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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	28.	септембра		2018.	године	
 
Председник већа:  Дана 28.09.2018. године са почетком у 09:43 часова, отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном 
поступку 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 5/16,  која је 
измењена дана 11.01.2018. 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 тужиоца за ратне злочине доктор Бруно Векарић, 
 
-окривљени Миланко Девић,  
 
-браниоци окривљеног Миланка Девића, адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић, по 
пуномоћју у списима. 
 
У публици присутни:  Дамјан Брковић и Марина Кљаић. 
 
Констатује се да је успостављена видео-конференцијска веза са Босном и 
Херцеговином. 
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Добар дан.  
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Добар дан. 
 
Председник већа:  Да ли нас чујете? Да ли је приступио сведок Богдан Шобот? 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци:  Да.  Овде је судија Олга Пантић,  Окружни суд 
Бања Лука. Присутан је свједок Шобот Богдан. Дакле, поступили смо по вашој 
замолници.  
 
Шобот Богдан, његов идентитет смо утврдили путем личне карте. 
 
Председник већа:  Сачекајте само, нисмо донели решење да га сада испитамо, па ћете 
нам онда рећи његове податке, само да констатујемо. 
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса. 
 
Суд доноси 
 

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

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку путем видео-конференцијске везе са Окружним судом у 
Бања Луци испита сведок Богдан Шобот. 
 

Испитивање сведока БОГДАНА ШОБОТА 
 
Молим Вас да утврдите идентитет сведока Богдана Шобота. 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Потврђујем, дакле, увидом у личну карту 
издату од надлежних органа МУП Републике Српске, да је присутан у судници сведок 
Шобот Богдан и можете Ви од њега узети идентитет, основне генералијске податке. 
 
Председник већа:  Можете ли нам само рећи његов матични број? 
 
Судија Окружног суда у Бања Луци: Наравно. 0106959160026. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала Вам. 
 
Сведок Богдан Шобот, можемо и да га видимо. 
 
Шобот, како Вам се зове отац? 
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Сведок Богдан Шобот: Остоја. 
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисам разумио? 
 
Председник већа:  Које године сте рођени и где? 
 
Сведок Богдан Шобот:  01.06.'59., општина Кључ. 
 
Председник већа:  Где живите сада, на којој адреси? 
 
Сведок Богдан Шобот:  У Приједору, Српских великана. 
 
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:  есам. 
 
Председник већа:   Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе,  своје 
блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети. Јесмо ли се чули? Јесте ли ме разумели шта сам рекла? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Јесам, јесам. 
 
Председник већа:   Добро.  Ви сте у овом поступку давали исказе,  давали сте исказ 
пред Судом Босне и Херцеговине, давали сте исказ пред овим судом путем видео-
конференцијске везе, браниоци окривљеног су предложили Ваше испитивање и имају 
нека питања за Вас. Изволите браниоци. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Адвокат Тодор Павићевић, бранилац окривљеног 
Миланка Девића.  Да ли можете да се изјасните где сте били у другој половини јула 
1992. године? 
 
Председник већа:  Шобот, да ли сте чули шта Вас је питао бранилац? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Да, да. 
 
Председник већа:  Можете ли да одговорите? 
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Сведок Богдан Шобот:  Ја не знам шта би Вама одговорио. Ја не знам ко је мене 
уопште поставио овде и ко ме пито да ја дођем овдје. И број један, Ви сте мене 
изварали већ трећи пут. Ко ће мени данас моје трошкове и дневнице да плати, па ћемо 
онда ићи даље разговарати. 
  
Председник већа:  Када завршимо Ваше испитивање, Ви ћете рећи које сте трошкове 
имали на име данашњег доласка у суд... 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ја сам већ изваран... 
 
Председник већа:  ...и ти ће Вам трошкови бити у складу са законом надокнађени. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не, не. Само ми обећа... Хоће ли мени паре данас или сутра да 
легну на мој жиро рачун и онда идемо даље.  Мени је доста свега.  Ја сам дошо са 
психијатрије због појединаца, имам документе да сам лежо и немојте молим Вас, ако... 
 
Председник већа:  Јесте ли Ви чули питање браниоца? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Ма јесам, јесте ли Ви чули моје питање? 
 
Председник већа:  Јесам. Морате да кажете које сте имали трошкове данас. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисте ми одговорили на моје питање. 
 
Председник већа: Морате да кажете прво које сте имали трошкове данас. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Молим? 
 
Председник већа:  Које сте трошкове имали? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па дневница моја данас 100 марака, са трошковима. 
 
Председник већа:  Где Ви радите? 
 
Сведок Богдан Шобот:   Не радим нигде,  неће ме ни Биро,  хоће ме само КП Дом.  И 
немојте ме зезати пуно. 
 
Председник већа: Да ли сте чули питање? Одговорите на питање уколико знате 
одговор. 
 
Сведок Богдан Шобот:  Који одговор? 
 
Председник већа: Где сте били... 
 
Адвокат Тодор Павићевић: У другој половини јула 1992. године? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Био у Словенији, у Копру. 
 
Председник већа:  Јула '92.? 
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Сведок Богдан Шобот:  Да. 
 
Председник већа:  Где сте били? 
 
Сведок Богдан Шобот:   У Копру. 
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Копру, у Словенији. Господине Шобот, ако могу само да 
Вас подсетим, Ви сте дали исказ, пардон, Ви сте дали исказ пред Кантоналним судом у 
Бихаћу 11.01.2017. године и том приликом сте били саслушани као сведок у поступку у 
коме сте иначе имали својство окривљеног. Тада сте на ову околност, односно где сте 
били у другој половини јула 1992. године, дали другачији исказ, односно нисте рекли 
да сте били у Копру у Словенији и тако даље и тако даље, већ да сте били ангажовани у 
јединицама Војске Републике Српске. Да ли можете да нам објасните разлику између 
та два исказа? Не може се у другој половини јула 1992. године бити истовремено и у 
Копру и војно ангажован на територији Босне и Херцеговине. 
 
Сведок Богдан Шобот:   Могу.  Ја сам реко,  зовите ви свједоке који су били ту,  а 
немојте мене који сам добио шест година због таквих и онаквих.  И немојте ме  пуно 
питати. Зовите Шикмана Жељка и Ђуру и Симу, Перу. Што мене зовете? Који ни лук 
јео, ни лук мирисо.  
 
Адвокат Тодор Павићевић:  Само желимо да нам помогнете да разјаснимо ову 
недоумицу, ове две ствари истовремено нису могуће. Овде се води поступак против 
Миланка Девића и ово је врло битна чињеница коју покушавам од Вас да сазнам.  
 
Сведок Богдан Шобот:   Немате Ви од мене шта сазнати,   када ја ништа не знам од 
тога. Зовите Шикмана Жељку, који је како каже да је био..., мене нашли...., ја сам због 
вас добио шест година.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Да ли сте од одређеног надређеног старешине Војске 
Републике Српске добили наређење да одведете лице муслиманске националности у 
другој половини јула 1992. године ради информативног разговора? То се све дешава на 
територоји општине Кључ? 
 
Сведок Богдан Шобот:  А шта ви то мене питате, ја понављам као папагај, ја не знам 
од тога ништа, јесте ли ви нормални људи. Вама то смијешно сада.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Није смешно.  
 
Сведок Богдан Шобот:  Видим да се смијете. 
 
Председник већа: Имате ли још неко питање?  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Немам, немам више питања судија. 
 
Председник већа: Да ли познајете Миланка Девића? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па познајем, је л` сам рекао малоприје.  
 
Председник већа: А како га познајете? Кад сте га упознали и где? 
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Сведок Богдан Шобот:   Па знате ви све,  па како нећу знати првог комшију.  Што ме 
малтретирате? 
 
Председник већа:  Добро.  Има ли још неко неко питање за овог сведока?  Изволите.  
Тужилац за ратне злочине има за Вас питање. Изволите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно 
Векарић. Господине Шобот, јесте ли били у тој Доњој Саници? Извините што Вас 
питам, сви Вас питају исто, али морам да се држим овог што сте изјавили 17.01.2017. у 
Кантоналном суду у Бихаћу. Значи јесте ли били у Доњој Саници у јулу `92. године? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Шта ја имам са Доњом Саницом, откуд ја ту, јесте ли ви... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не питам Вас шта Ви имате, јесте ли били тамо, 
само Вас питам? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Нисам био.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Нисте били. А рекли сте да сте били.  
 
Сведок Богдан Шобот:  Ма коме сам реко`? Да нисам теби реко`? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  У суду,  не,  мени нисте,  него на суду у Бихаћу,  
Кантоналном.  
 
Сведок Богдан Шобот:  А шта Ви имате са Бихаћом ако сам ја био на суду? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Имам, зато што ме занима та Ваша изјава.  
 
Сведок Богдан Шобот:  Па што нисте дошли у Бихаћ и .... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немојте тако, ајте лепо да разговарамо 
ако хоћете, ако нећете не морате.  
 
Председник већа: Шобот, пристојно се понашајте. Ви сте у суду. Какав је то начин? 
Шта радите то? Нормално се обраћајте свим учесницима у поступку, можете да будете 
кажњени. Упозоравам Вас да се пристојно обраћате свим учесницима у поступку јер се 
и Вама пристојно обраћају сви. Изволите тужиоче.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је л` познајете Шљивар Исмета? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Не познајем.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И нисте ми одговорили,  јесте ли били у Доњој 
Саници у јулу?  
 
Сведок Богдан Шобот:  Био сам прије рата.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А `92.? Тад је почео рат. 
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Сведок Богдан Шобот:  Нисам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немам више питања.  
 
Председник већа: Има ли још неко нека питања? Питања нема.  
 
Које трошкове имате на име доласка у суд осим те дневнице коју помињете?  За шта 
дневница? Шта Ви радите? 
 
Сведок Богдан Шобот:  100 марака са трошковима. Ја сам данас оставио посао.  
 
Председник већа: Који посао? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Па свој, лични посао.  
 
Председник већа: Која је то врста посла? 
 
Сведок Богдан Шобот:  Керамичар.  
 
Председник већа: О Вашем захтеву биће одлучено.  
 
Испитивање сведока Шобота је завршено.  
 
Можете да га отпустите,  можемо да прекинемо видеоконференцијску везу.  
 
Има ли још неких доказних предлога? Тужиоче, браниоче? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам, поштовани суде.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Немамо доказних предлога.  
 
Председник већа:  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку изврши увид у:  
 
Извештај МУП-а Републике Србије, Сектора за аналитику телекомуникационе и  
интернационалне технологије, Одељења за аналитику, ПУ за град Београд, број 
235.2.1/10993 од 23.07.2018. године,  
 
Извештај МУП-а Унско-санског кантона, Треће полицијске управе, Полицијске 
станице Кључ број 05-04/09-2-1-1-04-3-321/18 од 07.08.2018. године.  
 
Уколико нема нових доказних предлога... Да ли вам је потребно време да припремите 
завршне речи јер претпостављам да се данас нисте спремили за завршне речи? Можемо 
да одредимо нови термин за изношење завршних речи. Да ли сте сагласни? 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Сагласни смо.  
 
Адвокат Тодор Павићевић: Сагласни.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 Главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за 01.11.2018. године у 10,00 часова, судница број 4, 
што је присутнима саопштено па их не позивати.  
 
Довршно у 10,00 часова.  
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
 
 
 
 
 
 
  
 
 




