
К-По2 13/14 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
 одржаног дана 08.10.2015. године  

 
 
 Председник већа: Председник већа отвара заседање у кривичном предмету 
К.По2 13/14 против окривљеног Драгишић Милана због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ по оптужници Тужилаштва 
за ратне злочине КТО. број 7/14 од 10.10.2014. године. 
 

Веће суди у  неизмењеном саставу.  
 
 Констатује се да су на претрес  приступили: 
 

-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,  
 
-окривљени Милан Драгишић,  
 
-бранилац окривљеног адвокат Томислав Вишњић.  
 
Колеге су из канцеларије је ли тако? Добро.  
 
Обавештен сам да су приступили сведоци Велага Мирко и Башић Един. Је ли 

тако? Јесте.  
 
-Сведоци Велага Мирко и Башић Един.  
 
Није приступила сведок Башић Фадила, за коју је суд службеном белешком 

сачињеном од стране Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима од 
07.10.2015. године обавештен да је сведок Един Башић обавестио суд да његова мајка 
Фадила Башић не жели да сведочи пред судом у Београду, али да би сведочила путем 
аудио-видео конференцијске везе из суда у БиХ.  

 
 
Суд доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
наставља се главни претрес у фази доказног поступка.  

 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу. 
 
Председник већа упознаје присутне учеснике о досадашњем току поступка. 

Знате шта смо обавили до сада. За данас смо позвали три сведока, дошла су два 
сведока. 
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       НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

Испитивање сведока ВЕЛАГА МИРКА 
 
 

Добар дан, укључите само микрофон.  
 
Сведок Мирко Велага: Добар дан. 
 
Председник већа: Је ли имате неки документ? 
 
Сведок Мирко Велага: Имам личну карту. 
 
Председник већа: Дајте ми личну карту. Сведок Велага Мирко, идентитет 

утврђен увидом у личну карту БиХ, серијски број 08ФФА0941. 
 
Ви сте дали својевремено личне податке Управи полиције у Босни 27. јануара 

2012. године. Име оца? 
 
Сведок Мирко Велага: Богдан. 
 
Председник већа: Рођени сте када и где? 
 
Сведок Мирко Велага: 15.04.1963. године у Јањила мјесто, општина Босански 

Петровац.  
 
Председник већа: Добро, живите на адреси? 
 
Сведок Мирко Велага: Гај, Гај, Босански Петровац. 
 
Председник већа: Добро. Да ли сте у сродству са овде присутним окривљеним? 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам. 
 
Председник већа: Да ли сте у некој завади са њим? 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам, нисам.  
 
Председник већа: Добро, бићете саслушани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину и одговарате на постављена питања, давање лажног исказа представља 
кривично дело, нисте дужни да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или 
блиског сродника изложили тешкој срамоти,  знатној материјалној штетити или 
кривичном гоњењу. Испричаћу Вам текст заклетве за сведока, а Ви ћете само рећи да, 
да не понављате текст. Заклињем се својом чашћу да ћу о свему о чему пред судом 
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати.  

 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Председник већа: Добро. Знате што сте овде?  
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Сведок Мирко Велага: Ма знам, у својству свједока за.... 
 
Председник већа: Знате који је догађај у питању? Ви сте већ сведочили у БиХ 

пред Четвртом управом полиције, Сектор криминалистичке полиције уз сва упозорења 
која су тада постојала, занима ме је ли остајете при тој изјави коју сте тада дали?  

 
Сведок Мирко Велага: Па остајем, немам ја шта ту ни додати нити.... 
 
Председник већа: Ајте Ви нама укратко шта је ту било, где сте живели у то 

време?  
 
Сведок Мирко Велага: Па у то.... 
 
Председник већа: Колико сте.... 
 
Сведок Мирко Велага: Сад ја сам био ту за два, три случаја имају мислим на 

тој мојој изјави има случај од Асима Каваза, има случај од Расима Каваза и има случај 
од комшинице Диле ове дјеце. 

 
Председник већа: Нас занима Асим Каваз, Мухамед.... 
 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Председник већа: Терзић Сафет и тако даље.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја тог дана, по сјећању, био сам код куће цјепао дрва, 

увозио дрва и неђе око подне зачуо се јаук, кукњава, плач, и ја сам пошао да видим шта 
је и мене је зовнуло из станице полиције где сам и радио, да хитно идем у станицу да 
дођем да.... 

 
Председник већа: А Ви сте у то време били шта? 
 
Сведок Мирко Велага: Полицајац сам био, милицајац.  И ја сам чуо мајку од 

овога комшије Драгана Драгишића што је погинуо, где кука, јауче жена, погинуо Дадо, 
и ја сам изишао, ушао у кућу ја и жена ми, пресвукао се, обукао униформу и кренуо на 
посао. Када сам изишао из своје капије код капије ту, пошто смо ми кућа уз кућу, на 
улици је било доста народа и, погинуо је Дадо, ја сам кренуо, и мени је комшија Бранко 
Срдић рекао, каже уби Буроња Асима и ја нисам видио ту ништа, и ја сам продужио 
даље. Отишао у станицу милиције, пријавио се, и ту у станици милиције сам, послало 
ме пред Дом здравља на обезбеђење нас пет, шест пошто је народ долазио тога дана је 
погинуло 16-17 бораца на ратишту, и ми смо ту били на обезбеђењу, да би чуо ту пред 
болницом од кога не сећам се и не знам, да је наводно тај комшија Буроња убио Сафета, 
ми га звали „Бенџа“ не знам како се презива, у истој смо улици и Зајкића, од Зајкића 
тога сина.  

 
Председник већа: Је ли неког и ранио, је ли се сећате тога, да ли сте чули? 
 
Сведок Мирко Велага: Не, ја нисам чуо за то и зато се не сећам и нисам чуо за 

то да је овај комшија мени Бранко када сам, када је рекао то ја сам продужио и он каже 
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оде он у град, оде он у град и ја сам отишао нисам ја видио ни њега, мислим и нисам ни 
овога Асима овог убијеног. Тек други дан када сам дошао кући ујутру око 10 сати, 11 ја 
сам чуо да је рањен и Мухамед. И нисам даље ништа.  

 
Председник већа: Када кажете Драгишић, па некако се уопште не изјашњавате, 

је ли то овде присутни Драгишић, или?  
 
Сведок Мирко Велага: Па Драгишић Милан. 
 
Председник већа: Са надимком? 
 
Сведок Мирко Велага: Са надимком Буроња.  
 
Председник већа: Буроња? 
 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Председник већа: Па је ли знате ко је тај човек, да ли га препознајете овде? 
 
Сведок Мирко Велага: Па знам. Препознајем. 
 
Председник већа: Добро. Добро. Зато што некако говорите као да није 

присутан, зато Вас питам. Добро. Имате још нешто? 
 
Сведок Мирко Велага: Немам ништа, ја сам дао изјаву у МУП-у када сам ишао, 

ту изјаву ћу потврдити и потврђујем, то је све што имам, очевидац нисам био да сам ја 
видио да је, чак штовише њега нисам уопште видио пар дана јер нисам ја био ни на 
сахрани том комшији пошто смо вршили обезбеђење и вршили то. И то је што ја 
имам.... 

 
Председник већа: Ја ћу само једно питање, онда ћу препустити тужиоцу, па 

браниоцу и тако даље. Када сте чули пуцње, јесте чули неку пуцњаву?  
 
Сведок Мирко Велага: Па чула се пуцњава, знате како то су они рафали, то се 

пуцало, рат је кренуо, чула се пуцњава, ја у дворишту када сам ишао од дрва тих што 
сам цјепао, чули су се ђе се пуца и то, у близини чуло се. 

 
Председник већа: Добро. Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца: Само ћу кратко. Кажите ми, кажете да сте комшија са 

Драгишићем, како сте комшија, где сте живели у односу на његову кућу? 
 
Сведок Мирко Велага: Ево овако, дође моја кућа, па дође његова стара кућа у 

којој је живио отац му, мајка, брат тај најмлађи што је погинуо, његова жена и дјеца, и 
онда дође његова кућа и од брата му другога кућа, један је живио на спрату, један је 
живио доље, и онда дође даље редом.... 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, данас сте нам рекли да сте секли дрва том 

приликом? 
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Сведок Мирко Велага: Цјепао дрва, да. 
 
Заменик тужиоца: А где сте то цепали дрва?  
 
Сведок Мирко Велага: Иза куће своје.  
 
Заменик тужиоца: Иза куће. И док сте цепали дрва, да ли могу да закључим 

према овоме што сте Ви рекли, Ви сте зачули да се нешто дешава? 
 
Сведок Мирко Велага: Па зачуло се да се дешава то је био, чуло се оно 

пуцњаве, рафала, оно, али то је била нека не претпостављајући шта је, нека редовно оно 
дочек, дошло се до оружја свак је то пуцао, а чула се и кукњавина од његове мајке 
Мике, она је кукала, плакала „погину мој Дадо“, „оде мој Дадо“, мислим... 

 
Заменик тужиоца: Је ли можете да нам прецизирате шта сте прво чули, кукњаву 

или то пуцање које нисте знали одакле долази? 
 
Сведок Мирко Велага: Па не би се тачно сјетио шта сам прво чуо, пуцњавине 

је било уобичајено, и ујутру и навече, и сад не могу конкретно рећи ја сам чуо 
кукњавину, са мном је био Сафет Јукић ту ђе смо ми цјепали та дрва, и када се то  чуло 
он је и чуо је каже нешто се десило и ја сам изишао, пошао ту, ја и жена смо били, ја 
сам пошао и жена је ушла у кућу и каже ево зове телефон и чује се онда кукњавина, 
плач од њихове мајке Мике, ђе она плаче, кука „погину мој Дадо“, „јој Дадо“, мислим у 
томе смислу, и ја сам ушао у кућу на телефон, јавио се, позвало ме из станице и ја сам 
се пресвукао и отишао на посао, мислим изишао из капије своје кад излазим и долазим 
ту на раскрсницу и на тој раскрсници ми је тај Бранко Срдић рекао то.... 

 
Заменик тужиоца: Шта се догодило? 
 
Сведок Мирко Велага: Да. И ја сам продужио даље, нисам видио Драгишића 

Милана ја нисам видио ту да је био када сам ја изишао, ја сам продужио наоколо даље 
јер ми смо ишли, имали неку њиву што је зовемо „Гргино“ преко ње на посао, али смо 
у томе периоду када је кренуо тај рат и то, ишли около улицом.  

 
Заменик тужиоца: Је ли могу да закључим да су Вас то ван реда звали из 

полиције да дођете или је то било уобичајено да Вас...? 
 
Сведок Мирко Велага: Ван реда, ван реда.  
 
Заменик тужиоца: Зашто су Вас звали ван реда?  
 
Сведок Мирко Велага: Па звали су они зато што је ту линија као пробијена, као 

у приправност и онда смо у станици милиције ми смо нас пет, шест, не знам тачно ни 
ко је био, нас је послало пред Дом здравља, пред мртвачницу, на обезбеђење и то пошто 
су ови што су изгинули требали стићи. 

 
Заменик тужиоца: Само нам, можда сам и пропустила које време је тачно било, 

рекли сте, помињали сте данас подне, али то када Ви одлазите од куће, после колико 
времена Ви уствари одлазите? 
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Сведок Мирко Велага: Знате како не могу ја то тачно прецизирати вријеме, то 
је неђе око 2 сата, оно послије подне, око 2 сата, ајмо рећи око 14 часова, мислим тачно 
не могу се сјетити времена. 

 
Заменик тужиоца: Да, али хтела сам да ми кажете од момента када Ви улазите у 

кућу и зову Вас да идете на радно место, после колико Ви одлазите на радно место, на 
то сам мислила?  

 
Сведок Мирко Велага: Па ето колико ми је времена требало да свучем са себе 

то радно одјело и обучем униформу, мислим то је можда трајало 5 минута у врх главе. 
 
Заменик тужиоца: Хвала. Толико. 
 
Председник већа: Браниоче. Само се представите.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Господине Велага кажите ми, хоћу сада од ове 

последње Ваше реченице, рекли сте када сте стигли у град звали су Вас уствари да 
дајете обезбеђење, прво сте ишли у станицу полиције, јесам ја то добро схватио?  

 
Сведок Мирко Велага: Идем, прво сам отишао у станицу полиције не  знајући 

куда ће ме послати. 
 
Председник већа: Сачекајте да се заврши питање само и немојте у исто време 

зато што сте снима због транскрипта.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, и они су Вас послали пред, да вршите 

обезбеђење пред Дом здравља, јесте тако рекли? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Да ли су, шта сте затекли када сте дошли пред Дом 

здравља? 
 
Сведок Мирко Велага: Пред Домом здравља се народ већ почео окупљати, већ 

је било народа окупља се, долази се, долази народ, долази војске, долази оно, јер је тај 
дан погинуло 16-17 бораца, долази рањени, долази.... 

 
Адв. Томислав Вишњић: Да ли по Вашем сећању, када сте Ви дошли тамо јесу 

ти борци, ти рањени и мртви јесу ли били они довежени већ тада или су касније дошли? 
 
Сведок Мирко Велага: Касније, ови су дошли касније, касније су дошли ови са 

камионом, ови погинули. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Погинули? 
 
Сведок Мирко Велага: Ја, сад не могу се сјетити, то је, рањени су оно долазили, 

долазили.... 
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Адв. Томислав Вишњић: Добро, а сада да ми кажете када је, то вероватно 
претпостављам да је то овако доста шокантан догађај, људи га запамте, јесте Ви били 
када је дошао тај камион са погинулима тамо? Сећате се тог момента?  

 
Сведок Мирко Велага: Ја сам био са горње стране, са горње стране, када је 

стигао камион и када су се пошли ти људи истоварати са камиона, е ја сам онда дошао 
доље до мртвачнице ту ђе су се они истоварали. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Кажите ми јесте видели те погинуле? 
 
Сведок Мирко Велага: Дио јесам, дио људи је оно било, а дио нисам, мислим 

нисам могао видити.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Ја имам нека сведочења која говоре о томе да су ти 

људи били измасакрирани, је ли можете нешто да нам кажете о томе, ако се сећате?  
 
Сведок Мирко Велага: Ја не могу вам рећи, не могу се ни сјетити, а нисам ни 

све видио мислим..... 
 
Председник већа: Оно што сте видели? 
 
Сведок Мирко Велага: Оно што сам видио ја не могу рећи ни били су ни нису, 

јер нисам конкретно видио и оно ако били су у униформи, мислим оно изношени из 
камиона, то је била крв, то је било оно, мислим а вамо са друге стране је био народ који 
је ишао, ја сам више био усмјерен према народу да неометано се то одради, него што 
сам био према ту усмјерен. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Значи можемо да закључимо да је била доста напета 

атмосфера, онако психолошки по људе и по вас из обезбеђења?  
 
Сведок Мирко Велага: Па наравно. Наравно да је било напето. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Пошто сте  полицајац кажите ми је ли имала полиција 

проблема са одржавањем реда и мира тих дана у Босанском Петровцу, ако можете 
нешто више да нам кажете? 

 
Сведок Мирко Велага: Знате како ту је била и војна полиција, ту је била и овај 

мој дио цивилне полиције, па то је био увјек тај период тога није то био неких 
нарушавања јавног реда и мира тучом и овим и оним физичким злостављањем и то већ 
је онако било уобичајено пуца тамо, пуца тамо, пуца тамо и то, то је то колико се ја 
могу сјетити тога.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Је ли било убистава тих дана? 
 
Сведок Мирко Велага: Не сјећам се,  не сјећам се.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. 
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Председник већа: Да не пређемо преко овога тако брзо...Не сећам се, у смислу 
не сећам се да је било, да није било или не сећам се уопште да кажем убијених људи из 
тог периода.  

 
Сведок Мирко Велага: Не сећам се да је било убистава, не сећам се људи, или 

један дан будеш у граду, један си дан на селу, сат тамо, два овамо, мислим оно ту је 
била и војна полиција, и било све то кошмар, мислим.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Ако сам Вас добро схватио, доста су били хаотични 

догађаји тих дана па се Ви баш не сећате најбоље када се шта десило, јесам ли у праву? 
 
Сведок Мирко Велага: Не, не, не сећам се ја конкретно што Ви кажете 

убистава да је било убистава, да је тога ја се тога не сећам, јер нисам, није дошло до 
мене да је било мислим или не сећам се.  

 
Адв. Томислав Вишњић: А да Вас питам само нешто, поново ћу да се вратим 

на овај моменат када сте били пред мртвачницом и када су износили ове мртве, јесте ли 
препознали некога од тих мртвих? Било ког познаника, не занима ме сада нико 
појединачно, него просто Вас питам да ли сте препознали некога од тих које су 
износили? 

 
Сведок Мирко Велага: Па јесам, познао сам Даду, Даду што смо га звали, 

Драгана, брата од Милана. Њега сам познао. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Значи Ви сте видели када су њега износили из 

камиона?  
 
Сведок Мирко Велага: Видио сам када су њега износили, њега сам познао. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Како сте га познали? 
 
Сведок Мирко Велага: Па изњели су га из камиона и лик његов је, лик његов ту 

мислим. 
 
Председник већа: Када смо већ ту, могу ли само још да се мало умешам, да ли 

је имао трагове неког злостављања? 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам, не.... 
 
Председник већа: Само да завршим ја..... нешто што би, што се не би уклапало 

у класично ратно рањавање, повређивање и смрт и тако даље, нешто што би одскакало 
од...? 

 
Сведок Мирко Велага: Не, да Вам кажем, ја нисам њега гледао опћенито, већ 

само из камиона када су износили, видио сам да је он то али нисам гледао има ли шта 
по себи, има ли руку, има ли ногу, то нисам.... 

 
Председник већа: У том смислу да ли му је фалио неки део тела?  
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Сведок Мирко Велага: Не, то ја нисам примјетио, нисам видио само сам видио 
оно када су износили из камиона га....мислим. 

 
Председник већа: Добро.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, мислим да сте негде малопре рекли.... 
 
Председник већа: Само.... не знам када сте искључили. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да, да, ја се извињавам, мислим да сте негде малопре 

рекли у изјави, али просто да потврдимо, да ли сам ја Вас добро схватио да сте рекли да 
је било пуно крви ту око камиона и...? 

 
Сведок Мирко Велага: Па било је у камиону крви, оно чини ми се сада опет по 

сјећању што не тврдим да је то била „Стопедесетка“ она војна, камион да је он био, а не 
могу тачно тврдити да је он био у неком сјећању да је он из те, војни тај камион је био 
сад је ли „Стопедесетка“ или „Стодесетка“, и биле около странице оне, из страница 
види се крви и оно, и то.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, још једно питање, сада се враћамо мало уназад 

са догађајима, па сте рекли када сте кренули од куће, изађете на капију, и онда сте 
ишли, ајде овако да представимо суду слику, значи када изађете на улицу постоји тај, 
то је Гајева улица, не знам како се сад зове, и она води директно у центар града, јесам ја 
у праву? 

 
Сведок Мирко Велага: Дио води у центар града, а дио води около у другу 

улицу... 
 
Адв. Томислав Вишњић: То је у реду, али тај део који води у центар града ту су 

куће овог Врањеша и тако даље, само право? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, да. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Значи од Ваше, Драгишићеве куће, надоле када се 

крене ка граду...? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, да, према граду, љево, десно.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Ту су те куће? 
 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Ако сам ја Вас добро схватио Ви нисте отишли тим 

путем него сте отишли лево? 
 
Сведок Мирко Велага: Не, не, отишао контра путем што ми је ближи да дођем 

до станице. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да дођете до станице милиције, а то је уствари 

пречица једна која иде преко њива, јесам добро схватио? 
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Сведок Мирко Велага: Не, не, ишли смо ми и раније преко њива, а тај дан 

мислим када се је то закувало и кренуло и почело, ми смо ишли около улицом, пошто је 
било нас пар ту полицајаца. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Али свакако нисте ишли овом улицом која иде 

директно по граду, јесам у праву? 
 
Сведок Мирко Велага: Не, не, нисмо ишли која иде директно за град, већ смо 

ишли около која нам је ближе да околимо него да идемо на град, јер нам је далеко даље, 
даљи дио пута био.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, питаћу Вас сад још нешто, око општег утиска, 

рекли сте да је било доста пуцњаве и да је то било уобичајено, јесу то биле пуцњаве и 
дању и ноћу, поподне, увече, у које доба дана најчешће, или уопште немате слику о 
томе? 

 
Сведок Мирко Велага: Па немам ја слику о томе кад је то била пуцњава, али 

углавном чуло се пуца се у оној улици, пуца се у оној, пуца се тамо, мислим оно као па 
како да вам кажем, тај несретни рат је кренуо и онај попио пиво пуца тамо, онај пуца 
тамо и то је.... 

 
Адв. Томислав Вишњић: Је ли било пуно избеглица у граду тих дана?  
 
Сведок Мирко Велага: Па јесте ја мислим. Ма јесте, биле су избеглице из 

Бихаћа, ја мислим да су дошли, да су долазили и да су ту... не могу то тврдити, али ја 
мислим било је. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Је ли знате можда после колико дана је пошто то се, 

имамо већ у изјавама сведока, после колико дана је већина муслиманског становништва 
напустила град? Отприлике да ли се сећате тога? 

 
Председник већа: После ког времена? 
 
Адв. Томислав Вишњић: Од овог догађаја? 
 
Председник већа: Можда нису дани у питању.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја се сјећам, али ја мислим два, три дана, три дана, тако, 

не могу тачно прецизирати колико, два до три дана. Не могу тачно прецизирати, не 
могу се сада тачно сјетити колико је. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, сада ћу да Вас питам једно питање да видим 

да ли можете да ми дате објашњење, ако не то могу да схватим као околност да се не 
сећате баш најбоље. Имамо сведочење овде да је када је дошао камион са мртвима, 
пред мртвачницу, да је Милан Драгишић тада био у камиону, да је касније после тога 
отишао до куће и да се тек тада када је дошао кући десило убиство овога, да ли се то 
Вама уклапа у Ваше сећање? 
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Сведок Мирко Велага: Ја се не могу тога сјетити, и не сјећам се, мислим не 
знам од тога ништа, нисам био, ја сам тај дан дошао навече из ноћне и код куће сам 
радио цјепао дрва, спремао се за зиму мислим оно, нашао неко врјеме да могу то 
урадити, и то не могу ја, не сјећам се и не знам ништа од тога. 

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, по Вашем сада најбољем сећању убиство се 

десило пре него што сте Ви отишли до мртвачнице и пре него што је стигао камион са 
мртвима?  

 
Сведок Мирко Велага: Ја мислим да се десило.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Хвала. 
 
Сведок Мирко Велага: Јер ја сам пошао на посао и ту на тој раскрсници уз 

ограду је стајало народа и тај комшија један и ја сам са њим контактирао и ја сам 
продужио и отишао и тек навече.... 

 
Адв. Томислав Вишњић: А било је пуно пуцњаве тих дана, је ли тако? 
 
Сведок Мирко Велага: Па било је пуцњаве, мислим то је непобитна чињеница 

да је било пуцњаве. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Хвала господине Велага. Ја немам више питања.  
 
Председник већа: А кренули сте...Тек навече, а тек навече је стигао камион где 

сте Ви... 
 
Сведок Мирко Велага: Ја мислим пред, по сјећању, по сјећању оно да је, ја сам 

отишао на посао па ајмо рећи око 2 сата, 2 па туда неђе око 14 сати, и тек предноћ је 
камион стигао. 

 
Председник већа: Где сте препознали Даду...?  
 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Председник већа: Дада. А кажите ми.... 
 
Сведок Мирко Велага: Јер ту је био огроман број људи, војске, цивила, жена, 

мислим опћенито оно ..... 
 
Председник већа: А што су се скупили ту? 
 
Сведок Мирко Велага: Па стизали су рањеници и стигли су ти мртви што су 

изгинули. 
 
Председник већа: А да ли је народ који је био ту, јесу они знали ко је рањен, ко 

је жив, ко је мртав или не?  
 
Сведок Мирко Велага: Е то Вам ја не могу рећи, само сјећање..... 
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Председник већа: Да ли су већ имали информацију ко је дакле жив, ко је мртав, 
ко је рањен или су дошли да виде ко се вратио у каквом стању? 

 
Сведок Мирко Велага: Највише је дошло да се види ко је, шта је, ко је знао 

знао је, ја бар тако мислим, нисам, не могу вам то ја прецизирати. 
 
Председник већа: Па јесте размишљали о томе како сте чули ово, како сте 

рекли бугарење и плач, када сте кренули око 2 сата на посао када сте добили позив.... 
 
Сведок Мирко Велага: То сам чуо у дворишту, пардон, ми смо кућа уз кућу. 
 
Председник већа: Знам, али тек увече је стигао камион где сте Ви видели Дада, 

је ли тако? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, па предноћ, то је био сутон, мислим предноћ, 

послије мог одласка, послије мог одласка на посао је камион стигао.  
 
Председник већа: Пред? 
 
Сведок Мирко Велага: Послије мог одласка на посао, јер сам ја из станице 

милиције упућен на обезбеђење. 
 
Председник већа: Онда ћу да Вас питам следеће, хронолошки сте прво чули 

бугарење и плач из дворишта, Дадовог дворишта... 
 
Сведок Мирко Велага: Да. 
 
Председник већа: Покојног Дада, а тек касније увече је стигао камион где сте 

Ви препознали покојног Дада, је ли тако? 
 
Сведок Мирко Велага: Да. Па у томе смислу јер ја сам чуо то, то ми је прво 

било ти пуцњеви и то, и онда сам чуо бугарењу, ми то зовемо бугарења. 
 
Председник већа: Је ли богарење или бугарење?  
 
Сведок Мирко Велага: Бугарење, бугари. Да бугари она, да плаче „оде мој 

Дадо“ и „ране моје, Дадо мој“, мислим.... 
 
Председник већа: То сте чули када сте кренули из куће да се јавите...? 
 
Сведок Мирко Велага: Када сам кренуо из куће да.  
 
Председник већа: А како су знали ако је камион довежен тек увече? 
 
Сведок Мирко Велага: Па то је то што ја сам, моје сјећање.  
 
Председник већа: Добро. Овде сте помињали у овој Вашој изјави, Ви сте били 

упозорени на дужност казивања истине и последице давања лажног исказа и тако 
даље... 
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Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: То је у изјави од 27.01.2012. године, „око 14 часова из правца 

дворишта Душанове куће зачуо сам плач и бугарење“. 
 
Сведок Мирко Велага: Да.  

 
Председник већа:...нисам знао о чему се ради, након пар минута из истог 

дворишта чуо сам испаљен рафал из аутоматског наоружања“.  
 
Сведок Мирко Велага: Па сад како би ја то вама објаснио, како је то 

дефинисано и ја сам то потписо, ал` чуло се, плач се чуо... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Мирко Велага: Разумијете, и сад ја сам ишао, ја сам удаљен био ајмо 

рећи неких 30 до 40 метара цепао сам дрва, радио, слагао, и ја сам одатле, и чуло се то 
бугарање и чуо се пуцањ, е сад ја нисам прецизирао из истог дворишта из оног 
дворишта, мислим то је тако наведено у изјави али ја нисам видио ко пуца, већ 
претпоставком у томе дјелу се чуло да се пуца.  

 
Председник већа: Из тог дела.  
 
Сведок Мирко Велага: Истог дана да.  
 
Председник већа: Рекли сте у том делу се чуло? 
 
Сведок Мирко Велага: У том дјелу се чуло рафала оно да се пуца.  
 
Председник већа: Да ли сте пре тога, тог рафала током тог дана чули неки 

други рафал? 
 
Сведок Мирко Велага: Па чуло се, чуло се.  
 
Председник већа: Из тог дела, то је близу Вас.  
 
Сведок Мирко Велага: Па то је кућа уз кућу, нема ту... 
 
Председник већа: Ви сте полицајац, чули сте више пута и појединачну пуцњаву 

односно звук...  
 
Сведок Мирко Велага: Па да, чуло се и више... 
 
Председник већа: Само да завршим ја. И рафалну пуцњаву и знате како се то 

чује и звучи.  
 
Сведок Мирко Велага: Да, слабо је ту било појединачних пуцњавине иначе, то 

су били кратки рафали или оно... 
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Председник већа: Само да завршим ја. Не морате бити велики стручњак али 
можете да закључите да ли је пуцњава близу, да ли допире, не знам, да ли је 
километрима удаљена па звук долази или... 

 
Сведок Мирко Велага: Ма да, ал` то је ту у близини.  
 
Председник већа: У близини.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: То што сте чули након овог плача и бугарења.  
 
Сведок Мирко Велага: Чуло се након плача и бугарења, да... 
 
Председник већа: Чули сте ту пуцњаву... 
 
Сведок Мирко Велага: Чула се бугарења и чула се пуцњава.  
 
Председник већа: Рекли сте у близини.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: Да ли сте пре тога тог дана чули пуцњаву у близини? 
 
Сведок Мирко Велага: Па, чуло се, мислим, не могу ја се сјетити тачно и не 

могу прецизирати... 
 
Председник већа: Знате шта је близина, ово је малтене суседно, не малтене него 

суседно двориште.  
 
Сведок Мирко Велага: Ма да ово је двориште, хајмо рећи ко сад удаљеност је 

ту, чуло се... 
 
Председник већа: И ко је икад пуцао, био бар у војсци зна како звучи, то је 

прилично гласно...  
 
Сведок Мирко Велага: Рафално се чуло, ту се рафално чуло и мислим, и ујутру 

и, е сад некад чује се ближе, некад се чује даље, некад, мислим ал` то стекнеш некад 
уобичајено, ја сам радио, сконцентрисан био ту што радиш а оно уобичајено чујеш те 
пуцњеве и чујеш то и... 

 
Председник већа: Рекли сте „...док сам пролазио улицом поред Душанове куће 

скупило се више наших комшија...“ јел` се сећате да је неко нешто говорио шта се 
десило? 

 
Сведок Мирко Велага: Кад сам пошао на посао? 
 
Председник већа:   Да. 
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Сведок Мирко Велага: Па говорио је, Бранко Срдић он је мени реко, он је 
стајао на својој огради и он је мени рекао каже уби Буроња Асима.  

 
Председник већа: Да ли је још неко нешто рекао?  
 
Сведок Мирко Велага: Нисам ја чуо јел` ја сам продужио одмах да дођем до 

станице што прије. 
 
Председник већа: Рекли сте „неко од присутних рече - оде Буроња пушком низ 

улицу према граду“.  
 
Сведок Мирко Велага: А то је био, то је Бранко мени рекао у томе – „каже уби 

Буроња Асима и оде пушком према граду“. Тај комшија што ми је рекао то, е сад ја 
видио нисам ни Буре нисам видио, ето тог комшију сам, био је читав тамо комшилук 
што се задесио ту, ту се скупио и то.  

 
Председник већа: Добро. Рекли сте тек другог дана сте чули да је рањен 

Мухамед, ко Вам је рекао? 
 
Сведок Мирко Велага: Рекла ми жена кад сам дошао с посла око 10 сати 

ујутру, она ми рекла, каже, нешто се прича, говори да је рањен Мухамед, а нисам ја 
видио ни Мухамеда ни Асма.  

 
Председник већа: Да ли је још неко од страдалих том приликом, колико њих 

16-17 колико сте поменули, да ли је неко од тих страдалих живео у Вашој близини? 
Тада нисте могли да видите све страдале али после неког времена сте сазнали, то је 
мало место.   

 
Сведок Мирко Велага: Не сећам се, не сећам се да је било, Мишо Бурсаћ он је 

мало даљи од нас подаље... 
 
Председник већа: Колико? 
 
Сведок Мирко Велага: Ал` не знам јел` он тад страдао или није, ал` не сећам се 

баш се не сећам, али чисто из тог мог окружења није нико, из тог ужег круга тих кућа 
није нико сем њега, е сад био је даље ту Мишо Бурсаћ ал` не знам јел` он тај дан 
страдао или није, ал` само и он је у рату страдао.  

 
Председник већа: Добро. Ви тамо живите и даље у том крају? 
 
Сведок Мирко Велага: Живим, живим.  
 
Председник већа: Живите јел` тако?  
 
Сведок Мирко Велага: Живим.  
 
Председник већа: Јел` виђате тамо неког од овог комшилука? 
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Сведок Мирко Велага: Па виђам се са свима мислим, са Мухамедом се и 
дружим и заједно смо узрасли, ја сам од њега старији пар мјесеци, наша кућа је била 
увијек као једна кућа и са њим се и дан данас дружим.  

 
Председник већа: А јесте ли се са Буроњом дружили? 
 
Сведок Мирко Велага: Јесмо, ал` он је био старији од нас, ал` нисам никад 

имао проблема са њим. Он је мало био старији од нас па смо ми каскали за 
генерацијом, друга генерација каскала за нама.  

 
Председник већа: А Дадо?  
 
Сведок Мирко Велага: Дадо је био млађа генерација, мислим.  
 
Председник већа: Јесте се дружили са њим?  
 
Сведок Мирко Велага: Јесам. Јесам. Ја не могу описати и рећи доброту тога 

Даде покојног лагана му земља била, то је јако један био племенит момак добар, честит.  
 
Председник већа: Још једно питање, крећете на посао јел` Вас зову.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: А чули сте плач и бугарење.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: Да занемаримо пуцњаву. Јесте ли свратили Ви у двориште 

код Даде?  
 
Сведок Мирко Велага: Нисам.  
 
Председник већа: Зашто?  
 
Сведок Мирко Велага: Нисам, зато што сам журио а чујем шта се дешава. Зато 

што сам журио, ја сам изишо... 
 
Председник већа: Како чујете шта се дешава, то ми објасните?  
 
Сведок Мирко Велага: Чујем за кукњаву, бугарење, то чујем и ја сам изишо из 

своје капије и кренуо и ту је раскрсница, сад где је њихова кућа ту је раскрсница и на 
тој раскрсници је било људи пет, шест не сећам се тачно колико је било, ал` сећам се да 
је тај Бранко Срдић, да је ... 

 
Председник већа: Рече, то што је рекао.  
 
Сведок Мирко Велага: Рекао то што је рекао и ја сам продужио, отишао даље, 

јавио се у станицу. 
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Председник већа: Али ако сте били, комшије сте, мало место је, Дадо некако 
генерацијски Вам је ближи него Буроња, како не свратисте да кажете - шта би људи 
шта се десило?  

 
Сведок Мирко Велага: Па зато што сам ја отишо журило ми се, а остала ми је 

ту жена код куће да, мислим оно, чула је шта се десило чим плаче, кука, погинуо, ране 
моје, зна шта се десило мислим.  

 
Председник већа: Ко је реко погинуо? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, „ране моје да је погино Дадо, јој рано моја“ и тако, 

кукњавина, нарицање оно и то и одма се знало шта је, рат је рат.  
 
Председник већа: Ту у пролазу када сте кренули на посао ја сам закључио да 

нисте видели Мухамеда и Асима.  
 
Сведок Мирко Велага: Не, не, нисам видио, ни једнога ја нисам видио, баш ни 

једног нисам видио.  
 
Председник већа: Буроња, нисам Вас питао јел` имате питање? Питајте. 

Приђите овде  за овај микрофон овде, укључите само црвено и питајте.  
 
Опт. Милан Драгишић: Господине судија питао бих свједока.... 
 
Председник већа: Можете директно да га питате.  
 
Опт. Милан Драгишић: Како не зна, био је у граду као полицајац и каже било 

је мирно. Кад је погинуо Шефко Балић и његова породица?  
 
Сведок Мирко Велага: Нисам... 
 
Опт. Милан Драгишић: Чекај, јел` то било све претходно у року 15-20 дана.  
 
Председник већа: Нећу да чујем свађу уопште. И морате да сачекате... 
 
Сведок Мирко Велага: Не могу се ја сјетити, али... 
 
Опт. Милан Драгишић: Јел` његова породица побијена?  
 
Сведок Мирко Велага: Па јест побијена.  
 
Опт. Милан Драгишић: Јел` било мирно у граду?  
 
Сведок Мирко Велага: Мићо, није било мирно, ја нисам ни реко да је... 
 
Председник већа: Не, не, Буроња, па немојте у исто време, нећу да Вас 

подсећам.  
 
Опт. Милан Драгишић: Не, не, само мало, док ја питам па нек он одговара.  
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Сведок Мирко Велага: Може.  
 
Председник већа: Знам, али Ви одговарате, питате па и одговарате.  
 
Опт. Милан Драгишић: Ја питам Шефке Балића породица кад је побијена, ја 

знам тачно датум кад је побијена. Мој отац је погинуо пре 24.07., а Дадо ми је брат 
погинуо 20.09.`92., а Шефко Балић је убијен мјесец дана након погибије мога оца, јер ја 
свог оца кад сам дошао са ратишта нашао га мртвога у кући, у сандуку, покојни Шефко 
Балић је седио поред њега пошто су били колеге из војске и Шефкова породица је 
комплетно побијена у Петровцу. Ви као полицајци, полиција, требали сте знати, кажеш 
ти било мирно. Друго питање, Кићо у Бишћанима јел` онда било мирно? Пуцњаве било 
нон-стоп, ниси могао ићи... 

 
Сведок Мирко Велага: Пуцњаве је било, ја нисам ни рекао да је било мирно, 

мислим извини ал` ја нисам рекао да је то било мирно, већ било је пуцњавине, било је 
свашта, мислим оно, ја нисам рекао, ето видиш ја се нисам сјетио за Шефку да је прије 
тога убијен мислим, не могу... 

 
Председник већа: Искључили сте микрофон. Хоћете да питате још нешто?  
 
Сведок Мирко Велага: Ја се не могу, мислим ја оно што сам се сјетио, што 

видим, нисам ја, нисам тебе видио ниђе, ја нисам видио, нисам реко ти си онај ил` овај.  
 
Опт. Милан Драгишић: Друго питање, кажеш да сте обезбеђивали пред 

болницом тамо кад су долазили рањеници и мртви.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Опт. Милан Драгишић: Како си ти могао бити на обезбеђењу рањених и 

мртвих кад смо и ја и Ранко Суботић дошли камионом са 150-тком, довезли мртве...  
 
Сведок Мирко Велага: Ја сам.... 
 
Опт. Милан Драгишић: Ранко Суботић је возио, довезао камион и ја са њим 

дошао са ратишта.  
 
Сведок Мирко Велага: Мићо, ја не знам ... 
 
Опт. Милан Драгишић: Па само ти кажем.  
 
Сведок Мирко Велага: ....ко је довезо, ја знам да је дошао камион не могу се 

тачно сјетити или је 110-ка или је 150-тка. 
 
Опт. Милан Драгишић: 150-тка дошла.  
 
Сведок Мирко Велага: Да је било крви по страницама, да је било и да смо ми, 

ја одозго испред болнице сишао и каже ево Дадо, Даду позно ђе га однесоше у 
мртвачницу и нисам, ја сам се вратио даље горе народу, даље од мртвачнице ови су 
остали још ту сад полиције је било, свега је било на том обезбеђењу, била је војна 
полиција и ја нисам видио ни ко је довезао, нит` се зна ко је довезао.  
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Опт. Милан Драгишић: Само још једно питање. Кад си видио ту мртве, гдје си 

видио мртве, јеси ти могао иког ту препознати, јеси видио да су поклани, уши да су 
посечене? 

 
Сведок Мирко Велага: Нисам... 
 
Опт. Милан Драгишић: То ниси видио.  
 
Сведок Мирко Велага: Нисам видио... 
 
Опт. Милан Драгишић: А јеси чуо причу?  
 
Сведок Мирко Велага: Прича ко прича, причало се, чуле се приче... 
 
Опт. Милан Драгишић: Па видиш то је причао..... 
 
Председник већа: Не, не, не, нећу у исти глас, јер ово није суочење и нећу...  
 
Опт. Милан Драгишић: Није проблем.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја ово што причам, ја причам, ја нисам видио ништа 

Мићо, ја нисам видио никога.  
 
Председник већа: Али сте препознали Дада.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја сам, кад га је износило одозго са камиона, ја сам 

стајао и видио сам глава оно како виси и кажу ово је Дадо.  
 
Председник већа: Кажу или сте Ви видели да је он?  
 
Сведок Мирко Велага: Видио сам да га носе ал` нисам ја пришао њему, ја сам 

дао и реко да ја нисам пришао њему, да га нисам гледао, да нисам видио, да нисам... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Опт. Милан Драгишић: Питам још једном кад си видио сад Даду, ја га нисам 

могао познати у мртвани јер ја га нисам видио кад су га натоварили тамо, пошто ми 
нису дали. Камион је био затворен на Радићу, и сјео сам и дошао, у мртвани кад су их 
скидали, држали су ме, кад сам га видио изгубио се, он је заклан није само он, 
посјечене су им уши и заклан. Мишо Бурсаћ је био заклан. Како тога се не сјећаш 
пошто Бурсаћ је комшија био долазио сваки дан поред куће, ишао на посао и назад.... 

  
Сведок Мирко Велага: Па ја сам рекао.... 
 
Председник већа: Да ли се сећате ушију, заклани и тако даље, дал` се сећате? 
 
Сведок Мирко Велага: Не могу се сјетити јер нисам видио ја. Ја нисам видио 

,мислим нисам био у додиру са тим, нисам био овако близу да ја то видим. И само су 
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дошли људи, истоварили људе и ја нисам, чак шта више нисам ни био на сахрани, жао 
ми, мислим... 

 
Председник већа: Што нисте били на сахрани? 
 
Сведок Мирко Велага: Па нисам, није ми служба дала, пошто смо вршили 

обезбеђење, они су испред општине, испред оштине ја мислим по сјећању и то да је 
испред општине се ишло, ишли камиони, возили, и ми смо обезбеђивали те пред 
општином ти сандуци су били и то, заједно са војном полицијом, ал` нисам ја видио 
нешто да ја конкретно морем сад рећи, то је то.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Опт. Милан Драгишић: Који је дан онда била сахрана кад су 20-тог изгинули, 

кад си обезбеђиво? 
 
Сведок Мирко Велага: Ајме Мићо не могу се ја сјетити.  
 
Опт. Милан Драгишић: 21-ог је била сахрана, сјећам се ја.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја се не могу сјетити, баш се не могу сјетити који је дан, 

јер то је било, ја сам отишо па сам ја дошо ујутру, па ме одма у 10 сати, пола 11, 
мислим у то вријеме неко јутарње, чим сам дошао мене је поново вратило у станицу и 
пред општином идеш то и то вријеме и пред општином смо ми вршили обезбеђење.  

 
Председник већа: Питања да ли имате још?  
 
Опт. Милан Драгишић: Немам више.  
 
Председник већа: Седите.  
 
Заменик тужиоца: Извините јел` могу једно додатно? 
 
Председник већа: Јел` могу ја прво, мислим...  
 
Заменик тужиоца: Извините.  
 
Председник већа: Дотакао се мало бранилац али ево и сада сте чули из питања 

Буроње, намерно кажем по надимку јел` нам је лакше можда тако их знате у крају.  
 
Сведок Мирко Велага: Тако смо ми њега звали.  
 
Председник већа: Окривљени Буроња каже да је дошао истим камионом, да му 

нису дали да види Дада јер је био у лошем стању како је то и данас описао 
постављајући Вам питања и да је фактички он са тим истим камионом дошао, да је 
након тога отишао кући и јавио својим укућанима да је Дадо погинуо, а из овога што 
Ви говорите произилази да је био плач, бугарење из чега произилази да већ постоји 
информација да је Дадо погинуо, а онда Ви тек увече видите камион са Дадом. 
Разумете то несагласје које ту постоји?  
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Сведок Мирко Велага: Да Вам кажем, ја нисам видио Буроњу тај дан никако, 
нисам га видио, ја мислим, ни претходни дан не могу се сјетити, али га тај дан нисам 
видио ни код куће ни ниђе, јер сам ја дошао ујутру с посла и отишао и цјепао иза куће 
дрва, мислим оно уобичајен посао и то, ја њега нисам видио, али ја кад ме зовнуло из 
станице полиције да дођем, мени се жена јавила на телефон она је мене зовнула у 
кућу... 

 
Председник већа: То смо разумели, хоћу да кажем, из исказа окривљеног 

произилази да је прво камион стигао јер тако је хронолошки једино могло бити из 
његовог исказа а тек после кад је он пренео информацију у својој кући онда је могло 
доћи до плача и бугарења. А из Вашег исказа прво је било плача и бугарења, односно 
информација да је Дадо преминуо, погинуо, а тек увече је стигао камион. Јел` разумете 
о чему Вас, шта Вас питам?  

 
Сведок Мирко Велага: Ја разумјем у потпуности али ја се тако сјећам.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Мирко Велага: Ја се тако сјећам, ја не тврдим да сам ја, ја њега нисам 

видио, то могу тврдити главом и брадом и руком.... 
 
Председник већа: Кога њега?  
 
Сведок Мирко Велага: Буроњу. Ја тог човека нисам тај дан уопште видио.  
 
Председник већа: Добро. Изволите.  
 
Заменик тужиоца: Ево да покушам да разјаснимо дату ситуацију. Кажите Ви 

мени кад долазите у полицију, у станицу, јел` тамо чујете да су погинули борци српски?  
 
Сведок Мирко Велага: Да, да.  
 
Заменик тужиоца: Већ сте знали у 14,00 сати кад долазите да су борци 

погинули?  
 
Сведок Мирко Велага: Кад сам дошао у станицу милиције кажу изгинули су 

наши на ратишту и нас је дигло у приправност неку да идемо линију затварати и то.  
 
Заменик тужиоца: Значи већ се знало? 
 
Сведок Мирко Велага: Већ се то... 
 
Заменик тужиоца: И само ми још једну ствар а везано за ово што нисмо успели 

да... Кажите ми, да ли можете да нам кажете где се налази Радић где је санитет? Радић 
где је санитет, то је неко место претпостављам.  

 
Сведок Мирко Велага:То је Почупје мјесто, а гдје је санитет не знам, стварно 

не знам.  
 
Заменик тужиоца: Али кажите нам где је тај Радић? 
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Сведок Мирко Велага: Код Босанске Крупе.  
 
Заменик тужиоца: Добро. А кад кажете да сте видели мртве српске борце 

испред болнице, јесам добро закључила?  
 
Сведок Мирко Велага: Не, испред мртвачнице кад је истоварао... 
 
Заменик тужиоца: Где је мртвачница?  
 
Сведок Мирко Велага: Од болнице овако има низбрдица и ту је са десне 

стране.  
 
Заменик тужиоца: У ком месту је? 
 
Сведок Мирко Велага: У Петровцу, у Петровцу.   
 
Заменик тужиоца: Хвала, толико. Обзиром, а ово на околности да је овде 

окривљени Драгишић у свом исказу изјавио да је чуо да му је брат погинуо у Радићу 
где је санитет, ево читам из његове одбране.  

 
Председник већа: Добро, добро, не морате нам се правдати.  
 
Заменик тужиоца: Хвала.  
 
Председник већа: Буроња, Ви сте нешто хтели?  
 
Опт. Милан Драгишић: Па није ми јасно... 
 
Председник већа: Само микрофон укључите па питајте. Ајте Ви, и Ви 

укључите.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Сад ја морам да питам нешто што произилази делом 

из овог вашег а делом из овога што је колегиница рекла. Опет ћемо се вратити на след 
догађаја, значи Ви крећете од куће, видите гомилу људи на улици, ту вам Срдић каже 
Буроња убио..., овога... 

 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: И настављате даље у полицијску станицу.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: У полицијској станици Вам кажу да има доста 

погинулих.  
 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Рекли сте већ у претходној изјави да у том тренутку 

нисте знали ко је погинуо јел` тако, или сте знали ко је погинуо... 
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Сведок Мирко Велага: Знао сам ја зато што сам чуо мајку ђе жена бугари и 

плаче. Е сад ја не могу да, ја мислим по сјећању неком 20 година је од тога прошло и 
отишло, да ли је то било 14 сати, да ли је то било 15 сати ал` тај неки период, не могу ја 
то... 

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, добро, то је све у реду. После тога из 

полицијске станице идете на обезбеђење пред мртвачницу и тад долази камион са 
мртвима.  

 
Сведок Мирко Велага: Не, касније је тек дошао камион.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Значи још касније долази камион.  
 
Сведок Мирко Велага: Још касније је дошао, ми смо долазили и нас је упутило, 

како је ко долазио, стизао упућивао нас пред Дом здравља да се може посао радити, 
било је ту и рањених, било ....  

 
Адв. Томислав Вишњић: Е сад, кад ми то кажете а пита Вас колегиница 

малопре где се налази овај санитет и место Радић јел` тако се зове... 
 
Заменик тужиоца: Јесте.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Радић, колико је то далеко од Петровца отприлике? 
 
Сведок Мирко Велага: Не знам. Стварно не знам Босанска Крупа, Радић, 

искрено да вам кажем ја нисам био у том Радићу никад у животу ето.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. Колико је далеко, Босанска Крупа од 

Петровца, колико се путује до онде колима у тим условима ратним? 
 
Сведок Мирко Велага: Не знам.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Два сата, три сата... 
 
Сведок Мирко Велага: Ајмо рећи по неком, по некој незваничној информацији 

по нечему, макадамски је пут и то да се иде па два сата, мислим нешто што ја не могу 
прецизирати јер нисам никад ишао ни теретним камионом, ишао сам пар пута аутом 
својим.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, добро. Нећу више да Вас питам то. Него у 

једном тренутку док Вас је председник већа испитивао о детаљима из изјаве Ви сте 
рекли - а сад ја не знам ко је то, како је то уносио и тако даље. Сада ћу да Вас, у овој 
изјави, значи председник већа Вам је цитирао из Ваше изјаве један детаљ.  

 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: И Ви сте на то прокоментарисали - е сад ја не знам 

како је то унето у изјаву. Могу сад да Вас питам нешто у вези саме изјаве.  
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Сведок Мирко Велага: Да, питајте.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Кад сте видели Ви последњи пут ову изјаву, јесте 

погледали данас пред... 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам, нисам.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Сећате се кад сте последњи пут видели?  
 
Сведок Мирко Велага: Па прије пар дана.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. Кад сте је 2012., видим да је од 2012. године, 

кад сте је давали 2012. године ко је био тамо приликом давања изјаве? 
 
Сведок Мирко Велага: Да вам кажем сад ја, то је опет ја мислим зимски период 

да је био јел` рекосте јануар је био... 
 
Адв. Томислав Вишњић: Јесте јануар, није спорно.  
 
Сведок Мирко Велага: Једно вече је дошао Раде Радаковић, он је инспектор 

био у Кантоналном МУП-у у Бихаћу, дошао је покојни Милан Дроњак полицајац, 
дошли су као по мене да ме приведу требам доћи у станицу милиције дати изјаву.  

 
Председник већа: Ко је био присутан само, то је било питање, давању Ваше 

изјаве?  
 
Сведок Мирко Велага: Био је Раде Радаковић и записничар.   
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. Јесу Вас они то привели то вече одмах... 
 
Сведок Мирко Велага: Не, не, не, нису они мене привели, као да они имају 

информацију да се ја нећу одазвати да ја нећу да, они су као дошли да се самном 
договоре да ме не приводе да се ја јавим ујутру на разговор и нормално ја сам се јавио, 
не бих себи дозволио да ме приводи, и ја сам се јавио на разговор, ту је био Раде 
Радаковић и био је записничар.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. А да Вас питам нешто, кад се завршио рат 

јесте Ви давали неком изјаву у вези са овим догађајем у Босанском Петровцу?  
 
Сведок Мирко Велага: Не.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Ни полицијским органима, ни било коме?  
 
Сведок Мирко Велага: Е то је полицијским органима.  
 
Адв. Томислав Вишњић: То је први пут да сте о томе говорили тада.  
 
Сведок Мирко Велага: Да, да.  
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Адв. Томислав Вишњић: Да ли знате можда, јел` Вам рекао Раде Радаковић 
како је он дошао до Вас да Ви знате нешто о тим догађајима? 

 
Сведок Мирко Велага: Па да вам кажем нисам ја, ја сам њега питао како ја, ја 

нисам ништа видио, ја одговорно тврдим и пред Богом и народом и судом да ја ништа 
видио нисам, да ја нисам видио тај дан ни убијеног Асима, ни Мухамеда, ни Буроњу... 

 
Адв. Томислав Вишњић: Јасно, јасно, то смо закључили из Ваше изјаве није то 

спорно, него питам Вас просто дал` Вам је рекао Раде Радаковић како је он закључио да 
Ви знате нешто о тим догађајима.  

 
Сведок Мирко Велага: Е како је то његово, ја сам њега питао каже он ти си 

радио тај посао знаш како се то ради, службена тајна и... 
 
Председник већа: Оперативна сазнања.  
 
Сведок Мирко Велага: Оперативно сазнање и мислим у томе смислу, а ишао 

сам ја прије тога, исто су ме позивали код тужиоца Месића онај што је био у 
Кантоналном МУП-у, па код тужиоца Месића у вези неког случаја за Бјелајј што је био, 
мислим... 

 
Председник већа: Добро.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Значи Ви сте и пре тога давали изјаву у вези неких 

злочина других, јесам то у праву ако сте сада рекли то? 
 
Сведок Мирко Велага: Да, да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Малопре сте рекли да нисте никад до тада, па зато 

питам.  
 
Сведок Мирко Велага: А не ја сам разумио у вези овог случаја, ал` прије тога 

кад сам се вратио 2004., ја мислим `05. са не знам није битно, ишао сам поводом неког 
случаја гдје смо приводили човека, требали га привести поводом неког дјела у Бјелаји, 
мислим ја сам био ту незнатан, уврстали ме ту ал` нисам био ту, ни ту, ни... 

 
Адв. Томислав Вишњић: А то је исто било везано за догађај из рата и за Ваше 

службовање као полицајца у том периоду, јел` тако?  
 
Сведок Мирко Велага: Да, да. За догађаје у рату, да.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро. Јел` Вам претио неко било тада или касније у 

вези с тим што сте били полицајац за време рата, јесте имали неке непријатности, кад 
сте се вратили?  

 
Сведок Мирко Велага: Па нисам, нисам, једном сам мало имао онако неку 

препирку са неким безвезним, мислим то оно..., ал` то је незнатно мислим, то је 
препирка била незнатна, то је био један мало разговор неки као разговор о рату.  
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Адв. Томислав Вишњић: Добро. А сад кад погледате ту изјаву коју сте дали 
2012. године, да не говорим о овом другом делу за ова друга кривична дела него у вези 
овога, ових убистава, јел` бисте нешто променили у њој?  

 
Сведок Мирко Велага: Па не бих променио... 
 
Адв. Томислав Вишњић: Или бисте више остали према оној што сте данас 

сведочили? 
 
Сведок Мирко Велага: Мислим према овоме што сам ја данас рекао, ја немам 

шта промјенити или, ја нисам очевидац ничег не тврдим ником ништа, а ... 
 
 Адв. Томислав Вишњић: Хвала. Немам питања.  
 
Председник већа: Добро. Моје питање, када сте стигли, сад се враћам на онај 

део, добили сте позив отишли сте на посао, Ви у полицијској станици сазнајете да има 
мртвих, који касније бивају довежени.  

 
Сведок Мирко Велага: Да.  
 
Председник већа: Да ли сте тада већ можда знали бар неке, или већину, или већ 

имена мртвих? 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам, нисам. Нисмо знали само смо, ја сам чуо од куће 

и она је била бројка 16-17 бораца, 17 колико је већ било, ја се не сећам тачно те бројке.  
 
Председник већа: Добро. И још једно питање. Ову изјаву сте дали 2012. године, 

то је пре 3 године 4, па на питање браниоца рекосте остали бисте при овој изјави 
уколико би нешто имали да промените, ако се добро сећам питања, односно ако би 
бирао између које изјаве би остао, ова изјава Вам је што би рекли свежија у односу на 
критични догађај, ова из 2012., зашто баш мислите да се сада боље сећате догађај?  

 
Сведок Мирко Велага: Па не сећам се ја догађаја ја ту изјаву не би променио, ја 

сам у тој изјави дао изјаву по свом сјећању некоме, 20 година је од тога, дао изјаву по 
сјећању за коју и сада говорим о тој изјави исто.  

 
Председник већа: Добро али има неког несагласја то сте и сами, предочили смо 

вам... 
 
Сведок Мирко Велага: Нисам вас... 
 
Председник већа: Постоје одређене несагласности између те изјаве и ове данас.  
 
Сведок Мирко Велага: Па ја остајем при овој изјави што сам дао прије, 

мислим. 
 
Председник већа: Тој у полицијској станици.  
 
Сведок Мирко Велага: Да. Јер ја немам шта, не знам о каквој несагласности 

може бити, ајмо рецимо ово што ми је Милан реко за Шефку то да је убијен и то, то је 
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могуће ал` се ја не сјећам временских периода кад је било шта је било, нисам ја рекао 
да није било ни узнемиравања, било је пуцања, било је припуцавања, било је ... 

 
Председник већа: Тужиоче, јесте Ви хтели нешто? Не. Браниоче? Не. Буроња? 

Не. Добро. Хвала лепо. Ја сам обавештен да Ви и Един Башић имате неке трошкове али 
сам обавештен да тај неки износ исплатимо Едину Башићу, па ћете Ви то ваљда да 
поделите колико сам ја разумео? 

 
Сведок Мирко Велага: Немојте Ви да ја дјелим, мислим... То је превоз он је 

донео неку, како би објаснио, он је донео нешто од фирме, а ја немам фирму.  
 
Председник већа: Колико Ви тражите за данашњи долазак? 
 
Сведок Мирко Велага: Па не знам како то иде, мислим... 
 
Председник већа: Јесте платили превоз или тек треба... 
 
Сведок Мирко Велага: Ми смо организовано дошли, дошло је по нас ауто 

ноћас у 2 сата, ми смо организовано дошли, е сад колико треба трошка за дневницу, за 
јело, за попит, појест нешто шта ја знам. 

 
Председник већа: Мирко колико Ви пара тражите? 
 
Сведок Мирко Велага: Па не знам да вам кажем, баш не знам ја ни те, како иде, 

колико дајете другим толико дајте и мени, ако не дајете другима немојте ни мени.  
 
Председник већа: Дајемо.  
 
Сведок Мирко Велага: Па ето... 
 
Председник већа: Ал` не знамо колико, морате да определите.  
 
Сведок Мирко Велага: Па шта, ја сам у пензији, сад како да вам кажем... 
 
Председник већа: Колико за тај превоз, долазак овде, повратак назад?  
 
Сведок Мирко Велага: Превоз је тај наводно изрегулисан, немамо ми с 

превозом ништа, по нас је дошло ноћас ауто у 2 сата... 
 
Председник већа: Који ауто, ко је возио, ко је платио тај превоз? 
 
Сведок Мирко Велага: Е то ја вама не знам рећи, то је неко удружење, појма ја 

немам, мислим  удружење... 
 
Председник већа: Јел` Ви тражите неке паре за себе, да сте Ви нешто платили и 

да сад тражите назад?  
 
Сведок Мирко Велага: Сад за сад нисам ништа.  
 
Председник већа: Добро. Дакле не тражите трошкове.  
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Сведок Мирко Велага: Е једино... 
 
Председник већа: Дакле кад сам рекао ми дајемо паре, ми дајемо знате, за 

трашкове које сте евентуално имали.  
 
Сведок Мирко Велага: До сада нисам имао трошкова сем што ћу имати сад да 

нешто једем и то.  
 
Председник већа: Трошкове немате и онда не тражите. Па за храну, јесте јели 

нешто? 
 
Сведок Мирко Велага: Па нисмо, кад смо дошли јутрос...  
 
Председник већа: Па како сад ја да знам шта ћете јести и колико да исплатим.  
 
Сведок Мирко Велага: Па добро... 
 
Председник већа: Добро. Што би рекли, нађосмо се у већу, 1.000-1.500 динара 

за ето неки оброк да поједете.  
 
Сведок Мирко Велага: Па добро.  
 
Председник већа: Колико?  
 
Сведок Мирко Велага: Па добро 1.500 ето. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок тражи трошкове у износу од 1.500,00 динара за накнаду трошкова 

исхране а везано за данашњи долазак у суд, а што му се и одобрава.  
 
Ето толико. Хвала лепо.  
 
Сведок Мирко Велага: Довиђења. Хвала.  
 
Председник већа: Довиђења. Јесте се поздравили вас двојица? Добро, да 

видимо, добро, добро, не сад да ћаскате, него само се поздравите.  
 
Позовите нам Башић Едина.  

 
Сведок Един Башић: Добар дан.  
 
Председник већа: Добар дан.  
 
 

Испитивање сведока БАШИЋ ЕДИНА 
 
 

Идентитет утврђен увидом у личну карту БиХ, серијски број 040М00490.  
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Кажите ми име оца?  
 
Сведок Един Башић: Исмет.  
 
Председник већа: Рођени сте када и где?  
 
Сведок Един Башић: 23.04.1975. Наголд, Њемачка.  
 
Председник већа: Где живите, адреса?  
 
Сведок Един Башић: Босански Петровац, Гај бб.  
 
Председник већа: бб. 
 
Сведок Един Башић: Негдје 79, негдје бб.  
 
Председник већа: Добро. Са личним подацима као на записнику из Управе 

полиције Федерације БиХ од 23.01.2012. године, без измена.  
 
Да ли сте у сродству са Миланом Драгишићем или Буроњом? 
 
Сведок Един Башић: Ни у ком случају.  
 
Председник већа: Нисте у сродству. Јесте у завади?  
 
Сведок Един Башић: Нисмо, мислим, како мислите завади?  
 
Председник већа: Завади.  
 
Сведок Един Башић: Па немам контакт.... 
 
Председник већа: Свађи? 
 
Сведок Един Башић: Ма нисам.  
 
Председник већа: Добро. Бићете саслушани у својству сведока дужни сте да 

говорите истину и да одговарате на постављена питања, давање лажног исказа 
представља кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако бисте 
тиме себе или блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети, 
или кривичном гоњењу.  

 
Испричаћу вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи да да не понављате 

цео текст. Заклињем се својом чашћу да ћу о свему о чему пред судом будем питан 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  

 
Сведок Един Башић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Знате што сте овде?  
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Сведок Един Башић: Знам.  
 
Председник већа: Ја ћу само један мали орјентир, пошто сте се Ви у Вашем 

једном исказу од 23.01.2012. године пред полицијом изјашњавали на разне догађаје, чак 
се велика већина те изјаве односи на нешто што није предмет овог оптужења, а овде је 
у питању догађај 20. септембар `92. године, нешто везано за брата Даду овде присутног 
окривљеног, за Каваз Асима, Мухамеда и тако даље, па нам ајте сад што мање да Вам 
кажем, најпре моје питање да ли остајете при изјави коју сте дали, да ли се сећате те 
изјаве коју сте дали у полицији, то је било пре... 

 
Сведок Един Башић: Сјећам и остајем.  
 
Председник већа: Остајете.  
 
Сведок Един Башић: Остајем при изјави.  
 
Председник већа: Ајте, нам укратко шта је то било тог дана, које време, шта сте 

чули, шта сте видели и тако даље.  
 
Сведок Един Башић: Значи 20.09.1992. године, недеља. Сулејман Греде, значи 

мој комшија с којим смо то љето били у јако добрим односима, он је значи помагао 
нешто мени, ја њему, пазили смо се једни друге смо испомагали, тако да је тај дан 
дошао ред да и ми њему нешто помогнемо, у том смислу да му та кућа коју је почео 
правити, не знам пре неколико година, па је то нешто све стало и било је неког 
материјала каже да пресложимо, цигла, цреп и тако то, океј, хоћемо. Значи то сам био ја 
и овај мој млађи брат Динко, а та кућа што је он правио налазила се неких 300-400 
метара ливадом иза те старе полиције значи као што ми кажемо преко њива, знате. И 
онда смо ми ту отишли и то смо и радили оно мушки баш ишло је то фино, и посао је 
био на крају, још мало је било да ће бити готово, то значи већ поподневни сати. И онда 
значи како смо ми то радили чуло се рафалање из правца наших кућа, значи рафалање, 
сад ја не могу рећи јел` била аутоматска пушка или је био неки митраљез, само рафали. 
Шта је сад то, оно тамо вамо, океј, идемо ми даље својим послом, значи тако то, и тако 
даље радећи значи тај наш посао, гледамо да га што пре завршимо, значи из правца тих 
наших кућа, а тим истим путем којим смо ми и дошли значи има нека стазица куда се 
иде значи преко њива, иде трком Драгослав Ћућуз, Драгослав, син Ћула овога, мајке 
Олге сад, јел` Драган Ћућуз, Ћуле, Ћулин син, са којим смо ми били ту негде година 
мало млађи мало старији и пазили смо се, оно као дјеца играли се и свашта нешто. И 
трчи он овако видим ја сав узнемирен,  задихан, шта је сад реко Драгославе, каже не 
идите кући нипошто, тај Буроња иде цестом и решета, кога год види од Муслимана, 
небитно ни ко си ни шта си, пријатељ, комшија само нек си Муслиман решета. И тако у 
томе моменту, кажем вам значи то је већ била незгодна ситуација. Неко се уплашио 
више, неко мање, значи у томе моменту, неко је остао сабранији, неко није, неко се 
разбјежо, да сам ту навео у изјави да је тај Един и тај мој млађи брат Динко да су они 
побјегли није их могао стићи нико, то је бјег био страшан и ми смо онда остали не 
знајући шта ћемо даље радити, они су побјегли нисам их могао дозвати, стани, чекај, то 
је побјегао, значи тако и ми смо ту мало скупили се шта ћемо, ово, оно, у међувремену 
то рафалање је престало.  И шта ћемо ту на тој ливади да ми ту стојимо, и онда смо ми 
полако одлучили да се вратимо кућама, све у некоме полузаклону, колико смо се могли 
заклонити, и онда значи прешли смо кућама, када смо видјели да на цести нема никога, 
ја сам претрчао преко цесте и ушао у ту своју кућу, а Сулејман и тај његов старији син 
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је ли Един, они су били у тој старој полицији, они су ушли у свој тај стан, а ја сам 
отишао у своју кућу. То је то што се тиче 20.09. недеље, а када сам дошао кући затекао 
сам значи своју матер и тог старијег брата који није био са нама када се та цигла 
преслагивала него је он био на неком другом мјесту и тако то, и онда када сам дошао 
кући чуо сам од матере каже погинуо је Асим, Мухамед рањен и тако.... 
 

Председник већа: Погинуо? Да ли каже још нешто? 
 
Сведок Един Башић: Да. Да још нешто кажем је ли? 
 
Председник већа: Да ли је још нешто рекла, ко је то учинио и тако даље, 

мислим.... 
 
Сведок Един Башић: Рекла је, рекла је Буроња и још ми је рекла да је стерала 

веш, стерала веш моја матер иза куће и да је видела Буроња прође цестом и пуца, а она 
је стерала веш и како га је видјела сакрила се за пласт сјена који је ту био, а Буроња њу 
није видио па није пуцао по њој, а она се сакрила за пласт сјена, а Буроња је наишао низ 
цесту а за њим његов млађи брат Бекрија, који је трчао за њим исто. Овај ишао пушком, 
а овај и носио је овај сандук неки зелени, је ли муниција шта је, а Бекрија је носио 
сандучић неки, е то је сада када сам дошао кући шта сам затекао код куће шта ми је 
рекла моја матер, која је исто имала позив за суђење, али није могла доћи.  

 
Председник већа: Ајте то ћемо Вас питати на крају да би то могли некако да 

организујемо за следећи пут, али сада чињенично да се вратимо на.... Тужиоче 
изволите. 

 
Заменик тужиоца: Добар дан. 
 
Сведок Един Башић: Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Ајте ово када сте већ рекли шта Вам је рекла Ваша мајка, 

кажите ми јесте још нешто чули везано..., било од ње, било од кога другога? 
 
Сведок Един Башић: Јесам, чуо сам од ње значи, он је отишао, значи то сам чуо 

од ње да је Буроња отишао даље низ цесту, и да је значи то пуцао, и да је значи прошао 
доље, то је то, доле, ја сам после чуо овај, посље сам и причао са тим људима по којима 
је пуцано који су ми потврдили да је пуцано по њима. Значи Лемеш који је испод мене 
једна, дви, три, четврта кућа, испод Лемеша још двије куће, Хујић да је пуцано по 
њима, али то је било то оно. 

 
Председник већа: Шта то оно, пошто се то не види на транскрипту. 
 
Сведок Един Башић: Аха, добро.  
 
Председник већа: Ескивирали, како сте? 
 
Сведок Един Башић: Да, да, овај Хујић Шаћир је чак мало добио огреботину по 

рамену, побјегао је у кућу... 
 
Председник већа: Хоћете да кажете успели су да избегну...? 
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Сведок Един Башић: Да, побјегао, побјегао. И то, овај значи када сам дошао 

кући дошао сам кући, 20.09. недеља. 
 
Заменик тужиоца: Да, добро, то сте нам сада навели, а ако, а везано у Вашој 

изјаву, имам пред собом Вашу изјаву, што Вам је судија предочио, значи Ви сте и рекли 
да је било испред старог хотела у Босанском Петровцу? 

 
Сведок Един Башић: Да, да, то је накнадно било, то је значи ја када сам дошао 

кући, када је он почео пуцати, то је било, прошло је можда максимално пола сата, а за 
пола сата не може доћи та информација до моје куће да је он некога.... 

 
Заменик тужиоца: Да, и шта сте сазнали касније? 
 
Сведок Един Башић: А послије смо сазнали да је испред старог хотела, тј. 

мотела људи који су били то су они тако звали радну обавезу, на тој радној обавези су 
били значи Муслимани, Бошњаци, значи који су пилали дрва за мотел. 

 
Заменик тужиоца: Је ли се сећате који су ти,  шта се причало који су убијени? 
 
Сведок Един Башић: Значи био је то звани Бенџо Сафет Терзић и Зајкић који 

су прије пилали дрва али овако људима по кућама за паре, а када се заратило онда је 
била радна обавеза. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми у односу на овај догађај, колико Ви још остајте у 

Петровцу?  
 
Сведок Един Башић: У вези тих дешавања око 20. септембра је ли? 
 
Заменик тужиоца: Да, после тог догађаја? 
 
Сведок Един Башић: Значи то је било 20. ја сам остао до четвртка ујутру 24.09. 

када је конвој са свим петровачким Муслиманима отишао за Травник, спашавају живу 
главу. Прије тога 24. било је неко нећкање, неко хоће, неко неће, било је неких тура које 
су ишле за Травник, после тих дешавања 4 дана  више нико није мислио да остане, јер 
ко хоће остати мислим живот му не вреди ништа, тако да смо сви и отишли.  

 
Заменик тужиоца: Хвала Вам, кажите ми још само једно питање имам, да ли се 

причало зашто је то радио Буроња, јесте  Ви чули? 
 
Сведок Един Башић: Па ето тај, ето сада када сте споменули тај Драгослав он 

када је дошао, он је тако и рекао, пуца погинуо му је брат Дадо, на Бихаћком ратишту.  
 
Заменик тужиоца: Хвала. Толико. 
 
Председник већа: Браниоче. Само укључите. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Господине Башићу.... 
 
Председник већа: Само се представите.  
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Адв. Томислав Вишњић: Вратићу се ово пред крај за овај догађај испред хотела 

што сте рекли тужиоцу када Вас је питала, од кога сте Ви чули, да ли се сећате ко Вам 
је рекао да је Буроња убио? 

 
Сведок Един Башић: То смо чули значи када смо дошли 24.09. пред мотел да 

идемо за Травник, јер у та 4 дана није било некаквих контаката. 
 
Адв. Томислав Вишњић:  Значи Ви сте 24. чули, али не сећате се сада још увек 

од кога, неко је тамо рекао то је ли тако? 
 
Сведок Един Башић: Да. 
 
Адв. Томислав Вишњић: То је отприлике ниво информација које сте Ви имали. 

Хвала. Е сада ми кажите ово Ћућуз Драган, овај који Вам је саопштио?  
 
Сведок Един Башић: Није он саопштио, него Ћућуз Драгослав. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Пардон, како сам рекао. 
 
Председник већа: Рекли сте Драган.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Моја грешка, Ћућуз Драгослав. Где се он налази сада, 

је ли жив? 
 
Сведок Един Башић: Је ли Драган, или Драгослав?  
 
Адв. Томислав Вишњић:  Значи Драгослав овај што Вам је саопштио ово? 
 
Сведок Един Башић: Он је жив, сада гдје се налази негдје на простору 

Републике Српске, дође до свог оца и матере пар пута годишње. Негдје ради, је ли у 
Бања Луци, је ли.... 

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, значи углавном жив је.  
 
Сведок Един Башић: Зашто не би био жив.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, пошто имамо неке сведоке који су умрли због 

годишта. 
 
Сведок Един Башић: Добро, млађи човјек.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Кажите ми сада овако, он ово што Вам је саопштио, 

што мање више сте нам описали, је ли Вам он то рекао да је он то видео или је он то 
чуо од некога па је само или Ви не знате уствари да ли је он то лично видео? 

 
Сведок Един Башић: Он ми је овако рекао „иде Буроња решета“.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, Ви сад значи не знате из овога да ли је он то 

лично видео, или је то само чуо? 
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Сведок Един Башић: Мени је то било довољно када је рекао, Буроња решења, 

мени је довољно било.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Немам више питања. Хвала. 
 
Председник већа: Добро. Драгишићу, Ви? Немате питања. Рекли сте  на 

почетку у поподневним часовима... 
 
Сведок Един Башић: Говорите о 20.09. је ли? 
 
Председник већа: Да. 
 
Сведок Един Башић: Да.  
 
Председник већа: Који су то поподневни часови? 
 
Сведок Един Башић: Па значи рано после подне, можда е сада можда око 2 

сата. 
 
Председник већа: Добро, и Ви сте као и претходни сведок говорите Буроња, али 

некако као да га нема овде, да ли Ви знате, препознајете овде Буроњу у судници? 
 
Сведок Един Башић: Па могу ја вама рећи.... ја сам прошао ако мислите на 

овога иза мене, ја њега нисам ни погледао, не желим да га гледам. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Един Башић: Боље ми је. Боље ћу се осјећати. 
 
Председник већа: Али мислите на њега када кажете Буроња? 
 
Сведок Един Башић: Па мислим на Драгишић Милана, Буроњу. А сада је ли он 

то иза мене ја не знам зато што га нисам погледао.  
 
Председник већа: Добро. Кажите ми, рекли сте то рафалање је трајало, је ли 

тако? Колико је трајало то рафалање? Када кажете рафалање претпостављам пуцњеви 
из аутоматске пушке у виду рафала?  

 
Сведок Един Башић: Да. Значи од, што сам ја могао чути значи рафалање може 

бити ближе и даље док год човек чује значи од 10 до 20 минута, по мојој некој процени, 
сада нисам држао штоперицу у руци. Око 20 минута.  

 
Председник већа: Добро. Поменули сте овде али да Вас питам, колико је 

удаљена кућа Драгишића од Ваше?  
 
Сведок Един Башић: Око 100 метара. 
 
Председник већа: Око 100 метара. Добро. И на крају нам кажите мајка није 

могла да дође? 
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Сведок Един Башић: Превише је стресно каже.  
 
Председник већа: Стресно. Да је, сада не може да дође, неће или иначе не жели 

да дође? 
 
Сведок Един Башић: Не жели да долази, сад не знам и тај пут и све то, 

Београд.... 
 
Председник већа: Какво је њено здравствено стање? 
 
Сведок Един Башић: Па релативно добро. Мислим недавно ми је отац умро, 

али је рекла пошто је неко споменуо тај видео линк као ако би био видео линк, да би 
тада могла, а овај пут и овако сусрет неки... 

 
Председник већа: То не би могла? 
 
Сведок Един Башић: Не би.  
 
Председник већа: Добро. Да ли неко неко ново питање? Не. Кажите ми везано 

за трошкове које сте Ви имали, које тражите?  
 
Сведок Един Башић: Ово ми је предао возач који није смио оставити ауто боји 

се покупити ће га неко, не зна гдје смије паркирати, па ми је дао овај папир неки. А ово 
је у вези мене, рекла ми је Славица ако радим да понесем неку потврду, за тај мој један 
дан који ми недостаје.  

 
Председник већа: Добро, јесте Ви то срачунали колико је то у динарима, да ми 

не рачунамо конвертибилне марке. 
 
Сведок Един Башић: Па добро, ја не знам који је курс динара, и марке је ли, 

негдје око 60, око 60 је ли. 
 
Председник већа: Добро, Ви тражите 400 конвертибилних марака. 
 
Сведок Един Башић: То возач тражи, ја не. 
 
Председник већа: То возач, а које ћу онда платити Вама. 
 
Сведок Един Башић: Молим? 
 
Председник већа: Хоће он то наплатити Вама? 
 
Сведок Един Башић: Не. То је удружење једно које врши услуге превоза, 

удружење из Приједора. 
 
Председник већа: Знам, али не могу ја њему исплатити, ја могу евентуално 

Вама исплатити а Ви да то... 
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Сведок Един Башић: А па ако је то увјет, значи њега нема, да дате мени, ја ћу 
дати њему, значи није проблем. 

 
Председник већа: Добро, дакле Ви тражите на име трошкова 400 

конвертибилних марака на име превоза, је ли тако, још, шта још? Дневнице овде видим 
100 конвертибилних  марака? 

 
Сведок Един Башић: То ја сам написао фирми зашто требам ићи, шта од њих 

тражим и они су ми дали тај папир и то је то. 
 
Председник већа: Е овако су нама, Служба за подршку нам је срачунала, да бх 

тих 400 конвертибилних марака било 24.580,00 динара, а 100 конвертибилних марака 
6.150,00 динара, заједно 30.730,00 динара, да ли је то износ који Ви тражите ако имате 
поверења? 

 
Сведок Един Башић: Јесте, ја сам одмах рекао овде курс да је око 60, 57- 62 

креће се. 
 
Председник већа: Да ли је то износ од 30.730,00 који Ви тражите од суда да Вам 

накнади? 
 
Сведок Един Башић: Јесте. Јесте.  
 
Председник већа: Добро. Сведок тражи трошкове и то на име превоза 400 

конвертибилних марака, као и 100 конвертибилних марака на име изгубљене дневнице, 
а што укупно износи у динарској противвредности 30.730,00 динара, а што му се и 
одобрава. 

 
Па ћемо ми то дати Вама, а Ви платите превознику.  
 
Сведок Един Башић: Да, да он дежура крај аута доле.  
 
Председник већа: Јер овако би морао он да дође да преузме, и онда оде ауто, и 

онда још 100 еура ових других или већ колико за..... добро. Је ли имамо ми ово код нас? 
Имамо. Можемо да вратимо ово? Да ископира? Добро.  

 
Сведок Един Башић: Ја мислим да је то Славица ископирала.  
 
Председник већа: Добро. Ви немате више ништа да додате? 
 
Питања нема, сведок нема ништа да дода. 
 
Сведок Един Башић: Коме да додам, овај исказ што сам сада дао...? 
 
Председник већа: Да. Док не одете? 
 
Сведок Един Башић: Немам.  
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо. Личну карту сте узели. За посао потврду 

сте тражили.  
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Сведок Един Башић: Ево имам. А да, да, да сам био одсутан, оправдање. 
Председник већа: То је то, хвала лепо. 
 
Сведок Един Башић: Па ништа, нисам схватио имам ли ја шта да додам, ја бих 

само додао сви сте ви вјероватно гледали филм „Отац на службеном путу“ је ли тако? 
Па када Мирјана Карановић пита Мустафу Надаревића „како спаваш“ разумијете, има 
сцена, ја бих само њега упитао, Буроњу, како он спава.  

 
Председник већа: Добро. Хвала.  
 
Опт. Милан Драгишић: Ја мирно спавам. Је ли ти јасно, ја мирно спавам. 
 
Председник већа: Добро. Без приче само. Довиђења. Добро. 
 
Суд доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се главни претрес одложи, наредни се заказује за: 
 
16. новембар 2015. године у 09,30 часова. Што се присутнима саопштава уместо 

позива, те их не позивати.  
Обавестићу вас благовремено ко ће бити следећи пут. Судница 4. 16. новембар 

2015. године, то је понедељак у 09,30 часова, судница 4. Шта сте хтели кажите? Само 
морате да устанете, морате да.... 

 
Опт. Милан Драгишић: Имам здравствених проблема.... имам заказан тај 

магнетну резонанцу за 16. новембар.  
 
Председник већа: Приђите, приђите овде, укључите да чујемо, односно да Вас 

сними. 
 
Опт. Милан Драгишић: Господине судија, имам здравствених проблема са 

жучи, и све сам претраге направио и сада ми је заказано баш за 16. новембар, ако може 
15. или 17. то тјерам већ три мјесеца да не платим, а иначе треба да платим ако плаћам, 
плаћам... 

 
Председник већа: 18, нећемо на здравље, 18. новембар, значи измените сви, 

тужиоче и Ви, и Ви дакле 18. новембар, у питању је среда у 09,30 судница број 4 
такође.  

-18. новембар 2015. године у 09,30. 
 
Добро, видимо се тада. 
 

Записничар                                                                                    Председник већа-судија  


