
К-По2 13/14 
 

Транскрипт аудио записа са главног  
претреса одржаног дана 25.10.2018. 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 Миољуб Виторовић са колегама Љубица 
Веселиновић и Огњен Ђукић, новопридошли заменици Тужиоца за ратне злочине,  

 
-окривљени Милан Драгишић,  
 
-бранилац окривљеног адвокат Томислав Вишњић.  
 
Сведок Капелан Душан, колико сам обавештен је стигао.  
 
Није приступио сведок Милан Баста, односно Милан Шево, нема доказа да је 

позив уредно примио. Полицијска станица Дервента нас обавештава да нису у 
могућности да изврше уручење позива, није затечен на адреси на којој је послат позив 
Марије Бурсаћ 43, Дервента, провером су утврдили да има активно пребивалиште на 
тој адреси, међутим оперативним радом су дошли до сазнања да већ неколико година 
не борави на тој адреси, а његова тренутна адреса је непозната. Дошли су до сазнања да 
је по рескиду брака отишао у Републику Србију, то јест дошао овде, засновао радни 
однос у некој од транспортних предузећа и вози теретна моторна возила за Енглеску, 
претпостављам камион за Енглеску. Ето то је извештај везано за Шеву, Басту или 
„Рамба“.  
 

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 Капелан Душан. 
 
Пре него што позовете само један секунд, ја сам од заменика тужиоца добио 

извештај, па не знам ни да ли је то извештај о повредама, један је од  Центра за 
социјални рад Босански Петровац, потврда да је Каваз Мухамед на евиденцији центра 
као цивилна жртва рата и друго је потврда Армије БиХ, са неком дијагнозом, ја мислим 
да такав извештај, не мислим него сам сигуран, већ имамо у предмету, већ имамо у 
предмету. Зашто смо ово тражили, зато што ће по свој прилици бити неопходно 
обављање вештачења које је Самира чини ми се ваштак, коју смо већ испитивали путем 
видео линка, обављала, па нам је онда било неопходно да имамо документацију коју 
нам је још својевремено сада изабрани Тужилац за ратне злочине обећао, да ћемо 
нешто добити од Мухамеда везано за његове повреде, пошто је ово све што смо добили 
ја верујем да тужиоче нећете моћи да нам обезбедите неку другу документацију, а ми 
онда евентуално вештаку можемо да дамо то што ми поседујемо па он нека каже да ли 
нешто..., да ли му та документација може помоћи у сачињавању налаза и мишљења 
везано што се тиче само Каваз Мухамеда. Ето сада нам Ви кажите да ли има потребе 
још да..., да ли Вам треба још времена или? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не, оног дана када сте Ви затражили од 

тужилаштва да прибавимо лекарску документацију, ступили смо у контакт са Јасмином 
Месићем, тужилац из Босне који је обрађивао овај предмет тамо и он је ово послао, то 
је све што има и Каваз и тужилаштво, немају они ништа друго, ето то је тако да ту смо 
исцрпли могућности.  

 
Председник већа: Добро, јесте ли Ви можда хтели нешто тим поводом? Не. Ако 

не да пређемо....  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Када заврши сведок. 
 
Председник већа: Важи. Зовите нам сведока.  
 
Сведок Душко Капелан: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан. Хвала. Душко? 
 
Сведок Душко Капелан: Да.  
 
Председник већа: Да ли можете да стојите Душко?  
 
Сведок Душко Капелан:  Па могу, могу.  
 
Председник већа: Немојте па... 
 
Сведок Душко Капелан:  Мало имам проблема са ногом, али могу.  
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Председник већа: Ако имате ево овде седите, овде поред, укључите му 
микрофон, и лепо седите.  

 
Сведок Душко Капелан: Проблеме са ногом имам. 
 
Председник већа: Видим.  
 
Приступио сведок Капелан Душко, идентитет утврђен увидом у личну карту 

БиХ, серијски број 040Т00Е07, која му се након увида и враћа.  
 

 Значи Ви сте Душко, а не Душан?  
 
Сведок Душко Капелан: Душко, Душко. Јесте.  
 
Председник већа: Име оца? 
 
Сведок Душко Капелан: Драго.  
 
Председник већа: Драго. Рођени сте када и где? 
 
Сведок Душко Капелан: 08.05.1964. године, Рашиновац, Босански Петровац.  
 
Председник већа: Добро, шта сте по занимању?  
 
Сведок Душко Капелан: Конобар, приватни угоститељ.  
 
Председник већа: Добро. Пребивалиште, где живите?  
 
Сведок Душко Капелан: Петровац.  
 
Председник већа: Адреса? 
 
Сведок Душко Капелан: Адреса 25. новембра бб.  
 
Председник већа: Добро, јесте нешто у сродству или евентуално у завади са 

овде присутним? 
 
Сведок Душко Капелан: Ништа, нисам ни у завади, а ни у сродству, ништа.  
 
Председник већа: Добро, бићете испитани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину и одговарате на постављена питања. Давање лажног исказа 
представља кривично дело... 

 
Сведок Душко Капелан: Добро. 
 
Председник већа: 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 и текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи 
да да га не понављате: 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.  
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Сведок Душко Капелан: Да.  
 
Председник већа: Добро. Знате што сте овде? 
 
Сведок Душко Капелан: Па знам отприлике, видио сам прочитао сам у ономе 

позиву што сам добио све.  
 
Председник већа: Добро. Је ли познајете овде оптуженог? 
 
Сведок Душко Капелан: Па познајем, како нећу.  
 
Председник већа: Како га познајете, одакле га познајете?  
 
Сведок Душко Капелан: Па познајем пошто је он са мојим братом ишао у 

средњу школу у Петровцу, тако да га познам из Петровца, из града и тако.  
 
Председник већа: Добро, је ли знате поводом чега сте Ви овде, рекли сте да 

знате, је ли знате који је то догађај у питању?  
 
Сведок Душко Капелан: Па знам отприлике шта се ту догађало. 
 
Председник већа: Ајте нам отприлике кажите све што Вам је познато.  
 
Сведок Душко Капелан: Ја сам само чуо значи, то сам чуо из прича тако шта се 

дешавало у Петровцу, и то је то. Иначе нисам био војни обвезник, значи нисам ишао на 
ратиште пошто нога ми је ова краћа 3 цантиметра, оперисао сам је давно и тако да сам 
био слободан, да сам радио у локалу од овога Драгишић Предрага. Значи сви су они 
били војни обвезници, ја сам ето имао ту срећу па нисам ишао, па сам онда и радио, 
тако да сам радио у том локалу и то је то. Углавном сам прву, радио сам прву смјену, 
пошто у другој смјени значи није се радило, тако није било конобара, значи ја сам 
радио само прву смјену.  

 
Председник већа: Добро. Ајте сада да Вас ја што мање питам, да нам испричате 

тај догађај за који Ви претпостављате да сте дошли данас овде, где сте се налазили и 
шта сте десило, шта сте Ви видели, шта сте чули?  

 
Сведок Душко Капелан: То је значи се десило не знам шта да вам кажем, то 

је..., ја сам сам чуо, ја сам био тада у Рашинцу, горе на селу иначе имам кућу, горе су 
ми родитељи живели, пошто ја мислим да је то била недеља да је било, а локал овај 
није радио недељом, значи није било конобара, па сам ја био слободан недељом и тако 
да сам то на селу када сам био чуо сам тако те приче да се десило нека убиства по 
Петровцу и ја сам негде можда око пет, шест сати доле сашао да видим шта има у 
Петровцу, у граду, пошто ми је брат исто био на ратишту па да видим да није не дај 
Боже настрадао и тако нешто, и то је то. Значи то је све што знам.  

 
Председник већа: Када је то било? 
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Сведок Душко Капелан: То ја мислим да је било негде у... ха, 1992. година ја 
мислим да је био септембар, тако је негдје било, сада тачан датум не сећам се ни ја 
више.  

 
Председник већа: Браниоче? 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Да ли можете.... 
 
Председник већа: Само морате микрофон. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ја сам Томислав Вишњић, адвокат, видели смо се 

на улазу малопре али... можете да нам кажете како се звао тај локал у коме сте Ви 
радили? 

 
Сведок Душко Капелан: „Енигма“.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: „Енигма“.  
 
Сведок Душко Капелан: „Енигма“. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: И кажите ми ко је био власник тог локала? 
 
Сведок Душко Капелан: Драгишић Предраг покојни на жалост.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ко је радио у том локалу? 
 
Сведок Душко Капелан: Радио сам пошто значи су сви, значи нико није могао 

радити пошто су већина били на ратишту, значи ја сам радио, био сам главни конобар, 
ја сам малтене радио нон стоп када је требало и тако. 

 
Адвокат Томислав Вишњић: Да ли је још радио неко осим Вас? 
 
Сведок Душко Капелан: Па можда је неко од неких момака у лету, али не 

сећам се, углавном ја сам радио и газда је овај радио када је долазио са ратишта онда је 
он оно мене мало одмјени и тако.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Када је, кажите ми када је овај... да ли сте чули за 

догађај када је погинуло 17 бораца „Петровачке бригаде“? 
 
Сведок Душко Капелан: Чуо сам, ја сам тада био, значи чуо сам то се десило, 

био сам у село Рашиновац горе код родитеља, и то је то.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Је ли то, ако сам добро пратио Ваше излагање, да 

ли сте Ви радили тога дан? 
 
Сведок Душко Капелан: Не, ја мислим тада је била, ако је била недеља, значи 

недеља, недељом локал није радио. Значи пошто није, ја сам морао један имати 
слободан, значи недеља пошто није било, било је слабо иначе посла недељом и тако да 
онда газда је рекао овим данима ради, али недељом значи да не радим.  
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Адвокат Томислав Вишњић: Ви сте рекли да сте касније истог дана отишли у 
Петровац? 

 
Сведок Душко Капелан: Па касније тамо око 5-6 сати ја сам отишао у Петровац 

чисто да се информишем да ми није неко настрадао, брат или неко тако од пријатеља.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, да ли Вам је познат догађај, ајде да 

кажемо да ли сте чули да се у близини овог локала у коме сте Ви радили догодило неко 
убиство? 

 
Сведок Душко Капелан: Па нешто сам оно био начуо чисто али значи нисам 

ништа, пошто нисам био ту значи нисам овај ништа видио нити сам шта... 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Шта сте начули и када сте начули? 
 
Сведок Душко Капелан: Па чуо сам да је било неких убистава, али ништа не.. 

па то значи када сам дошао одозго из села значи негде око 5-6 сати, чуо сам да је било 
неких проблема, убистава, то ме није занимало јер ја нисам баш то волио тако те 
проблеме, и то је то иначе у животу никада нисам направио проблем, нити се када 
потукао нити... 

 
Председник већа: Чује се, већ би нас упозорили, тужиоче немојте да бринете 

Ви, пустите председника већа. Добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, да ли Вам је позната особа Ибрахим 

Балић?  
 
Сведок Душко Капелан: Јесте, Ибрахим Балић ено га и дан данас је у 

Петровцу, буде тамо. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Значи познајете га?  
 
Сведок Душко Капелан: Познам, па да.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Е сада зашто смо Вас позвали, позвали смо Вас  

зато што..., ја ћу судија да покушам сведоку да предочим својим речима део исказа 
Ибрахима Балића да видимо само... 

 
Председник већа: Можете, ако буде спорно онда можете и прочитати. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Па мислим да је онако концизније да скратим... 
 
Председник већа: Добро, добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Зато што..., да не идем у детаље.  
 
Председник већа: Само кажите одакле исказ, пошто имамо са претреса и са.... 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Исказ је са претреса од 05.02.2016.  
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Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: 2016. године.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ибрахим Балић тврди да је тога дана када су ови 

борци погинули, био у кафићу у коме сте и Ви радили.  
 
Сведок Душко Капелан: То није истина, Ибрахим то Бога ми је слагао, иначе 

Ибрахим воли слагати, ено по Петровцу доста има лажних изјава, ја знам имао је баш 
проблема, воли попити, воли све... кажем сто посто можете проверити у полицији... 

 
Председник већа: Како знате, ајте сада када смо већ ту, како знате сигурно да 

није био тада ту?  
 
Сведок Душко Капелан: Па није био зато што локал није радио.  
 
Председник већа: Од кад до кад није радио?  
 
Сведок Душко Капелан: Није значи радио у недељу никако. 
 
Председник већа: Недељом?  
 
Сведок Душко Капелан: Недеља, сто посто. 
 
Председник већа: Како знате да је недеља била? 
 
Сведок Душко Капелан: Па знам отприлике да је недеља била. Значи ја сам 

рекао ако је недељом било значи локал није радио, ако се то десило недељом. 
 
Председник већа: Па кажете ако се десило недељом, то значи ако се десило 

значи да нисте сигурни да у недељу.... Како онда већ сте га квалификовали као лажова?  
 
Сведок Душко Капелан: Зато што га знам сада какав је, сто посто.  
 
Председник већа: Значи ако је била недеља.... 
 
Сведок Душко Капелан: Локал није радио, ја само то значи кажем, ако је била 

недеља значи локал није радио сто посто, јер ја сам био једини радник и.... јест да 
нисам био пријављен значи ништа ту није ме овај газда није осигурао ни, ту сам 
изгубио стажа, али добро... 

 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. 
 
Председник већа: Јесте Ви браниоче проверили да ли је то недеља била, ја сада 

нисам сигуран... 
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Адвокат Томислав Вишњић: Ја мислим да да, судија. 
 
Сведок Душко Капелан: Ја кажем ако је недеља била значи локал није радио.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Знам из исказа других сведока да... онако колико 

се ја сећам мислим да је више њих потврдило да нису радили тога дана, да су били код 
куће. 

 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ибрахим Балић тврди у својој изјави да је био са 

Вама у кафићу, значи да је то била Ваша смена, да се чуло пуцање, и да сте му тада...... 
само тренутак да пронађем...да сте Ви, да Вам је он рекао „бежи Дућа глава се губи“ и 
да је он тада отишао кући, је ли Вам то уопште? 

 
Сведок Душко Капелан: То није истина уопште, сто посто ја ту нисам био, 

ништа, а Ви можете проверити ко је Капелан Душко, а ко је Балић Ибрахим у 
Петровцу, у петровачкој полицији сада тренутно. 

 
Председник већа: А који је Ваш надимак?  
 
Сведок Душко Капелан: „Дућа“.  
 
Председник већа: Тај управо о коме јел... ? 
 
Сведок Душко Капелан: Да.  
 
Председник већа: Прича бранилац, то јест сведок. Добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, рекли сте нам где сте били, нисте били ту 

и тако даље, а рекли сте нам исто тако да сте касније нешто чули, па можете ли да 
кажете суду чега се сећате да сте чули? 

 
Сведок Душко Капелан: А чуо сам да је било неких убистава, али ко је пуцао, 

ко је радио, шта је радио, то нико није оно причао све, нико није хтео рећи тако да ја 
нисам пуно ни запиткивао, ја сам само проверио да није ко настрадао, брат или неко, 
тај дан, није, све је било у реду, океј и ништа не знам.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро, да ли сте чули да се нека од тих убистава 

везују за Драгишић Милана?  
 
Сведок Душко Капелан: Ништа ја нисам, после се нешто причало овај, онај, 

горе, доле, али ништа не знам.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Добро. Судија хвала, немам више питања.  
 
Председник већа: Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан. 
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Сведок Душко Капелан: Добар дан.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А у каквом су сродству власник овог 

ресторана и окривљени Драгишић?  
 
Сведок Душко Капелан: Они су браћа од стрица.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Браћа од стрица... 
 
Сведок Душко Капелан: Овај што је био, значи он је умро Предраг Драгишић, 

они су браћа од стрица.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А где се налази тај ресторан? 
 
Сведок Душко Капелан: Он се налази у центру, па није у центру, значи улица 

Титова, значи одмах преко пута старог хотела значи како да Вам објасним. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А стари хотел се звао „Грмеч“? 
 
Сведок Душко Капелан: „Грмеч“ јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да. Је ли познајете Ви Терзић Сафета 

„Бенџу“, и Зајкић Елдина званог „Клеј“? 
 
Сведок Душко Капелан: „Бенџу“ сам познавао значи, познавао сам тог човека, 

био је вредан знам да је имао неке циркуларе и нешто, и чак сам се знао и овако са њим 
пошто радио сам тај значи посао конобара, знаш сваког, оно већ дуже времена сам 
радио, тако да сам знао.... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А овог другог „Клеја“ јесте њега? 
 
Сведок Душко Капелан: „Клеја“ чуо сам, али нисам га познавао.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Нисте га познавали.  
 
Сведок Душко Капелан: То је значи млађи момак вјероватно неки. 
 

 Заменик тужиоца за ратне злочине: А јесте чули дал` се њима нешто десило и 
шта им се десило? 
 
 Сведок Душко Капелан: Па чуо сам касније да су настрадали. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  А кад касније?  
 

Сведок Душко Капелан: Касније значи кад сам дошо навече чуо сам тако да је 
било неких убистава између осталог да су они настрадали, ал` нисам се ни распитиво ко 
је ни шта је пошто ме то баш није пуно ни занимало тако да.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Чекајте, кажете био је добар човек 

„Бенџо“ неко га је убио, а вас није интересовало ко га је убио и зашто га је убио?  
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Сведок Душко Капелан: А па није се баш пуно смјело питат тад знате како је 

било.. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А од кога сте се плашили да питате?  
 
Сведок Душко Капелан: А, па било је онако оних по граду са пушкама, 

мангупа рецимо неких, са ратишта су долазили, из Бања Луке ово оно наиђе, свашта је 
било, а ја нисам био војни обавезник и одма те другчије гледа знате како је, значи сви 
иду на ратиште ја ту радим, чак сам имо пар пута проблема од наше, од војске, 
провоцирања што не идем на ратиште, ово оно, као што сам ту што радим у локалу што 
не идем у рат и тако.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А јесте познавали Каваз Асима?  
 
Сведок Душко Капелан: Каваз Асима јесам, познајем му и сина и унука и све 

знам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А јел` знате шта се њима десило?  
 
Сведок Душко Капелан: Па чуо сам исто да је... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта сте чули? 
 
Сведок Душко Капелан: Исто да је убит.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А ко га је убио?  
 
Сведок Душко Капелан: Не знам ништа. Ја ту нисам био.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Колико има становника Ваш град? 
 
Сведок Душко Капелан: Молим? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Колико је становника тада имао Босански 

Петровац? 
 
Сведок Душко Капелан: Па имо је 5-6 хиљада становника не знам можда је 

имо и више.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Значи од ове четворице које сам вам 

поменуо, Ви сте тројицу добро познавали и није вас интересовало шта им се... 
 
Сведок Душко Капелан: Па касније, касније се чује прича... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта се чуло?  
 
Сведок Душко Капелан: Па чуло се приче да је пуцо овај, да је пуцо онај, 

било... 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ко да је пуцо? 
 
Сведок Душко Капелан: Да је нека војска наишла из Бања Луке да је пуцала... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  У кога?  
 
Сведок Душко Капелан: У те људе.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  У Каваза.  
 
Сведок Душко Капелан: Да, ал` ја то стварно не знам значи... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А јесте причали нешто са Предрагом 

Драгишићем? 
 
Сведок Душко Капелан: О тим темама никад нисам хтио причати, то ме није 

занимало јер стварно моја породица је значи... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А како да вам поверујемо да недељом 

није радила кафана?  
 
Сведок Душко Капелан: Зато што сам ја сам био ту, ту сам радио и моро сам 

имати један дан слободан, пошто сам значи ја сам..., жена и дјеца су ми била горе на 
селу у Рашиновцу значи и ја сам горе живио са родитељима то је 3 километра од 
Петровца, тако да сам значи недељом моро мало остати с родитељима... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А кад је била највећа гужва у кафани 

викендом или радним данима? 
 
Сведок Душко Капелан: Па радним данима, кад пођу на ратиште, недеља ево и 

дан данас значи слабо нигде нема никога у Петровцу све је то нула бодова, а значи 
овим данима зависи све... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако сте имали посла викендом то недеља, 

зашто сте онда силазили у град? 
 
Сведок Душко Капелан: Навече сам сишо да видим да није ко настрадо, брат 

или неко... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А како сте уопште чули да је неко 

страдао? 
 
Сведок Душко Капелан: Покојни отац је дошо, реко, он је био доле у селу у 

продавници некој и каже у Петровцу је било неких убистава и тако да сам ја онда 
отишо проверити да ми није брат настрадо.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А што би Ваш брат страдао међу 5-6 

хиљада људи откуд вам то... 
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Сведок Душко Капелан: А не, не, на ратишту, тад су на ратишту настрадали 
борци Републике Српске.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па чекајте, Ваш брат, па зар није отац који 

је био у граду питао ко је страдао ? 
 
Сведок Душко Капелан: Није, он је био само у томе селу у продавници значи 

није он ишо у град, он није знао ништа, већ сам ја онда значи отишо до града да 
провјерим да није ко настрадо од..., брат ил` не дај боже ко.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А где сте проверили?  
 
Сведок Душко Капелан: Доле по граду.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А где?  
 
Сведок Душко Капелан: Па рецимо кафић „Лисац“, кафе „Лисац“, доле пред 

болницом сам ишо пошто је било ту рањеника, било мртвих и тако.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А кога сте питали?  
 
Сведок Душко Капелан: Па пито сам ови војника што су били рецимо.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта сте питали? 
 
Сведок Душко Капелан: Па пито како ми је Кнез брат да није настрадо, да није 

рањен, е то је то.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте пре овога причали са неким од... у 

вези овог догађаја?  
 
Сведок Душко Капелан: Не, не, у вези овог задњег случаја ништа, само сам 

причо како ћу доћи... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А како сте се сетили да је то била недеља? 
 
Сведок Душко Капелан: Па ја само кажем значи ако је било, значи локал није 

радио недељом... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако не знате... не знате, не знате датум, не 

знате чак колико месеца сте се... а знате да је била недеља, како то?  
 
Сведок Душко Капелан: Ја сам реко ако је била недјеља локал није радио тад, 

ако је била.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако је био радни дан онда? 
 
Сведок Душко Капелан: Ја ништа значи нисам видио значи ако је био радни 

дан значи ја ништа нисам видио, то се радним даном сигурно није десило док сам ја био 
ту, значи док сам ја радио у мојој смјени до 2 сата, сем недјеље.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  А после 2? 
 
Сведок Душко Капелан: После 2 је то било затворено, некад газда дође с 

ратишта па отвори.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако се десило после 2?  
 
Сведок Душко Капелан: Не знам стварно, стварно значи ја... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Немам више питања.  
 
Председник већа: Имате Ви питања да не заборавимо Вас? Не. Онда ћу ја, па 

питања, а јел` Ви знате где су убијени овај Терзић Сафет и Зајкић Елдин, где је место 
где су они убијени? 

 
Сведок Душко Капелан: Ја сам чуо да су доле према базену негде убијени, 

онде око фирме неке, била је пластика онде нека стара фирма, то је значи доле испод 
старог хотела... 

 
Председник већа: Да ли се из кафића где сте Ви радили као конобар види тај 

део града?  
 
Сведок Душко Капелан: Па не знам тачно где су убијени, ако су овамо значи 

на улици, пардон, на сред улице онда се види, ал` ако су рецимо негде овамо са стране 
значи не може се видети од... 

 
Председник већа: А јел` знате шта су они радили кад су убијени? 
 
Сведок Душко Капелан: Не знам стварно.  
 
Председник већа: Не знате из приче.  
 
Сведок Душко Капелан: Не знам.  
 
Председник већа: Дакле може да се, може бити случај да ви и нисте видели ако 

су они и убијени радним даном? 
 
Сведок Душко Капелан: Па ако су значи доле иза хотела ако је завучено мало 

значи онда се не може видети са овог прозора рецимо.  
 
Председник већа: А зашто онда кажете да ако сте ви радили онда ништа нисте 

видели.  
 
Сведок Душко Капелан: Па нисам мого видети... 
 
Председник већа: Онда да се ништа није десило или... 
 
Сведок Душко Капелан: Нисам мого видети, значи ако се нешто десило нисам 

мого видети ако су убијени доле иза зграде.  
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Председник већа: Добро. А да ли бисте чули нешто?  
 
Сведок Душко Капелан: Чуло би се вјероватно, значи сто посто би се чуло да 

сам, да је то било.  
 
Председник већа: Добро. А јел` знате неког са надимком „Рамбо“? 
 
Сведок Душко Капелан: „Рамбо“.  
 
Председник већа: Да.  
 
Сведок Душко Капелан: Па звали су онога Кићу неког „Рамбо“ из Крљеуше.  
 
Председник већа: И јел` вам познато његово кретање тих дана?  
 
Сведок Душко Капелан: А то је био један, како да вам кажем, силеџија, ватио 

се пушке чак је... малтретиро је људе рецимо дође у кафану пар пута је дошо код мене 
наручи пиће не плати, пушку носа, митраљез је носо по кафанама, пријетио људима, 
ето какав је то био човек значи то је било, рат је дошо, дошло његово време значи није 
био човек малте не нормалан и то је то.  

 
Председник већа: Добро. Још неких питања? Нема. Нема. Тражили сте 32.754 

динара трошкова.  
 
Сведок Душко Капелан: Имају рачуни све ја сам значи тамо платио, приватно 

сам платио... 
 
Председник већа: А шта је ово превоз 30.000,00, то ми није јасно?  
 
Сведок Душко Капелан: 500 марака док ме човек дотеро из Петровца, ја нисам 

мого, не могу аутобусом путовати, моро сам аутом. Ја сам значи своје паре дао, рачун 
имам, имам све... 

 
Председник већа: Колко је 500 марака ових конвертибилних... 
 
Сведок Душко Капелан: Да.  
 
Председник већа: Колико је то у еврима?  
 
Сведок Душко Капелан: 250 еура.  
 
Председник већа: Тамо и назад?  
 
Сведок Душко Капелан: Да. А Ви морате погледати ево имам ја овде из 

болнице, морате погледати моје ноге какве су вене, кук значи требам сад операцију на 
Сарајеву, никако нисам мого аутобусом доћи путовати.  

 
Председник већа: И он вам је и рачун дао за то јел`?  
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Сведок Душко Капелан: Да. тражио сам ја рачун да могу код вас правдати, што 
би ја своје паре даво мислим не знам како год Ви, и још... 

 
Председник већа: Добро, не, не, имате право на трошкове него нешто ми,  зато 

што долазе сведоци из разних крајева и достављају неке трошкове.... 
 
 
   
 
ЗБОГ НЕСТАНКА СТРУЈЕ У ЗГРАДИ СУДА, ГЛАВНИ ПРЕТРЕС НИЈЕ 

СНИМАН ДО КРАЈА, ТЕ СТОГА НЕМА НИ НАСТАВКА ТРАНКРИПТА КОЈИ ЈЕ 
САСТАВНИ ДЕО ЗАПИСНИКА О ГЛАВНОМ ПРЕТРЕСУ, А КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У 
КЊИЗИ 3 СПИСА К.ПО2 13/14, РУКОМ НАПИСАН. 
 
 
 
Записничар                                                                                 Председник већа-судија  
 
   

 


