен.	
	
Суд	доноси	
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
ОДБИЈА	 СЕ	 предло	 браниоца	 окривљеног	 Миланка	 Девића,	 адвоката	 Тодора	
Павићевића,	 да	 се	 у	 доказном	 поступку	 изврши	 увид	 у	 решење	 Општине	 Кључ,	
Општинског	 секретаријата	 за	 општу	 управу	 број	 01/1-560-14/93	 од	 24.05.1993.	
године.	
	
О	преосталом	предлогу	биће	одлучено	накнадно.	
	
Суд	доноси	
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
Одређује	се	по	службеној	дужности	да	се	путем	међународне	правне	помоћи	од	
надлежног	 органа	 Републике	 Босне	 и	 Херцеговине	 прибави	 пресуда	 којом	 је	
Богдан	Шобот	осуђен	на	казну	затвора	у	трајању	од	осам	година,	као	и	извештај	
да	ли	је	иста	постала	правноснажна.	
	
Суд	доноси	
	



ПO 90
7

 23

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
ИСПЛАТИТИ	 сведоку	Луки	Полићу	на	име	трошкова	доласка	на	главни	претрес	
износ	од	1.400,оо	динара.	
	
ИСПЛАТИТИ	 сведоку	 Славку	 Шкрбићу	 на	 име	 трошкова	 доласка	 на	 главни	
претрес	износ	од	9.122,оо	динара.	
	
ИСПЛАТИТИ	 сведоку	 Мирку	 Бабићу	 на	 име	 трошкова	 доласка	 на	 данашњи	
главни	претрес	и	претходни	главни	претрес,	износ	од	9.122,оо	динара.	
	
Суд	доноси	
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е	
	
Да	се	данашњи	главни	пререс	одложи.	
	
Следећи	се	одређује	за	
	

18.05.2017.	године	у	09,30	часова,	судница	број	4,	
	
	што	је	присутнима	саопштено,	па	их	не	позивати.	
	
Позвати	сведока	Владимира	Мачкића.	
	
Довршено	у	11,01	час.	
	
	
ЗАПИСНИЧАР																																																																											ПРЕДСЕДНИК	ВЕЋА-СУДИЈА	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




