
К-По2 бр.13/14 
 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
одржаног дана 23.05.2016. 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 главни претрес приступили: заменик тужиоца за ратне 

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

 
Обавештен сам да је приступио сведок Клепић Стево.   
 
Констатује се да на главни претрес нису приступили уредно позвани сведоци 

Субхија Гутлић, која према белешци Службе за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима овог суда не може да приступи на главни претрес из здравствених и 
породичних разлога, као ни сведоци Фехдија Куртовић, Васва Хујић и Јелка Хујић који 
према напред наведеној белешци не могу да приступе због старости и здравствених 
разлога, Фехдија Куртовић је срчани болесник, Васва Хујић се креће уз помоћ штака, 
Јелка Хујић непокретна у колицима и дементна, као ни сведок Роквић Предраг уредно 
позван, али се повратница вратила са назнаком да нема превоз и уз то мајка му је 
болесна.  

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

уредно позван. 
   
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.  
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Да се у доказном поступку као сведок испита Клепић Стево.  
 

Зовите нам Стеву.  
 
Добар дан.  
 

Испитивање сведока КЛЕПИЋ СТЕВЕ  
 

Сведок Стево Клепић: Добар дан.  
 
Председник већа: Дакле, сведок Клепић Стево, идентитет утврђен увидом у 

пасош БиХ, број пасоша А 1707720.  
 
Добро. Име оца Јово јел` тако? 
 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Председник већа: Мајке Стоја, девојачко Цигановић. 22.08.`51. Јел` тако?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Председник већа: Живите у Васе Пелагића 64, Дервента, јел` тако?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Са личним подацима као на записнику о саслушању сведока од 10.04.2012. 

године без измена.  
 
Јел` познајете овде присутног Драгишића? Јесте у сродству, у завади са њим? 
 
Сведок Стево Клепић: Не. Познајем га.  
 
Председник већа: Познајете га, а нисте у сродству, нити у завади, јел` тако?  
 
Сведок Стево Клепић: Нисмо.  
 
Председник већа: Несродан, није у завади.  
 
Добро. Бићете испитани 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 би сте тиме себе или блиског 



 3 

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 кажете „да“.  
 
Сведок Стево Клепић: Да.  
 
Председник већа: Ви сте дали исказ пред Тужилаштвом у Федерацији БиХ 

10.04.2012. године. Јел` остајете при том исказу који сте тада дали везано за неки 
догађај, остајете при томе?  

 
Сведок Стево Клепић: Остајем.  
 
Председник већа: Добро. Ајте нам укратко која су Ваша сазнања ако се сећате о 

чему се ради, на које околности сте били питани, мада чим кажете да се сећате значи 
знате о чему се ради. Шта сте чули, од кога сте чули, где сте се налазили у то време и 
тако даље.  

 
Сведок Стево Клепић: Па да вам кажем, ја сам био тада, те године кад је било 

био сам на линији.  
 
Председник већа: Где? 
 
Сведок Стево Клепић: На ратишту, на линији.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Стево Клепић: И то кад сам ја, долази и она смена у међувремену и они 

су тако изјавили каже у Петровцу каже била туча ово оно, тамо вамо, и тако, да је била 
та туча, сад кога тачно да именује све једног по једног не може, углавном била је ту 
туча.  

 
Председник већа: Каква туча, шта значи то туча?  
 
Сведок Стево Клепић: Па како би вам реко, да цивиле туко у Петровцу, ове 

Муслимане.  
 
Председник већа: Шта да? 
 
Сведок Стево Клепић: Муслимане.  
 
Председник већа: Шта муслимане?  
 
Сведок Стево Клепић: Туко у Петровцу.  
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Председник већа: Муслимане туко у Петровцу.  
 
Сведок Стево Клепић: Да.  
 
Председник већа: Ко?  
 
Сведок Стево Клепић: Па овај.  
 
Председник већа: Ко овај?  
 
Сведок Стево Клепић: Милан.  
 
Председник већа: Милан? 
 
Сведок Стево Клепић: Да.  
 
Председник већа: Чиме тукао? 
 
Сведок Стево Клепић: Па оружјем.  
 
Председник већа: Па претпостављам, ал` ајте због записника. Јел` туко 

оружјем, ударао кундаком, или пуцао по њима?  
 
Сведок Стево Клепић: Пуцао, пуцао.  
 
Председник већа: Пуцао по њима.  
 
Сведок Стево Клепић: Тако је.  
 
Председник већа: То сте чули док сте били на ратишту, или кад сте дошли?  
 
Сведок Стево Клепић: Тако. Кад сам био на ратишту у Босни.  
 
Председник већа: А што је то било?  
 
Сведок Стево Клепић: Па то је било колко ја знам те године да његов брат и 

још је било њих, сад не знам тачно колко, 14 ил` њих 18 је било у камиону, па дочекала 
засједа и у том камиону су сви изгинули и његов брат рођени.  

 
Председник већа: Како се звао брат?  
 
Сведок Стево Клепић: Његов брат како се звао? 
 
Председник већа: Да.  
 
Сведок Стево Клепић: Његов се брат звао Драгишић Душко.  
 
Председник већа: Или Драган?  
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Сведок Стево Клепић: Драган, Драган, Душков ћаћа покојни. Драган, Дадо га  
звали, јест тако. 

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Стево Клепић: И то кад је чуо да су ти настрадали, његов брат, и онда 

он одма у томе моменту, знате како кад брата изгуби онда он риједом кога год наишо 
он је туко.  

 
Председник већа: А ко вам је то испричо?  
 
Сведок Стево Клепић: На ратишту колеге.  
 
Председник већа: Колеге на ратишту.  
 
Сведок Стево Клепић: Ови који су на смјенама били, јесте. И тако то.  
 
Председник већа: Добро. Ви то ништа нисте видели само сте чули.  
 
Сведок Стево Клепић: Ништа нисам видио, кажем био сам на првој линији 

само сам тако чуо и ништа друго.  
 
Председник већа: И кога је све тако, шта сте чули кога је све тако шта сте чули, 

кога је све тако тукао пушком што би рекли, пуцао у њих?  
 
Сведок Стево Клепић: Па не знам ја те, како би вам реко, све људе који су 

били, те, јел` то су били даље нису били код мене у комшилуку баш ови ближи тамо.  
 
Председник већа: Па јел` знате који су ту у питању?  
 
Сведок Стево Клепић: Не знам ... 
 
Председник већа: Знате бар по имену, по именима? 
 
Сведок Стево Клепић: Слабо, не знам.  
 
Председник већа: Добро. Ајте да Вам ја не предочавам сада, прво ћу Вас 

препустити тужиоцу, па бранилац, па окривљени, па ћу ја на крају.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан.  
 
Сведок Стево Клепић: Добар дан.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Испричали сте нам ово данас што се 

сећате, а ја бих да вас подсетим само, па ми реците где сте Ви тачно живели у време 
ратних сукоба? 

 
Сведок Стево Клепић: У време ратних сукоба ја сам живио исто у Петровцу, то 

је био стари СУП неки, стара зграда била, и у тој згради ми смо становали за 
привремено и тако.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажите ми да ли Вам је познато насеље 

Гај?  
 
Сведок Стево Клепић: Како, познато... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Гај, Гај насеље у Петровцу.  
 
Сведок Стево Клепић: Гај?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да.  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, па ја сам у Гају био. Тако је, Гај, Гај, јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви сте становали у Гају, јел` тако?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажите ми пошто овде на питање 

председника већа судије Ви рекосте да се не сећате на кога је све пуцао Драгишић 
Милан датом приликом, али сад бих ја Вас питала јел` се Ви сећате Каваз Асима и 
Каваз Мухамеда? 

 
Сведок Стево Клепић: Јесте сећам се, Каваз Асим он је био у мојој фирми 

„Нискоградњи“ био пословођа, човек крупан, висок, јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Где је он становао, живео?  
 
Сведок Стево Клепић: Он је исто ја мислим горе у Гају, ја не знам тачно која је 

кућа била, горе исто у Гају.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па да ли дозвољавате да је он евентуално 

настрадао кад је Милан Драгишић пуцао?  
 
Сведок Стево Клепић: Е не знам да ли је од њега. То Вам не могу рећи.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не можете да се сетите.  
 
Сведок Стево Клепић: Да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Е а сад ћу Вам ја предочити Ваш исказ, 

рекао Вам је судија 2012. сте дали, па сте овако рекли: „Одмах се чуло да је мој 
комшија Милан Драгишић звани Буроња да би осветио смрт свога брата Даде пуцо на 
наше комшије муслимане и то пуцао све с реда на кога је наишао. Ја сам се кући вратио 
с ратишта, колико се сећам 7 дана након тих дешавања, кад сам дошао кући у Петровац 
моја ми је жена Здравка звана Лида причала да је Милан Драгишић звани Буроња убио 
свог првог комшију Асима Каваза и ранио његовог сина Мухамеда. То су биле 
Буроњине прве комшије“.  

 
Сведок Стево Клепић: Е тако, тако, тако.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел` тако било?  
 
Сведок Стево Клепић: Ја, ја, ја.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: То вам је испричала Ваша супруга.  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да су те Ваше комшије...  
 
Сведок Стево Клепић: Ја, ја.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Даље сте у овом исказу, ако дозволите ја 

бих прочитала... 
 
Председник већа: Да, да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: „Чуо сам такође да су тог дана убијени 

Бенџо и Зејкић Елдин код хотела у Петровцу и да их је убио Милан Драгишић звани 
Буроња, ја сам то чуо, а нисам то видео“. Јесте чули тако?  

 
Сведок Стево Клепић: Баш тако. Чуо сам а нисам видео, тако је било, ја.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Само ми реците, од кад Ви познајете 

Милана Драгишића?  
 
Сведок Стево Клепић: Па знате шта, ја сам, нисам ту нон-стоп становао у томе 

Гају, ја сам ту преселио неђе можда, не знам тачно које године, добро пред рат, пет-
шест можда година.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А јесте га виђали после рата?  
 
Сведок Стево Клепић: Нисам никако.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И само још једно питање... 
 
Сведок Стево Клепић: Оно само у рату кад смо били тад сам га виђао, а после 

како смо ми избјегли то нису, е сад не знам где је негдје у Србији.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Овде сте рекли да вам је Ваша супруга 

причала о тим догађајима када су ... 
 
Сведок Стево Клепић: Тако, ја, ја, кад сам дошо.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Само питање, где је Ваша тренутно 

супруга?  
 
Сведок Стево Клепић: Сада?  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да.  
 
Сведок Стево Клепић: У Дервенти.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Са Вама ... 
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, јесте, самном.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала. Толико.  
 
Сведок Стево Клепић: Хвала.  
 
Председник већа: Браниоче.  
 
Адвокат Томислав Вишњић:  Господине Клепићу... 
 
Сведок Стево Клепић: Изволте.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ви сте ову изјаву на коју се тужилац позива дали 

2012. године. Да ли сам у праву.  
 
Сведок Стево Клепић: Тако је.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Да ли сте са неким органом власти између `92. и 

2012. разговарали о томе, о том догађају? 
 
Сведок Стево Клепић: Нисам.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Да ли сте пре него што сте дали изјаву у 

просторијама Кантоналног тужиоца Унско санског кантона Бихаћ разговарали са неким 
о том догађају, из власти мислим?  

 
Сведок Стево Клепић: Нисам. Једино оно у суду кад сам био, како ме судија 

испитиво тако сам ја одговаро, то, ништа друго, као што то имате у записнику, јесте.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Јесте ли Ви били у суду или у Тужилаштву, да ли 

знате можда?  
 
Сведок Стево Клепић: Ја мислим да је суд. У Бихаћу?  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Да.  
 
Сведок Стево Клепић: У суду.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: У суду сте били. Испитивао Вас је судија јел` 

тако? 
 
Сведок Стево Клепић: Тако је судија испитиво.  
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Адвокат Томислав Вишњић: Добро. Кажите ми да ли знате како је дошло 
уопште до тога да Вас позову да сведочите о томе?  

 
Сведок Стево Клепић: Па знате како зато што сам ја станово ту, у томе Гају, 

требали су још доћи један човек старији, супруга његова, они су преко 80 година, а они 
су исто из тога Гаја, мјеста, па сам ја био у томе Гају па зато кажем сигурно да зна 
нешто ово, оно, знате и зато то.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. А пошто сте били борац Републике 

Српске за време рата јесу Вас испитивали о неким другим дешавањима у Босанском 
Петровцу за тај период?  

 
Сведок Стево Клепић: Како мислите друга дешавања?  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Нека друга, неки други догађаји везани за неке 

друге злочине у Босанском Петровцу? 
 
Сведок Стево Клепић: Па није, само у вези овога.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Само у вези тога?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, јесте.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. А јесу Вас испитивали исто тако о 

убиству синова Башић Фадиле?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте исто тако, ја, ја.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Па то је други догађај, јесам ја у праву?  
 
Сведок Стево Клепић: Други.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Значи испитивали су Вас о више догађаја? 
 
Сведок Стево Клепић: Тако је.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. Кажите ми, Ви сте радили у фирми 

„Шипад“?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Тако стоји овде.  
 
Сведок Стево Клепић: Ја, ја.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Да ли је Ваше предузеће радило у то време кад су 

се ови догађаји десили?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, радило је.  
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Адвокат Томислав Вишњић: Радило је?  
 
Сведок Стево Клепић: Ја, ја.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Како сте, јесте ишли на линију, како сте ... 
 
Сведок Стево Клепић: Не, ја сам ишо на линију, млађа генерација.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. Кажите ми још ову ствар, да разјаснимо, 

шта бисте могли сад да кажете после оволико времена, од кога сте Ви чули ову 
информацију, дал` сте Ви то чули на ратишту или Вам је испричала супруга кад сте се 
вратили?  

 
Сведок Стево Клепић: О чему, извињавам се?  

 
Адвокат Томислав Вишњић: О овом убиству, о догађајима у Гају ово о чему 

сте сада? 
 
Сведок Стево Клепић: Па то када сам се вратио то се онда причало, тако та два 

брата да су убијена, младићи. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Колико је времена прошло од када сте Ви, од када 

се тај догађај десио па до када сте се Ви вратили?  
 
Сведок Стево Клепић: Не знам, отприлике једно мјесец дана. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Месец дана.  
 
Сведок Стево Клепић: Тако је. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Значи ово што сте Ви нама данас испричали, то 

сте Ви чули тек после месец дана од када сте се вратили у Босански Петровац? 
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, да, јесте.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: А нисте то чули одмах јер сте били на линији 

фронта, јесам ли у праву?  
 
Сведок Стево Клепић: Нисам.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Хвала. 
 
Сведок Стево Клепић: Добро, нису ови причали, јесу причали за ове што су, за 

та два брата нису. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, хвала. Немам питања.  
 
Председник већа: Ја сада морам да Вас питам колико сте Ви изјава дали везано 

за овај догађај када је Драгишић тукао пушком по Гају? 
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Сведок Стево Клепић: Да. 
 
Председник већа: Колико изјава?  
 
Сведок Стево Клепић: Па како би Вам реко... 
 
Председник већа: Питао Вас је најпре бранилац колико сте пута органима 

власти, па сте Ви рекли једном? 
 
Сведок Стево Клепић: Ја. 
 
Председник већа: Па сте рекли суду, ова изјава је дата пред тужилаштвом у 

Босни? 
 
Сведок Стево Клепић: Па има то код Вас, јел оно када сам био у Бихаћу.  
 
Председник већа: Има. Има, али је дато пред тужилаштвом, колико сте изјава 

дали, једну или више? 
 
Сведок Стево Клепић: Једна, двије, три, не знам тачно, туда негдје.  
 
Председник већа: Колико сте изјава дали, је ли се сећате да сте испитивани 

пред Кантоналним тужиоцем? 
 
Сведок Стево Клепић: Ја, то јесте.  
 
Председник већа: Да ли сте још негде дали неку изјаву коју сте потписали 

везано за овај догађај?  
 
Сведок Стево Клепић: Код тога истог судије, је ли, у Бихаћу?  
 
Председник већа: Уопште код судије, код тужиоца, није важно? 
 
Сведок Стево Клепић: Па то је то све што сам испричао овде и то је то, нисам 

даље ништа.. 
 
Председник већа: Зато што Вас је испитивао тужилац а не судија? Малопре сте 

рекли пред судијом сте дали изјаву? 
 
Сведок Стево Клепић: Да. 
 
Председник већа: А овде је изјава дата пред тужиоцем, је ли правите разлику 

тужилац, судија?  
 
Сведок Стево Клепић: Па ја мислим да је то исто је ли, није... 
 
Председник већа: Добро. Кажите ми малопре сте рекли да сте сазнали најпре на 

ратишту за овај догађај... 
 
Сведок Стево Клепић: Ја. 
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Председник већа: Па сте онда како Вам је и предочено, како сте и рекли у овој 

изјави писаној коју ми имамо да Вам је супруга пренела, а на крају сте рекли да када 
сте дошли после месец дана са ратишта да се причало, па шта је на крају тога, јесте 
чули тамо док сте били на ратишту или Вам је супруга пренела или када сте се вратили 
са ратишта се причало?  

 
Сведок Стево Клепић: Па када сам се вратио се причало, ја.  
 
Председник већа: Причало? 
 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Председник већа: А где се ту сада налази Ваша супруга у свему томе везано за 

информације о том догађају? 
 
Сведок Стево Клепић:  Па ја мислим да је тада радила њена фирма, на послу.  
 
Председник већа: Не, не, не где се она налазила, него у смислу шта Вам је она 

пренела о том догађају, супруга, је ли Вам пренела нешто о том догађају? 
 
Сведок Стево Клепић: Па била је тада у Гају, исто ђе смо становали.  
 
Председник већа: Добро, је ли она видела нешто па Вам пренела или је и она 

чула па Вам пренела?  
 
Сведок Стево Клепић: И она чула исто.  
 
Председник већа: Чула исто? Рекосте, можда сте се на то изјаснили за Бенџу и 

Зајкић Елдина, да сте и за њих прво сте говорили само о једном делу овог догађаја, а 
онда сте се на предочавање тужиоца сетили и за ову двојицу, је ли се сећате шта сте 
причали где су они убијени Бенџо и Зајкић Елдин?  

 
Сведок Стево Клепић: Па колико сам ја чуо да су они сјекли дрва на циркулар. 
 
Председник већа: А где?  
 
Сведок Стево Клепић: Исто ту ближе центра, не знам сада који тачно... 
 
Председник већа: Колико је то удаљено од хотела и да ли је удаљено од хотела? 
 
Сведок Стево Клепић: Тако, ту негде око хотела тог близу не знам колико 

метара... тако је било.  
 
Председник већа: Где сте, јесте за њих исто чули како кажете и за? 
 
Сведок Стево Клепић: Исто тако, јесте.  
 
Председник већа: Добро. Јесте познавали Драгишића пре рата? 
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Сведок Стево Клепић: Којег? 
 
Председник већа: Милана.  
 
Сведок Стево Клепић: Јесам.  
 
Председник већа: Јесте? 
 
Сведок Стево Клепић: Јесам. 
 
Председник већа: Шта је радио он тада у то време пре рата? 
 
Сведок Стево Клепић: Па он је био шофер, возио камион.  
 
Председник већа: Је ли Вам био познат однос између Каваз Асима и Мухамеда, 

то су те неке комшије са њим? 
 
Сведок Стево Клепић: Уопће није. 
 
Председник већа: Не?  
 
Сведок Стево Клепић: Не.  
 
Председник већа: Зато што овде стоји на записнику „колико ми је познато 

Каваз Асим је био у добрим комшијским односима са свима нама, па ме зато више 
зачудило „зашто је Буроња пуцао на њега и његовог сина, дакле Асим је био у добрим 
односима, јесте знали Асима? 

 
Сведок Стево Клепић: Јесам, он је био пословођа у мојој фирми у 

„Нискоградњи“ јесте.  
 
Председник већа: А што Вас је зачудило да је Буроња пуцао на њега, како 

кажете овде?  
 
Сведок Стево Клепић: И нас је то изненадило. 
 
Председник већа: А зашто? 
 
Сведок Стево Клепић: Што је пуцао. 
 
Председник већа: Што Вас је изненадило, зато што? 
 
Сведок Стево Клепић: Што је тукао њих, пуцао.  
 
Председник већа: Да ли има питања тужиоче?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не. 
 
Председник већа: Браниоче, имате Ви?  
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Адвокат Томислав Вишњић: Учинило ми се само да разјаснимо са сведоком, 
Ви сте говорили Каваз Расим, ако сам ја добро чуо? 

 
Сведок Стево Клепић: Јесте.  
 
Председник већа: Како, Каваз? 
 
Сведок Стево Клепић: Каваз Расим. 
 
Председник већа: Расим? 
 
Сведок Стево Клепић: Јесте, Расим. 
 
Председник већа: Јесте сигурни да је Расим?  
 
Сведок Стево Клепић: Јест Расим Каваз, јесте сигурно. Како сте Ви рекли? 
 
Председник већа: Како сте Ви рекли? 
 
Сведок Стево Клепић: Па тако, Каваз Расим стари човјек био јест.  
 
Адвокат Томислав Вишњић:Је ли знате можда Каваз Асима?  
 
Сведок Стево Клепић: Ја мислим да је ово Расим, не знам, колико знам... 
 
Председник већа: Зато што је Асим, ако мислимо на истог.  
 
Сведок Стево Клепић: Јој ја... 
 
Председник већа: И син му, и син му како се зове?  
 
Сведок Стево Клепић: Јој заборавио сам како се син, имате Ви ту. 
 
Председник већа: Имамо. Је ли му се син зове Мухамед, да ли се сећате?  
 
Сведок Стево Клепић: Јој другачије ми се чини. Сада већ.... не знам... 
 
Председник већа: Овде се ради о Каваз Асиму и Каваз Мухамеду сину Каваза 

Асима, дакле нема Расима? А син му се зове  Мухамед, мислим сигурно, извесно је. 
 
Сведок Стево Клепић: Ја колико знам Расим.  
 
Председник већа: И да му син није баш Мухамед, је ли тако? 
 
Сведок Стево Клепић: Син не знам тачно име пошто ја нисам са њим био 

никад.  
 
Председник већа: Може.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Пошто је прошло доста времена од тога и 
ја верујем да Ви не можете да се сетите, ајде да покушамо да вратимо, значи насеље 
Гај, кажите ми је ли знате где је била кућа Драгишић Милана?  

 
Сведок Стево Клепић: Знам. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А је ли знате где је била Кавазова кућа, 

ајде да не улазимо сада у... 
 
Сведок Стево Клепић: Па Кавазова ту ја мислим исто у близини, али не би знао 

тачно директно, ту је углавном близу. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И још једно ми само кажите где је радио 

Каваз? 
 
Сведок Стево Клепић: Он је у „Нискоградњи“ био пословођа. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала лепо.  
 
Председник већа: Добро. Драгишићу, да ли имате Ви питања? Не морате, само 

питам да ли имате?  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Судија је сада ево сам управо потврдио ту моју, 

ту моју информацију.... 
 
Председник већа: Добро, добро, Стево, слушајте питање. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Па бих поново да питам, значи овај убијени Каваз 

Расим или Каваз Асим, он је био Ваш пословођа, у предузећу где сте радили? 
 
Сведок Стево Клепић: Не, ја сам био у „Високоградњи“, а он је био на 

„Нискоградњи“, па углавном је био на грађевини пословођа. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, значи ово што сте говорили о Каваз 

Расиму или Каваз Асиму, говорили сте о тој особи која је била Ваш пословођа без 
обзира како се тачно звала, да ли сам у праву?  

 
Председник већа: Је ли био Ваш пословођа? Ја сам разумео да није. 
 
Сведок Стево Клепић: А није, није мој пословођа.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: А где је био запослен. 
 
Сведок Стево Клепић: У „Нискоградњи“, а ја сам у „Високоградњи“. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Значи радили сте у истој фирми? 
 
Сведок Стево Клепић: Тако, иста фирма је била. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, то је то. Немам даље питања.  
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Председник већа: Добро. Је ли имате Ви нешто да додате? 
 
Сведок Стево Клепић: Не знам ја шта би додао.  
 
Председник већа: Немате. Овде је наведено да тражите за трошкове пута, ове 

путарине и тако даље, за све трошкове, за човека који Вас је довезао, све укупно како 
смо прерачунали у динарима 18.369,08 динара? 

 
Сведок Стево Клепић: Ја. 
 
Председник већа: Је ли то толико? 
 
Сведок Стево Клепић: Па имам ја овде све, ако ћете  погледати.  
 
Председник већа: Све сте то дали, па смо ми прерачунали пошто морао 

динарима да платимо, је ли то толико пара?  
 
Сведок Стево Клепић: Јесте толико, а не знам овај што ме је довезао хоће он 

дневницу 50 евра, да ли је то регулисано?  
 
Председник већа: То је исто урачунато, за човека који га је довезао каже 50 

евра, па смо ми прерачунали значи 60.113,13 динара..., 6 хиљада, шта сам рекао, не 60, 
6 хиљада, све је прерачунато у динарима, је ли то то тих 18.369,08?  

 
Сведок Стево Клепић: Је ли то све и гориво и путарина? 
 
Председник већа: Све, све.  
 
Сведок Стево Клепић: И овоме човеку 50 евра? 
 
Председник већа: Јесте, јесте. Добро. 
 
Констатује се да сведок на име трошкова тражи да му се исплати износ од 

укупно 18.369,08 динара. 
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
сведоку Клепић Стеви се досуђује износ од 18.369,08 динара на име трошкова. 
 
Добро, хвала лепо, пасош сте добили назад. Добро, то је то. Хвала.  
 
Ми смо за данас звали знате и сами 7 сведока, чули сте из којих разлога већина 

није могла да дође. 
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Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
главни претрес се одлаже, наредни се заказује за: 
 

 
- 01. јули 2016. године у 09,30 судница број 4. 

 
 
И ја мислим да смо ми што би рекли ишчистили ове сведоке који би евентуално 

дошли, да су нам остали сведоци које сада евентуално ћемо морати путем видео линка 
и за тај дан сам, за тај дан, дакле за 01.07. сам опреза ради две суднице резервисао 
пошто за видео линк требају две суднице, а ми ћемо видети кога ћемо моћи за тај дан да 
прибавимо, да сада кренемо са сведоцима које очигледно нисмо могли да доведемо 
овде у судницу, него ћемо путем видео линка, али ћу вас благовремено о томе 
обавестити.  

 
Дакле 01.07.2016. године у 09,30 судница 4. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, те их не позивати.  
 
Довршено у 10,00 часова.  
 
Изволите. Кажите.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Судија може једно питање. Како стојимо са јулом 

и августом? 
 
Председник већа: Ја мислим да ће ово бити последње суђење пред годишњи 

одмор, јер тешко после уклопити и суднице и одморе, тако да ће након овог 01. јула 
бити почетак септембра негде.  

 
 
 

Записничар                                                                                        Председник већа-судија  
 


