
 1 

К.По2 4/2018 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

19. СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  
 

 
 
Председник већа: Добар дан свима, седите молим вас.  
 
Председник већа објављује наставак главног претреса у предмету Вишег суда у 

Београду, Одељења за ратне злочине, под службеним бројем К.По2 4/18 против 
оптуженог Стојановић Небојше, због кривичног дела ратни злочин против ратних 
заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ, а по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО 
број 3/18 од 13.07.2018. године.  

 
Веће поступа у неизмењеном саставу.   
 
Председник већа констатује да су на главни претрес приступили: 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине у Београду, Душан Кнежевић,  
 
оптужени Небојша Стојановић присутан са браниоцем адвокатом Миланом 

Милосављевићем. Колега Минић није дошао је ли? Добро.  
 
Није приступио бранилац оптуженог Небојша Стојановића адвокат Момчило 

Минић уредно позван.  
 
На главни претрес су приступили сведоци Синиша Недић, Душан Тошић и Иво 

Сенковић.  
 
На главни претрес нису приступили сведоци Слободан Деспотовић који се јавио, 

рекао да је болестан, да није у стању да дође у Београд на суђење, али да је спреман да 
да исказ видео линком.  

 
Није приступио сведок Славољуб Круљ, уредно позван.  
 
Није приступио сведок Бранислав Ивановић, вратила се повратница поште да је 

преминуо.  
 
Није приступила сведок Мира Старчевић, уредно јој уручен позив.  

 
Како су испуњени услови за одржавање главног претреса, председник већа 

доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Да се главни претрес одржи наставком доказног поступка.  
 
Главни претрес је јаван. 
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На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП-а, врши се тонско снимање главног 

претреса, и транскрипти аудио записа су саставни део записника о главном претресу. 
 
Прелази се на  

 
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
У доказном поступку веће доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
одређује се извођење доказа испитивањем у својству сведока Ива Сенковића, 

Славољуба Круља и сведока Душана Тошића.  
 
Молим? Пардон, не Славољуба Круља, него Синише Недића и сведока Ива 

Сенковића.  
 
Прозовите ми сведока Иву Сенковића. 
 
Овај сведок је прошли пут био долазио када смо радил поподне, али је био 

закаснио, ми смо већ били претрес одложили, па сам га ја срела доле на улазу.  Приђите 
овде само укључите то црвено дугме на средини. Добар дан.  

 
Сведок Иво Сенковић: Добар дан. 
 
Председник већа: Иво Сенковић је ли? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Пред судом се налази сведок ИВО СЕНКОВИЋ, чији се идентитет утврђује 

увидом у личну карту Босне и Херцеговине, број ОЕОМОО3КК издату у Полицијској 
станици у МУП-у Оџаци.  

 
Ево изволите. Сенковићу добар дан. 
 
Сведок Иво Сенковић: Добар дан. 
 
Председник већа: Ви ћете данас бити саслушани као сведок, ради се о убиству 

лица Ивана Сиврића 1992. године у Кожуху. Пре него што почнемо да разговарамо, 
само да видим Ваше личне податке, Ви сте давали овде исказ пред Тужиоцем за ратне 
злочине на записнику од 13. априла 2017. године, да ли су Вам исти лични подаци, 
адреса је ли ово Маршала Тита 110, Оџаци?  

 
Сведок Иво Сенковић: Ништа се није мењало. Све је исто.  
 
Председник већа: Ништа, е добро. Добро.  
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Сведок Иво Сенковић, са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом 
за ратне злочине КТИ број 3/16 од 13.04.2017. године. 

 
Да ли познајете овде оптуженог Небојшу Стојановића, да ли сте са њим у 

сродству или завади?  
 
Сведок Иво Сенковић: Никог ја овде не познам.  
 
Председник већа: Добро. Несродан, незавађен. Сведок опоменут у смислу члана 

95 ЗКП-а да је дужан да говори истину, да не сме ништа да прећути, а затим се 
упозорава да давање лажног исказа представља кривично дело за које је предвиђена 
казна затвора до 5 година. Сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена 
питања, ако је вероватно да би тиме изложио себе или лице из члана 94 став 1 Законика 
о кривичном поступку, дакле своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу.  И сведоци полажу заклетву, ја ћу Вам је 
прочитати, а Ви ћете рећи да ли прихватате, текст заклетве гласи за сведока: заклињем 
се својом чашћу да ћу о свему што будем питан говорити само истину и да ништа од 
онога што ми је познато нећу прећутати, је ли прихватате?  

 
Сведок Иво Сенковић: Прихватам. 
 
Председник већа: Добро. Реците ми овако, Ви сте давали исказ у вези овог 

догађаја на записнику пред Тужиоцем за ратне злочине 13.04.2017. године овде, је ли у 
Тужилаштву?  

 
Сведок Иво Сенковић: Па да... 
 
Председник већа: Видео линком? 
 
Сведок Иво Сенковић: Не знам то је  из... 
 
Председник већа: То је било видео линком... 
 
Сведок Иво Сенковић: Из Добоја.  
 
Председник већа: Добро значи видео линком, а реците ми јесте Ви давали у вези 

овог догађаја неки исказ у Центру за јавну безбедност у Добоју, јесте ишли тамо?  
 
Сведок Иво Сенковић: Јесам. Инспектори су долазили у Оџак па смо ту у 

полицијској станици  узимали су изјаве... 
 
Председник већа: Да, пише у полицијској станици Оџак.  
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Председник већа: Је ли се сећате када је то било? Овде на записнику пише 

09.01.2011.?  
 
Сведок Иво Сенковић: Могуће, али не смијем рећи... 
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Председник већа: Добро, је ли Ви остајете при овим исказима које сте дали и у 
Центру за безбедност и са тужиоцем за ратне злочине путем видео линка? 

 
Сведок Иво Сенковић: Остајем, то је оно што знам, ако треба још нешто 

дадатно.  
 
Председник већа: Добро, реците ми овако, да нам мало кажете уводни део па ће 

Вас после тужилац питати и браниоци и оптужени ако шта има питања, да нам кажете 
шта сте Ви радили тада 1992., где сте радили, шта сте, јесте ли шта радили поводом овог 
случаја, да ли, шта Вам је познато онако у слободном једном излагању онолико колико 
се сећате, знам да је прошло доста времена, али оно што се сећате?  

 
Сведок Иво Сенковић: 1992.  
 
Председник већа: Па да, када је ово све се дешавало.  
 
Сведок Иво Сенковић: Ја сам од овог случаја учествовао на ексхумацији и 

касније обдукција, идентификација и то. Непосредно пре тога у полицији сам, уствари 
пошао радити од 01.04.1997. оно прикупљање, сазнања и све... 

 
Председник већа: Ви сте у то време радили у полицији?  
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Председник већа: У ком својству, шта сте били? 
 
Сведок Иво Сенковић: Као крим инспектор.  
 
Председник већа: Као криминалистички инспектор? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Председник већа: Где то, у полицијској станици? 
 
Сведок Иво Сенковић: Полицијска управа Оџак. 
 
Председник већа: Оџаци. Добро, и радили сте на ексхумацији? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Председник већа: Добро, је ли можете да нам опишете како је то било, ко је са 

Вама ишао, шта је било оно што сте радили? 
 
Сведок Иво Сенковић: Па било је, то је била једна од више ексхумација, имали 

смо и прије тога и после тога. Тај дан је била првенствено заказана, трабала је бити 
ексхумација на градском гробљу у Модричи, у нас у БиХ постоје Комисија за тражење 
несталих, има бошњачка, муслиманска страна, хрватска, српска.  

 
Председник већа: Састав те комисије, је ли? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да. Тако да... 
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Председник већа: Све три стране? 
 
Сведок Иво Сенковић: Свако своје заступа када је ексхумација припрема и то. 

Тај дан је било, бошњачка је страна наводно имала нека сазнања као масовна гробница 
да постоји на градском гробљу у Модричи, и договорена је ексхумација, све оно по 
процедури као и све остале, међутим ту покушавало се, копало, они су по нама и ми смо 
видели касније да су они неприпремљени дошли ту, од тога се одустало, није било 
ништа. Мало је ту било и препирке између тог бошњачког члана и српског, што су ови 
напамет ваљда су они на телевизији вече прије најавили како ће бити то масовна 
гробница ексхумација и шта, није од тога ништа, и на крају се одустало, видело да од 
тога нема ништа, да напамет не вреди, нема никаквих сазнања. После тога су хрватски 
представник Комисије за тражење несталих Јерко Радић, чини ми се да се Радић 
презива, договорио са српским овим представником Слободаном Деспотовић, да одемо 
макар да извршимо ексхумацију онда Ивана Сиврића у мјесту Кожухе, на локалном 
путу Модрича - Добој, што је и пристало се. Кренули смо на ту ексхумацију, господин 
Деспотовић је предводио пошто он има информација више него ми. Дошли смо у мјесто 
Кожухе, нека је кафана била сеоска, ту смо стали, он је ушао унутра са неким младићем 
изашао је са њим, који нас је одвео на мјесто гдје би требао бити гроб Ивана Сиврића. 
Чуо сам само тај младић је ограђивао се ваљда пред нама пошто је видио да нас има са 
стране, „ја га нисам убио, ја немам са тим ништа, мени је само наређено да га укопам“, 
ми нисмо ни придавали значаја томе, циљ је био пронаћи посмртне остатке да не би 
свједоке застрашивали, доводили у неугодност, нисмо придавали значаја, ја сада не знам 
ни ко је тај младић, нити би га могао познати. Одвео нас је негде једно километар и по 
од локалног пута, значи јужно из смјера Модриче према Добоју на лијеву страну значи 
пута једно километар и по. Дошли смо нека је шума, почиње шумарак, знам да је било 
подводно, да је воде било и ми смо мало неприпремљени били, кренули у ципелама па 
смо морали газити, али оправдање није да се одустане, тако да је било мало и теже и на 
то показано мјесто када се приступило копању, пронађени су  посмртни остаци, мало је 
онако било из воде, претпостављам да има фотодокументација, да је и то вјероватно 
забиљежено. Посмртни остаци су извађени, пронађено је остаци униформе пошто су 
била сазнања од родбине да је он отишао задњи пута када је од куће отишао 03.05. да је 
имао црну кошуљу, црне хлаче, кожне чизме, пронађени су онај еластични дио око 
појаса од хлача, један џеп, рубови црних ногавица, и нека мајица са црним и зеленим 
неким пругама, што су на идентификацији сестра и отац прихватили да је његово. 
Извршена је обдукција, идентификација треба описиват, мислим то је оно што сам ја 
видио... 

 
Председник већа: Да, да, што сте... 
 
Сведок Иво Сенковић: И док је обдукцију доктор ради нормално доктор 

патолог, овлаштени судски вјештак, он ради свој дио посла, а ми се не мјешамо у 
његово, ми свој дио радимо али пратимо једни друге, оно што сам могао видјети и сам 
да је на лобањи, што је доктор док је прегледао уочљиво је да је назад на потиљку негдје 
више десно да се уочавају двије прострелне рупе, највјероватније од пројектила 
пјешачког наоружања неког, док је на предњем десном дјело негдје чеоном тјеменом 
избило онако, каже ишчепило негдје комад лобање, негде чини ми се 13 са 7 
центиметара и тако негде већи комад. На лијевој руци на подлактици ломови су настали, 
што је и патолог претпоставља и ми смо онако претпоставка да је вјероватно заклањао 
се док је неким тврдим тупим предметом да ли га је неко тукао, наносио повреде, па је 
највјероватније да ли је блокирао шта, мислим то је претпоставка. Доктор је утврдио 
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остало оно висина да би требала бити негдје по оним његове литературе, не знам узима 
крајеве ребара и неке кости па утврђује да би требала бити старост негде од 20 до 23 
особе, да је мушка особа у питању, да је висина по мјерама тим и табелама да би требала 
бити негде висина око 184 центиметра, што је поклапало се отприлике са подацима 
Ивана Сиврића, стим што је при идентификацији било, уствари при обдукцији, на негде 
код колена, код зглоба нека коштана израслина је постојала, нешто у виду као воштана 
свијећа, па када цједи се восак са стране, оно нешто је тако воштано мало чудно нам је 
било и необично, можда дужине 4-5 центиметара, оно као кост у течном стању да се 
слијевала па се окоштала. Знам да је доктор оца питао јел имао неку повреду нешто од 
чега је могло бити то, знам да је отац потврдио да је имао јаку опекотину као дијете на 
том мјесту, тако да је и то био један од индикатора при идентификацији, поред онога 
зуби, чини ми се доле десно да ли је четворка избачен, не знам било је пар зуби са 
каријесом, ти остаци одјеће и то све, тако да су отац и сестра прихватили, нађено је и 
остаци косе негде 10-так центиметара црне косе уз лобању, тако да су прихватили 
неспорно без икакве дилеме да би томогао бити Иван Сиврић, син, односно брат. Не 
знам шта.... 

 
Председник већа: Јесте Ви сачињавали записник о ексхумацији? Нисте Ви, то је 

истражни судија, али Ви сте били присутни, јесте Ви неку белешку сачињавали или 
нешто?  

 
Сведок Иво Сенковић: То има, забиљешке смо писали, не знам шта све, 

забиљешка је о томе, судија је записник правио, патолог свој записник, не знам шта.... 
 
Председник већа: Је ли била снимана ексхумација, фотографисана?  
 
Сведок Иво Сенковић: Јесте. Јесте, пошто сам ја отишао у граничну полицију 

негде 2000. касније кад  је то предмет уступљен МУП-у Републике Српске, не знам шта 
је све предато, тако да не знам фотодокументација претпостављам да је то предато.... 

 
Председник већа: Је ли са Вама био овај Емир Хавић? 
 
Сведок Иво Сенковић: Јесте, Емир Хавић је био крим техничар.  
 
Председник већа: А је ли Вам познат Митхат Омербашић? 
 
Сведок Иво Сенковић: Јест познат, он је крим.техничар. 
 
Председник већа: И он крим техничар.  
 
Сведок Иво Сенковић: Био је међутим нажалост болује од рака, дани су му сада 

у питању и мало је чудно да њега није позивано као свједока, када смо ми не знам видео 
линком сво свједочили и све, а он је био и доста радио око тог предмета, иначе све 
остале предмете он је ажурирао и то скупљао. 

 
Председник већа: Добро. Је ли се сећате ову службену забелешку, односно 

белешку када сте то сачињавали, је ли то било на дан ексхумације или сутрадан, или 
када?  
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Сведок Иво Сенковић: Па ја  мислим да није на дан ексхумације, пошто је се 
радило до касно навече и радило се вани на терену јер је касније бивало то и у кругу 
полицијске станице шатор направљен. 

 
Председник већа: Ту је вршено шта, идентификација је ли? 
 
Сведок Иво Сенковић: Ту је идентификација вршена. 
 
Председник већа: У Оџацима? Је ли то у Оџацима?  
 
Сведок Иво Сенковић: Оџак.  
 
Председник већа: Оџак, да, да.  
 
Сведок Иво Сенковић: Вршена је идентификација и ту је уједно и доктор, он је 

иначе при ексхумацији, доктор присуствује он кости те и преузима, ови радници који 
дају он склапа костур, одмах се може видјети да ли нешто недостаје и аутоматски он и 
прегледа кости, оштећења и то све биљешке себи прави, онда је он сутрадан ту у шатору 
имамо и услове, касније ту откуца и своје те записнике, мјерења та, литература му треба 
то старост, висина и то све и ако ја мислим то више је била ствар идентификације, али у 
тим записницима он с обзиром да доста пута буде гдје су као НН док се не изврши 
идентификација, па он и то ради и онда настави тад дио одрађује ту. 

 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Иво Сенковић: И уједно он и при идентификацији мислим мало је 

незгодно када уђе родбина, неко преузети  да дамо врећу костију и да кажемо је ли ви 
прихватате да је ово, него он и костур тај сложи, сада да ли он то са судом договара да је 
то његова дужност, да ли он ту људски иде, ми лаички онако када би то сложили не 
знам... 

 
Председник већа: Је ли знате како се звао тај доктор патолог? 
 
Сведок Иво Сенковић: Анто Блажановић, ми смо њега по надимку Диди сви 

звали, а ријетко смо име спомињали. 
 
Председник већа: Тужиоче је ли има питања? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Нема.  
 
Председник већа: Одбрана је ли има питања?  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Милан Милосављевић. Ви сте бивши 

полицијски службеник? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: На којој територији сте радили као полицијски 

службеник? Територији кога места, ког МУП-а? 
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Сведок Иво Сенковић: Радио МУП Федерације Жупаније Посавске, Полицијска 
управа Оџак.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Оџак. Колика је удаљеност од Оџака до 

Модриче?  
 
Сведок Иво Сенковић: Од Оџака до Модриче негде 7-8 километара. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: А од Модриче до Кожуха? 
 
Сведок Иво Сенковић: Па не би вам смио рећи, па претпостављам можда око 

20-так, 25 али то онако претпоставка не смијем рећи сигурно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Отац покојног Ивана Сиврића је, шта је био по 

занимању?  
 
Сведок Иво Сенковић: Полицајац.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А у ком месту је он радио? 
 
Сведок Иво Сенковић: У Оџаку.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је радио пре рата? Пре 1992.? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да, прије рата, прије рата.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте Ви радили пре 1992.? 
 
Сведок Иво Сенковић: Не. Ја сам од 1997.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Од 1997.   
 
Сведок Иво Сенковић: Познам онако мало је то мјесто, па ми у малим мјестима 

познамо, поготово не познавати полицајца који је пензију зарадио, из виђења. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Мене занима део Вашег сведочења који се 

односи на сазнање оца покојног Ивана Сиврића, који се догодио, на који начин је 
страдао његов син, сазнање да је ко извршилац, на који начин је извршено, да вам је.. по 
Вашем исказу је отац Вам његов је то саопштио, па ме занима ако можете мало ближе 
око тога? 

 
Сведок Иво Сенковић: То је приликом идентификације па већ када је и 

прихватио, и мало је оно као и сваки родитељ макар је олакшање кости када нађе да 
може кости сахранити, па је онако опуштено и разговарали смо, и ми смо нормално, 
треба схватити родитеља који је изгубио дјете и сестру која је брата изгубила, онда је он 
причао како је, уствари 03.05. да је Иван негде око 20 сати отишао у Модричу, имао је 
дјевојку, отишао је посудио је од неког рођака Марка Андрић неку „Тојоту“ швицарска 
регистрација, отишао је дјевојци, да су га у Модричи заробили Рајко Савић и његов син 
Милорад звани Бекрија чини ми се, да је заробљен скупа са Хасаном, да ли ће бити 
Дудић, или не смијем рећи презиме сигурно. И Хасан јел` ме презиме да не кажем, и да 
има информацију да се наводно Душан Тошић звани Луис хвалио како је испунио Ивану 
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последњу жељу јер му је пуцао у главу, након што га је овај молио да га убије. Е то је 
наводно његово сазнање, сад ја не могу, то је оно што је он изјавио ту, сад ја не знам... 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Само мени је битно време када сте 

разговарали са њим, је ли то током ексхумације? 
 
Сведок Иво Сенковић: Идентификације. Идентификација је била значи 21-ог 

идентификација када је већ они, отац и сестра, када су прихватили да су посмртни 
остаци да јесу Ивана Сиврића, онда смо онако још док је то се спремало, не знам и 
погребно то друштво и то све да се то оно у сандуку да остане, припремало, ту се он 
задржао сат, два и разговарали смо о томе и онда је он то испричао да он има те 
информације, сад... ја не знам.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: У свом исказу сте навели да је он те 

информације стекао личним познанствима између, са територија Оџака и Модриче, па 
да ли су, моје питање би било да ли је могуће да су то информације његових неких 
пријатеља који се тичу полицијског рада или обзиром да се ради о блискости? 

 
Сведок Иво Сенковић: Па по томе он, јер је он полицајац, подоста Оџак и 

Модрича једно до другог да кажем ми овако доста познамо једни друге из Оџака у 
Модричи, сад мала су то мјеста и то се комуницира, доста је свјета у оно време како је 
било, не знам пошто је Срби су напустили Оџак, отишли, доста их је остало у Модричи, 
свако је настојао бити негдје опет у близини мјеста одакле је отишао, а контакти били 
колеге бивше да ли полицајци, да ли, сви смо ми у неким фирмама радили, и није нам 
значило што је неко Србин, Муслиман, Хрват, да смо ми престали комуницирати оно ко 
нам није направио никакво зло, тако да је те комуникације, он је преко својих тих 
пријатеља, познаника пријератних полицајаца и то, наводно.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Мени је битно што се тича Хасана тог који је 

још био заробљен, да ли имате податке да ли је он исто страдао, да ли је преживао, да ли 
је причао нешто још о Хасану том или не? 

 
Сведок Иво Сенковић: Па не могу рећи, а нисам размишљао да ли је.... сада не 

знам да не говорим напамет, да ли је и он настрадао, па онда можда је зашто је баш 
споменуо са Хасаном, не смијем рећи сада... има пјевач Хасан Дудић па можда ме вуче 
Хасан је, а презиме не смијем рећи. Мора бити у документацији ту то је наведено ми 
смо те, ја сам забиљешку правио, оно што сам чуо пренио сам на то.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли Вам је познато тада у мају, тојест да ли 

је отац говорио припадници којих јединица су заробили његовог сина и да ли Вам је 
познато на Модричу припадници којих јединица су учествовали тада у нападу на 
Модричу?  Да ли је регуларна војска? 

 
Сведок Иво Сенковић: Није, нисмо бар том приликом мени није гворио да ли је 

разговарао, рекао је само да има информацију да га је у Модричи, да су га заробили, 
ухапсили тај Рајко.... сад заборави, малоприје сам спомињао и његов син Милорад, да су 
они и ово, а није спомињао ни  које формације, барем са мном није о томе разговарао и 
није ни било прилике да причамо о војним формацијама и нечему.  
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Адвокат Милан Милосављевић: Мене занима обзиром да сте сада споменули 
да су фрагменти одеће остали, а увек се спомиње мајица та залено црна, да ли је она 
остала цела или је остала исто у фрагментима? 

 
Сведок Иво Сенковић: Остало је да не кажем цјела, остао је велики број, и 

овако када се каже са тим црвено зеленим линијама, каже се обична, међутим необична 
је мајица, мислим рјетка је за видјети, некако имала је и та боја зелена некака не знам се 
изразити младалачка зелена и те боје, специфична је била, није била овако нешто са 
пругама класично па да можемо рећи доста таквих је могло имати, баш је била мало 
необичан дезен и боје, тако да сестра чим је видела ту из прве је рекла јест његова 
мајица, није ни размишљала ни гледала. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Мене занима степен очуваности мајице? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекао је. 

 
Председник већа:  Па рекао је, већим делом је била очувана, тако је рекао. 

 
Сведок Иво Сенковић: Већим, већи дио мајце у односу на ово остало кажем да 

је од  хлача остао ластиш око појаса, један џеп и негде рубови ногавица, мајца је остала 
великим дијелом, да ли је ствар материјала ил не знам чега. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Мене би само занимало питање што се тиче и 

даље те мајце, да ли је на мајци било било каквих рупа што се тиче од метака да се 
могло видети или је мајца била делимично што ви кажете у комаду? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли се сећа... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ок, да ли се сећа. 
 
Председник већа:  Да ли се сећате? 
 
Сведок Иво Сенковић: Па не могу рећ да сам видио, не сјећам се, вјероватно да 

сам то запазио остало би у сјећању, она није остала нова, и она је дјелом пропала, али не 
могу ријећ, запазило би се то да је од метака, да је од нечега, неко би скренуо пажњу и 
коментарисали би вјероватно. Сад не могу рећ ни јес ни није. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Питање, да ли оперативац са подручја Оџака 

има право ексхумације да врши доказне радње, то јест на територији другог суда? 
 
Сведок Иво Сенковић: То је било Комисија за тражење несталих на нивоу БиХ, 

они су међусобно договарали те ексхумације и увијек би био представник. Значи ако је 
ово сад био Иван Сиврић је био Хрват, то је тражио овај из комисије за нестале 
представник хрвата, никад није било да, домаћин је представник, српски представник 
Слободан Деспотовић. Значи то је договорено на суду, полиција локална ако је сад 
ентитет Републике Српске значи на подручју Модриче ил Добоја, у обезбеђењу лица 
мјеста и присуства буду полицајци локални чија је мјесна надлежност, док су ови који 
раде на ексхумацији раде само ексхумацију, даље, и то су инспектори у цивилу, 
криминалистички инспектори значи у цивилу наступају, а локална полиција обезбјеђује. 
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Адвокат Милан Милосављевић: Ја бих само још једно питање да ли је сведоку 
познато да је став Федерације Босне и Херцеговине, Федералног тужилаштва 
Федерације Босне и Херцеговине из Сарајева, да је заузет став да није дозвољено 
позивање, да није дозвољено провођење било којих радњи и да се преноси стварна и 
месна надлежност тужилаштва, односно да није дозвољено у конкретном случају да 
Кантонално тужилаштво или било које друго, врши ексхумације на било ком другом 
месту надлежном тужилаштву. 

 
Председник већа:   Не знам неки став. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: То је став Федерације Босне и Херцеговине 

Федерално тужилаштво Сарајево, број КТА 95/10 од 03.06.2010. године. 
 
Председник већа:  То је касније, 2010. Кад се ово дешавало. 
 
Сведок Иво Сенковић: То је касније, касније то и та Комисија за тражење 

несталих постала је и јединствена. 
 
Председник већа:  А ово је било '98. 
 
Сведок Иво Сенковић: Ово је '98., ово су били ентитетски представници, 

представници значи народа по националној основи. Значи представник Хрвата, Срба и 
Бошњака, касније је то постала јединствена, не знам колко сте можда могли пратит, сад 
има ту и препуцавања око тога ко је  задовољан, незадовољан, сад је то промијенило се 
то, сад се више не иде на овај начин како што се прије радило. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Немам више питања, хвала. 
 
Председник већа:  Захваљујем колега. Оптужени имате ли Ви питања за 

сведока? Имате. Станите овде, укључите микрофон и обратите се. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан господине. 
 
Сведок Иво Сенковић: Добар дан. 
 

 Оптужени Небојша Стојановић: Били сте на месту ексхумације где је покојник 
сахрањен. 
 

Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Да ли сте вршили само део где је сахрањен или 

и околицу? 
 
Сведок Иво Сенковић: Само део гдје је сахрањен, пошто је ту показано и 

испоставило да нисмо морали тражит, да је баш било прецизно. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Сем посмртних остатака и одеће коју сте 

нашли, да ли сте нашли још нешто? 
 
Сведок Иво Сенковић: Осим овога што сам споменуо остатака одјеће и... 
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Оптужени Небојша Стојановић: Да ли је било чаура од метака? 
 
Сведок Иво Сенковић: Нисмо, нисмо нашли, што не могу рећ да није  било, да 

вам кажем, чак и у записнику патолога спомиње се да пар сегмената шака, то су ситне 
кости, недостају, с тим што не каже, да нису пронађене у ствари, не значи да је нешто, 
вода је била, не знам на фотографијама јел то приказано, кад је ископано да су морали 
радници рукаве до рамена да се, и у води је се пипало све, тако да и тих пар ситних 
костију споменуто је да недостају, с тим што не каже се да је, нису пронађене у ствари. 

 
Оптужени Небојша Стојановић: А каква је полицијска процедура приликом 

екхумације једног места где је неко убијен, сахрањен? 
 
Сведок Иво Сенковић: Полицијска процедура? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Да. Да ли се врши комплетна претрага терена 

или само на основу дојаве и то је то? 
 
Сведок Иво Сенковић: Не, не, пошто је циљ ексхумација и иде се, кад се 

располаже са информацијама, прво се информације прикупљају, не иде  се напамет, не 
би било ефекта ни..., иде се директно ту гдје информација има ту се иде, тамо где није 
сигурно покушавано је, било је других мјеста гдје је некад ишло и багером. 

 
Оптужени Небојша Стојановић: Имам још једно питање. Не морате да 

одговорите ако нисте. Ви као професионалац у полицији, дуго нисте радили, да ли ви 
сматрате да је та особа која је убијена ту убијена на том месту или не? 

 
Сведок Иво Сенковић: Не знам то. 
 
Председник већа:   То сад. 
 
Сведок Иво Сенковић: Не знам то. 
 
Председник већа:   Добро, добро. 
 
Сведок Иво Сенковић: Ја сам на ексхумацији био, мислим не могу сад. 
 
Председник већа:   Он то не може да....Да. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Ако је професионалац ... 
 
Председник већа:   Па професионалац али то... 
 
Сведок Иво Сенковић: Па не могу, нама је циљ био пронаћ, мислим тешко је 

било након онолико година... 
 
Председник већа:   Добро, јел нема више питања? Добро. Сенковићу имате ли ви 

још нешто да кажете а да вас нисмо питали, да сте се сетили евентуално нешто још, или 
сте углавном рекли све што се сећате? 

 
Сведок Иво Сенковић: Па отприлике то је то, ако нешто неко пита, ако знам 

одговорит, оно што не знам не бих сад измишљао. 
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Председник већа:   Добро, ви сте дошли одакле, из Оџака? 
 
Сведок Иво Сенковић: Оџака. 
 
Председник већа:  Својим колима јел, колико видим овде? 
 
Сведок Иво Сенковић: Да. 
 
Председник већа:   Гориво 5.695,00 динара, односно 95 КМ, путарина 21. 
 
Сведок Иво Сенковић: То је куну. 
 
Председник већа:   Куну, јесте, то је 666 динара, и не знам шта је ово 410 пута 

два. Јел то исто путарина? 
 
Сведок Иво Сенковић: У динарима овај дио кроз Србију путарина. 
 
Председник већа:   Путарина. Укупно овде трошкови каже 7.181,00 динар, јел 

толико тражите? 
 
Сведок Иво Сенковић: Па не знам кад се претвори то је то. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Сведок Иво Сенковић тражи на име доласка својим возилом за гориво и путарину 

укупно износ од 7.181,00 динар, од Оџака и натраг па  
 
Суд доноси 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Досуђују се трошкови сведоку Иву Сенковићу у износу од 7.181,00 динар, на име 

горива и путарине од Оџака до Београда и натраг. 
 
Сенковићу хвала вам лепо. Ово ћете регулисати са овом нашом службом, за 

трошкове, само пре него што вас отпустим, да ли знате за лице Недељка Гостића, јел 
вам познато то лице? 

 
Сведок Иво Сенковић: Недељко? 
 
Председник већа:   Гостић. 
 
Сведок Иво Сенковић: Гостић, не.  
 
Председник већа:   Не. Добро. Ништа онда, хвала вам лепо, можете ићи. 
 
Сведок Иво Сенковић: Непознат. Ништа, хвала лијепо. 
 
Председник већа: Хвала лепо, можете ићи. Прозовите сведока Синишу Недића. 

Реците. Можете, отиђите, ајде док уђе овај сведок али пожурите само. Синиша Недић. 
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Питам за овога Гостића зато што имамо адресу у Швајцарској, па реко да ли га зна, 
можда је у Добоју или то, да видимо где је. Добар дан. 

 
Сведок Синиша Недић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Ви сте Синиша Недић јел? 
 
Сведок Синиша Недић:  Недић. 
 
Председник већа: Молим. Само мало да нам се врати оптужени па ћемо.  
 
Констатује се да се пред судом налази сведок СИНИША НЕДИЋ чији се 

идентитет утврђује увидом у личну карту издату од стране Босне и Херцеговине број 
7612ОЈ2МА.  

 
Недићу, ви ћете данас овде бити саслушани као сведок, ради се о убиству Ивана 

Сиврића, па само пре него што кренемо да разговарамо да видим ваше личне податке, 
ви сте давали овде исказ пред тужиоцем за ратне злочине на записнику 11.12.2017. 
године. 

 
Сведок Синиша Недић:  Да, у Добоју преко видео линка. 
 
Председник већа:   Видео линком јесте. 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа:  Да ли су вам исти лични подаци, место. 
 
Сведок Синиша Недић:  Све исто. 
 
Председник већа:  Све исто. Пребивалиште, све. 
 
Сведок Синиша Недић:  Све. 
 
Председник већа:   Са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом за 

ратне злочине КТИ број 3/16 од 11.12.2017. године. Да ли вам је познато лице Небојша 
Стојановић? 

 
Сведок Синиша Недић:  Не, ја га не познајем. 
 
Председник већа:  Не познајете га? 
 
Сведок Синиша Недић:  Не. 
 
Председник већа:  Нисте у сродству, завади? 
 
Сведок Синиша Недић:  Не. 
 
Председник већа:    
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Несродан, незавађен, опоменут на...Ви сте као сведок позвани значи да говорите, 
ако знате и шта знате у вези са овим догађајем. Опомињете се у смислу члана 95 ЗКП-а, 
да сте као сведок дужни да говорите истину, да не смете ништа да прећутите а затим се 
упозоравате да давање лажног исказа представља кривично дело за које је предвиђена 
казна затвора до пет година, такође се сведок упозорава да није дужан да одговара на 
одређена питања ако је вероватно да би тиме изложио себе или лице из члана 94 став 1 
ЗКП-а, дакле своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу и сведоци полажу заклетву, ја ћу вам је прочитати, а ви ћете само 
рећи да ли прихватате. „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питан 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“. Јел 
прихватате? 

 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа: Добро. Да ми кажете овако, ви сте давали овај исказ пред 

тужиоцем за ратне злочине на записнику од 11.12.2017., у вези са овим догађајем, 
убиство Ивана Сиврића, оно што ви знате. Да ли остајете при том исказу који сте дали? 

 
Сведок Синиша Недић:  Исто, исто све то што је... 
 
Председник већа: Остајете? Добро. Ајте нам мало испричајте шта ви то знате, 

шта се то десило, колико сте ви тад имали година, кад се то дешава све? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па не могу баш тачно да се сјетим, нисам био... 
 
Председник већа:  Добро, али оријентационо година, време. 
 
Сведок Синиша Недић:  Па ја мислим да сам имао 17 година, тако нешто. 
 
Председник већа:   17 година? 
 
Сведок Синиша Недић:  Отприлике. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Синиша Недић:  Па знаш како, ми смо ко дјеца оно улицом доле ишли, 

ту је војска оно. 
 
Председник већа:  То је за време ратног стања, значи '92., јел? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да, да, ратно стање. Чули смо да је заробљен тај неко, 

ја не знам сад ни ко је ни шта је, после се чуло као да је убијен, да је стријељан, е и ми 
смо, причало се кроз село, знаш како је село, ко зна да ли је убијен, да ли је ово, да ли је 
оно, и ми смо као дјеца сјели на трактор и отишли доле ђе је тај убијен и тај Жељко, 
нисам чак ни био ја, ми смо стојали шест, седам метара, десет од тога, он је само почео 
копат, и почело је смрдит, тако да смо ми и отишли, то је све што сам ја био присутан. 

 
Председник већа:   Јесте ли само једном ишли до тог места? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
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Председник већа:   Само једном? 
 
Сведок Синиша Недић:  Само једном. 
 
Председник већа:   А кад кажете ми смо, колико вас је то било, ко је био с вама? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па био је, ја, Мирослав. 
 
Председник већа:   Како се зове Мирослав? 
 
Сведок Синиша Недић:  Марковић.  
 
Председник већа:   Марковић, добро. 
 
Сведок Синиша Недић:  Жељко Живковић и био је Славољуб Круљ.  
 
Председник већа:   Значи вас четворица, на трактору? 
 
Сведок Синиша Недић:  Нас...на трактору. 
 
Председник већа:   Добро. Тад сте имали колко, 17 година? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па да, неко је мање, неко је више. 
 
Председник већа:   Ту негде, вршњаци отприлике? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да, тако је. 
 
Председник већа:   Значи Жељко је почео да копа? 
 
Сведок Синиша Недић:  Жељко је копао. 
 
Председник већа:   А чиме? 
 
Сведок Синиша Недић:  Са лопатом. 
 
Председник већа:   Одакле му лопата? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па понео од куће. 
 
Председник већа:  Аха, и осетио се мирис, смрад и? 
 
Сведок Синиша Недић:  И у томе је баш наишла и стража та војна што доле из 

Босне, онда смо сви сјели и отишли. Нисам видио леш да има, ја нисам видио, али. 
 
Председник већа:   Нисте видели леш? 
 
Сведок Синиша Недић:  Не, јел толко је почело да... 
 
Председник већа: А добро, реците значи само једном сте били доле, на то место? 
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Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа:   А ко је показао где је то, како сте знали? 
 
Сведок Синиша Недић:  Е..., ја мислим да је Мирослав нама реко тад, ја сам био 

кући, нисам био ни присутан ни кад је заробљен, ни кад је одведен, ни било шта, ја 
мислим да смо дошли доле и онда је он реко ма прича се као да је он... 

 
Председник већа:   Убијен? 
 
Сведок Синиша Недић:  Убијен, онда је он нама, тад сам се мало вратио уназад, 

да је он рекао да је био присутан томе, Мирослав Марковић. 
 
Председник већа:   Кад је убијен овај? 
 
Сведок Синиша Недић:  Тако је и да је он нас одвео. 
 
Председник већа:   Да вам покаже? 
 
Сведок Синиша Недић:  Тако је, на то мјесто, а Жељко је узео онда да копа и 

онда смо ми стали са стране и то је то. 
 
Председник већа:   И то је све што ви знате? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа: Значи овог заробљеног који је после убијен ви њега нисте 

видели пре тога? 
 
Сведок Синиша Недић:  Не. 
 
Председник већа:   Не? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па нисмо ми, знаш како то је било војно тамо ђе су 

они, нисмо ми могли... 
 
Председник већа:   Добро, питам вас само. Тужиоче изволте. Одбрана? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Имам. Сада сте рекли да је тамо била стража и 

да је било војно. Колико је одстојање од места где сте копали до места где је постојала 
стража? 

 
Сведок Синиша Недић:  Не, није то стража била, то је стража наишла са Босне, 

пјешке су ишли горе према Кожухама, према мијесту. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: А колико је растојање од Босне до тог места 

где сте копали? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па можда једно два километра. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Два километра? 
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Председник већа:   А шта је Босна, река? 
 
Сведок Синиша Недић:  Река. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Река Босна. 
 
Председник већа:   Добро, добро. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: А гранична линија у том периоду између? 

 
Сведок Синиша Недић:  На Босни је био. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: На Босни је била. 
 
Сведок Синиша Недић:  А они су ишли на смену, једни су ишли пјешке доле, а 

ови други су се враћали, разумеш, ...пјешке иду горе у Кожухе. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: А кажите ми само колико лица је отприлике 

било у том тренутку на стражи, колико лица је пролазило? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па мислим не могу да се сјетим, сад два, три човека, 

четири наишла, отприлике, слагаћу вас сад. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Још једно питање. Да ли је Мирослав причао 

пре тога на трактору док сте били, да ли је причао о догађају који се догодио, како се 
тачно одиграо? 

 
Сведок Синиша Недић:  Мени није, ал је само реко био сам присутан ја 

немогуће да није убијен кад сам ја био ту. Не могу да се сјетим свега сад. 
 
Председник већа:   А јел шта причао, јел причао шта вама ко га је убио или? 
 
Сведок Синиша Недић:  Он каже да га је убио тај Небојша. 
 
Председник већа:   Тако каже? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Немам више питања. 
 
Председник већа: Добро. Имате ли још нешто да кажете што вас нисмо питали? 
 
Сведок Синиша Недић:  Не. 
 
Председник већа:   Има ли питања оптужени за? Немате. Имате. Ајте онда, само 

овде станите да чујем. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан. 
 
Сведок Синиша Недић:  Добар дан. 
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Оптужени Небојша Стојановић: У то време за време борбених дејстава у месту 
Кожухе да ли је постојала нека команда? 

 
Сведок Синиша Недић:  Па биле су команде. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Територијална одбрана? 
 
Сведок Синиша Недић:  Немам ја...било је, било је у Осечама, било у Кожухама 

и још... 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Значи била је нека влас успостављена? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Реците ми од места где сте ви наводно нашли 

леш, река Босна колко је далеко? 
 
Председник већа:   Па ево сад је реко, два километра. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Не, ја га питам за реку Босну? 
 
Председник већа:   Па за реку је и реко. 
 
Сведок Синиша Недић:  Два километра. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Од места? 
 
Председник већа:   Јесте, рекао је. 
 
Сведок Синиша Недић:  Гдје је убијен? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Да. 
 
Сведок Синиша Недић:  Гдје је убијен. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Где је убијен? 
 
Сведок Синиша Недић:  Па отприлике два километра. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: А пре смо имали сведочење да је 150 метра, до 

200 метара, а сад је два километра. 
 
Председник већа:   Добро, овај сведок тако каже. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Хвала немам више питања. 
 
Сведок Синиша Недић:  Не, не. Сигурно је толико, немам шта да лажем. 
 
Председник већа:   Недићу, Ви сте дошли одакле? 
 
Сведок Синиша Недић:  Из Словеније. 
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Председник већа:   Из Словеније, из Нове Горице јел? 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа: Из Нове Горице својим колима Добој, из Добоја колима до 

Београда, и колко ово тражите? Гориво, путарина, све укупно 25.050,00 динара. 
 
Сведок Синиша Недић: Толко сам ја дао. 
 
Председник већа:   Тако су вам они рекли? 
 
Сведок Синиша Недић:  Имам рачуне, да. 
 
Председник већа: Да, видим да сте на привременом раду у Словенији, тако су 

ми рекли. 
 
Сведок Синиша Недић:  Да. 
 
Председник већа:    
 
Сведок Синиша Недић тражи трошкове доласка из Нове Горице до Добоја, и из 

Добоја до Београда својим колима према рачунима које јеприложио за гориво и 
путарину у укупном износу од 25.050,00 динара, па суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Досуђују се трошкови сведоку Синиши Недићу у износу од 25.050,00 динара, на 

име путних трошкова горива и путарине за долазак од Нове Горице до Београда. 
 
Ево добићете то, са овом нашом службом то ћете регулисати. Хвала лепо што сте 

дошли. 
 
Сведок Синиша Недић:  Хвала, пријатно. 
 
Председник већа: Прозовите ми овог сведока Душана Тошића. Душан Тошић 

звани Луис, то је тај јел тако. Добар дан. 
 
Сведок Душан Тошић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Јесте ли ви Душан Тошић? 
 
Сведок Душан Тошић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Пред судом се налази сведок ДУШАН ТОШИЋ чији се идентитет утврђује 

увидом у личну карту издату у Полицијској станици у Вршцу, регистарски број 
009001863. Кажу ми да нисте здравствено добро, хоћете да седнете? 

 
Сведок Душан Тошић:  Мого бих, ја се извињавам стварно нисам. 
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Председник већа:  Добро, добро, ево даћемо вам столицу да вам буде лакше. Јел 

може тако? Тошићу Ви ћете данас овде бити саслушани као сведок, ради се о догађају 
'92. године, убиство Ивана Сиврића. Пре него што кренемо да разговарамо само да 
видим ваше личне податке. Јесу вам исти лични подаци, Ви сте овде давали исказ пред 
тужиоцем за ратне злочине 08. маја 2018. године, на записнику. 

 
Сведок Душан Тошић:  Тачно, тачно. 
 
Председник већа:  Јесу вам исти лични подаци адреса становања, све? 
 
Сведок Душан Тошић:  Све је потпуно исто. 
 
Председник већа:   Јел? 
 
Сведок Душан Тошић:  Све је потпуно исто. 
 
Председник већа:   Са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом за 

ратне злочине КТИ број 3/16 од 08.05.2018. године, опоменут. Само ми реците овако, да 
ли познајете лице Небојшу Стојановића? 

 
Сведок Душан Тошић: Знате шта, ја сам то реко и господину који ме је 

саслушавао, он ми је чак и слике показивао, ја знам Нешу четника, нит сам знао да се 
зове Небојша Стојановић, нит сам га икад пре одласка видео, нити после кад смо се 
вратили. 

 
Председник већа:   Јел видите у судници негде такво лице, тог Нешу четника? 

Слободно се окрените мало па..., и с једне и с друге стране. 
 
Сведок Душан Тошић:  Непознато. 
 
Председник већа:   Нисте у завади у сродству са тим Нешом четником? 
 
Сведок Душан Тошић:  Молим? 
 
Председник већа:   Нисте у завади били или у сродству са тим Нешом четником? 
 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Председник већа:  Несродан, незавађен. Добро, ви као сведок се опомињете у 

смислу члана 95 ЗКП-а, да сте дужни да говорите истину, да не смете ништа да 
прећутите, а затим се упозоравате да давање лажног исказа представља кривично дело, 
за које је предвиђена казна затвора до пет година, такође се упозоравате да нисте дужни 
да одговарате на одређена питања ако је вероватно да би тиме изложили себе или лице 
из члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. И сведоци полажу заклетву, ја ћу вам је 
прочитати а ви ћете рећи да ли је прихватате. Заклетва за сведока гласи: „заклињем се 
својом чашћу да ћу о свему што будем питан говорити само истину и да ништа од онога 
што ми је познато нећу прећутати“. Јел прихватате? 

 
Сведок Душан Тошић:  Прихватам. 
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Председник већа: Добро. Кажем, давали сте исказ пред тужиоцем за ратне 

злочине у вези овог догађаја на записнику од 08. маја 2018., а видим да сте давали исказ 
и при Министарству унутрашњих послова, Служби за откривање ратних злочина 
07.09.2011., јел се сећате тога да сте давали? 

 
Сведок Душан Тошић:  Тачно, сећам се. 
 
Председник већа:  Добро. Јел остајете при тим исказима? 
 
Сведок Душан Тошић:  Остајем. 
 
Председник већа:  Остајете. 
 
Сведок Душан Тошић:  У потпуности. 
 
Председник већа:   Ајте овако, да нам мало укратко, знам да је протекло време и 

да доста тога се и заборавља и све, али суштину ону што се сећате ви сад да нам 
испричате како сте се нашли у Босни '92., време ратног стања, ко је тај Неша четник, да 
ли уопште шта знате о убиству овог Ивана Сиврића, ко га је убио, шта је то било. 
Изволте. 

 
Сведок Душан Тошић:  Е овако, у Босну сам кренуо с обзиром да ми је покојна 

мати из Босне и да сам с неким причама о Другом светском рату малтене одрастао, а 
што се тиче Небојше њега сам упознао у Бубањ потоку, у касарни за слање на ратиште. 
Ја сам кренуо, требало је да пође више нас чланова Српске радикалне странке, међутим 
ту је дошло до неког неспоразума, било је нас тројица из Вршца и четворица из 
Зрењанина који смо били чланови Српске радикалне странке и као такви кренули као 
добровољци. Прво су нас повели у Требиње, међутим група с којом смо ми упали, с 
којом смо били у Бубањ потоку није хтела да буде у Требињу, хтели су да иду на 
Славонски брод, на Босански брод, и ја сам онда реко откуд знам. Додуше да вам кажем 
искрено нисмо ми смели много ни да се отимамо оћемо нећемо, ситуација је била таква 
да је то била једна група дал из Београда, дал из околине Београда не знам ни сам, који 
су као искусни вуковарци уливали страх у кости свима, и онда смо се с њима вратили из 
Требиња и отишли у Бијељину, у Бијељини су нас извели из аутобуса и одвезли према 
Добоју, и у Добоју су нас преусмерили према Модричи. Задржали смо се у селу 
Копривна, ту је било ја мислим нас једно два и по аутобуса добровољаца, једна група 
већа се одвојила, отишли су на Босански брод, ови момци су рекли ми остајемо овде и 
ту смо и остали, после смо били смештени у неку школу у селу Врњак,  касније се, ја не 
знам шта се догодило, та група из Београда тих људи наводно је један од њих погинуо, 
како је погинуо не знам, они су се вратили за Београд. Ово нас што је остало пријавили 
смо се штабу Територијалне одбране, како нам је у Београду и наређено кад смо 
полазили, где год да будемо да се јавимо штабу Територијалне одбране и ту је 
договорено да се крене, да се пробије пут од Модриче према Добоју, да се ослободи 
српски живаљ из Модриче. И ту су се придодали мештани, чланови тог штаба 
Територијалне одбране, и кад је требало да се крене ови моји момци су ми рекли немој 
да идеш са нама, јер сам и онда био мало пунији, остани ту, па ако нама буде нешто 
требало бар да имамо некога ко ће да води рачуна о нама. И тако је и било, ја сам остао, 
они су отишли, један део те групе која је отишла за Београд се вратио, али већина њих 
се није вратила. И ти који су се вратили дошли су увече, не могу тачно више ни да се 
сетим, дошли су увече ту где сам ја био, то је у Копривни, у старој пошти, ту је био 
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штаб Територијалне одбране, ја сам био ту, они су дошли, јавили се и њих је било, 
нисам сигуран да ли четворица. Међутим, они нису отишли у Модричу, они су се 
вратили у село Кожухе. Наводно, како су они рекли, да су ови с Кожуха тражили да они 
остану код њих ту у штабу, да им помогну да организују одбрану тог њиховог села и 
они су тамо и били сво време, нису... Одлазили су можда овако, ја нисам ни знао, јер ја 
сам остао у Копривни и одатле сам одржавао везу са овим људима у Модричи. У 
Модричи сам био можда једно двапут, трипут у врх главе. Остао сам ту да овим мојим 
људима, ако треба нешто, да им набавим, да... На крају крајева, све што је требало могао 
сам да набавим, јер сам у Бања Луци имао председника Српске радиклане странке за 
БиХ. И онда сам једном отишао у Бања Луку, нашао човека, јавио му се, познавао сам га 
од раније, јер смо били чланови Савеза солидарности за помоћ Косову и Метохији, па 
смо се ту упознали. Касније смо, кад се формирала Српска радикална странка, уствари 
кад је направљен вишестраначки систем, онда се игром случаја издешавало да смо се 
нашли у Радикалној странци. И ја сам му се јавио, рекао сам да имам шест људи у 
Модричи, да су тражили, ако им нешто треба, да и да, нормално, ако буде требало, да им 
омогућим да се повуку из Модриче. И онда је он човек, преко својих веза, све што је 
требало, све што сам му рекао да треба, чак и оружје и муниција, цигарете и тако све, 
све што је требало, све је набављено и све је слао, чак је и он сам долазио и доносио. Ја 
сам остао ту, нисам, оно што каже, био, можда сам једно двапут био у Добоју, али и то 
је било, ишао сам у посету рањеницима који су били у добојској болници. Један дан су 
прошли, чини ми се, војним возилом, та група која је била у Кожухама и провели су 
неког младића у црној ратној униформи, стали су ту у Копривни испред те зграде где 
сам ја био. Питам шта је ово, каже, ухватили смо „Зенгу“, а где ћете га, иде он са нама. 
Добро, довиђења, шта ћу ја, јер, прво, нити су они били радикали, нити сам ја са њима 
имао неку посебну везу. Кад им је нешто требало, долазили су и добијали то што им је 
требало, свакако. Шта се тамо догађало, ја не знам. Ја сам касније чуо из приче 
Небојшине, да су они њега водили по селу, по кафићима, једно шест, седам дана и да га 
је на крају натерао да ископа себи раку и да је пуцао у њега из два пиштоља, испразнио 
два пиштоља, један од шест метака, један од девет. 

 
Председник већа: Ко? Тај Небојша? 
 
Сведок Душан Тошић: Небојша. 
 
Председник већа: А, како кажете, то је тај Неша Четник, је ли? 
 
Сведок Душан Тошић: То је Нешо Четник. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Душан Тошић: И онда се хвалио како су они били заједно у 

Швајцарској, како су се кретали у истом друштву, имали истог дилера, не знам ни ја шта 
све не. Углавном, то је све што ја знам. Нити сам био тамо, нити сам видео, нити знам 
где су они њега водали... 

 
Председник већа: Значи, то сте чули из приче? 
 
Сведок Душан Тошић: То сам чуо из његове приче. 
 
Председник већа: Из његове приче. А, реците ми само, када кажете Неша 

Четник, колико је тада он имао година, отприлике? 
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Сведок Душан Тошић:  20 и неку, нисам сигуран. 
 
Председник већа: Да ли се сећате какву је имао фризуру? 
 
Сведок Душан Тошић: Чироки. 
 
Председник већа: Чироки. Шта то значи, овде са стране... 
 
Сведок Душан Тошић:  Са стране обријано, а... 
 
Председник већа: Аха. А, је ли имао позади реп или нешто? 
 
Сведок Душан Тошић: Не, имао је чироки фризуру. 
 
Председник већа: Аха, разумем. 
 
Сведок Душан Тошић:  А овај други је имао реп. Овај други је имао дугу косу, 

везан у у реп. 
 
Председник већа: Који други? 
 
Сведок Душан Тошић:  Тај што је убијен. 
 
Председник већа: А, тај што је убијен. Аха. 
 
Сведок Душан Тошић:  Е сад, да ли је убијен, да ли није убијен, ја не могу да 

Вам кажем. Ја нисам био тамо... 
 
Председник већа: То сте чули из приче. 
 
Сведок Душан Тошић: Нисам видео. Једино што сам чуо, то је то. 
 
Председник већа: А, да ли можете да опишете висину тог Неше Четника, тада 

отприлике колико је било? Кажете око 20, 22 године, је ли? 
 
Сведок Душан Тошић: Тако, отприлике. 
 
Председник већа: Да ли је имао браду, бркове, нешто? 
 
Сведок Душан Тошић: Не, само чироки фризуру је имао. 
 
Председник већа: Само чироки фризуру. 
 
Сведок Душан Тошић:  Толико се сећам. 
 
Председник већа: Да ли је имао нешто упадљиво овако, неки младеж или нешто 

на лицу? 
 
Сведок Душан Тошић:  Не знам. 
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Председник већа: А висину, да ли можете да определите? Колико је био висок? 
је ли био виши од Вас, нижи? 

 
Сведок Душан Тошић: Не, није био вишљи од мене, можда је чак био мало 

нижи. Ја сам висок 174, он је био мало нижи од мене. 
 
Председник већа: Добро. Тужиоче, има ли питања? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви сте рекли да сте... 
 
Сведок Душан Тошић: Ја се извињавам, само мало гласније, не чујем, апарат ми 

се покварио. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Слушајте ме, па ћете ме чути. Ви сте рекли 

да сте као добровољац из странке дошли тамо на ратиште у Босни, је ли тако? Као 
добровољац Српске радикалне странке сте стигли тамо? 

 
Сведок Душан Тошић: Да. Да. да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А рекли сте да сте тамо упознали тог Нешу 

Четника, је ли? 
 
Сведок Душан Тошић:  У Бубањ Потоку.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: У Бубањ Потоку. 
 
Сведок Душан Тошић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Е. А којој је он групацији припадао? 
 
Сведок Душан Тошић:  Тој групацији, која је већ била тамо, тих Београђана или 

Косово, одакле су не знам ни ја.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је он говорио да је био на неком 

ратишту претходно или не? 
 
Сведок Душан Тошић:  Сви су они говорили да су били на Вуковару. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И тај Неша Четник? 
 
Сведок Душан Тошић:  Па, не могу да Вам кажем, знам да су говорили да су 

били на Вуковару. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли тај човек био млађи од Вас или 

старији? 
Сведок Душан Тошић:  Ко? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Неша Четник. 
 
Сведок Душан Тошић: Млађи. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. А одакле је он био родом, да ли 
знате, да ли Вам је рекао он то нешто? 

 
Сведок Душан Тошић: Рекао ми је, из Кучева. Чак смо причали о неком 

друштву из Кучева, које сам ја познавао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте Ви имали неки надимак тада? 
 
Сведок Душан Тошић:  Ја, да ли сам имао надимак? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да. 
 
Сведок Душан Тошић:  Луис. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А због чега су Вас тако звали? 
 
Сведок Душан Тошић: Зато што сам у Бијељини обријао главу, а оставио браду. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Ви сте рекли сада да сте били у 

некој школи, ако сам добро написао, у селу Врањак, ту близу Модриче? 
 
Сведок Душан Тошић: Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А овај, тај Неша Четник, је ли био са Вама 

или није? 
 
Сведок Душан Тошић: Сви смо ми тада били ту у тој школи, док се није десило 

то што се десило. Они су отишли за Београд, ми смо остали ту. Е, кад се успоставила 
чвршћа веза са штабом Територијалне одбране, ови момци су отишли према Модричи... 

 
 Заменик тужиоца за ратне злочине: Који момци, ко? 
 

Сведок Душан Тошић: А ја сам добио задатак да се повучем у Копривну. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, то сте рекли. А, реците ми, Неша 

Четник где је отишао, да ли знате? 
 
Сведок Душан Тошић: За Београд. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А после? Да ли се враћао или није? 
 
Сведок Душан Тошић: Вратио се и отишао у Кожухе. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико... С ким је отишао тамо? 
 
Сведок Душан Тошић: Молим? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико њих је отишло, с ким је био он 

тада? 
 
Сведок Душан Тошић: Ја мислим четворица. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли знате имена те четворице? Или 

надимке. 
 
Сведок Душан Тошић: Бане Жвака, Дик, Тута и Неша. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А, рекли сте да је неки хрватски 

заробљеник ту био, овај, да сте њега видели, је ли? У том месту Копривна, да га је неко 
довезао. Ко га је довезао? 

 
Сведок Душан Тошић: Они су га провезли „Пинцгауером“ отвореним и одвезли 

су га према Кожухама, према том месту где су они били. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Када кажете „они“, ко су то „они“? 
 
Сведок Душан Тошић: Молим? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ко су то „они“? Да потврдимо. 
 
Сведок Душан Тошић: Ова четворица које сам набројао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А то су? 
 
Сведок Душан Тошић: Неша, Бане Жвака, Дик и тај... Било их је, Тута, Мута, 

Гута се тај звао четврти. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је тај... Како је био обучен тај, да ли 

се сећате? 
 
Сведок Душан Тошић: Ко? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заробљеник. 
 
Сведок Душан Тошић: У црној униформи је био. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Овај, да ли је имао неку, хајде да кажемо, 

којих је година живота био, каква му је била конституција, дебљи, мршавији, височији, 
нижи? 

 
Сведок Душан Тошић: Знате шта? Он је седео у задњем делу „Пинцгауера“ 

отвореном, без цираде, тако да ја не знам ни колико је био висок. Био је мршав, млад и 
он је можда ту 20-ак и неку годину је имао, није имао више. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте му видели косу? Да ли је имао краћу 

косу, дугу косу, да ли је био ћелав? 
 
Сведок Душан Тошић: Имао је дугу косу, везан у у реп, можда чак и до пола 

леђа. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: А овај, јесте нешто разговарали са неким 
од тих који су га водили, рекли сте ко је ту био, да ли сте разговарали конкретно са 
Нешом, тим Четником, везано за то лице које се води, које они воде? 

 
Сведок Душан Тошић: Питао сам, шта је ово, каже, ухапшен, заробили смо 

„Зенгу“, водимо га овамо у Кожухе. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А је ли говорио да познаје тог човека од 

раније, тог „Зенгу“? 
 
Сведок Душан Тошић: Нисам Вас разумео. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је рекао да познаје тог човека од 

раније или не, да ли... 
 
Сведок Душан Тошић: После сам чуо причу да су се они нешто знали, били у 

истом месту у Швајцарској, не знам, кретали се у истом друштву и тако. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А ко Вам је то рекао? 
 
Сведок Душан Тошић: Неша. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А којом приликом? 
 
Сведок Душан Тошић: То је било приликом, кад је Модрича „пала“, па су нас 

спроводили ове из Модриче и покупили су нас успут и водили у Добој.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ко вас је спровео, ко вас је водио? 
 
Сведок Душан Тошић: Савез комуниста, Покрет за Југославију. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А где сте били, овај, чиме су вас водили? 
 
Сведок Душан Тошић: Камионима, камионом. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Камионом. 
 
Сведок Душан Тошић: Камионом, специјала такозвана. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И, јесте причали с њим нешто тада, везано 

за... 
 
Сведок Душан Тошић: Па, причали смо сви између себе и ту сам од њега чуо ту 

причу како га је убио, како су се познавали, кретали се у истом друштву у Швајцарској. 
Ту у том камиону сам чуо за то. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ко је ту још био присутан кад је он то 

причао? Да ли се сећате? 
 



 29 

Сведок Душан Тошић: Ко је био присутан? Па, били су људи из штаба 
Територијалне одбране, њих можда двојица, тројица, који су пришли да виде шта се 
догађа, шта је урађено. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А Ви иначе нисте познавали то лице које 

сте рекли, описали, да је имао такву косу, да је био заробљеник? Да ли сте били с њим у 
контакту те прилике или накнадно? 

 
Сведок Душан Тошић: Никада. Тад сам га видео кад су се зауставили, рекли да 

је заробљеник, да је „Зенга“ и одвезли га даље. Никад га више ни чуо, ни видео, ни пре 
тога, ни после тога. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте некад били у Швајцарској? 
 
Сведок Душан Тошић: Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам више питања. 
 
Председник већа: Захваљујем се тужиоче. Одбрана. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Адвокат Милан Милосављевић. Можете ли да 

нам кажете који су припадници, имена лица који су били заједно са вама, радикали, вас 
петоро, шесторо, које сте навели да је било или више? 

 
Сведок Душан Тошић: Из Вршца су били покојни Јоса Илијин и још један 

младић, којему нисам запамтио име, нисам га ни знао ни пре тога, упознао сам га кад 
смо пошли. А из Зрењанина су били два брата, један се звао Вајко, други како се звао, не 
знам, био је Анђео Душан и Драган неки. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: То је то? 
 
Сведок Душан Тошић: То је то. Па, нисмо се ми... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Океј. 
 
Сведок Душан Тошић: Што каже... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: У изјави коју сте дали 07.09.2011. године, 

помињали сте неку двојицу, Спале и Стојко из Теслића, два момка из Теслића. 
 
Сведок Душан Тошић: Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Можете ли да нам опишете како су изгледали 

Спале и Стојко? 
 
Сведок Душан Тошић: Стојко је имао дугу плаву косу и радио је овде у 

Београду у „Ратку Митровићу“, а Спале је имао кратку косу и он је радио исто тако овде 
у Београду у „Ратку Митровићу“, био је смеђ. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је неко од те двојице лица био ошишан 

са стране и имао косу која се везује у реп? 
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Сведок Душан Тошић: Спале је имао дугу плаву косу, да ли је био ошишан са 

стране, то се не сећам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро.  
 
Сведок Душан Тошић: Јер, Спале је, Спале је... Не Спале. Стојко. Стојко је 

нешто био ухапшен у Добоју, не знам због чега, па су ишли да га доведу. Е, кад се 
отишло за Београд, Стојко се више није ни вратио овамо, остао је у Београду са том 
групом. Спале се вратио и био је са нама, био је у Модричи. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли се Ваша јединица прикључила ЈНА или 

Територијалној одбрани? 
 
Сведок Душан Тошић: Територијалној одбрани. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Напад на Модричу, ко је извршио? 
 
Сведок Душан Тошић: Штаб Територијалне одбране, њихови, припадници 

њихови, тамо њихове те Територијалне одбране и ово доборовољаца што је било тамо. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли су учествовале јединице ЈНА? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја се противим овом питању. Нема везе с 

критичним догађајем. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Има везе с критичним догађајем, судија, ако 

дозволите, обзиром да је и сам у свом исказу рекао да је командовало одређено лице, 
пуковник или Ставрић, ако се ја не варам и да је... 

 
Сведок Душан Тошић: Како? 
 
Председник већа: Где, који то записник цитирате? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Записник цитирам од КТИ број 3/16 од 

08.05.2018. године. 
 
Председник већа: Добро, која страна? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: На страни 7 - „чекала се војна команда, јер је 

командом области било село Подновље, команда и овај пуковник Субличевић, 
командант минерско-инжењеријског пука“. 

 
Сведок Душан Тошић: Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Какве везе то има са убиством Сиврића? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Обзиром да је Сиврић заробљен у Модричи 

приликом тих дејстава, наравно да има везе са Сиврићем. Ако је учествовао ЈНА... 
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Сведок Душан Тошић: ЈНА није учествовао. Учествовао је само штаб 
Територијалне одбране. Задатак је био да се пробије тај околни пут преко места које се 
зове Дуге Њиве и да се ослободи српски део Модриче, да се ослободе Срби. 

 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли Вам је познато да су били заробљени и 

друга лица у Модричи? 
 
Сведок Душан Тошић: Не. Не, јер ја нисам ишао у Модричу, кажем, у неколико  

наврата, нити знам шта се тамо радило. Тамо је постојао штаб те њихове Територијалне 
одбране, који је руководио борбама или, шта ја знам, чиме већ. Ја оно где сам био није 
било борби, нисам испуцао ниједан метак ни тамо, ни вамо, ни нигде. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Питање би било, када сте рекли да су нас 

водили, да ли, то јест тренутак када Вам је Неша, наводно, испричао за критични 
догађај, где се догодио, где су вас то водили, да ли сте у том тренутку били притварани 
или нисте притварани и... 

 
Сведок Душан Тошић: Вођени смо, ови што су били у Модричи су се повукли 

из Модриче, потоварени смо у камионе, камион и вођени у притвор у Добој, у касарну и 
њих су покупили успут у Кожухама. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је био притваран и Неша Четник звани? 
 
Сведок Душан Тошић: Сви смо били притварани. Из Добоја су нас одвели у 

Босански Брод, тамо смо били негде око 20 дана, било нас је 12 у једној просторији, у 
једној соби и њих четворица у другој. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је међу том четворицом, тих двадесет 

дана, био притворен и Неша Четник? 
 
Сведок Душан Тошић: Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Приликом здруживања, то јест, приликом 

припајања Територијалној одбрани, да ли сте давали своје личне податке, име, рођење, 
датум рођења, место, име оца, било којој јединици? 

 
Сведок Душан Тошић: Знате шта. Направљен је списак и дат је штабу 

Територијалне одбране. Шта је с тим списком после било, не знам. Знам да смо сви 
војне књижице оставили у једној кутији и та кутија се чувала у једној кући у Копривни, 
где је било у подрумској просторији постављени војнички кревети за оне који дођу из 
Модриче, да имају где да спавају. 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Можете да нам кажете шта је на том списку, 

шта је садржавао тај списак од личних података?  
 
Сведок Душан Тошић: Е па то не могу да вам кажем, не знам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Како објашњавате да је у периоду од 1993. 

године отац покојног Ивана Сиврића.... 
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Председник већа: Да ли он то зна уопште, то што Ви сада питате, да ли сведок 

то зна? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Питање је да ли знате....  
 
Председник већа: Да ли зна. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли знате да је отац покојног Ивана 

Сиврића... 
 
Председник већа: Значи овога који је убијен, овог дечка. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Који је убијен, као и друга лица, спомињу да 

сте Ви непосредни извршилац наведеног убиства? 
 
Сведок Душан Тошић: Е па то сам сазнао када сам давао исказ у просторијама 

Полицијске станице, Полицијске управе у Вршцу, тада ми је иследник који је са мном 
разговарао, била су двојица, један је куцао на лап топу, други је са мном разговарао и 
тада ми је он рекао за то, да је неки човек рекао оцу од тога да сам га ја убио, и да је тада 
требало против мене да се подигне оптужница, да сам ја то урадио, онда сам ја људима 
испричао исто ово што сада причам вама, и отприлике исто што сам причао прошле 
године истражном... 

 
Председник већа: У тужилаштву. У тужилаштву? 
 
Сведок Душан Тошић: Да, да.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Питање би било како објашњавате чињеницу 

да је отац покојног Ивана Сиврића  још 1993. године како је рекла сестра Ружица, знао 
за Ваше податке, име, презиме, датум рођења, име оца и да је његов син убијен са два 
метка у главу, пре него што је наведено лице ексхумирано?  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се питању.  
 
Сведок Душан Тошић: Не знам како је он сазнао за моје податке, моје податке 

су имали људи у штабу Територијалне одбране, и чак сам личну карту оставио код 
једнога мештанина који је био ту у штабу, а како је његов отац сазнао за то, е то немам 
појма. То сам сазнао 2011. године.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Око набавке оружја, око попа Чавића, како сте 

навели и муниције, питање би било зашто Ви наведено оружје и муницију делите и 
другим јединицама, тојест и другим припадницима иако нису припадници ваше групе 
или „Радикала“?  

 
Сведок Душан Тошић: Па зато што ту где смо ми били наоружање које је стигло 

из Србије су држали људи бивши начелник полиције и његови чланови Савеза 
комуниста, Покрета за Југославију и нису хтели да им деле него су им продавали и онда 
су људи који су били већ у Модричи, који су ту из штаба Територијалне одбране, 
тражили шта им је требало и добијали нормално, а ја сам одлазио код господина Чавића 
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па сам са њим заједно одлазио у Прњавор у војни магацин и из војног магацина смо 
добијали све што нам је требало.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Питање да ли сте свим добровољцима на тој 

територји ви снабдевали са оружјем или сте само вашу групу?  
 
Сведок Душан Тошић: Снабдевао сам, није то било само моје, то је било у 

магацину у тој старој пошти, коме год је требало шта је требало долазио је ту да тражи и 
да узима, тиме је више управљао штаб Територијалне одбране, него ја. Ја сам само 
преко човека набављао то што је требало, јер ми је он био најсигурнија веза.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли Вам је познато за име Недељко Гостић?  
 
Сведок Душан Тошић: Како? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Недељко Гостић?  
 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: По надимку Буца?  
 
Сведок Душан Тошић: Како? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Буца?  
 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте икада били у Кожухама? 
 
Сведок Душан Тошић: У Кожухама?  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да? 
 
Сведок Душан Тошић: Пролазио сам кроз Кожухе, један пут сам био тамо, 

водили су ме у неку да ли је пољопривредна амбуланта или је нешто слично, и то је све 
што сам ја био у Кожухама.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте свраћали том приликом у неку 

кафану локалну?  
 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Не? Да ли сте набављали ван, ван процедуре 

преко попа Чавића, да ли сте набављали неку опрему на неки други начин и од неких 
других лица?  

 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте набављали извесни агрегат од неког 

лица које је из Кожуха?  
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Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте били присутни приликом било ког 

убиства, било ког затвореника, тојест заробљеника,  да ли сте присуствовали неком? 
 
Сведок Душан Тошић: Не. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Не?  
 
Сведок Душан Тошић: Никада.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја немам више питања. 
 
Председник већа: Добро. Захваљујем се. Оптужени имате питања за сведока? 

Дођите овде, укључите микрофон.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан Тошићу.  
 
Сведок Душан Тошић: Добар дан. 
 
Председник већа: Је ли се познајете вас двојица?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Познајемо се. 
 
Председник већа: Како га знате? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Као Луиса.  
 
Председник већа: Ма добро као Луиса, одакле?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Са ратишта.  
 
Председник већа: А Ви Луисе је ли познајете њега?  
 
Сведок Душан Тошић: Из Бубањ Потока, тамо смо били заједно и одатле тамо... 
 
Председник већа: Па је ли знате како се зове?  
 
Сведок Душан Тошић: Када сам добио позив онда сам сазнао, ја знам да је 

Нешо Четник, тако су га звали. 
 
Председник већа: Па је ли то Неша Четник?  
 
Сведок Душан Тошић: Не би могао да вам кажем.  
 
Председник већа: Добро. Реците.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како га знате са Бубањ Потока? Како га 

знате са Бубањ Потока? 
 
Председник већа: Па ту су се окупљали. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Како га знате са Бубањ Потока?  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Судија ја приговарам питању. 
 
Сведок Душан Тошић: Тамо су нас одвезли из седишта „Радикалне странке“ ту, 

та улица поред Храма Светог Саве, то је сада градски, смештен Градски одбор, одатле 
су нас одвезли у Бубањ Поток.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро.  
 
Сведок Душан Тошић: И тамо када смо дошли у те просторије где су нас 

сместили да спавамо, ту смо били, они су већ били пре тога... 
 
Председник већа: Па добро, али како га знате, када кажете знам га из Бубањ 

Потока, јесте га упознали, како се зове, како?  
 
Сведок Душан Тошић: То што сам знао то је рекао ја сам Неша Четник, ту нико 

име никоме није говорио.  
 
Председник већа: Аха. Значи тада у Бубањ Потоку је рекао да је Неша Четник?  
 
Сведок Душан Тошић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Добро. Ајмо питања Небојша, је ли имате још?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Имам, имам. 
 
Председник већа: Да чујем. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Сећате се напада акције на Модричу, били сте 

ту? 
 
Сведок Душан Тошић: Где? 
 
Председник већа: Конкретно питање, ајте.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Морам да поставим подпитање. 
 
Председник већа: Па не можете подпитањем сте почели, морате питањем да 

почнете.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Ево питање је сећате ли се напада на 

Модричу?  
 
Сведок Душан Тошић: Ја нисам био када је Модрича... 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Је ли се сећате када је било?  
 
Сведок Душан Тошић: Датумски не.  
 



 36 

Оптужени Небојша Стојановић: Добро. Ова група што одлази за Београд и 
враћа се, да ли је напад био пре или после њиховог доласка?  

 
Сведок Душан Тошић: Они су отишли, у међувремену је био напад на Модричу. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Хвала. Сећате се заседе у коју, пред Модричу 

где су погинула два нашао припадника, је ли се сећате, покојни Супа и покојни 
Раденко?  

 
Сведок Душан Тошић: По причи.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Је ли се сећате да сам ја био у тој заседи?  
 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Не сећате се да сам ја учествовао у борби у 

Модричи? У самој операцији?  
 
Сведок Душан Тошић: Не. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Не сећате се?  
 
Сведок Душан Тошић: Не.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Је ли се сећате како смо наводили минобацаче 

из Модриче преко вас?  
 
Председник већа: А шта је то битно сада, како сте наводили? Зашто? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Битно је да докажем да ја нисам био у 

Београду, да сам био у Модричи. Он наводи да сам ја био у Београду и да сам се вратио 
после и да сам се.... 

 
Председник већа: То је по његовом сазнању, не морамо му ми, не морамо ми 

њему да верујемо што прича. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добро, ја желим само да.... 
 
Председник већа: Ајде, ајде.   
 
Оптужени Небојша Стојановић: Како смо наводили гранате из Модриче преко 

вас? 
 
Председник већа: Да ли знате то?  
 
Сведок Душан Тошић: Знам. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Значи знате да сам ја био у борби?  
 
Сведок Душан Тошић: Не знам ни ко је све био у борби, ја знам да сам остао у 

Копривни... 
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Оптужени Небојша Стојановић: Добро, небитно. 
 
Сведок Душан Тошић: Имао сам цивилни телефон поред себе, имао сам 

железнички телефон поред, железнички.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добро, небитно. Идемо даље. Наводите да сте 

ухапшени од стране војне полиције Републике Српске, је ли тако?  
 
Сведок Душан Тошић: Од стране цивилне полиције.  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Добро, цивилне. И кажете да сам ја био 

заробљен, ухапшен?  
 
Сведок Душан Тошић: Зар ниси?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Не. Нити сам био у том камиону, нити у тој 

соби, а могу и да докажем. Нити сам са Вама комуницирао о било чему. Немам више 
питања.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, може питање за окривљеног? 
 
Председник већа: Може.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте слушали исказ овог сведока данас?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Ја јесам слушао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Шта је рекао, јесте Ви провезли тог човека 

„пинцгауером“, тог ЗНГ-у?  
 
Оптужени Небојша Стојановић: Никада у животу. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Мршавог, црног, у црној униформи? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Не. Не. Ја сам био у борби у Модричи.  
 
Председник већа: Добро....  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Могу још једно питање само.  
 
Председник већа: Ајте још једно питање, па би ја још нешто. Ајте.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да Вас питам ко је управљао тим возилом ако 

се сећате? „Пинцгауером“? 
 
Сведок Душан Тошић: Немам појма, откуд ја знам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ништа.  
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Председник већа: Овако само да, сачекајте, само да предочим сведоку, пошто 
сте рекли знате Нешу Четника и тако даље, предочићу Вам фотографије из списа 
предмета које се налазе, па има једно осам фотографија, да ми покажете да ли 
перознајте овде на овим фотографијама Нешу Четника и под којим бројем? Сада ћу Вам 
дати да видите.  

 
Сведоку се предочава фотодокументација из списа предмета на страни 141/43 до 

142/43 па му се предочава 8 фотографија лица означених од редног броја 1 до броја 8.  
 

Дајте му тамо да погледа, јер не могу да стављам на камеру слабо се види, боље 
тамо да он види, неће видети са...Па нека погледа и нека каже, гледајте ове фотограифје, 
погледајте добро па ми реците да ли ту на тим фотографијама препознајете тог Нешу 
четника? Ко је и ако јесте који је, под којим бројем? 

 
Сведок Душан Тошић:  Не. Ја са ових фотографија никога не познајем. 
 
Председник већа:   Молим.  
 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Председник већа:   Па дајте ако шта видите, не знам. Коју диоптрију имате? 
 
Сведок Душан Тошић:  Немам неку велику диоптрију за близу, за далеко имам, 

али те наочаре сам и понео. Стварно овде никога не познајем. Баш никога. 
 
Председник већа:  Јел не препознајете ту на овим фотографијама Нешу четника? 
 
Сведок Душан Тошић:  Број 6 отприлике је, бар према физиономији лица, иначе 

у оно време кад сам га ја упознао он је имао чироки фризују. 
 
Председник већа:  Број шест. 
 
Констатује се да сведок Душан Тошић након увида у фотодокументацију и 

фотографије од редног броја 1 до редног броја 8, а које се налазе у списима предмета 
ознака 142/43 и 143/43, указује да Неша четник се налази на фотографији број 6 по 
физиономији лица. 

 
Јел тако? Добро. Има ли још питања за овог сведока? Реците, овде само дођите 

па. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Господине Тошићу да ли познајете Зорана 

Иличића извесног? 
 
Сведок Душан Тошић:  Како? 
 
Оптужени Небојша Стојановић: Зоран Иличић. 
 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Оптужени Небојша Стојановић: А да ли познајете бившег капетана ЈНА 

Иштвана Месароша? Немам више питања. 
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Председник већа:  Кажте не познајете Месароша? 
 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Председник већа:  Пошто кажете овако, па. Добро. 
 
Сведок изјављује да не познаје Иштвана Месароша, бившег капетана ЈНА. 
 
Сведок Душан Тошић:  Не знам ко је, никад чуо, познавао сам поручника 

Чанка, и потпуковника Радосављевића којега сам виђао у команди инжењеријске те 
јединице и пуковника Стублинчевића. Од војних лица никог другог  нити познајем нити 
знам где су били и шта су радили. 

 
Председник већа:   Добро.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Судија ја бих само још једно питање. 
 
Председник већа:   Реците. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја немам код себе тај спис, али ја мислим да је 

управо Месарош. Да ли сте икад од било ког војног старешине тражили да вам се преда 
команда места у општини Модрича или...? 

 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте икада од било ког војног старешине 

тражили да вам се преда команда? 
 
Сведок Душан Тошић:  Не. 
 
Председник већа:  Има ли још питања за овог сведока? Јел то све што имате 

Тошићу да кажете? 
 
Сведок Душан Тошић:  То је све. 
 
Председник већа:   Добро. Ви сте дошли из Вршца, јел тако? 
 
Сведок Душан Тошић:  Да. 
 
Председник већа:  Овде видим, само да видим. Душан Тошић из Вршца дошли, 

допутовао возом у пратњи и приложио возну карту 592 динара пута два, и од станице до 
суда дошао таксијем 180 динара пута два. Укупно тражите за долазак 1.544,00 динара, 
јел тако? 

 
Сведок Душан Тошић:  Да. 
 
Председник већа:  Сведок тражи трошкове на име доласка из Вршца возом и 

натраг, за возну карту у оба правца 1.184 динара плус долазак таксијем од станице до 
суда и натраг 180 пута два, укупно 360, што све укупно износи 1.544,00 динара па  
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Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Досуђују се трошкови сведоку Душану Тошићу на име доласка возом и таксијем 

од Вршца до суда и натраг у износу од 1.544,00 динара. 
 
Тошићу хвала вам лепо, можете ићи, ове трошове ћете регулисати са нашом 

службом за трошкове. То је било данас...Довиђења, пријатно.  
 
То је било данас за сведоке који су нам дошли, значи Синиша Недић, Душан 

Тошић и Иво Сенковић.  Овај сведок Бранислав Ивановић је преминуо, он је преминуо. 
Ми смо звали још за данас Слободана Деспотовића он је рекао да је болестан и да је 
спреман да исказ да видео линком, да не може да приступи у суд у Београду и није нам 
приступио сведок Славољуб Круљ и Мира Старчевић уредно су позвани. Ми ћемо данас 
одложити главни претрес, наставићемо га 18. октобра ујутру у 09.30 часова. 

 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Данашњи се главни претрес одлаже, а наставак се заказује за 18. октобар 2019. 

године, у 09.30 часова, судница број 4. 
 
На који позвати сведоке Анту Блажановића, Славољуба Круља, Миру Старчевић 

и Жељка Живковића са адресе из списа предмета и позвати адвоката Момчила Минића 
са адресе у списима.  

 
Тада ћемо позвати сведока Анту Блажановића, то је овај доктор патолог, он 

долази негде из Хрватске, из Винковаца мислим, њега ћемо позвати и поново ћемо 
позвати још једном ове сведоке Славољуба Круља и Миру Старчевић и још једном 
Жељка Живковића, да пробамо евентуално да још, пошто ћемо тад имати времена. Али 
ево због чега вам то говорим, после овог термина од 18. октобра, следећи термин ће 
бити 08. новембар, значи можете да запишете, 08. новембар у 10 сати. Тог дана ћемо 
имати видео линк са Окружним судом у Добоју, јер морамо унапред временски, пошто 
ми требају две суднице да заузмем термине, после нећемо имати суднице. Значи тог 
дана 08. новембра у 10 сати, следећи пут ћу вам рећи које ћемо сведоке путем видео 
линка. Значи овог Деспотовића који је болестан, имамо оног једног који је имао 
инфракт, један је имао дискусхернију, е јесте. Тако да ћемо онда те који су болесни, који 
не може, очигледно неће доћи, да пробамо да видео линком, да их објединимо све тог 
дана да дођу у Окружни суд у Добоју па да покушамо да успоставимо везу и да обавимо 
разговор. Значи следећи пут имамо Анта Блажановића, онда имамо Славољуба Круља и 
Миру Старчевић и Жељка Живковића, па ћемо даље се договарати. Хвала вам лепо. 

 
Довршено у 16.15 часова. 

 
 
Записничар                                                                                    Председник већа-судија 

 
 

 


