
К-По2 бр.13/14 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
одржаног дана 12.04.2016. године 

 
 Председник већа: Добар дан. Седите.  
 

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 главни претрес приступили: заменик тужиоца за ратне 

злочине Снежана Станојковић, окривљени Милан Драгишић, бранилац окривљеног 
адвокат Томислав Вишњић.  

 
Обавештен сам да је приступио и сведок Кнежевић Жељко.  
 
Констатује се да на главни претрес нису приступили уредно позвани сведоци 

Клепић Стево који по изјави супруге датој Служби за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима овог суда није могао да се одазове позиву јер му је син имао саобраћајну 
незгоду, Роквић Предраг јер нема новца да дође у Београд, Кецман Анка јер је према 
наводима сина Кецман Жељка стара и лошег здравственог стања, те син моли да се не 
испитује као сведок, Башић Фадила која је изјавила да није у могућности да путује у 
Београд.  

 
Констатује се да на претрес није приступио ни сведок Хоџић Омер који није 

уредно позван, није затечен на адреси познатој суду.  
  
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   
 

Наставља се главни претрес у фази доказног поступка.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА  
 

Испитивање сведока КНЕЖЕВИЋ ЖЕЉКА 
 

Приступио сведок Кнежевић Жељко идентитет утврђен увидом у личну карту 
БиХ серијски број 30ЛАТ8858.  
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Рођени сте када? 27.08.`71. године, јел` тако?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесте.  
 
Председник већа: Име оца?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Гојко.  
 
Председник већа: Мајка?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Зора.  
 
Председник већа: Где сте рођени?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Босански Петровац.  
 
Председник већа: Са пребивалиштем? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Дервента.  
 
Председник већа: Живите у Дервенти.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, Република Српска.  
 
Председник већа: Адреса?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Поп Јовичина број 3.  
 
Председник већа: Како?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Поп Јовичина број 3.  
 
Председник већа: Поп Јовичина број 3. Добро. Јесте у сродству са овде 

оптуженим?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Председник већа: Нисте у завади? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Председник већа: Јел` га знате?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Из виђења.  
 
Председник већа: Добро. Сад се Ви испричајате... Жељко.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да.  
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Председник већа: Ја питах, а не да се сад вас двојица ту..., можете после да се 
разговарате што би рекли.  

 
Дакле, несродан, није у завади.  
 
Бићете испитани 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 би сте 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 што пред судом будем питан говорити 

само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. Ви само кажите да, 
нема потребе да понављате.  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Ви сте дали изјаву 15.03.2012. године овде имамо 

један записник сачињен о Вашем испитивању. Да ли сте сећате тог Вашег испитивања, 
да ли остајете при том исказу који сте тада дали? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: 2012.? 
 
Председник већа: 15. март 2012.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не могу се сјетити, шта је... 
 
Председник већа: Добро. Ајте нам укратко... шта Вам је познато, јел` знате због 

чега сте овде?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Знам.  
 
Председник већа: Ајте онда везано за те догађаје, где сте живели у то време, 

шта Вам је познато везано за те догађаје, из тог периода. Не све него овај конкретан, 
пошто кажете да знате о чему се ради онда да Вам што мање кажемо и што мање 
сугеришемо. Тај неки септембар `92. године.  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Да.  
 
Председник већа: Шта је то било, где сте живели у то време, шта Вам је 

познато? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Тад сам живео у Босанском Петровцу.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Припадник војске. 
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Председник већа: Где сте живели? У селу Скакавац јел` тако? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесте.  
 
Председник већа: Добро. Изгинула нека војска, па се нешто десило после.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесте да.  
 
Председник већа: Па немојте јесте, него Ви испричајте.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Тад је 17 наших бораца погинуло.  
 
Председник већа: Кад тад, дал` се сећате који је то, ја сам рекао оквирно 

септембар.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Па не знам, вероватно је, 02. септембар мислим да је 

био, јел` тако, не знам, или 20.  
 
Председник већа: Добро. Изгинули борци добро, и? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Био сам тад на ратишту, од тих 17 је погинуо рођак. 
 
Председник већа: Вама?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да. Отишо сам на сахрану, вратио се на ратиште. То 

што се дешавало у граду чуо сам, значи чуо сам да је Драгишић Милан значи убио 
Каваза али нисам видио.  

 
Председник већа: Ког Каваза?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Каваза, како се, рекли Каваза, али нисам ја видио, то 

значи нисам био присутан само сам чуо за тај случај.  
 
Председник већа: А што је он то урадио? Мислим што би то урадио, кажете да 

сте чули? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не знам због чега би урадио, да ли је несвјесно или 

кад је, њему је брат погино тада.  
 
Председник већа: Зато вас питам.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Погино му је брат... 
 
Председник већа: Како му се звао брат?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Знам Дадо, а сад име, Дадо смо га ми звали колико 

сам га ја познаво, нисам баш пуно ал`, Дадо.  
 
Председник већа: Добро. Кажете убио Каваза. Јел` Ви знате Каваза?  
 



 5 

Сведок Жељко Кнежевић: Не, знам му сина.  
 
Председник већа: Како се зове син?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Мухамед.  
 
Председник већа: А отац? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Е не знам.  
 
Председник већа: Не знате.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не знам.  
 
Председник већа: Јел` само убио или, шта сте још чули? Само убио, или и 

ранио? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Само сам ту причу чуо, да је Драги Буроња убио 

Каваза.  
 
Председник већа: Не знате ког, не сећате се, односно нисте чули?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не. Па било је приче после да је од тог шофера, 

пошто је тај син његов био возач аутобуса, док смо ишли у школу ми смо највише 
волели да нас он вози пошто је возио брзо, пусто музику, е тако сам сина знао, а старога 
нисам познаво.     

 
Председник већа: Добро. Ајте да испоштујем овај део, сад бих ја предочавао ал` 

нећу, него ћу да препустим. Тужиоче изволите.  
 
Заменик тужиоца: Добар дан. Имала бих неколико питања да вам поставим, 

значи кренућемо од овога сад сте рекли да сте познавали сина. Кад кажете познавали 
сте сина а не старога на кога мислите?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Мислим на његовог оца што је убијен.  
 
Заменик тужиоца: Да, а како се зове син? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Мухамед, мислим да је Мухамед.  
 
Заменик тужиоца: Мухамед, да. А његов стари то је његов отац? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да. Тако се код нас каже у Босни.  
 
Заменик тужиоца: Да. Да ли Ви знате, испричали сте нам како сте познавали 

сина, јел` син пушто ту музику или стари, отац?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Син, син је возио аутобус.  
 
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли знате где су становали, где су живели?  
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Сведок Жељко Кнежевић: У то време нисам знао ал` сам сазнао после, после 

рата је то било кад ми је умро рођак од овога што је погино, ишо сам на сахрану у 
Петровац тамо, нешто ми у ауту мењач заблокиро, пито сам рођака овог једног што 
нисам знао ко има тамо, каже гдје да решим то, каже ићи ћемо код Каваза јер он има 
аутолимарску или аутомеханичарску радњу и тад сам отишо код њега, међутим био је 
негде у граду пио кафу и свратио сам ту преко пута код Бошка Драгинића да попијемо 
кафу да сачекамо, е онда ми је, они су ми рекли да је преко пута њихова кућа, ту преко 
пута Бошка Драгинића, онда мислим друга, трећа кућа од Каваза, или прва не знам сад 
тачно.  

 
Заменик тужиоца: И том приликом сте сазнали где је кућа од Мухамеда Каваза 

и тада његовог покојног оца.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, јер нисам знао што кажу, мој је брат прије рата 

станово код њих у кући.  
 
Заменик тужиоца: Код њих, код којих?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Код Милана, кад је ишо у школу.  
 
Заменик тужиоца: Код Милана, мислите Драгишића? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, да, да.  
 
Заменик тужиоца: Становао Ваш брат? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, да, ал` то прије рата, сад које године је ишо он у 

средњу школу ја не могу да се сетим, ја сам тад већ био мали... 
 
Заменик тужиоца: Да, али сад кад нам то говорите знате значи где је и кућа 

Драгишића.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да. Е тад сам сазнао после рата, нисам знао прије и 

где је Кавазова, јер ја сам ишо у школу, из школе отишо у војску, из војске у рат, тако 
да сам ја мало и одо по граду и да сам слабо... 

 
Заменик тужиоца: Сад сте нам рекли да сте били на сахрани, да Вам је погинуо 

рођак.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да.  
 
Заменик тужиоца: Кажите нам име и презиме тог рођака?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Слободан Бранковић.  
 
Заменик тужиоца: Слободан Бранковић. И кад кажете да сте били код брата 

или рођака од тог погинулог мислите на Слободана Бранковића.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Нисам разумео питање.  
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Заменик тужиоца: Кад сте рекли код оног погинулог сам био, дал` сам ја Вас 

добро разумела, јел` то био рођак од Слободана Бранковића или од погинулог оца у 
ствари Мехмеда?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Мислите кад сам био код Каваза.  
 
Заменик тужиоца: Да.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Е ишо сам после рата на сахрану јер је умро брат од 

Слободана Бранковића.  
 
Заменик тужиоца: Значи тако сам разумела.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, да, да.  
 
Заменик тужиоца: Хвала вам. Рекли сте нам и данас да сте Ви чули после тога 

да је Милан Драгишић убијао или убио како већ Каваза, међутим те изјаве које сте 
рекли да се баш добро не сећате, ја ћу бити слободна па да вам прочитам део исказа па 
ми Ви онда објасните да ли сте Ви тако рекли том прилиом 15. марта 2012. године.  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Може.  
 
Заменик тужиоца: Значи, то је Унско сански кантон Бихаћ и дали сте изјаву 

пред тужиоцем Јасмином Месићем. Ово све у циљу да се присети сведок. Значи у 
једном делу Ви кажете: „Ја сам чуо да је због погибије свог брата Даде, Милан 
Драгишић звани Буроња убио свог првог комшију Каваз Асима и да је пуцао на 
његовог сина Мухамеда који је тада био и преживео је“. Јел` се тога сећате?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: То су њихове ријечи.  
 
Заменик тужиоца: Кажите ми јесте Ви знали тада или сада да је том приликом 

и Мухамед био рањен?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Заменик тужиоца: Кад сте евентуално сазнали то? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Сазнао сам задњи пут сад кад је, кад су они 

долазили из Бихаћа у Дервенту. 
 
Заменик тужиоца: Ко они? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Из Бихаћа тај Јасмин.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми кад се видите поводом те радионице са 

Мухамедом, јесте евентуално са њим разговарали везано за погибију његовог оца и... 
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Сведок Жељко Кнежевић: Не, разговарали смо само у вези тадашње ситуације 
и ситуације што је прије била за време рата значи, и он је том приликом рекао као у том 
смислу - не могу гледати све Србе кроз једног Србина.  

 
Заменик тужиоца: Да. То сте и рекли и датом приликом кад сте испитивани.  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесте.  
 
Заменик тужиоца: Само што сте допунили да сте том приликом и видели 

мајку... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Е јесте, мајку дотичнога, стајала је на капији кад је 

Каваз прошао крај ње, значи нормално, чини ми се да је и поздравио, сад нисам 
сигуран.  

 
Заменик тужиоца: И овако сада у наставку овога кажете да је тог дана спорног 

кад је убијен Каваз Асим Буроња ишао низ улицу у Петровцу и пуцао на народ, на 
Муслимане. Кажите ми, али све у смислу да сте Ви то чули, значи накнадно сте чули 
везано за те догађаје тих дана, па мене сад само занима, ако сте чули да ли можете да 
нам кажете од кога сте евентуално чули?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Кад је то било, не могу се сјетити.  
 
Заменик тужиоца: А јел` ја могу да закључим да се о тим догађајима причало у 

Петровцу?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Па причало се сад, да ли је то било није, али то они 

најбоље знају, јер ја нисам био ту, ја не могу рећи ни јесте ни није.  
 
Заменик тужиоца: Наравно, нити ја тражим то од Вас, ја само хоћу да 

евентуално ово што сте Ви рекли тада да сте чули да се то догодило и да нам овде данас 
кажете да ли..... 
 

Сведок Жељко Кнежевић: Не, то што Ви кажете сада то су они рекли да је он 
наставио, ови из Бихаћа, Јасмин тај, ја кажем ја за то  не  знам, ако Ви кажете да тако, 
онда. 

 
Заменик тужиоца: И да онда данас се разјаснимо, значи Ви сте датом приликом 

само чули ово што се десило са оцем Мухамеда Каваза... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесам. 
 
Заменик тужиоца: А за остале догађаје... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не. 
 
Заменик тужиоца: Нисте ни тада, ни после догађаја у Петровцу самом чули? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не. 
 



 9 

Заменик тужиоца: Нисте? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не. 
 
Председник већа: Само да разјаснимо и разјашњење, не за овог Каваз 

Мухамеда, него за Каваза, то сте чули најпре, не знајући да ли је отац или син у 
питању? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: Не, не, само Каваза, без имена. 
 
Председник већа: Добро. Да је убијен Каваз? 
 
Заменик тужиоца: Јесте, али у наставку Каваз отац убијен. 
 
Председник већа: То је после код... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Кад су они ми значи саопштили да је отац, онда је 

значи даље иде отац, немам шта, не могу рећи сада да сам ..... кад је значи његов отац, 
када сам већ сазнао од њих да је отац. 

 
Председник већа: Од њих, кога њих?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Из Бихаћа, од Јасмина тога Мерсића... 
 
Председник већа: Тог тужиоца, је ли тако? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Јесте.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Хвала пуно.  
 
Председник већа: Изволите браниоче. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Хвала. Поставићу Вам неколико питања. Ако сам Вас 

добро схватио Ви нисте рекли тужиоцу тада да сте чули да је Буроња ишао низ улицу у 
Петровцу и пуцао на народ, на Муслимане, јесам у праву? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: Нисам рекао, нисам знао, али су они, ја мислим да 

су они то испитали јеси чуо за то, нисам, значи ја сам само чуо за Каваза, а за остало... 
 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, да ли сте тада чули да ли је, пошто то пише у 

изјави, да ли сте тада чули значи 1992. године да је Буроња убио још некога? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Хвала. Сада ми кажите обзиром да сте били борац на 

линији и да Вам је изгинуо, да Вам је погинуо рођак, да ли знате околности под којима 
се десила њихова погибија?  
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Сведок Жељко Кнежевић: Ту причу сам.... 
 
Председник већа: Мислите на ових 17 војника, или.... 
 
Адв. Томислав Вишњић: На 17 војника, да, да. 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Ту причу сам негде чуо после рата, да ли у Србији 

негде, да ли у Елемиру тамо негде сада чини ми се у Елемиру, нисам сигуран, да је била 
нека намјештаљка, да би, јер тада туда, можда су људи нагађали, туда никад војска није 
ишла на линију, тим путем, то је први пут био да иде туда и ту је ја мислим негде била 
и празна линија и чуо сам неку причу да је то намјештаљка била да би се протјерали 
Муслимани из Петровца. Договор неког из Бихаћа и неког из Петровца, е сада колико 
да ли народ нагађа или због тога што никад војска није туда ишла значи то је први пут 
да је ишла туда, и никада није више ни ишла, а ту је негде био празан простор линије, 
тако да.. 
 

Адв. Томислав Вишњић: А како су они погинули, је ли то била заседа или су 
гранатом или... знате неке околности око тога? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: Па ту је мој рођак један преживио, и он каже да су 

га они дочекали, да су најпре неким зољама, бомбама да су их дочекали и онда да су 
рафалима их сасјекли и рођак један је сједио у камиону позади, и највјероватније да су 
ови када су пали на њега да су њега заштитили, њих тројица чини ми се да рече да су 
преживјели, и онда су они почели бјежати, ова двојица су на једну страну, они на други 
и сада тако да су их одвукли, да су успјели се спасити, тако је његова прича.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, извините, како Вам се зове рођак?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Тај што је преживио? 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да, тај што је преживео? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Драган Кнежевић. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Драган Кнежевић, добро. Кажите ми Ви сте дошли 

дан касније како видим из Ваше изјаве, дан касније сте се појавили? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Па тај дан када је била сахрана, сада ја не могу се 

сјетити да ли смо ми одмах кренули док је нама дошла дојава да су они изгинули, да ли 
смо одмах кренули на ратиште, овај на сахрану или други дан не могу се сјетити сада.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Да ли сте можда видели тело Вашег рођака, је ли био 

отворен ковчег на сахрани тамо, или?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Нисам прилазио.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Нисте? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Нисам.  
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Адв. Томислав Вишњић: Добро. Кажите ми како је дошло уопште до тога да 
Ви дате изјаву о овом догађају, пошто колико видим нисте били на тог дана на терену, 
односно у Босанском Петровцу, чули сте све нешто касније, је ли Вам неко рекао зашто 
су Вас звали да говорите о томе? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: Па знате како, ја сам у једном случају био присутан 

за једно убиство, значи то сам био ту и признао да је човек убио, сведочио сам, е онда је 
почело, од тога је почела су мени нека паковања тамо, неки, да сам досад пола 
Петровца побио, по тим оптужбама, али углавном то је све рјешено, и онда они мене 
зову увјек добију лажну дојаву, тамо и неке изјаве, пише убио Жељко Кнежевић тога и 
тога, е онда ја не знам од тога ништа, онда они мене зову као тај случај је рјешен, неко 
ти пакује, овако онако,  ја кажем де Ви рјештите то или ћу ја рјешавати. Значи  4, 5 
убистава мени је напаковано у Петровцу. И то они знају и Јасмин у Бихаћу и сви знају и 
он ми је рекао неко ти пакује, ја кажем де ми рјешите то већ једном ко ми то пакује да 
знам. Сада ко је шта је... 

 
Адв. Томислав Вишњић: А овог дана 15.03.2012. године, били сте у Бихаћу, 

дали сте изјаву, да ли сам у праву? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Сад да ли је Бихаћ или Дервента не могу се сјетити, 

углавном ишао сам и у Бихаћ, ишао сам и у Дервенту су они долазили. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да ли је неко пре тога, значи пре него што су Вас 

позвали, да поновим питање? Ја сам, ја сам погрешио. 
 
Председник већа: Надам се да је оно пре тога... 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да поновим питање можда? 
 
Председник већа: Поновите сигурно, него.... 
 
Адв. Томислав Вишњић: Не, не, питање није. 
 
Председник већа: Можда она пре питање да ли је ушло.. 
 
Адв. Томислав Вишњић: Да, да, за то. 
 
Председник већа: Поновите, поновите питање. Питали сте претходно да ли сте 

исказ дали у Дервенти или у Бихаћу, па је рекао да је ишао.... Добро.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Могу и да преформулишем пошто сада већ ми је 

јасније, да ли сте тога дана 15.03. када сте дали изјаву, тог дана раније пре него што сте 
дали изјаву или неки пут претходно разговарали са било киме о догађајима везаним за 
Каваз Мухамеда и Асима?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Не, не вјерујем, нисам. Колико знам да нисам, јер 

нисам знао зашто ме зову. Када идем у Бихаћ они пошаљу позив само да дам изјаву у 
својству свједока, а не пише ни за кога ни за шта.  

 
Адв. Томислав Вишњић:  Значи 15.03. дошли сте у Бихаћ... 
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Сведок Жељко Кнежевић: Ако је у Бихаћу... 
 
Адв. Томислав Вишњић: И они су Вас одмах испитивали? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Испитивали су они у више случајева зато што сам, 

они су  узели мене као актуелнога, или покушавају да ме оптуже па ако ја нешто знам 
да ја кажем нисам ја, е овај је, јер они се у Бихаћу користе са свим и свачим, неким 
стварима које не би, ту информацију имам неку не знам одакле, као да користе се 
стварима којима не би смјели користити у вези испитивања тога.  

 
Адв. Томислав Вишњић: Добро, да ли сте тога дана 15.03.2012. године 

говорили на овом саслушању о још нечему осим о догађају везано за Каваза?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не могу се сјетити, ако има ту у изјави онда 

вјероватно јесте.  
 
Адв. Томислав Вишњић: Немам више питања. 
 
Председник већа: Добро, сада да се вратимо на почетак, шта сте рекли за овде 

оптуженог, је ли га препознајете и како?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Па знали смо се оно можда уз рат мало, после рата 

сада не знам, било ми је мало па сад некако... 
 
Председник већа: Добро, друго питање рекли сте то су њихове речи, везано за 

део исказа који Вам је предочио тужиолац? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, да.  
 
Председник већа: Па ћу ја још једном, „ја сам чуо да је те  прилике погинуо и 

Дадо Драгишић рођени брат Милана Драгишића“ то везано за ових 17 бораца, „звани 
Буроња, рођени брат Милана Драгишића званог Буроња и Милорада Драгишића званог 
Бекрија, чуо сам да је због погибије пуцао на сина Мухамеда који је тада био рањен 
преживео, ишао низ улицу пуцао на народ, на Муслимане и тако даље“ то Ви кажете 
мало пре да нисте рекли да су то њихове речи? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: То су њихове речи. 
 
Председник већа: Добро, јесте Ви читали записник?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Некад јесам, некад нисам. Не знам.  
 
Председник већа: А што сте потписали, ако... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Па знате како, оно неки страх он каже де потпиши, 

ја потпишем... 
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Председник већа: Стоји и следеће, „сјећам се да је читав Петровац причао у то 
време да је Милан Драгишић звани Буроња из освете погинулог брата убио више 
Муслимана у Петровцу“, да ли су то Ваше речи? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Председник већа: Сада овај део који сте потврдили који Вам је предочила 

тужилац везано за разговор са Кавазом касније да не може да гледате све Србе кроз 
једног Србина, то јесте рекли, али овде је наведено то у делу Вашег исказа и следеће, 
„дакле не може гледати све Србе кроз једног Србина и то мислећи на Драгишић 
Милана званог Буроња, сина од Мике, који му је убио оца, а и на њега је пуцао када га 
је ранио“? 

 
Сведок Жељко Кнежевић: То су они додали или су мени рекли  на кога је 

мислио са тим, не знам. Е онда су рекли да ли је мислио на Буроњу, ако је он то урадио, 
онда је вјероватно мислио на њега.  

 
Председник већа: Дакле, Ви то нисте изјавили већ... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: А онда они, они даље састављају тај записник што 

пише ту. 
 
Председник већа: Јесте Ви слушали, овде каже да је записник прочитан Вама, 

на овом коментару, овај крај записника, добро дакле Ви сте га потписали иако то нису 
Ваше речи?  

 
Сведок Жељко Кнежевић: Да, то је сто посто. 
 
Председник већа: А што сте дозволили то да то тако буде?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Што сам дозволио, ја сам једном нешто хтио да 

питам тог Јасмина и он мени каже твоје је да одговараш, а наше је да питамо и нема 
питања.  

 
Председник већа: Не причам ја о питањима... 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Покушао сам нешто значи да га упитам и онда 

једноставно овај пита оданде, онај оданде... 
 
Председник већа: Причамо о томе потписујете нешто да сте изјавили, што 

нисте изјавили?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Ја кажем ја сам рекао, изјавио сам да сам чуо да је 

убио Каваза, а они су онда рекли да ли си чуо да је наставио убијати даље по граду, то 
нисам чуо... 

 
Председник већа: Добро, да ли Вам је познат неко са надимком Рамбо? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Рамбо, јесте. 
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Председник већа: Ко је то? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: То је Баста Милан. 
 
Председник већа: Баста Милан? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: У ствари Шево, узео је женино презиме. 
 
Председник већа: Женино презиме? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да. 
 
Председник већа: Где је он сада знате ли ? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Молим? 
 
Председник већа: Где је он сада знате ли? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Он је био у затвору за ратни злочин 10 година, значи 

онда је сада на слободи. 
 
Председник већа: На слободи? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Да.  
 
Председник већа: Где је био у Зеници?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Мислим да је у Зеници био.  
 
Председник већа: А јесте чули нешто за њега у том периоду?  
 
Сведок Жељко Кнежевић: Молим? 
 
Председник већа: Нешто за њега у том периоду, јесте чули? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Не.  
 
Председник већа: Не, добро. Има ли нових питања неких? Имате Ви питања за 

сведока? 
 
Опт. Милан Драгишић: Шта да питам, није ми јасно како је, он је млађи био, 

господине судија он је млађи био, његов брат је од мене млађи годину дана, разумијете, 
ја када сам прочитао њега као сведока против мене... питао сам се на основу чега, нити 
је шта видио..... 

 
Председник већа: Не, не то нису питања, то је коментар. Добро, седите. Добро. 

Имате ли Ви нешто да додате? Нешто ако Вас нисмо питали а Ви сте се можда сетили, 
можда мислите да је важно? Немате. Добро, Ви тражите за повратну аутобуску карту 49 
конвертибилних марака, је ли тако? 
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Сведок Жељко Кнежевић: Да, има све сам дао, имам карту, имам... 
 
Председник већа: Је ли ово 49 повратна је ли тако? 
 
Сведок Жељко Кнежевић: Повратна, повратна.  
 
Председник већа: Констатује се да сведок на име трошкова доласка и повратка 

у Дервенту, на име повратне аутобуске карте тражи износ од 49 конвертибилних 
марака. 

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
сведоку Кнежевић Жељку се досуђује износ од 49 конвертибилних марака у 

динарској противвредности, дакле 3.683,09 динара у девизној противвредности на дан 
исплате. 

 
То је сада неко ново правило, па зато сада мало, је ли ту урачунат овај „Бус 

Плус“ 606 динара? Јесте, добро. То је то, тамо ћете са службом решити то око исплате 
ту технику видите. Хвала лепо, личну карту сте вратили? Јесте, добро. То је то, хвала.   

 
Добро, суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
главни претрес се одлаже, наредни се заказује за: 
 

-23.05.2016. године у 09,30 часова, судница број 4. 
 
23. мај 2016. године у 09,30 часова, судница број 4. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, па их не позивати.  
 
Добро, обавестићемо вас благовремено шта ће се радити. То је то. 
 
Довршено у 10,05 часова.  
 
 

Записничар                                                                                    Председник већа-судија  
 
 

 
  
  
 


