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       РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     ВИШИ СУД У БЕОГРАД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
                Б Е О Г Р А Д 

Пословни број: К-По2 4/2016 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

са главног претреса одржаног дана 19. фебруара  2018. године 
 
Председник већа: Дана 19.02.2018. године са почетком у 10:09 часова отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у предмету К-
По2 4/2016 против окривљеног Миланка Девића, због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва 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? 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 Tужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
 
-окривљени Миланко Девић,  
 
-браниоци окривљеног Миланка Девића, адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић, по 
пуномоћју у списима. 
 
У публици присутни: 
 
Јелена Диковић, Марина Кљаић, Дамјан Брковић. 
 
Да ли је успостављена веза са Судом у Босни и Херцеговини путем видео-линка? 
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Судија Окружног суда у Бања Луци: Добар дан, Окружни суд. Успостављена је веза, 
оба свједока су присутна. 
 
Председник већа:   
 
Констатује се да су присутни сведоци Раденко Шкавић и Богдан Шобот у 
Окружном суду у Бања Луци и да је успостављена видеоконференцијска веза са 
Окружним судом у Бања Луци. 
 
Констатује се да се окривљеном Миланку Девићу и браниоцима уручује решење 
Апелационог суда у Београду, Кж2-По2 1/18 од 12.02.2018. године.  
 
Ви сtе примили тужиоче, је ли тако? Решење Апелационог суда Вам је достављено? 
 
Да ли сте сагласни да држимо главни претрес? Испуњене су процесне претпоставке за 
одржавање истог. Тужиоче? Браниоци? 
 
На сагласан предлог странака, суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
Главни претрес је јаван. 
 
Председник већа: Сада можемо прекинути видеоконференцијску везу, имајући у виду 
да треба да спроведемо део главног претреса без присуства сведока, па ћемо накнадно 
успоставити током данашњег главног претреса. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Важи. Хвала. Само да питам, хоћете ли ви нас 
позвати касније или ћемо ми вас? Како ћемо знати? 
 
Председник већа:  Позваћемо ми вас касније. За неколико минута ћемо вас позвати. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: За колико отприлике? 
 
Председник већа:  Врло брзо. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Добро. Хвала. 
 
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ 
 
 
Председник већа:  Девићу, приђите за говорницу. 
 
Окривљени Миланко Девић поучен о својим правима у поступку у смислу одредбе 
члана 397 став1 ЗКП. 
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Изјасните се да ли Ви остајете при одбранама које сте до сада изнели у току поступка и 
да ли имате нешто ново да кажете у своју одбрану, имајући у виду да је главни претрес 
почео изнова? 
 
Окривљени Миланко Девић: Што сам прије причао, остајем тако. 
 
Председник већа:  У свему остајете при ономе што сте рекли до сада суду? 
 
Окривљени Миланко Девић: Да. 
 
Председник већа:  Имате ли нешто још да кажете у своју одбрану? 
 
Окривљени Миланко Девић: Немам шта рећи. 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ 
 

Председник већа:  Добро. Да ли има питања за окривљеног Миланка Девића?  
 
Адвокат Тодор Павићевић:   Немамо питања. 
 
Председник већа:  Браниоци окривљеног питања немају.  
 
Тужиоче, имате ли Ви питања за окривљеног? 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Немам. 
 
Председник већа: Питања нема. 
 
Можете се вратити на своје место. 
 
Можете ли режију да контактирате? Сачекајте браниоче. Прво морате да се 
представите. 
 
Адвокат Тодор Павићевић: Адвокат Тодор Павићевић, бранилац окривљеног 
Миланка Девића. 
 
Председник већа:  Овде све улази у записник, све се тонски снима. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Добро. Имајући у виду овај сад став Апелационог суда из 
ове одлуке Кж2 По1 2/18 од 12.02.2018., а имајући у виду и претходни став који је 
довео до ове одлуке о издвајању из списа ових записника, поставља се питање, у 
ствари, каква је овде судбина оптужнице, имајући у виду да је она подигнута 
05.04.2016., значи  у овом спорном периоду. Једна је ствар, једна ствар су предузете 
доказне радње и њихова законитост, а друга ствар је сам чин подизања оптужнице. 
Чисто то питање постављам због тога што... 
 
Председник већа:  Коме Ви постављате то питање? 
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Адвокат Тодор Павићевић:  Постављам то питање. Мислим да би било добро да се то 
разјасни, другим речима... 
 
Председник већа:  Образложите Ви који је Ваш предлог са тим у вези. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Ми сматрамо да оптужница треба поново да се подигне, 
да се остави рок за одговор на оптужницу и онда да главни претрес почне изнова. 
 
Председник већа:  Оптужница није одбачена. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Да, али подигнута у овом периоду када је оспорена 
законитост свих радњи које је предузело Тужилаштво за ратне злочине због престанка 
мандата ранијег тужиоца за ратне злочине. 
 
Председник већа:  У чему је разлика између законитости доказа и подизања 
оптужнице? 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Па,  због тога што је у овом решењу које смо ми овде 
примили, оно се тиче самих доказа, а не тиче се конкретно ове радње подизања 
оптужнице. 
 
Председник већа:  Али и законитост доказа и подизање оптужнице, односно 
преузимање оптужнице су извршени од стране истог заменика Tужиоца за ратне 
злочине,  односно предузете су радње од стране истог заменика Tужиоца за ратне 
злочине у том периоду. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Слажем се, али ово овде решење које смо ми примили се 
односи на конкретне радње које су овде набројане, не и на подизање оптужнице. 
 
Председник већа:   Браниоче,  Ви формулишите свој захтев како мислите да треба и 
како закон дозвољава, па суд ће о томе одлучити. Сада можете да седнете. 
Uспостављена је видео-конференцијска веза. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Добро. 
 
Председник већа:  Ми не можемо да улазимо у одлуке Апелационог суда, то је 
другостепени суд за нас. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:   Нема проблема.  Онда ћемо ми писмено у поднеску да 
ставимо... 
 
Председник већа:  Не морате писмено, није ово парница. Можете све усмено, само 
мало формулишите. 
 
Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са Окружним судом у 
Бања Луци. 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА БОГДАНА ШОБОТА 
 
Председник већа:  Да ли можете да утврдите идентитет Богдана Шобота? 
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Судија Окружног суда у Бања Луци: Да ли се чујемо? 
 
Председник већа:  Чујемо се. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Констатујем да је по Вашој замолници 
приступио уредно свједок Богдан Шобот и Раденко Шкавић. Идентитет је утврђен на 
основу личне карте свједока Богдана Шобота, број 03GIA5214, а идентитет свједока 
Раденка Шкавића, такође на основу личне карте... 
 
Председник већа:  То ћемо после. Сада ћемо само са Богданом Шоботом. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: У реду. Значи, Богдан Шобот је приступио, 
можете приступити испитивању, а ту је и свједок Шкавић. 
 
Председник већа:  Сведок Шкавић нека буде удаљен док се испитује сведок Шобот. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Све у реду, сведок Шкавић ће бити удаљен из 
суднице док испитате свједока Богдана Шобота.  Је ли изишао Шкавић?  Е,  можете 
почети колегице. 
 
Председник већа:  Само, Ви нам се нисте представили, Ви сте? 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Ја сам судија Драган Арсић. 
 
Председник већа:  Добро.  
 

Испитивање сведока Богдана Шобота 
 
Председник већа:  Сведок Богдан Шобот, можемо ли да га видимо?  
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Да ли нас чујете сада? 
 
Председник већа:  Сада Вас чујемо. Сведок Богдан Шобот, како Вам се зове отац? 
 
Сведок Богдан Шобот: Остоја. 
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Богдан Шобот:  01.06.'59. 
 
Председник већа:  Где? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Општина Кључ. 
 
Председник већа:  Где живите, на којој адреси сада? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Приједор, Српских великана. 
 
Председник већа:  Који број? 
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Сведок Богдан Шобот:  ББ. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са окривљеним Миланком Девићем? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не. 
 
Председник већа:  Да ли сте у завади са њим? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не. 
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело, да ли сте ме разумели? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Могу ли ја да дам једно питање? 
 
Председник већа:  Реците. 
 
Сведок Богдан Шобот:   Ја не знам ко мене уопште зове овде?  Хало,  је ли ме чујете 
добро? 
 
Председник већа:  Да. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ко мене уопште позива овде? Из којих разлога? 
 
Председник већа:  Позвао Вас је суд. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Суд. 
 
Председник већа:  Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине, по предлогу 
Тужиоца за ратне злочине Републике Србије.  Да ли сте ме разумели шта сам Вас 
упозорила да сте дужни да говорите истину пред судом? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Јесам ја разумио Вас, али нисте Ви мене разумели. Зове суд, 
али ко ме пито, из којих разлога ја долазим? 
 
Председник већа:  Тужилац је предложио да Ви будете испитани. 
 
Сведок Богдан Шобот:  И то по трећи пут. Прво нисте ми платили моје, ја сам дошо 
јутрос пјешке из Приједора. Приједор је Бања Лука  шездесет километара. 
 
Председник већа:  Дат је налог да Вам се плате сви трошкови, Шобот и биће Вам сви 
трошкови плаћени. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Кад? 
 
Председник већа:  Суд је већ дао налог за то. Ја сам одобрила да Вам се све то плати. 
Да ли сте ме чули да сте дужни да говорите истину? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ја говорим увијек истину. 
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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 чули? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Јесам. 
 
Председник већа:  Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати“. Да ли се заклињете? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Да. 
 
Председник већа:  Која су Ваша сазнања у вези догађаја који су се одигравали у јулу 
месецу 1992. године у селу Доња Саница? Имате ли нека сазнања о томе? Где сте Ви 
тада били и шта о томе знате? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ништа ја не знам од тога. Ја уопште нисам био у том периоду. 
Ја сам тада био у Словенији и у Новом Саду.  
 
Председник већа:  Где сте Ви тада били? 
 
Сведок Богдан Шобот:  У Словенији. 
 
Председник већа:  Где у Словенији? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Копру, Копру. 
 
Председник већа:  Шта сте тамо радили? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Радио,  живио,  шта сам радио.  Нисам ништа радио.  Шта сам 
радио? Нисам крао. 
 
Председник већа:  Када сте отишли у Копар? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Председник већа:  Када сте отишли у Словенију? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Е, сад бих ја, сад знам. Не знам који је данас датум, Ви мене 
питате кад сам отишо. Сада да Вам причам кад сам отишо, кад сам дошо. Не знам ни ја 
кад, тачан датум. 
 
Председник већа:  Где сте живели тада? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Председник већа:  Где сте становали, на којој адреси сте живели у Словенији? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Станово приватно. 
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Председник већа:  Код кога? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па код Словенца. 
 
Председник већа:  Ког? На којој адреси? 
 
Сведок Богдан Шобот:   А јој,  рођена сестро,  шта ти мене сад питаш којој адреси.  
Прошло тридесет година, ја знам, заборавио сам Копар малтене комплетан, сад да ја 
знам улицу и ово и оно. То су мало за мене провокације. 
 
Председник већа:  Колико дуго сте живели у Копру? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Најбоље ме питајте што сам се ја родио.  Е,  то би још једно 
питање и онда... 
 
Председник већа:  Одговорите на питање суда и немојте полемисати са мном. Да ли 
знате колико сте живели дуго у Копру? Да ли се чујемо? 
 
Сведок Богдан Шобот: Да. 
 
Председник већа:  Колико дуго сте живели у Копру? 
 
Констатује се да сведок Богдан Шобот на одговара на питање Колико дуго је живео у 
Копру. 
 
Када сте се вратили из Копра? Да ли ме чујете? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Да, чујем, чујем. 
 
Председник већа:  Јесте ли разумели питање? Када сте се вратили из Копра? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ма не знам рођена сестро, вратио се '94.  
 
Председник већа: Од ког новца сте се издржавали у Копру? Шта сте радили тамо? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Правио сладоледе у сластичарној. 
 
Председник већа:  Којој? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Председник већа:  У којој посластичарници сте правили сладолед? Када сте се 
вратили у Босну? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Исто сладоледе правио. 
 
Председник већа:  Када? Од када сте се вратили? 
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Сведок Богдан Шобот:  Имате ли Ви неких других питања додатних? Ја немам пуно 
времена за Вас. Имам ја још једно рочиште у Санском Мосту, тако да сам мало са 
временом ја лично ограничен. 
 
Председник већа:  На то ћете стићи, не брините. Да ли сте Ви учествовали у рату који 
се водио у Босни? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Председник већа:  Да ли сте учествовали у рату који се водио у Босни? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Да, јесам, једним дијелом. 
 
Председник већа:  Када? У ком периоду? 
 
Сведок Богдан Шобот:  На Јајцу и мало Бихаћу. 
 
Председник већа:  Када? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па знате Ви када је рат започео и када се завршио. 
 
Председник већа:  А када сте Ви учествовали, током целог рата? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Нисам,  нисам.  Имо сам прекида,  ово што сам био у 
Словенији. 
 
Председник већа:   Па,  да ли можете да определите када сте били у рату,  а када сте 
били у Словенији? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Како мислите кад? 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисам разумио. 
 
Председник већа:  Да ли можете да одредите када сте учествовали у рату, а када сте 
били у Словенији? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не знам, не знам. Оно имам код куће папире, ово-оно, шта ја 
знам, колко имам прекида. 
 
Председник већа:  Да ли знате где сте били у јулу '92. године? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Јул '92.? Па, ја мислим баш да сам тада се задесио у Копру. 
 
Председник већа:  Добро. Тужиоче, изволите са питањима. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Господине Шобот,  ја сам Милан Петровић,  
Заменик Тужиоца за ратне злочине и поставио бих Вам неколико питања, колико се Ви 
сећате да нам питања одговорите. Ви сте, према нашим подацима, 11. јануара 2017. 
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године у свом предмету сведочили о догађају из друге половине јула '92. године, а у 
вези са сада покојним, а тада оштећеним Шљивар Исметом. Сећате ли се тог догађаја о 
коме сте сведочили? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Немате уопште потребе да ме то тако питате. Ја нисам био ту, 
нити шта знам од тога. И ово што ме зовете по трећи пут, немојте ме више уопште 
звати по том питању. Сад сам се одазво и моја прича завршена. Ја имам свога личног 
адвоката из Бихаћа, Хасана Крповића и он заступа мене у сваком погледу. И ја изјаве 
никакве нити хоћу да дам, нити желим дати и то заборавите. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Ви у овом поступку нисте оптужени, него 
сведок. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Без обзира, без обзира, без обзира. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Као сведок дужни сте пред судом да дате исказ 
и да говорите истину. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисам ја дужан да говорим ништа. Ја шутњом говорим. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли Ви остајете при том исказу који сте дали 
11. јануара 2017. године? 
 
Председник већа:  Па не можемо тако да питамо тужиоче. Браниоче, не упадајте у реч. 
Не можемо тако да га питамо. Преформулишите питање. Браниоче, не упадајте у реч, 
ја водим главни претрес, не Ви. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли Ви познајете Девић Миланка? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Познајем, то сам малопре реко. Нећу понављати једну причу 
пет пута. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Од када га познајете? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Од рођења. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте заједно учествовали у рату? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Мало. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Када је то било мало? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па, ваљда знате кад је рат започео. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли је то било у јулу 1992. године? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Није. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Него, када је било? 
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Сведок Богдан Шобот:  Шта ја знам, '92. 
 
Председник већа:  Можете ли мало гласније? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не знам ни ја. 
 
Председник већа:  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОПОМИЊЕ СЕ бранилац окривљеног,  адвокат Тодор Павићевић,  да не упада у реч 
током испитивања сведока и да се не обраћа учесницима у поступку без одобрења 
суда. 
 
Да ли смо се разумели, браниоче? Изволите, тужиоче. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли познајете Шљивар Исмета? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Чуо сам за њега. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Када сте чули за њега? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Кад сам чуо? Чуо сам од Вас. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте га лично упознали? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте лично упознали Шљивар Исмета? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисам. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли се сећате када сте га задњи пут видели? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не знам. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли се сећате у којој сте јединици били током 
рата? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Ја сам малопре Вама рек'о.  Ја нећу више никакву изјаву да 
дајем. Моја прича је сад завршена. Ово за мене, ја сам дошо овде само ради Бања Луке, 
а нисам дошо ради вас. Њима чиним услугу и моја прича је сад завршена. Ја имам свог 
адвоката, довешћу га. Пусти те провокације. Ако је неко направио дјело, нека одговара 
за себе, одговарам ја за себе... 
 
Председник већа:  Шобот, пристојно се обраћајте суду и свим учесницима у поступку 
на примерен начин. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте чули како је смртно страдао Шљивар 
Исмет? 
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Сведок Богдан Шобот:  Не знам. Немојте ме, је л' ја причам енглески или српски или 
било који језик. Моја прича је завршена. Не знам ништа од тога и ћао ђаци. 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Да ли Ви желите да сведочите о догађајима у 
вези Шљивар Исмета? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Не желим.  Не.  Када сам ја задо питање малопре,  Ви нисте 
хтјели одговорити. Ко мене уопште пито и позво овде, а Ви заобилазите неке друге 
теме и приче. Хало, па нисам ја, можете Ви бити судија сто година, имам и ја својих, 
ха, пусти те.... 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Да ли бранилац окривљеног има питања за сведока? 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Немам. 
 
Председник већа:   Ви браниоче Радак,  имате ли питања?  Имате ли Ви Миланко 
питања за сведока? 
 
То је све што имам да изјавим. 
 
Питања нема. 
 
Констатује се да је завршено испитивање сведока Богдана Шобота. 
 
Можете да отпустите сведока из суднице. Нека уђе сведок Раденко Шкавић. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: У реду. Богдане, ево Вам лична карта. До 
виђења.  
 
Пред судом је свједок Раденко Шкавић, са личном картом број 4МОМОЈ91Е. 
Уредно се одазвао на позив, лична карта је издата од МУП-а Републике Српске, 
Бања Лука. 
 
Председник већа:  Да ли можемо да видимо сведока Шкавића? 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Ево, сада ћете видјети. Да ли га видите? 
 
Председник већа:  Не. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Ја га видим у дну екрана. 
 
Председник већа:  Режија. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Ево, сада ћете га добити на екран. Да ли га 
видите сада? 
 
Председник већа:  Не. Ми и даље видимо сведока Шобота. 



ПO 90
7

 13 
 

 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Није Шобот, Шобот је изишао из суднице.  
 
Председник већа:  Је л` можете поново да нас позовете, да успоставимо поново везу? 
Да ли ме чујете? 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Ево сад ћемо поново.  Како се сад чујемо? 
 
Председник већа:  Сад Вас чујемо. 
 
Сведок Раденко Шкавић.  
 

Испитивање сведока Раденка Шкавића 
 
Председник већа:  Како је име оца, Раденко? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Перо.  
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Раденко Шкавић: 16.11.1965., Доњи Врбљани.  
 
Председник већа:  На којој адреси живите сада? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Улица Првог крајишког пролетерског батаљона бб, Чесма. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са Миланком Девићем? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Не.  
 
Председник већа:  Да ли сте у завади некој са њим? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Не.  
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело. Да ли сте ме разумели? 
 
Сведок Раденко Шкавић: 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. Да ли сте ме разумели? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Да.  
 
Председник већа:  Заклетва гласи: Заклињем се 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? 
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Сведок Раденко Шкавић: Да.  
 
Председник већа:  Реците суду шта Вам је познато у рату у Босни током јула месеца 
1992. године. Где сте Ви тада били и да ли имате нека сазнања о томе?  
 
Сведок Раденко Шкавић: У јулу `92. године сам ја био на подручју Бихаћког 
ратишта.  
 
Председник већа:  Шта Вам је још познато у вези тога? У саставу које јединице, ко је 
био претпостављени? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Био сам у саставу Седамнаесте пешадијске бригаде у 
Другом батаљону на подручју реона Грмуша, Бихаћко ратиште.  
 
Председник већа:  Ко Вам је био претпостављени? 
 
Сведок Раденко Шкавић: То је била самостална јединица, ја сам био командир чете 
која је самостално дјеловала у саставу Трећег батаљона који је тад био на терену у 
реону Грмуша.  
 
Председник већа:  Да ли имате нека сазнања о догађањима на територији Доње 
Санице у јулу `92. године? Реците суду све што знате о томе.  
 
Сведок Раденко Шкавић: Не знам ништа о томе, апсолутно ништа, што сам прочитао 
из оног списка који сте ми ви образлагали за суђење.  
 
Председник већа:  Да ли су Вам познати Миланко Девић и Исмет Шљивар? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Исмет не. Миланка Девића сам срео на фронту.  
 
Председник већа:  Када сте га срели?  
 
Сведок Раденко Шкавић: Био је у Западној Славонији у саставу Пете козарачке 
бригаде, Кључка јединица која је била на том подручју Западне Славоније. Он је био 
код Владе Мачкића.  
 
Председник већа:  Је л` можете да определите када је то било, у ком периоду?  
 
Сведок Раденко Шкавић: То је био период, ми смо мобилисани 19. новембра `91. 
године, а Славонију смо прешли, званично `91. године, 12.12. 
 
Председник већа:   Током јула месеца `92.  године да ли сте имали контакте неке са 
Миланком Девићем?  
 
Сведок Раденко Шкавић: Током јула `92. године, ово је `91., `92, јул месец сам рекао 
да сам био на платоу Грмуше на Бихаћком ратишту.  Послије тога  сам отишао у 
августу на Јајачко ратиште.  
 
Председник већа:  Да ли сте виђали Миланка Девића током јула `92. године? 
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Сведок Раденко Шкавић: Не.  
 
Председник већа:  Када сте га последњи пут видели, сећате ли се? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Последњи пут сам га видио на Бихаћком ратишту, то је био 
крај `92. године, 93. година, почетак `93., тад смо се виђали, били смо, ја сам прешао из 
Другог у Трећи батаљон,  где сам био Помоћник Команданта за безбједност и ту смо 
били у саставу истог батаљона и тад сам га ја виђао. Опет је био у саставу јединице 
извиђача у Трећем батаљону, командир му је био Влада Мачкић, мислим.  
 
Председник већа:  Добро. Хвала Вам. Браниоче, изволите, имате ли питања за 
сведока? 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Да ли је сведок током јула месеца 1992. године издавао 
било какву врсту наређења Миланку Девићу? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Не може да добије од мене током `92. године кад није био 
код мене у јединици никад Миланко Девић, директно код мене у јединици.  
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Да ли сведок познаје Богдана Шобота и да ли има неких 
сазнања о њему? 
 
Сведок Раденко Шкавић: Ја не знам да ли он познаје Богдана.... 
 
Председник већа:  Можете ли мало гласније.  
 
Сведок Раденко Шкавић: Богдан исто никад није био у саставу јединице с којом сам 
ја командовао.  
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Хвала, немам више питања.  
 
Председник већа:   Да ли Ви браниоче имате питања?  Тужиоче,  имате ли питања за 
сведока?  
 
Питања нема. То је све што сведок има да изјави.  
 
Констатује се да је завршено испитивање сведока Раденка Шкавића.  
 
Можете отпустити сведока.  
 
Сведок Раденко Шкавић:  Ја имам само да ми се плати путни трошак доласка у 
Београд 2017., у октобру мјесецу, ако је могуће.  
 
Председник већа:   Дат је налог да Вам се исплате трошкови,  контактираће Вас 
Служба за помоћ и подршку сведоцима овог суда и биће Вам уплаћени трошкови.  
 
Сведок Раденко Шкавић: Хвала.  
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Председник већа:   Имајући у виду да је главни претрес почео изнова,  да ли сте 
сагласни да констатујемо да је извршен увид у записнике о испитивању сведока који су 
до сада испитани?  
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине: Сагласан.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Сагласни.  
 
Председник већа:   
 
На сагласан предлог странака, суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку изврши увид у писмену документацију у списима и 
записнике о испитивању сведока.  
 
Врши се увид у:  
 
Aкт општине Рибник, административну службу – Одељења за општу управу – 
Одсек за борачку и инвалидску заштиту, број 03-83-7/15 од 25.05.2015. године, 
 
Записник о изласку на лице места на  локалитету Доња Саница Шљивар и 
општина Кључ – Сектор криминалистичке полиције број 05-04/3-5-245/15 од 
18.05.2015. године, 
 
Извод из матичне књиге умрлих за Исмета Шљивара, издат од Матичног уреда 
Општине Кључ број 02/1-13-3-338/2015 од 08.05.2015. године, 
 
Извод из матичне књиге умрлих за Фахрудина Велића, Матичног уреда општине 
Кључ број 05-13-3-1130/2015 од 25.05.2015. године, 
 
Извод из казнене евиденције за окривљеног Миланка Девића, 
 
Изјаву сведока оштећеног Фикрета Шљивара сачињену пред Подручним 
тужилаштвом Сански Мост, број Т01 ОК ТРЗ 000356798 од 20.01.2016. године, 
 
Скицу лица места Башићи, Шљивари, Доња Саница, сачињену од  МУП-а Бихаћ, 
број СЛ 15 од 15.05.2015. године, 
 
са Видео-записом сачињеним од стране МУП-а Бихаћ, број 05-04/03-5-245/15, 
 
Фотодокументацију показивања лица места сачињену од стране МУП-а Бихаћ, 
број СЛ/11 од 16.03.2011. године, 
 
Oдлуку о проглашењу ратног стања у Босни и Херцеговини објављену у 
„Службеном листу Републике БиХ“ број 7/92 од 20.06.1992. године, 
 
Одлуку о укидању ратног стања у Босни и Херцеговини објављену у „Службеном 
листу Републике БиХ“ број 50/95 од 28.12.1995. године, 
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Записник о испитивању сведока оштећеног Фикрета Шљивара са главног 
претреса од 21.10.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока оштећеног Хикмета Шљивара са главног 
претреса од 21.10.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Семира Шљивара са главног претреса од 
21.10.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Емира Шљивара са главног претреса од 
11.01.2017. године,  
 
Записник о испитивању сведока Сафета Шљивара са главног претреса од 
01.12.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Расеме Шљивар са главног претреса од 
01.12.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Шемсе Шљивар са главног претреса од 
01.12.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Aбаза Башића са главног претреса од 01.12.2016. 
године, 
 
Записник о испитивању сведока Ранка Шкрбића са главног претреса од 
11.01.2017. године,  
 
Записник о испитивању сведока Сенада Велића са главног претреса од 11.01.2017. 
године,  
 
Записник о испитивању сведока Сефера Шабића са главног претреса од 
11.01.2017. године,  
 
Записник о испитивању сведока Синише Обрадовића са главног претреса од 
21.10.2016. године,  
 
Записник о испитивању сведока Луке Полића са главног претреса од 03.04.2017. 
године,  
 
Записник о испитивању сведока Славка Шкрбића са главног претреса од 
03.04.2017. године,  
 
Записник о испитивању сведока Мирка Бабића са главног претреса од 03.04.2017. 
године, 
 
Записник о испитивању сведока Владимира Мачкића са главног претреса од 
18.05.2017. године. 
 
Суд доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
ОДБИЈА СЕ предлог заменика Тужиоца за ратне злочине да се у доказном 
поступку изврши увид у Записник о увиђају, ексхумацији цивилних жртава из 
масовних гробница у Хрустову и Врхпољу, општина Сански Мост и обдукција 
тјела, сачињен од Општинског суда Сански Мост, Кри-30/96 од 04.10.1996. године, 
јер се исти не односи на предмет доказивања у овом кривичном поступку.  
 
Ми смо исцрпели све доказне предлоге. Да ли има још неких доказних предлога? 
Тужиоче, браниоци? 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине: Предлажем да се на основу члана 406 став 1 
тачка 2 Законика о кривичном поступку прочита исказ сведока Шобот Богдана дат 
пред Кантоналним судом у Бихаћу, Федерација Босне и Херцеговине, 11. јануара 2017. 
године, имајући у виду да је овај сведок одбио да поново да исказ у овом поступку, да 
не постоје начини да овај сведок да исказ,  па сматрам да су ти други важни разлози 
основ да се овај исказ прочита као доказ у доказном поступку.  
 
Председник већа:   Реците ми само,  тужиоче,  имате ли Ви сазнања да ли је пресуда 
којом је Богдан Шобот оглашен кривим постала правноснажна? 
 
Заменик Тужиоца за ратне злочине: По мом сазнању и информацији јесте. Ја сам 
тражио, али ми нису још доставили ту пресуду.  
 
Председник већа:  Хвала Вам.  
 
Браниоче, изволите, изјасните се о предлогу тужиоца.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Противим се предлогу заменика Јавног тужиоца да се 
прочита исказ Богдана Шобота дат 11.01.2017. године пред Кантоналним судом у 
Бихаћу, са разлога што је овај сведок на данашњем главном претресу већ испитан на 
околности. Он је дао такав исказ какав је дао. Значи читање, ја не видим потребу због 
чега смо онда данас одређивали испитивање овог сведока уколико би се сада читао овај 
његов исказ. Да кажем да је приликом овог данашњег испитивања сведока овај сведок 
био да кажем и упућен на одређен начин на овај исказ, и овај, он се изјаснио на један 
потпуно другачији начин,  тако да не видим који су то важни разлози.  Сведок је био 
присутан, ми смо га више пута звали, омогућено је његово испитивање преко видео 
линка, што је потпуно једнак метод као и испитивање да је овде приступио. Он се 
данас изјаснио о свим овим чињеницама, нема потребе да користимо два исказа овог 
сведока, овај који се односи на, где је испитиван на исте околности. Такође, истичем 
још један моменат, а то је да кажем могућност да се овај окривљени саслуша у својству 
сведока није могућ по нашем ЗКП-у. Тако да мислим да само ово уподобљавање овог 
његовог исказа од 11.01.2017. године у наш да кажем односно  у ово суђење на основу 
неки систем кривично-процесног права који важе пред овим судом није могућ. Управо 
због тога он је данас позван и он је данас дао исказ, изјаснио се на исте околности на 
које се изјаснио и 11.01.2017. године пред Кантоналним судом у Бихаћу. Значи овај 
сведок, не постоји ниједна сметња код њега која је настала након давања исказа, а која 
би довела до потребе да ми поново читамо његов исказ.  Не видим који су то важни 
разлози због чега би поступили тако. Стога се противим овом предлогу тужиоца.  
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Председник већа:  О предлогу тужиоца биће одлучено накнадно.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Затражити од надлежног суда Републике Босне и Херцеговине извештај да ли је 
пресуда којом је окривљени Богдан Шобот оглашен кривим постала правноснажна и 
уколико јесте, извештај када је постала правноснажна.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.  
 
Следећи главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за 13. март 2018. године, судница број 4 у 
10,00 часова, што је присутнима саопштено па их не позивати.  
 
Довршено у 10,56. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА   
 
 
 




