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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	11.	јануара		2017.	године	

	
Председник	већа:		Дана	11.01.2017.	године	са	почетком	у	09:45,	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	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,	браниоци?	
	
Констатује	се	да	нема	примедби	на	састав	већа.	
	
Записник	води	записничар	Оливера	Савић	
	
Констатује	 се	 да	 се	 главни	 претрес	 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	Миланка	Девића,	адвокати	Саво	Радак	и	Тодор	Павићевић	
по	пуномоћју	у	списима.	
	
Је	ли	приступио	сведок	Емир	Шљивар?	Добро.	
	
Констатује	се	да	су	у	судници	присутни:	
	
Дамјан	Брковић,	Марина	Кљајић	и	Гојко	Пантовић.	
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Констатује	 се	 да	 је	 на	 главни	 претрес	 приступио	 сведок	 Ранко	 Шкрбић,	 а	 да	 је	
сведок	 Емир	 Шљивар	 обавестио	 Службу	 за	 помоћ	 и	 подршку	 сведоцима	 да	 се	
налази	у	Београду	и	да	због	гужве	у	саобраћају	касни	на	данашњи	главни	претрес	
и	временских	прилика.		
	
Да	 ли	 сте	 сагласни	 да	 држимо	 главни	 претрес	 имајући	 у	 виду	 да	 су	 процесне	
претоставке	за	то	испуњене?	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	
	
Суд	доноси	
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Да	 се	 у	 доказном	 поступку	 путем	 видео-конференцијске	 везе	 са	 Општинским	
судом	у	Санском	Мосту	испитају	сведоци	Сефер	Шабић	и	Сенад	Велић.	
	
Председник	већа:		Да	ли	можемо	да	успоставимо	везу	са...	
	
Добар	дан.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:	Добар	дан.	
	
Председник	 већа:	 	 Да	 ли	 можете	 да	 прикажете	 неког	 ко	 може	 да	 утврди	
идентитет	сведока,	да	нам	се	представи?	
	
Председник	 Општинског	 суда	 у	 Санском	Мосту	 –	 Енес	 Селман:	 Енес	 Селман,	
председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту.	
	
Председник	већа:		Утврдите	идентитет	сведока.	Како	се	зове	сведок?	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Шабић	Сефер.	
	
Председник	већа:		Можете	ли	да	поновите?	
	
Председник	 Општинског	 суда	 у	 Санском	 Мосту	 –	 Енес	 Селман:	 Шабић	 Смаје	
Сефер,	мајка	је	Зеина,	дјевојачки	Кадијевић.	Рођени	сте	кад	и	где?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:	13.10.1968.	у	Санском	Мосту.	
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Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:	Настањен?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		У	селу	Хрустово.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Опћина	Сански	
Мост?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Опћина	Сански	Мост.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Изволите.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Не.	Ја	сам	у	та	времена	био...	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	завади	са	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Не.	
	
Председник	 већа:	 	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину,	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело,	да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Разумио.	
	
Председник	већа:	 	Нисте	дужни	да	одговарате	на	питања	којима	можете	себе	и	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети,	да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Разумио.	
	
Председник	 већа:	 	 Да	 ли	остајете	 при	 свом	 исказу	 који	 сте	 дали	 у	 претходном	
поступку	у	овом	предмету?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Да.	
	
Председник	већа:		Тужиоче,	изволите.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Нисам	разумео	како	се	зове	сведок?	
	
Председник	већа:		Сефер	Шабић.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Да.	
	
Председник	 већа:	 	 Извините,	 молим	 Вас,	 тужиоче.	 Нисам	 заклела	 сведока.	
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	Шабићу?	
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Сведок	Сефер	Шабић:		Ја.	
	
Председник	већа:		Молим?	Заклињете	се?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Да,	да,	заклињем	се.	
	
Председник	 већа:	 	 Сада	 ће	 Вам	 постављати	 питања	 заменик	 тужиоца	 за	 ратне	
злочине	Милан	Петровић.	Изволите	тужиоче.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Господине	Шабићу,	Ви	сте	у	овом	поступку	
давали	изјаву	19.	маја	2015.	године,	па	бих	Вас	 ја	сада	замолио	пре	него	што	бих	
Вам	поставио	било	које	питање,	да	оно	чега	се	сећате	испричате	нама	овде	и	пред	
већем	 да	 видимо	 која	 су	 Ваша	 сазнања	 у	 вези	 са	 смртним	 страдањем	 Исмета	
Шљивара.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Да.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Реците.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:	 	Може.	 Ја	сам	био,	 ја	сам	чуо	да	 је	Исмет	убијен,	а	ко	га	 је	
убио,	не	знам	ко	га	је	убио.	У	та	времена	сам	био,	мене	су	одвели	на	Мањачу,	ја	сам	
дошао,	 у	Љубљани	 радио,	 одвели	 су	 ме	 на	Мањачу.	 То	 сам	 казо	 свагде	 и	 казаћу	
тако,	а	да	ја	знам	ко	је	убио	Исмета,	овај,	овај,	не	знам.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Да	ли	сте	Ви	у	вези	са	смртним	страдањем	
Исмета	разговарали	са	неким?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:	 	 Јесмо	причали	кад	сам	дошо	 ја.	 Ја	 сам	отишо	на	Мањачу,	
после	тога	отишо	сам	у	Швицарску,	био	сам	у	Швицарској.	Кад	сам	дошо	ни	са	ким	
ја	нисам	разговаро,	само	сам	чуо	да	је	убијен.	А	да	знам	ко	га	је	убио,	не	знам.	
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 Добро.	 То	 лице	 са	 којима	 сте	 Ви	
разговарали,	шта	је	Вама	оно	рекло	да	зна	о	смртном	исходу	Исмета?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Зна	да	су	га	тамо,	да	га	нашо	доле	у	води	и	о	томе	сам	пито	
комшије,	о	томе	сам	пито,	ради	тога,	као	да	га	нашли	у	води.	А	где,	шта,	како,	то	не	
знам.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	 	Да	ли	је	неко	Исметово	тело	видео	у	реци	
Саници?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Кажу	да	је	видио,	али	он	је	умро,	Удо,	овај	Велић.	Фахрудин	
Велић.	
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 	 Да	 ли	 је	 тада	 са	 тим	 био	 још	 неко	 ко	 је	
видео	то?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Е,	не	знам,	ја	сам	чуо	само	од	њега.	
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Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да	ли	је	Вама	он	то	говорио	да	је	још	неко	
са	њим	био?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:	 	 Па,	 били	 су,	 али	 	 ова	 су	 тројица	 погинули,	 били	 су	њих	
четири,	они	су	погинули.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Како	се	зову	та	тројица?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Шабић	Хикмет,	Фазлић	Мијат,	Велић	Хасид.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Ова	лица	су	страдала	још	током	рата?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Тако	је.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Добро,	хвала.	Немам	више	питања.	
	
Председник	 већа:	 	 Да	 ли	 браниоци	 окривљеног	 имају	 питања?	 Адвокат	 Тодор	
Павићевић.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	је	покојни	господин	Фахрудин	Велић	када	Вам	
је	говорио	о	томе	да	је	видео	тело	покојног	Исмета	у	реци,	да	ли	Вам	је	навео	неку	
појединост	 типа	 како	 је	 био	обучен,	 да	 ли	 су	 биле	 неке	 промене	на	њему,	 у	 том	
смислу?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Не,	није.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Да	ли	можете	само	да	ми	кажете	када	Вам	је	он	рекао	
да	је	видео	то	тело?	Значи,	у	ком	периоду,	у	ком	делу	године,	када	је	то	било?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:	'92.,	'92.	да	је	он	видео.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Је	 ли	 може	 нешто,	 неки	 евентуално,	 прецизније	
нешто?	
	
Сведок	 Сефер	 Шабић:	 	 Не	 знам,	 '92.	 Ја	 сам	 га	 само	 пито	 то,	 пошто	 су	 њих	
четворица,	разумеш,	остала	иза	нас.	Ја	сам	одведен	у	логор	Мањача	из	куће.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Немам	више	питања.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		И	ја,	и	отац	и	цело	село,	одвело	нас	је	у	Утоли,	били	смо	у	
Утоли,	па	смо	у	самом	Примцу,	па	из	Примца	одосмо	на	Мањачу.	После	завршио	до	
децембра,	21.	децембра.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		Хвала,	немам	више	питања.	
	
Председник	 већа:	 	 Имате	 ли	Ви	 браниоче	 питање?	 Од	 када	 до	 када	 сте	 били	 у	
Мањачи?	
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Сведок	Сефер	Шабић:		Био	сам,	одведен	сам	прије	маја,	01.	маја	био	сам	одведен	у	
Сански	Мост,	доле	сам	био	у	Прилици,	били	смо	у	томе	мјесец	дана,	у	том	месту,	
Паланка,	па	Сански	Мост,	па	сам	био,	од	јуна	ја	мислим...	
	
Председник	већа:		До	када?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Од	јуна	до	21.	децембра	сам	био	на	Мањачи.	
	
Председник	већа:		Када	сте	видели	Фахрудина	Велића?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Видио	сам	2007.	
	
Председник	већа:		Где?	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Видио	у	селу	свом.	
	
Председник	већа:	 	 Ви	 сте	 рекли	 овде	 у	Вашем	исказу	 који	 сте	 давали	да	 сте	 се	
срели	2006.,	сада	кажете	2007.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		2007.,	ја	сам	био,	тад	сам	га	видио	и	више	га	видио	нисам.	
Он	је	дошо,	умро	је	човек	и	то	је	то.	
	
Председник	већа:		Добро.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		А	ја	не	знам	ко	га	је	убио,	ја	сам	реко,	то	не	могу	рећи,	овај,	
онај,	кад	не	знам.	
	
Председник	већа:		Добро.	Има	ли	још	неко	питања	за	овог	сведока?		
	
Питања	нема.	
	
То	је	све	што	имам	да	изјавим.	
	
Да	ли	може	председник	суда	у	Санском	Мосту	да	нам	само	каже	број	документа	на	
основу	кога	је	утврђен	идентитет	овог	сведока?	О		ком	се	документу	ради?	
	
Председник	 Општинског	 суда	 у	 Санском	 Мосту	 –	 Енес	 Селман:	 То	 је	 лична	
карта,	 лична	 карта	 издата	 од	МУП-а	 Унско-санског	 кантона,	 број	 личне	 карте	 је	
070T039A7.	
	
Председник	већа:		Добро,	хвала	Вам.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		У	реду?		
	
Председник	 већа:	 	 Сведока	 можете	 да	 отпустите.	 Позовите	 сведока	 Сефера	
Шабића.	
	
Сведок	Сефер	Шабић:		Сада	сам	ја	био.	
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Председник	већа:		Пардон,	Сенада	Велића.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Велић	Сенад	је	
сада	на	реду.	
	
Испитивање	сведока	СЕНАДА	ВЕЛИЋА	путем	видео-конференцијске	везе	са	

Општинским	судом	у	Санском	Мосту	
	
Председник	већа:		Замолићу	Вас	да	утврдите	идентитет	сведока.		
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Сенаде,	како	је	
оцу	име?	
	
Сведок	Сенад	Велић:	Ејуб.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Мајка	је?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Екрема.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Дјевојачки?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Хукановић.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Рођени	сте	кад	
и	гдје?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		26.06.1965.,	Хрустово,	Сански	Мост.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:	 	И	настањен	 у	
Хрустову?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Да.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Изволите.	
	
Председник	већа:		Да	ли	можете	да	нам	кажете	број	документа	на	основу	којег	је	
утврђен	његов	идентитет?	
	
Председник	Општинског	 суда	у	 Санском	Мосту	 –	 Енес	Селман:	 	 Дакле,	 лична	
карта	Унско-санског	кантона,	број	личне	карте	је	070К00710.	
	
Председник	већа:		Хвала	Вам.	
	
Председник	 Општинског	 суда	 у	 Санском	 Мосту	 –	 Енес	 Селман:	 	 Издата	
04.12.2013.	године.	То	је	то.	
	
Председник	већа:	 	Добро,	хвала.	Да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	
Девићем?	
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Сведок	Сенад	Велић:		Нисам.	
	
Председник	већа:		Да	ли	сте	у	завади	некој	са	њим?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Нисам.	
	
Председник	 већа:	 	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину,	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело,	да	ли	сте	ме	разумели?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Јесам.	
	
Председник	 већа:	 	 Нисте	 дужни	 да	 одговарате	 на	 питања	 којима	 можете	 себе,	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети,	да	ли	сте	ово	разумели	упозорење?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Јесам.	
	
Председник	већа:		Заклетва	глави:	„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	Сенад	Велић:		Заклињем	се.	
	
Председник	 већа:	 Да	 ли	 остајете	 при	 исказу	 који	 сте	 дали	 у	 овом	 поступку	
19.05.2015.	године?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Да.	
	
Председник	већа:		Тужиоче,	изволите.	Имате	ли	питања	за	овог	сведока?	Заменик	
тужиоца	за	ратне	злочине	Милан	Петровић.	
	
Заменик	 тужиоца	 за	ратне	 злочине:	 	 Господине	Велићу,	 ја	 бих	Вас	 замолио	да	
сада	овде	нама	испричате	то	што	сте	говорили	у	свом	исказу	од	19.	маја,	овде	пред	
већем	 да	 чујемо,	 да	 видимо	 шта	 Ви	 знате	 у	 вези	 смртног	 страдања	 Шљивар	
Исмета.	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Па	једном	приликом	срео	ме	стриц	Фахрудин	Велић,	кад	је	
прелазио	ријеку	видио	је	тијело	Исмета	Шљивара	закачено	за	неки	камен,	ријека,	
Опачац,	Саница	то	ријека,	а	мјесто	Опачац.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да	ли	је	то	све	чега	се	Ви	сада	сећате?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		То	је	што	је	мој	стриц	Фахрудин	причо,	то	је	све	што	ја	знам	
од	тога.	Ништа	друго	више	и	не	знам,	нити	како	је	било	даље,	шта	је,	не	знам.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Где	је	Ваша	кућа	у	односу	на	кућу	покојног	
Шљивар	Исмета?	
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Сведок	Сенад	Велић:		Па,	можда	једно,	то	је	сусједно	село,	можда	има	километар	и	
по,	до	два,	није	даље	било.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да	ли	знате	Ви	где	се	налази	Божин	Млин?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Знам.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Је	ли	то	близу	реке	Санице?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		То	је	на	ријеци	Саници,	Божин	Млин.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Да	ли	знате	да	ли	је	тело	покојног	Шљивар	
Исмета	пронађено	и	сахрањено?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Е	то	не	знам.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:		Добро.	Немам	више	питања.	
	
Председник	већа:		Да	ли	браниоци	имају	питања	за	овог	сведока?	Адвокат	Тодор	
Павићевић.	Сачекајте,	прекинула	нам	се	веза.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Ми	имамо	везу.	
Ми	чујемо.		
	
Председник	већа:			
	
Констатује	 се	 да	 је	 успостављена	 аудио	 и	 видео	 веза	 са	 Општинским	 судом	 у	
Санском	Мосту.	
	
Председник	 Општинског	 суда	 у	 Санском	 Мосту	 –	 Енес	 Селман:	 	 Јесте,	 ми	 се	
чујемо.	
	
Председник	већа:		Браниоче,	изволите.	Адвокат	Тодор	Павићевић.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Добар	 дан.	 Да	 ли	 Вам	 је	 Ваш	 стриц	 рекао	 како	 је	
изгледао	 леш.	 Значи,	 да	 ли	 је	 он	 запазио	 евентуално	 неке	 промене	 на	 њему	 и	
евентуално	 неку	 другу	 појединост	 како	 је	 био	обучен	 покојни,	 односно	 да	 ли	 је	
имао	одећу	на	себи	или	тако?	
	
Сведок	 Сенад	 Велић:	 	 Није	 реко	 ништа.	 Само	 је	 реко	 кад	 су	 прелазили	 ријеку	
отуда	 да	 су	 видили	 тијело	 закачено	 за	 камен,	 то	 сам	 реко,	 јер	 била	 је	 велика	
брзина	 када	 су	 пролазили,	 па	 ниси	 толико	 ни	 гледао,	 ал	 су	 видили	 да	 је	 Исмет	
Шљивар.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 	 Добро.	 Само	 још	 једно	 питање.	 Да	 ли	 Вам	 је	 Ваш	
стриц	Фахрудин	рекао	ког	датума,	односно,	када	је	он	видео	леш	у	реци,	односно	
тело	покојног	Исмета	Шљивара?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Није,	то	није	реко.	
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Адвокат	Тодор	Павићевић:		Хвала.	Немам	више	питања.	
	
Председник	већа:		Имате	ли	Ви	браниоче	питања?	Не.	Да	ли	се	сећате	Ви	када	сте	
разговарали	са	стрицем	на	ту	тему?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Па	не	знам	ни	ја,	углавном	после	рата	је	било.	Сада	Вам	не	
могу	рећи	тачно	када	је	било,	али	оно	после	рата	је	то	било.	
	
Председник	 већа:	 	 Да	 ли	 је	 он	 то	 говорио	 само	 Вама,	 да	 ли	 је	 ту	 био	 још	 неко	
присутан?	
	
Сведок	Сенад	Велић:	Па,	ја	и	он,	била	нека	прича,	мало	причали	како	је	било	и	он	
је	тако	само	реко	шта	је	било.	
	
Председник	већа:		А	где	сте	Ви	били	за	време	сукоба	'92.	године	у	јулу?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Нажалост	био	на	Мањачи.	
	
Председник	већа:		А	да	ли	сте	чули	нешто	о	смрти	Исмета	Шљивара	још	од	неког	
лица	осим	од	Фахрудина	Велића?	
	
Сведок	Сенад	Велић:	 	Нисам	Бога	ми	ништа.	Нисам	био	ту,	нисам	ни	од	ког	чуо,	
само	од	њега	сам	чуо.	
	
Председник	већа:		Када	сте	се	вратили	са	Мањаче?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		У	децембру.	
	
Председник	већа:		Које	године?	
	
Сведок	Сенад	Велић:		'92.	године.	
	
Председник	већа:		Има	ли	још	неко	неко	питање?	
	
Питања	нема.	
	
То	је	све	што	имам	да	изјавим.	
	
Пошто	је	завршено	испитивање	ова	два	сведока,	поздрављамо	вас.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		И	ми	вас.	
	
Сведок	Сенад	Велић:		Хвала,	пријатно.	
	
Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Значи,	суђење	је	
завршено.	
	
Председник	већа:		Завршено.	
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Председник	Општинског	суда	у	Санском	Мосту	–	Енес	Селман:		Довиђења.	
	

Испитивање	сведока	РАНКА	ШКРБИЋА	
	

Позовите	сведока	Шкрбића	да	уђе	у	судницу.	
	
Председник	већа:		Даћете	ми	личну	карту.		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић,	ЈМБГ	1010960102397.		
	
Како	Вам	се	зове	отац?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Божо.		
	
Председник	већа:	Које	године	и	где	сте	рођени?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	10.10.1960.	у	Пиштаници,	Општина	Кључ.		
	
Председник	већа:	На	којој	адреси	сада	живите?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Сад,	Стевана	Немање	8,	Прњавор.		
	
Председник	већа:	Република	Босна	и	Херцеговина.		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Да.		
	
Председник	већа:	Да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Нисам.		
	
Председник	већа:	Да	ли	сте	у	завади	некој	са	њим?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Нисам.		
	
Председник	 већа:	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину,	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело.	Да	ли	сте	ме	разумели?		
	
Сведок	Ранко	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.	Јесте	ли	ме	разумели?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Јесам	разумео	сам.		
	
Председник	већа:	Заклетва	гласи:	„Заклињем	се	својом	чашћу	да	ћу	о	свему	што	
пред	 судом	 будем	 путан	 говорити	 само	 истину	 и	 да	 ништа	 од	 онога	 што	 ми	 је	
познато	нећу	прећутати“.	Да	ли	се	заклињете?	
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Сведок	Ранко	Шкрбић:		Заклињем	се.		
	
Председник	већа:	Да	ли	остајете	при	исказу	који	сте	дали	у	претходном	поступку	
у	овом	предмету	04.08.2011.	године?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Да.		
	
Председник	већа:	Тужиоче	изволите.	Има	ли	питања	за	сведока	Шкрбића?	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Господине	Шкрбићу	 ја	бих	вас	замолио	да	
овде	пред	већем	испричате	оно	што	сте	говорили	а	везано	 је	 за	Ваша	 сазнања	 у	
вези	са	смрти	Шљивар	Исмета	током	рата.	Испричајте	нам	оно	непосредно	што	Ви	
знате,	као	и	оно	што	сте	чули	од	лица	са	којима	сте	разговарали	у	поводу	смрти	
Шљивар	Исмета	и	колико	можете	определите	нам	време	када	је	то	било,	када	сте	
Ви	то	сазнали,	година,	месец,	колико	је	могуће?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Поводом	Исмета	Шљивара	сам	чуо	од	покојне	мајке	кад	
сам	 дошо	 са	 ратишта	 са	 Купреса,	 увече	 сјео	 да	 вечерам	 и	 она	 ми	 објаснила	 да	
његова	мати,	она	сад,	ја	не	знам	како	њој	име,	ал`	она	виче	Бајчиница,	дал`	је	то	по	
њезином	мужу,	тако	су	 звали	и	то,	дошла	пита	као	несто	њезин	Исмет	да	не	зна	
шта	о	њему.	И	кад	смо	вечери	ништа	друго	ја	не	знам	о	томе,	знаш	мислим,	нисам	
био	ту,	нисам,	дошо	са	ратишта	и	тако.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Она	се	жалила	твојој	мајци.		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:		Мајци	да.		
	
Председник	већа:	Тужиоче	молим	Вас	да	персирате	сведоку.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	 злочине:	Ваша	мајка	како	 је	она	то	 схватила,	 да	ли	
Вам	је	још	нешто	рекла	у	вези	стим,	зашто	се	њој	баш	жалила?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Па	они	су	некада	долазили	ту	у	млин	и	ту	је	била	кафана,	
ту	се	радило	и	тако	она	је	дошла.	Не	знам,	питала	њу	баш	да	не	зна	шта,	зато	што	
су	они	нон-стоп	ту	били	читав	рат.		
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 Када	 сте	 се	 Ви	 то	 вратили,	 дошли	 са	
ратишта?	
	
Сведок	 Ранко	Шкрбић:	 Негде	 после	 маја	 у	 другој	 тури,	 значи	 ја	 сам	 отишо	04.	
априла	`92.	и	били	смо,	тад	смо	били	мјесец	ил`	мјесец	и	по	дана	на	Купресу	док	су	
Купрес	 узимали	и	 прво	 долажење	кад	 сам	дошо	кући	навратио	 сам,	 следећи	пут	
кад	 сам	дошо	кући	 то	 је	 тад	 било.	 Сад	не	могу	 се	 оно	 баш	датумски,	 временски,	
мислим	да	је	то	било	после	маја	тако.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Добро.	Хвала.	Немам	више	питања.		
	
Председник	већа:	Браниоче	имате	ли	питања	за	сведока?		
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Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Да	 ли	 сведок	 може	 да	 каже	 да	 ли	 познаје	 овде	
окривљеног	Миланка,	од	када	га	познајете,	неке	појединости,	да	ли	му	познајете	
породицу?		
	
Сведок	 Ранко	Шкрбић:	 Па	 познајем	 Миланка	 као	 комшију	 и	 држо	 сам	 кафану	
долазили	 су	 у	 кафани,	 кад	 оно	 дођу,	 ваљда	 у	 Словенији	 раде,	 оно	 кад	 дођу	
викендом	и	то.	Тако	смо	се	познавали.		
	
Адвокат	 Тодор	Павићевић:	 Ви	 Ваша	 сазнања	 да	 кажем	 о	 овом	 догађају	 када	 је	
нестао	 покојни	Исмет	Шљивар	 да	 кажем	 имате	 од	 Ваше	 мајка.	 Да	 ли	 је	 она	 том	
приликом	нешто	поименично	помињала	неко	лице	...	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Није,	није,	само	ово,	та	Бајчиница	питала	да	не	зна	шта	о	
њему.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	познајете	Богдана	Шобот?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Познајем.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	је	Богдан	Шобот	евентуално	са	вама	био	у	истој	
јединици?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Није,	није.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А	из	ког	села	је	Богдан	Шобот?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Из	Пиштанице	из	истог	села	смо	и	ми,	само	што	сам	ја	на	
почетку	села	а	они	су	тамо	у	дубини.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	сте	Ви	током	рата	за	време	одсуства	или	већ	се	
изјасните	како,	виђали	у	Вашем	селу	покојног,	извињавам	се	окривљеног	Миланка	
Девића	и	окривљеног	Богдана	Шоботу?		
	
Сведок	 Ранко	Шкрбић:	 Ма	 врло	 ретко	 смо	 се	 ми	 виђавали	 зато	 што	 сам	 ја	 по	
двадесет	 један	дан	био	на	Купресу	и	онда	 дођем	кући	седам	дана	и	неку	смо	ми	
онај,	 коло	 водено	правили	 за	 акумулатор,	 пуњење	 акумулатора	 за	 свјетло	 знаш,	
пошто	 нисмо	 имали	 струје	 и	 више	 смо	 то	 радили,	 а	 јесмо	 се,	 једном	 смо	 били	 у	
трговини	горе,	била	је	једна	трговина	попили	пиће	и	то,	то	је	све	што	је	било.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А	да	ли	сте	њих	двојицу...	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Нисам	никад	њих	видео	....		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:		....	заједно	...	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	...	двојицу	заједно	знаш.	
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Адвокат	Тодор	Павићевић:	 Само	тренутак.	Да	ли	 је	Ваша	кафана	радила	током	
рата?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Није,	није,	пред	рат	је	она	затворена.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	евентуално	Ви	или	Ваши	родитељи	имају	нека	
сазнања	 да	 је	 било	 неких	 убистава,	 одвођења,	 стрељања	 у	 близини	 Ваше,	 тог	
Вашег	објекта?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Они	мени	нису	ништа	преносили	што	се	тиче	тога,	а	ја	као	
ја	не	знам,	нисам	то.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	познајете	оштећеног	Исмета	Шљивара?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Познајем	добро.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А	да	ли	познајете	његову	породицу,	синове?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Познајем	добро.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Да	ли	имате	евентуално	неких	сазнања	о	томе	да	ли	
су	се	синови	оштећеног	и	овде	окривљени	Миланко	и	Шобот	дружили,	или	су	се	
дружили	пре	рата	с	њима,	да	ли	су	просто,	мислим	да	ли	су	оно	што	се	каже	седели,	
држали	сте	тај	објекат	просто	дал`	сте	ту	приметили	нешто?		
	
Сведок	 Ранко	Шкрбић:	 Да,	 ал`	 они	 су	 били	 у	 Словенији,	 да	 л`	 су	 они	 тамо,	 а	 у	
кафани	се	онако,	онај	седи	за	својим	столом	друштвом,	они	за	својим	столом	и	то.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Хвала	немам	више	питања.		
	
Председник	 већа:	 Да	 ли	 се	 сећате	 када	 вам	 је	 мајка	 рекла	 да	 је	 долазила	
Бајчиница	да	пита	да	ли	нешто	зна?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Увече	за	вечером,	ја	сад	не	могу	се	ја	дан	то	баш...	
	
Председник	већа:	Који	је	то	био	период	временски,	које	доба	године?	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Па	после	маја	негде	мислим	да	 је	то,	тако	 је	то	нешто,	 у	
другој	тури	кад	сам	долазио	са	ратишта.		
	
Председник	 већа:	 Имате	 ли	 још	 нека	 сазнања	 о	 смрти	 Исмета	 Шљивара	 осим	
овога	што	вам	је	рекла	мајка?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Немам	ништа.		
	
Председник	већа:	Има	ли	још	неко	неко	питање?		
	
Питања	нема,	то	је	све	што	имам	да	изјавим.		
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Ви	 сте	 тражили	 трошкове	 на	 име	 данашњег	 доласка	 у	 суд	 на	 име	 трошкова	
превоза	јел`	тако?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Превоз	аутобуска	карта	само.		
	
Председник	већа:	Сведок	трошкове	тражи	на	име	повратне	карте	на	релацији...	
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Из	Бања	Луке	сам	зато	што	сам	ишо	преко	Хрватске.		
	
Председник	већа:	Бања	Лука	-	Београд	-	Бања	Лука.	Да	ли	имате	неке	трошкове	за	
исхрану	данас?		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Нема,	не	треба	ништа.		
	
Председник	већа:	Имате	право	на	те	трошкове.		
	
Сведок	Ранко	Шкрбић:	Мислим	код	брата	сам	ту	био	не	треба	мислим	ништа.		
	
Председник	већа:		
	
Суд	доноси		
	

Р		Е		Ш		Е		Њ		Е		
	

Исплатити	 сведоку	 Ранку	 Шкрбићу	 износ	 од	 5.059,32	 динара	 на	 име	 трошкова	
доласка	на	данашњи	главни	претрес.		
	
Сведока	можемо	да	отпустимо	из	заседања,	јесте	ли	сагласни?		
	
Констатује	се	да	је	сведок	отпуштен	из	заседања.	Изволите	само	личну	карту.		
	
Позовите	сведока	Емира	Шљивара.		
	

Испитивање	сведока	ЕМИРА	ШЉИВАРА	
	

Сведок	Емир	Шљивар,	идентитет	утврђен	на	основу	путне	исправе	број	40430904	
Републике	Босне	и	Херцеговине.		
	
Како	вам	се	зове	отац?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Хусеин	Шљивар.		
	
Председник	већа:	Које	године	и	где	сте	рођени?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	 Ја	 сам	рођен	06.10.`75.,	 ја	 се	 извињавам	први	пут	 сам	на	
суду.	
	
Председник	већа:	Ништа,	полако	само.		
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Сведок	Емир	Шљивар:	Па	мало	ме	...	
	
Председник	 већа:	 Хоћете	 паузу	 неку	 ако	 нисте	 сада	 у	 стању	 да	 дајете	 исказ?	
Хоћете	чашу	воде.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Значи	рођен	сам	06.10.	...	
	
Председник	већа:	Хоћете	ли	паузу	или	чашу	воде?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Не	не	мора,	док	мало	само	да	...	
	
Председник	већа:	Добро.	Када	сте	рођени	и	где?		
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Значи	 06.10.`75.,	 Опћина	 Кључ,	 Месна	 заједница	 Доња	
Саница.		
	
Председник	већа:	На	којој	адреси	сада	живите?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Цеље.		
	
Председник	већа:	Република	Словенија.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Словенија.		
	
Председник	већа:	А	да	ли	сте	у	сродству	са	окривљеним	Миланком	Девићем?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Не.		
	
Председник	 већа:	 Девићу	 можете	 се	 вратити	 на	 своје	 место.	 Да	 ли	 сте	 у	 некој	
завади	са	њим?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Не.		
	
Председник	 већа:	 Пред	 судом	 сте	 дужни	 да	 говорите	 истину	 давање	 лажног	
исказа	представља	кривично	дело.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Истину	и	само	истину	говорити.		
	
Председник	 већа:	 Нисте	 дужни	да	 одговарате	на	 питања	 којима	можете	 себе	и	
своје	 блиске	 сроднике	 изложити	 кривичном	 гоњењу	 и	 тешкој	 срамоти	 или	
знатној	материјалној	штети.	Да	ли	сте	ме	разумели?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Молим,	нисам,	пошто	мало	сам	...	
	
Председник	 већа:	 Нисте	 дужни	 да	 одговарате	 на	 питања	 којима	 можете	 себе	
своје	блиске	сроднике	изложити	кривичном	гоњењу,	тешкој	срамоти	или	знатној	
материјалној	штети.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	У	реду,	разумео.		
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Председник	већа:	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	Емир	Шљивар:	Заклињем	се	да	ћу	говорити	само	истину.		
	
Председник	већа:	Да	ли	остајете	при	свом	исказу	који	сте	дали	у	овом	поступку	
28.04.2011.	године?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Да.		
	
Председник	већа:	Тужиоче	изволите,	има	ли	питања	за	овог	сведока?		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Господине	Шљивар	Емире,	 ја	бих	Вас	само	
замолио	пошто	остајете	при	свом	исказу	од	28.	априла	2011.	године	да	овде	пред	
већем	нама	испричате	чега	се	сада	сећате	у	вези	са	смрти	Шљивар	Исмета?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Овако,	значи	тог	дана	у	мене,	то	ми	је	стриц	од	оца	брат,	
дошо	је	тога	дана	код	моје	маме,	госпођа	Расема	Шљивар	која	 је	била	исто	ту	на	
суду,	пошто	је	имао	исто,	стрина	му	је	била	болесна	и	дошо	да	упита	маму	пошто	
сам	имо	млађег	брата	Сафета,	да	одведу	је	доктору.	Међутим,	ми	нисмо	имали,	то	
је	било	за	време	рата,	значи	нисмо	имали	средства,	своја	возила	и	тако,	онда	смо	је	
у	 коњска	 кола.	 Значи	 брат	 је,	 мама	 је	 пустила	 брата	 да	 учини	 услугу	 стрицу,	
упрегнуо	 је	 коња,	дошо	до	 стричеве	 куће	 горе	 која	 је	 неких	 двадесет	минута	 од	
наших	кућа	горе	напред,	стрпали	су	стрину	у	та	коњска	кола,	одвезли	у	амбуланту	
Горња	Саница	 која	 се	 налази	неких	 по	 сата	 од	 нашег,	 можда	 више	нешто.	 Значи	
они	су	били	горе	превезли	су	доктору	стрину,	вратили	се	кући,	Сафет	је	истоварио	
стрину	 са	 стрицом	 пред	 њезину	 кућу,	 вратио	 се	 у	 нашу	 кућу	 испрегнуо	 коња,	
пошто	 нисмо	 смели	 коња	 држати	 мислим	 у	 објекту	 у	 ком	 смо	 били	 увјек	 у	
напетности	да	не	 би	шта	 сад,	 да	 не	 би	изгорило,	 да	 не	 би,	 смо	пустили	коња	на	
пашу	и	брат	је	ушо	у	кућу.	Након	једно	можда	по	сата	смо,	зачуо	се	мотор	да	иде.	
Пошто	 сам	 имо	 исто	 два	 брата	 у	 логор	 на	Мањачи,	 па	 смо	матер	 пошто	 је	 била	
туле,	 смо	рекли	мама	да	 изађеш	да	 видимо	да	 нема	 какве	 обавјести	 од	 браће	 да	
знамо	шта	 је,	ђе	су	да	нема	какве	поште.	Међутим	мама	 је	изашла	и	тај	господин	
један	је	дошо	са	мотором,	те	мама	изашла	и	питала	господина	да	не	носите	какве	
пошту,	пошто	имамо	каже	дјецу	у	Мањачи.	Могу	ли	само	мало	чашу	воде	ако	није	
шта	...		
	
Председник	већа:	Ево	сада	ћемо.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Ја	се	извињавам,	само	да	...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	У	реду	је.	
	
Председник	већа:	Ево	сада	ће	вам	донети.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Добро	наставићу	ја	даље,	мало	само	да	...	
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Председник	већа:	Стићи	ће	вода,	причекајте.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Значи,	дошо	је	мотор	пред	нашу	кућу,	значи	десет	метара	
је	моја	кућа	и	пут.	Тај	господин	је	дошо	са	мотором,	уставио	се,	и	мама	га	је	питала	
да	нема	какве	поште	да	није	донио	обавјест.	Господин	је	дотични	реко	њојзи,	каже	
„умакни	се	да	вас	не	би	убили,	уђите	у	кућу.	Мама	се	вратила	у	кућу	и	сјела.	Пошто	
у	нас,	у	нашој	кући	је	било	мало	више	народа	па	тако	да	смо	били	сви	у	тој	кући.	
Хвала	лепа.	Значи,	мама	се	вратила	поново	у	своју	кућу.	Након	пет	минута	долазе	
два	 господина	 из	 правца	 „Божиног	 млина“	 који	 се	 један,	 Шупљу	 греду	 што	 ми	
зовемо	пут,	господин	Девић	и	господин	Зеле,	пошто	тај	исто	мотором	је,	оставио	је	
мотор	код	зида	паркиро	га.	Њих	су	тројица	се	састали	ту,	отишли	су	у	село.	Значи	
на	неких	двадесет	минута	-	по	сата,	значи	чуо	се	неки	пуцањ	горе,	шта	се	пуцало	
не	знам.	У	том	року	три,	три	наоружана	мушкарца	обучена	у	војним	униформама	
господин	Девић	и	господин	Зеле,	треће	особе	не	знам,	су,	водио	стрица,	стриц	је	у	
средини	стоји	поред	њих,	они	су	поред	њега,	стриц	је	пошто	је	значи	десет	метара	
од	 наше	 је	 куће	 пут,	 пошто	 нешто	 да	 вади	 из,	 имо	 је	 на	 себи	 радно	 одјело	
„Градисово“	 плаво	 одјело	 са	 капом	 својом.	 Пошо	 је	 неки	 папир	 да	 вади,	 шта	 је	
мислио	да,	јел`	нешто	да	дадне,	погледо	је	на	нашу	страну	куће	нисмо	га	више	ни	
видли.	 Значи,	 неких	 опет	 дваест	 минута	 пошто	 има	 до	 тога	 пута	 до	 Божине	
кафане,	 заправо	 ми	 зовемо	 тако	 Божина	 кафана,	 мислим	 то	 је	 господина	 Ранке	
кафана,	само	смо	зачули	пуцањ.	Пуцње	смо	чули,	значи	ништа	више	нисмо	знали	
шта	се	дешава	са	нашим	стрицем.	Након	три	дана,	 четри,	дотична	наша	нане	од	
оца	Исмета	Шљивара,	мислим	сина,	је	ишла	да	га	тражи,	пошто	нисмо	знали	шта	се	
дешава	нит`	знамо	куд	је	ни	шта	је.	И	тражила	га	је	по	тој	Греди,	по	тим	ливадама,	
ишла	је	и	чак	доле	до	те	Божине	кафане	да	провјери	да	не	би	нашла,	да	није,	пошто	
смо	чули	пуцањ.	Значи,	нико	није	смео	изаћи	из	куће,	а	нико	није	смео.		Међутим,	
није	нашла	ништа,	вратила	се,	отишла	је	својој	кући	и	данас	дани	не	знамо	ни	шта	
се	десило	ни	како	се	десило.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Добро.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Мислим	то	је	моја	прича	што	сам	видио	и	значи	стојим	иза	
те	приче,	увјек	ћу	знати	стајати.		
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 Добро.	 Рекосте	 да	 познајете	 овде	
окривљеног	Девић	Миланка?		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Да.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Од	када	га	познајете?	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Овако,	 господин	 Девић	 Миланко,	 могу	 ли	 се	 окренути	
пошто...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Можете,	није	проблем.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Њега	познајем	значи	 још	 је	био	прије	млађи	значи	сад	 је	
мало	се	господин	променио,	дуго	година,	прије	значи	имао	је	дугу	косу,	држао	се,	
значи,	 као	 друго	 са	 мојим	 братом	 је,	 можда	 га	 и	 познаје	 сад	 не	 знам	 сад,	Мирса	
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Шљивар,	погинуо	је	значи	за	време	рата,	значи	долазио	је,	значи	знам	њега	пошто	
се	дружио	са	њим	и	долазио	је	значи	пролазио	је,	ово	друго	суседно	мјесто,	ми	смо	
комшије,	значи	ми	идемо	на	купалиште	ђе	се	купамо,	ђе	је,	значи	љетња	сезона	кад	
је	туде,	тај	мост	висећи	значи	он	нас	спаја,	 комшија	са	комшијама.	Значи,	Девића	
знам	 преко	 брата,	 а	 и	 знам	 га	 овако	 значи	 ко	 комшије,	 значи	 познавали	 смо	 се,	
можда	он	мене	не	зна,	ја	сам	'75.	годиште,	он	је	можда	'50.	и	не	знам	ни	ја	које,	'64.	
годиште.	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	А	ово	друго	лице	што	сте	такође	рекли	да	га	
познајете,	па	рекосте	Зеле?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Зеле	исто...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Да	ли	га	знате	по	имену	и	презимену?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	А	презимену,	пошто,	да	кажем	искрено	значи	господина	
дотичног	Девића,	Миланко,	знам.	Зелу,	значи	знам,	презиме	не	знам	ал	знам	значи	
звао	ме,	увјек	је	био	за	нас	Зеле,	значи	да	знам	име	и	презиме	значи	Зела	га	знамо	
ко,	им'о	је	трактор	прије	рата,	са	тим	трактором	је	увјек	овде	је	долазио,	пролазио,	
кроз	та	купалишта	и	тако.	Значи,	ми	смо	сусједно	место.		
	
Заменик	 тужиоца	 за	 ратне	 злочине:	 Добро.	 Да	 ли	 сте	 видели	 да	 ова	 три	 лица	
међу	којима	је	и	Девић	Миланко	и	тај	Зеле,	су	били	наоружани	и	чиме	ако	јесу?	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Они	 су	 били	 у	 маскираном	 војном	 одјелу.	 Имали	 су	
оружање,	сад	како	значи	оружање	значи	сад...	
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Да	ли	је	реч	то	о	пушци	или	о	нечему?	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 То	 су	 биле	 полуаутоматске	 пушке	 које	 су	 више	 се	
користиле	у	рату	мислим	тако	нешто,	разумете.		
	
Заменик	тужиоца	за	ратне	злочине:	Добро,	хвала,	немам	више	питања.		
	
Председник	већа:	Браниоче,	имате	ли	питања?	Адвокат	Тодор	Павићевић.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Само	тренутак.	Да	ли	можете	отприлике	да	опишете	
како	 је	 изгледао	 овај	 војник	 који	 је	 био	 на	 мотору,	 колико	 је	 имао	 година,	 које	
висине?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Како	мислите?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Па	особа	која	је	дошла	мотором,	која	је	разговарала	са	
госпођом	Расемом,	колико	је	отприлике	по	Вашој	процени...	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Мислим	 момак	 је	 значи	 момак	 је	 био	 тад	 млад,	 значи	
млађа	особа,	можда	мојих	година,	можда	 је	неки	старији	од	мене	а	можда	и	није.	
Значи,	 не	 могу	 се	 сетити	 ње,	 значи	 фацом,	 пошто	 нисам	 га	 никад	 видио	 прије,	
значи,	 ако	 некога	 видим,	 рецимо	 значи	 да	 се	 дружим,	 фацом,	 можеш	 га	
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препознати,	да	 знаш	његову	 фацу.	Први	пут	 сам	момка	 видио	 значи	да	му	фацу	
сада	након	толко	година...	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А	које	висине	у	том	смислу?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Висине?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Просечно.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Значи	просечна	нека	сад	та	грађа	била	његова,	средња.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Аха,	добро.	А	је	л'	можете	само	да	ми	објасните	значи	
дошао	је	прво	један	војник	на	мотору.	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Је	дошао	дотични...	
	
Адвокат	 Тодор	Павићевић:	 Када	 су	 му	 се	 придружила	 ова	 двојица,	 или	 сте	 Ви	
видели	тек	касније	када	они	тројицу	кад	одводе	Вашег	стрица?	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Ја,	 они	 је	 одведе,	 тај	 трећи	 господин	 који	 је	 дошао	 са	
мотором	он	је	отишао	мотором,	путом,	њија	су	двојица	пошли	тим	путем	којим	су	
дошли	одоздо	из	правда	Божиног	млина.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Само	 да	 не	 испадне	 да	 сугеришем,	 значи	 Ви	 сте	
практично	тројицу	војника	видели	у	повратку	кад	су	водили	Вашег	стрица?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Ја,	кад	су,	значи	њијех	значи	прво	је	дошао	тај	са	мотором,	
паркиро	се	ту	мотор	оставио,	онда	су	њија	двојица,	кад	сам	враћао	њија	су	тројица	
била	скупа.	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	А	имајући	у	виду	овај	да	је	било	овај	доста	укућана	у	
том	тренутку	 код	Вас,	 овај,	 да	 ли	Вам	 је	 неко	 конкретно	рекао	 ко	 су	 ти	 војници	
који	воде	Вашег	стрица?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Не,	зато	што	мислим...	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Јел	Вам	то	неко	рекао	или	сте	Ви	препознали?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Не,	зато	што	знамо	те	господа,	мислим	сад	сам	реко	значи	
господина	Девића,	значи	носио	прије	рата	црну	косу,	значи	његов	је	ход	значи	био	
тај	и	значи	увјек	кад	је	држао	репове,	мислим	да	се	изразим	како,	значи	дугу	косу	
је	имао,	господин	Зеле	је	увјек	био	оно	кратко	ошишан,	значи	треће	особе	не	могу	
кад	не	познајем.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Добро,	овај...	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	 А	 господин	Зеле	 ја	мислим,	Девић	 је	 прије	 рата	 водио	и	
брата	 тога,	 Нисвета,	 они	 су	 скупа	 ишли	 у	 Цеље,	 радили	 су	 у	 Цељу,	 водио	 је	 код	
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господина	 једног	 Цветке,	 пре	 рата,	 мислим	 тако	 нешто,	 знаћете	 да	 опишем	 да	
знам.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Да	 ли	 су	 значи,	 колико	 је	 војника	 укупно	 значи	
водило	Вашег	стрица	Исмета	пут	„Божиног	млина“	односно	тим	путем?	Колико	их	
је	било?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Њија	 два,	 трећи	 је	 отишо	пошто	 су	 прошли	поред	наше	
кући,	 трећи	 је	 отишо	 мотором	 низ	 пут,	 њија	 су	 двојица	 отишла	 низ	 тај,	 шупљу	
греду,	кроз	ту	греду,	пут,	спрам	Божине	кафане.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Само	да	констатујем	значи	водила	су	тројица	и	после	
тога	се	један	издвојио	ако	сам	добро	разумео.		
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Ја,	 њија	 тројица	 су	 довела	 стрица,	 њија	 су	 двојица	
наставила,	трећи	је	отишо	мотором	низ	пут,	главни	пут	тај	што	је	водио,	што	иде,	
сеоски.		
	
Адвокат	 Тодор	Павићевић:	 Добро,	 да	 ли	 знате	 неке	 друге	 детаље	 о	 господину	
Девићу,	 типа	 његову	 породичну	 ситуацију,	 да	 ли	 му	 познајете	 родитеље,	 да	 ли	
знате	где	је	ишао	у	школу?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Значи	ишао	 је	значи	Саница	Доња	ишо	у	школу,	и	Горња	
Саница,	то	је	била	наша	које	смо	од	првог	до	четвртог	разреда	смо	у	Доње	Санице,	
од	четртог	до	осмог	то	је	Горња	Саница,	значи	средња	је	Кључ.		
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Хвала,	немам	више	питања.		
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Хвала.		
	
Председник	већа:	Имате	ли	Ви	браниоче	Радак	питања?	А	где	сте	се	Ви	налазили	
када	сте	посматрали	све	то?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Молим?	
	
Председник	већа:	 Где	 сте	 се	 налазили	када	 сте	 посматрали	 тај	 догађај	 који	 сте	
описивали	сад?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	Био	сам	у	кући	значи	стоја	смо	код	прозора.	Значи	све	смо	
кроз	прозор	кад	смо	видели	шта	се	мислим	дешава	на	путу	томе.		
	
Председник	већа:	Ви	сте	рекли	да	сте	препознали	Миланка	Девића,	а	ова	остала	
лица,	 Зелета	 кога	 сте	 помињали,	 да	 ли	 сте	њега	 препознали	Ви	или	Вам	 је	 неко	
рекао	да	је	то	Зеле?	
	
Сведок	 Емир	Шљивар:	 Девића	 сам	 препознао	 и	 господина	 Зела,	 а	 трећу	 особу	
значи	пошто	га	никад	нисам	видио,	не	могу,	разумијете.		
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Председник	већа:	Добро,	Ви	сте	рекли	у	свом	исказу	овде	у	претходном	поступку	
да	 сте	 препознали	 Девића,	 да	 осталу	 двојицу	 нисте	 познавали,	 да	 сте	 чули	 од	
осталих	 укућана	и	 комшија	 да	 су	 у	 питању	Богдан	Шобот	и	 Синиша	Обрадовић.	
Данас	нешто	другачије	говорите,	шта	је	тачно	од	тога?	
	
Сведок	 Емир	 Шљивар:	 Не,	 Обрадовића	 не	 знам,	 стварно	 Обрадовића	 не	 знам,	
господина	Зелу	и	господина	Девића	познајем.		
	
Председник	већа:	Је	ли	имате	још	нека	сазнања	о	смрти	Исмета	Шљивара?	
	
Сведок	Емир	Шљивар:	То	је	све,	мислим	што	познајем	и	стрица	то	ми	је	стриц	и	
све,	значи	то	што	сам	видио	и	говорим	значи	само	истину	и	говорићу	увјек	истину	
значи	што	се	држим	тога.		
	
Председник	већа:	Окривљени	Девићу,	чујете	шта	 је	рекао	сведок,	шта	имате	Ви	
да	кажете	на	исказ	сведока?	Ево	приђите	овде	за	говорницу.	Укључите	микрофон	
окривљеном.	 Устаните	 Девићу.	 Чули	 сте	 шта	 каже	 сведок,	 реците	 суду	 шта	 Ви	
кажете	на	тај	његов	исказ.	
	
Окривљени	Миланко	Девић:	Ја	момка	уопште	не	познам,	можда	он	мене	познаје,	
од	куда	ја	не	знам.	Он	је	имо	три	године,	ја	сам	отишо	у	Словенију	у	школу.		
	
Председник	 већа:	А	поводом	овог	 догађаја	 који	 он	описује	 да	Вас	 је	 видео,	шта	
имате	да	кажете?	
	
Окривљени	Миланко	Девић:	Не	знам	откуд,	нема	шансе.		
	
Председник	већа:	Молим?	
	
Окривљени	Миланко	Девић:	У	том	селу	никад	нисам	био	ни	прије	рата	ни	у	рату.		
	
Председник	већа:	Добро,	хвала,	можете	се	вратити	на	своје	место.		
	
Окривљени	Миланко	Девић:	Хвала.		
	
Председник	већа:	Да	ли	 још	неко	има	неко	питање?	Питања	нема.	То	 је	све	што	
имам	да	изјавим.	Ви	сте	тражили	трошкове	на	име	трошкова	превоза	у	износу	од	
16.421,21	динар	о	чему	сте	приложили	рачуне	и	трошкове	на	име	исхране.		
	
Суд	доноси	
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Исплатити	 сведоку	 Емиру	 Шљивару	 на	 име	 трошкова	 превоза	 од	 Цеља	 до	
Београда	и	Београда	до	Цеља,	као	и	трошкова	путарине	износ	од	16.421,21	динар,	
и	на	име	трошкова	исхране	износ	од	1.000,00	динара.	
	
Да	ли	сте	сагласни	да	отпустимо	сведока?		
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Констатује	се	да	је	сведок	уз	сагласност	странака	отпуштен	из	заседања.		
	
Суд	доноси		
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Одређује	се	пауза	у	трајању	од	десет	минута.		
	
Само	пре	паузе,	извините	молим	Вас,	седите.		
	
Браниоче,	 да	 ли	 сте	 доставили	 документацију	 која	 се	 тиче	 сведока	 Владице	
Мачкића.	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Само	 да	 кажем,	 господин	 Мачкић	 је	 имао	 неких	
здравствених	проблема,	 овај,	ми	 смо	мало	имали	проблем	да	 ступимо	 у	контакт	
због	тога	са	њим,	доставићемо	ту	документацију	али	он	је	стварно	био	командант	
да	 кажем	 више	 јединице	 односно	 јединице	 непосредне	 овај	 Миланку,	 он	 би	
стварно	могао	да	да	баш	врло	значајне	податке	о	многим	питањима.	
	
Председник	 већа:	 Ви	 сте	 све	 рокове	 пропустили,	 ја	 сам	 Вам	 дала	 рок	 један	 на	
претходном	главном	претресу,	па	сте	Ви	тражили	продужење	рока.	Од	претходног	
претреса	 је	 протекао	 један	 прилично	 дугачак	 временски	 период.	 Који	 је	 то	 рок	
који	 је	 Вама	 потребан	 да	 Ви	 доставите	 документацију	 која	 се	 односи	 на	његово	
војно	ангажовање?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Колега	Радак	каже	да,	имајући	у	виду	да	 је	он	био	у	
контакту,	до	1.,	пре	1.	фебруара	тешко	да	ми	можемо	да	то	скупимо	судија.		
	
Председник	већа:	Је	л'	можете	уопште	да	доставите	ту	документацију?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Не,	мислим	да	можемо	да	доставимо	документацију.	
Надамо	се,	знате...	
	
Председник	већа:	Мислите	или	се	надате?	
	
Адвокат	Тодор	Павићевић:	Па	верујте,	и	господин	Мачкић	се	селио,	то	је,	Војска	
Републике	Српске	је	укинута	негде	2004.,	'05.,	мислим	као	што	је	познато.	Знате	то	
је	 мало	 проблем,	 али	 ми	 ћемо	 стварно	 дати	 све	 од	 себе,	 он	 нам	 је	 неопходан	
мислим...	
	
Председник	већа:	Јесте	ли	Ви	ступили	са	њим	у	контакт?	
	
Адвокат	 Тодор	 Павићевић:	 Јесмо,	 међутим	 он	 је	 имао	 неких	 здравствених	
проблема	у	скорије	време	па	нисмо	успели	да,	да	га	да	кажем	и	подсетимо	и	он	се	
вероватно	 тиме	 није	 бавио	 у	 том	 тренутку	 али	 зна	 да	 треба	 да	 достави	 овај	
документацију	 и	 коју	 врсту	 документације	 треба	 да	 достави,	 о	 томе	 је	 упознат	
наравно.		
	
Председник	већа:	Добро,	пауза	у	трајању	од	десет	минута	па	ћемо	наставити.		
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Суд	доноси	
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Наставља	се	главни	претрес.	
	
НАЛАЖЕ	СЕ	браниоцу	окривљеног,	адвокату	Тодору	Павићевићу	да	до	1.02.2017.	
године	 достави	 суду	 документацију	 која	 се	 односи	 на	 Владицу	 Мачкића	 који	 је	
предложен	да	буде	испитан	у	својству	сведока.		
	
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	Мирко	Бабић	и	
Славко	Шкрбић.		
	
Суд	доноси	
	

Р	Е	Ш	Е	Њ	Е	
	
Да	се	данашњи	главни	претрес	одложи.		
	
Следећи	се	одређује	за...	имамо	ли	слободну	судницу	3	или	4,	22.	фебруара	или	23.?		
	
Позвати	сведока	Луку	Полића,	сведока	Славка	Шкрбића	и	сведока	Мирка	Бабића.		
	
Довршено	у	11:10.	
	
	
	
	
ЗАПИСНИЧАР	 	 	 	 																								ПРЕДСЕДНИК	ВЕЋА	-	СУДИЈА	
	
	
	
				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




