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  К.По2 4/2018 

 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

20. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ  

 

 

Председник већа:  

 

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. 

 

Браниоци оптуженог, адвокат Момчило Минић присутан и адвокат Милан 

Милосављевић присутан. 

 

Да ли су ми ту видим и судски вештаци видим. Приступили су судски вештаци 

др Зоран Станковић и балистичар Милан Куњадић. 

 

Добро, само да видимо са видео конференцијском везом сa Окружним судом у 

Добоју. Добар дан. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Добар дан. 

 

Председник већа:   Да  ли се чујемо? 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Одлично се чујемо. 

 

Председник већа: Овде је судија Вера Вукотић, Виши суд у Београду, Одељење 

за ратне злочине, колегенице хоћете ли ми се само представити. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Судија Бамбуловић 

Славица, Окружни суд Добој.   

 

Председник већа:   Хвала вам лепо. 

 

Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Окружним судом 

у Добоју, а ради испитивања сведока. 
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Можете ли само да ми кажете ко је од сведока дошао, да ли је ко приступио? 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Од позваних сведока 

како сте ви тражили вашом замолницом приступили су Живковић Богдан, Старчевић 

Мира, Деспотовић Слободан, Живковић Жељко и Славољуб Круљ. Сви сведоци, пет 

сведока које сте тражили су обавештени. 

 

Председник већа:   Захваљујем се. Само моменат да ја констатујем. 

 

Констатује се да су у Окружни суд у Добоју приступили сведоци Жељко 

Живковић, Богдан Живковић, Слободан Деспотовић, Мира Старчевић и Славољуб 

Круљ. 

 

Како су испуњени услови за одржавање главног претреса, председник већа 

доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

Да се данашњи главни претрес одржи.  

 

Главни претрес је јаван. 

 

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. 

 

Веће доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

Да се у наставку доказног поступка одређује извођење доказа испитивањем 

путем видео конференцијске везе са Окружним судом у Добоју сведока Жељка 

Живковића, Богдана Живковића, Слободана Деспотовића, Мире Старчевић и 

Славољуба Круља. 

 

Јел можете да позовете сведока Жељка Живковића, а да остали сведоци изађу 

изван суднице, да сачекају. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Да. 

 

Председник већа:  Изволте. Само још једном за вештаке, ја бих, странке молим 

вас, да данас отпустимо вештаке да не чекају, јер смо ми позвали вештаке због 

испитивања у вези са налазом, међутим за сваки случај, нисмо знали да ли ће нам доћи 

сведоци. Па ћемо онда њих следећи пут. Јел може? Молим вас вештаци ја се извињавам, 

морала сам да вас позовем, ја би вам јавила, нисам знала до данас да ли ће сведоци 

доћи, значи можете ићи зваћемо вас следећи пут. Хвала вам лепо.  

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Ја могу да идем јел 

тако колегинице? 
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Председник већа:   Можете, само овако колегинице, потребно је... 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Могу ли ја да вам 

издиктирам број личних карата свих ових сведока? 

 

Председник већа:  Е то, да ми кажете документа на основу којих је утврђен 

идентитет сведока. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Е овако, Живковић 

Жељка је утврђен, лична карта број 760М04510. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Даље, који вам је 

следећи. Живковић Богдан, лична карта број 760М0556. Може ли даље? Деспотовић 

Слободан лична карта број 780М01КЕА. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Старчевић Мира, лична 

карта број 760К00ЈК1. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: И Славољуб Круљ 

лична карта број 760М06283. 

 

Председник већа:   Хвала вам лепо. 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: То су сви сведоци и ја 

сам слободна, ви можете, сведоци ће вам улазити како ви будете тражили, а овде у 

судници је ИК техничар, који уколико буде каквих проблема може ме и зват, а може и 

он интеревенисати. 

 

Председник већа:   Хвала вам лепа. Жељко Живковић сведок јел? 

 

Судија Окружног суда у Добоју Славица Бамбуловић: Јесте, Жељко. 

 

Председник већа:   Јел ме чујете Живковићу? 

 

Сведок Жељко Живковић: Жељко Живковић, да. 

 

Председник већа:   Живковић Жељко, добро. Жељко, Ви сте овде давали исказ, 

данас ћете бити саслушани као сведок, давали сте исказ пред Тужиоцем за ратне 

злочине на записнику од 21.04.2017. године, па јесу ли вам исти лични подаци? Јел ме 

чујете? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Чујем, чујем, реците. 
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Председник већа:   Јесу ли вам исти лични подаци, име оца, датум рођења, јел 

станујете пребивалиште Кожухе бб? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да, да. Исти су подаци. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Сведок ЖЕЉКО ЖИВКОВИЋ, са личним подацима као на записнику пред 

Тужилаштвом за ратне злочине КТИ број 3/16 од 21.04.2017. године, несродан, 

незавађен.  

 

Жељко, Ви ћете данас бити саслушани као сведок, ради се о догађају из маја 

месеца 1992.године, о страдању оштећеног Ивана Сиврића. Па ћу вам само рећи 

упозорење, да положите заклетву, па ћемо онда даље разговарати.  

 

Ви се као сведок у смислу члана 95 ЗКП-а, опомињете да сте дужни да говорите 

истину и да не смете ништа да прећутите, упозоравате се 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 лица 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 прочитати текст, 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“. Да ли прихватате? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Гласније само не чујем вас. Прихватате јел? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Добро. Примакните се само микрофону, да би вас чули боље. 

Е тако. Ви сте овде давали исказ на записнику од 21.04.2017. године, тужиоцу за ратне 

злочине, а пре тога сте давали исказ и у Министарству унутрашњих послова Центар за 

јавне безбедности Добој, на записнику од 26.01.2011. године у вези са овим догађајем. 

Да ли остајете при тим исказима? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа: Остајете, добро. Јел можете да нам испричате оно чега се 

сећате и да ли познајете Ивана Сиврића, односно да ли знате шта о његовом убиству, 

страдању, у тим ратним годинама у мају '92., шта је то било, имате ли ви каквих сазнања 

у вези са тиме, ко је то урадио? Ајте да видимо шта можете да нам кажете. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Хоћете Ви мени прочитати изјаву ону коју сам ја 

већ дао? 

 

Председник већа:  Па не могу да вам читам. Него ми покушајте да се сетите 

оног што сте причали, рекли сте да остајете при тој изјави. 
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Сведок Жељко Живковић: Остајем ја при тој изјави, али хоћете ли ми 

прочитати изјаву? 

 

Председник већа:  Па не могу да вам читам, не могу да вам читам. Него ви 

испричајте укратко то што сте тад говорили и оног што се сада сећате у вези са тим 

догађајем. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Аха. Тад кад се то десило, који је датум не знам 

тачно ни био, дошли су код мене кући да траже ашов и будак да ископају. 

 

Председник већа:   Ко је дошао? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Међутим, ја нисам изашао, они су отишли после, 

обавили те што се десило, после сутрадан сам чуо да се то десило, испричали су ми 

Марковић ко је све учествовао у тим активностима, да је био Буцо Марковић, колико се 

сећам Милан Старчевић и не знам још сад, тачно не могу вам навест, колико се сећам 

сад детаља. Кад је прошло одређено време, неки су људи, причало се да је однешен, 

овако, онако, међутим ја сам тад био малолетан, требало ми је што кажу пара и за 

цигаре и за свашта нешто, и ви да сте тражили ја би ископао исто, неки су људи дошли 

да траже да ли је закопан, ми смо отишли доле, ископали, ја, Марковић и Недић 

Синиша, колико се сјећам, чини ми се, ако ме сећање служи. Ископали смо доле, видели 

смо да је покривен капутом некаквим, тело је оно било одозго прекривено мислим, већ 

се осетило, ту је био један дио чини ми се и страже која је била, односно линија нека 

успостављена, отом, потом колико се могу сјетит. Ето ми смо ту видели да има леш и 

загрнули и после што каже се чуло ко је тај, односно да није тело никуд ношено ни. 

Толико ме сећање служи, ако вас још шта интересује питајте ме. 

 

Председник већа:  Кад говорите о Марковићу, ко је тај Марковић, како му је 

име? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Мирослав Марковић. 

 

Председник већа:  Добро, и ко је још ишо с вама доле да гледа леш? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Чини ми се Недић Синиша, а не знам још ко је, ми 

смо што каже дружили се, то што ме служи, чини ми се, не знам, не смем рећ да је још 

ко био. Недић Синиша чини ми се да је. 

 

Председник већа:   Синиша Недић јел? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Тужиоче ево, пошто је ваш сведок, јел имате Ви питања? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел се чујемо, јел ме чујете? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Чујемо. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Е. Ви сте рекли да сте давали изјаву и да 

остајете при тим изјавама које сте давали раније, како у Центру јавне безбедности, тако 

и пред тужиоцем, то је исто било путем видео конференцијске везе.  

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Реците ми да ли познајете, да ли сте чули 

и да ли се сећате из тог времена лица које се звало Небојша Четник? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Реците гласније, слабо вас чујем. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Небојша Четник? Неша Четник? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли вам то име нешто значи, да ли се 

сећате из тог времена? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да.  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не чујем. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. Небојша је тад у то доба што каже чули смо за 

њега да је долазио у Кожухе, био присутан ту, да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте ли га видели ви тада тамо у вашем 

селу? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па виђао сам га испред фабрике, одавно је то било 

што каже, да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Како сте га видели, како је изгледао? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па давно је то било, већ сте ме питали, прије толко 

времена изгубе се сјећања, мислим да можемо описат вам... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, добро. Рекли сте, а реците да ли је 

ту било неког заробљеног лица у том вашем селу из Хрватске, ХВО-а или неког 

заробљеника у то време? Конкретно Иван Сиврић, јел знате да је био неки заробљени 

тамо? 

 

Сведок Жељко Живковић: Па неко као да смо чули да је био довежен ту, нисам 

га ја што каже видио, да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ко га је довео? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, наводно ти момци, откуд знам ја. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Који момци? 
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Сведок Жељко Живковић:  Па ти, Небојша  и ко већ. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Који Небојша, који Небојша? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Рекли сте сад. Па не знам, Небојша, рекли сте који 

Небојша, како. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел то тај Небојша? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па рекли сте сад да је Небојша... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел то тај Небојша Четник? Јел био тај 

Небојша Четник у вашем селу, Неша Четник у то време? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па тако су га наводно звали. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта је радио, одакле он ту? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Ни то вам не би знао рећи ја. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел то неки човек из вашег краја или је 

неко дошао са стране? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Неко је ту дошао у село, ја не знам, ја сам још што 

каже дијете у то доба, што кажемо нисам пуно ја с тиме се сусрећо се, вјероватно неки 

људи знају. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел ту било неко место где су била 

заробљена лица, конкретно тај Иван Сиврић? Јел било ту неко место у селу где су били 

заробљеници? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не би вам то знао рећи. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не чујем? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не би вам знао на то рећ. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не знате, а, добро, добро. А рекли сте да је 

дошао тај комшија Мирослав Марковић код вас са још неким, тражио лопату? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел тако? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  И шта је било тада, јесте му дали? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Нисам. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Него? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Нисам, остао сам у кућу, моја мајка није дала да 

изиђем напоље. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта, мајка је дала, јел? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Није моја мајка дала да изађем из куће. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Аха, добро, добро. Јесте ли видели тог 

комшију Мирослава Марковића сутрадан, јел вам испричао шта је било? Молим? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Сутрадана сам неку чуо причу да је Марковић и ти 

да су отишли, нисам га видио, тек пар дана кад је прошло испричано, ал` се причало 

знате и сами, што каже село је село. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Чекајте, чекајте, само полако. Да ли сте 

видели сутрадан или тих дана Марковића, јел вам причао где су били, шта су радили? 

 

Сведок Жељко Живковић: Па Марковић је после пар дана смо се сједели и 

пили кафу, он је испричао шта се онда догодило. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта се догодило, шта је испричао? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Наводно да је одвежен тај доле, овај, како рекосте 

већ. Да су га одвели, да су му ископали доле наводно рупу. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел рекао ко га је убио? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Молим? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел рекао ко га је убио? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па наводно тај Небојша, то не знам, тако су ми 

рекли, а сад ја видио нисам, мислим с тиме што... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ко вам је реко то? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Марковић. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Немам више питања. 

 

Председник већа:   Хвала тужиоче. Одбрана јел има питања за овог сведока. 

 

Адвокат Момчило Минић: Адвокат Минић Момчило. 

 

Председник већа:   Само гласније да вас чује, молим вас. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Адвокат Минић Момчило.  
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Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Рекли сте да сте тада били малолетни, да вам је 

требало пара за цигаре и? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  У ком контексту сте то споменули? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Молим? 

 

Адвокат Момчило Минић:  У ком контексту сте то споменули? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па говорим за то откопавање што кажу треба 

откопат, неки ликови су људи, како да их назовем, рекли да је нестао, каже ко би 

ископао, ми смо отишли ја, Марковић и Недић ископали, ето видели да има леш и 

затрпали, ето то. 

 

Адвокат Момчило Минић:  И колико су вам платили за ту услугу? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не могу се сад сјетит, мислим давно је то било, 

...времена да вам сад говорим цифру, ал да су  били неки да ли динари, не знам ни ја, не 

могу, мислим што год би вам реко слагао би. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Јесу ли само вама платили? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па да, наводно ми смо били ту присутни, односно 

на цести, односно ту испред. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А ко је све био присутан тада? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Молим? 

 

Адвокат Момчило Минић:  Ко је био тада присутан све? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, ја и Недић, не знам где је био Марковић 

и он се ту мувао око куће, куд је, не би вам то сад тачно, не могу се ни сетит, прошло је 

времена, чини ми се ја и Недић, колико ме сећање служи. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А да ли можете да определите колико је прошло од 

тренутка када су они долазили то код вас кући, кад вас мајка није пустила, до тренутка 

кад ви то откопавате? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па сад давно је то било, да се... 

 

Адвокат Момчило Минић:  Отприлике, отприлике. Јел то било пар дана, пар 

месеци? 
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Сведок Жељко Живковић:  Па прошло је ја мислим до откопавања је прошло 

пар месеци, онако ајде да кажем, ипак времена је прошло, не знам, што год би вам реко, 

прошло је заиста времена, али... 

 

Адвокат Момчило Минић:  Да, кад сте откопали... 

 

Сведок Жељко Живковић:  Давно је то било, да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  У ком стању је био леш тада када сте откопали? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, откопали смо оно одозго је капут на 

њему био, нисмо ми сад што каже, откопали смо одозгор ајде да кажемо капут колко је 

то могло бит... 

 

Адвокат Момчило Минић:  А јесу ли могле да се виде неке ране на том лешу? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Није се могло, није, то је било у некој бари, вода је 

то, ајде да кажемо онако подводан терен, да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Колико је то било удаљено од граничне линије? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па то да ли је ланац линије, то је нека одбрана 

сеоска била, па не знам ни ја. Неких ајде бубам педесетак метара. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Добро. У својој изјави сте рекли да је са вама био 

тада и Пајић Анђелко? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па тад је то давно било, били су на стражи, колико 

ме некад сјећање служили, а сад вам ипак је то било времена прошло, па да сад... 

 

Адвокат Момчило Минић:  Јел то лице које напомињете као што су стражарили 

ту поред? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па наводно, то је била нека сеоска стража, колико 

ме сјећање служи. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Пајић Анђелко је био у тој сеоској стражи како ви 

наводите? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не могу се сад свега сјтетит, па прошло је то 

времена да вам кажем. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Јел знате начин на који је ликвидиран тај младић 

Сиврић? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па одма ми је Марковић рекао да је пуцано из 

пиштоља на њега и да је усмрћен. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А из ког пиштоља? 
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Сведок Жељко Живковић:  Па не знам сад каквог пиштоља ако ми вјерујете, 

нити сам био присутан, нити знам. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А јел знате пошто сте се изјашњавали већ о овим 

наводима, па сте то мало детаљније, сад ја не знам да ли би ми суд дозволио да вам 

предочим то или... 

 

Председник већа: Па можете, само реците на којој страни транскрипта, 

записника. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Ја имам тренутно, али ајде прво да покушамо овако 

без... 

 

Председник већа:   Ајде, ајде. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Да ли знате да ли је то пуцано из једног пиштоља 

или из два или више пиштоља? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па мислим из једног пиштоља, колико ме сјећање 

служи, да је Марковић реко и да му је он нешто додавао, дал наводно још пар метака, 

чини ми се да је тако Марковић рекао. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Ко је коме додавао? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам ни то сад, пуно ме питате. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Да. Пошто сте изјавили да је Неша Четник у 

младића испуцао један шаржер из свог пиштоља, а након тога тражио од Буце његов 

пиштољ, те је такође из тог испуцао цели шаржер. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не могу се сад, сад вам рећи, прошло је времена, 

ја вам кажем, овај...Када је та изјава дата, то ме интересује, можете ли ми прочитати? 

 

Адвокат Момчило Минић:  Ово сте дали, сад ћу да вам кажем, ово сте дали 

2011.године, у Центру јавне безбедности Добој. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  26.01. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па ето, што се могу сјетити кажем вам, ја сам реко 

да ми прочитате изјаву, оно чега се ја сјећам, не могу, ја не могу се сјетит ни прије пар 

дана, седмице... 

 

Адвокат Момчило Минић:  Не, не, наравно, него сад кад сам вам прочитао, да 

ли се сећате да сте то изјавили? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па Марковић, можда сам што каже, ајд да сам 

рекао, ал сјећам се да ми је Марковић рекао да је пиштољ пуцао и да је додавао, а сад да 

је узимо други не знам, не могу се баш свега, свих детаља сад да вам кажем. 
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Адвокат Момчило Минић:  Али све то што знате знате јер вам је Марковић 

Мирослав испричао? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па то ми он испричао, кроз ту причу што смо 

сједели, то су његове речи, ја вама причам мислим оно што сам ја чуо, а сад ако он лаже 

мене, лажем ја вама, ето. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Да. А да вас питам, да ли је након тог ископавања у 

којем сте учествовали, да ли сте и касније учествовали у неком ископавању тог истог 

леша? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Нисам учествовао, него ме је дошла полиција из 

Модриче, тражили су само да покажем место где је закопано. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А јел знате ко је дошао код вас? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не знам, неки безбедности су дошли, некакав 

Слободан безбедњак, не знам ко је био, само тако се представио, ја сам радио плочице 

код куће и отишо сам одвео на лице места, показао и вратио се кући. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А које је то године било? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не могу се то сјетит, да вам кажем, вјероватно 

имате податке, не знам стварно вам кажем, датуме и године, то тешко да вам. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А када сте их одвели на то место, јесу ли они одма 

кренули да ископавају или нису? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Шта, поновите питање, нисам вас чуо. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Тада кад одводите тог Слободана. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Када сте му показали то место. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Јел је он одмах кренуо са ископавањем? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, ја сам показао место и ја сам отишо 

кући да радим своје послове, а ко је, шта је даље преузео  ја то не знам. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А ко је био присутан ту све? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па полиција брате мили, ко ће бит други. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А да ли знате ко од полиције, колико људи је ту 

уопште било? 
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Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, наша полиција српска, није била из 

федерације. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Није била из федерације. А јел био неко из 

федерације? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Није. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Нико? Само су полицајци били? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па полиција је била. 

 

Председник већа:   Не, да ли он зна. Да ли зна. Да ли знате да ли је био још неко, 

полицајци ваши, тај Слободан, јел био још неко? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не знам госпођо, са аутом полицијским су дошли, 

ја сам био код куће, тражили су Марковића... 

 

Председник већа:   Добро, не зна. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Ја сам само показао место. 

 

Председник већа:   Добро, добро, не зна. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Момчило Минић:  А јел можете да определите само колико је људи 

било? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па не знам, мислим два полицајца и тај службеник 

њихов, ко је био, тај Слободан, како се већ зове. 

 

Адвокат Момчило Минић:  Значи Слободан и два полицајца, добро. Хвала, ја 

немам више питања. 

 

Председник већа:   Добро. Има ли колега? 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Питање, први пут када су вам платили да 

изађете, да проверите на лице места да ли је стварно укопан, ко вам је показао место где 

је сахрањен Иван Сиврић? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Можете поновити, слабо вас чујем. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Ко вам је показао место где је сахрањен Иван 

Сиврић? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Марковић ми је показао, он нас је и одвео доле. 

 

ПО
 17

87



 14 

Адвокат Милан Милосављевић:  Из прве сте пронашли место, јел тако, одма 

сте пронашли? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па да, нормално, зна он где ту већ, мислим не из 

прве, али већ је било то озваничено, види се где је, да. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Судија, ако дозволите, из исказа Славољуба 

Круља, дат пред тужилаштвом, на десетој страни, бих поставио питање. То јест 

прочитао, предочио сведоку.  

 

Председник већа:   Па то ћемо после, кад Круљ буде. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Обзиром што Круљ, овде је Круљ изјавио да 

су њих четворица отишли на лице места, да нису знали где је, прекопавано на више... 

 

Председник већа:  Знам, али то ћемо после видети Круљ шта каже, овај сад 

говори ово што он зна. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  ОК. Да ли сте некада пре тог ископавања кад 

сте ишли на лице места одлазили још неки пут на лице места? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Не? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Нисте одлазили са Мишком, Мирославом дан 

после убиства? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Нисте? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не, не, то је оно што се ја сјећам да не. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Питање, у својој изјави првој датој пред 

безбедности, рекли сте да сте видели још нека лица припадника те групе. Мене... 

 

Председник већа:   Које групе, не разумем вас? 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Групе „шешељевци“. Мене конкретно занима 

Луис.  Надимак Луис, да ли сте виђали Луиса у Кожуху? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па нисам ја сад видио, сад вам кажем људи су 

ходали туда, ја сам био у кући кад се то десило, е сад да ја вама кажем чега се ја сећам. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Ког тог дана? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Тога дана, што ме питате. 
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Председник већа:   Не конкретно, него уопште тог дана, уопште тих дана пита 

вас бранилац да ли сте виђали у селу Кожухе Луиса, лице по имену Луис, надимку 

Луис? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па Луис је виђен, он је пролазио цестом, он је био 

ошишан оно наћелаво да кажем, ту су пролазили некаква група, звали су их ти четници 

наводно Небојша, Луис и ко већ не знам ни ја сад. нисам ја ни запажао њих, људи су у 

возилима пролазили оно што каже кроз село, да. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  И још једно питање, Милан Старчевић.  

Споменули сте на почетку да је и Милан Старчевић био неки од учесника наведеног 

догађаја. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Молим? 

 

Председник већа:   Које је питање? 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Питање је на који начин је Милан Старчевић 

учествовао у наведеним догађајима, убиству? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па Старчевић је наводно с њима био присутан, 

колико је мени Марковић пријавио, то ми је испричао. Чега се ја сјећам, ето оно. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Присутан приликом убиства Ивана Сиврића? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Немам више питања. 

 

Председник већа:  Добро. Оптужени имате ли ви питања? Нема. Реците 

Минићу? 

 

Адвокат Момчило Минић: Ја сам само хтео да питам, да се надовежем на 

колегино питање. Да ли се помињало да и тај Луис има неке везе са тим убиством? 

 

Сведок Жељко Живковић:  То вам не би знао одговорит. 

 

Председник већа:   Каже не би знао. Добро. 

 

Адвокат Момчило Минић: Да. И само једно питање, ко је вама платио за то 

ископавање? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Можете гласније. 

 

Адвокат Момчило Минић: Ко вам је платио за то ископавање што сте? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Не знам, неки су људи дошли, знате како је, 

задесили се ту, ја сад не знам, у пролаз, било је тад избеглица и мештана, то је било 

помешано тад у то доба, не могу се ни сјетит да вам кажем, заиста времена је прошло. 
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Адвокат Момчило Минић: А да ли знате који је био њихов интерес да вама 

плате то ископавање, зашто су они то ископавали? 

 

Председник већа:   Немојте то питање, то који је интерес, па интерес, не може 

он да зна који је био интерес. 

 

Адвокат Момчило Минић: Можда су рекли. 

 

Председник већа:   Немојте, то је недозвољено питање. Добро. Имате ли још 

питања? 

 

Адвокат Момчило Минић: Немам, немам. 

 

Председник већа:   Добро. Само једно још Жељко, реците ми овако, да ли 

познајете лице Гостић Недељка? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Молим? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Јел има он неки надимак? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Чини ми се, колико ме сјећање служи Буца. 

 

Председник већа:   Добро, а реците ми јел он живи у Кожуху? 

 

Сведок Жељко Живковић:  У Кожухама? 

 

Председник већа:   Да. 

 

Сведок Жељко Живковић:  Живио је, живи у Кожухама, али чини ми се да 

ради вани негде је отишо радит. 

 

Председник већа:   Значи сад није у селу јел? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Тренутно чини ми се да није. 

 

Председник већа:   А јел долази? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Па вјероватно да долази, то морате провјерити, јер 

некад га видимо да дође, вероватно кад је Ускрс јел нешто, ајде бубам. 

 

Председник већа:   За празнике јел? 

 

Сведок Жељко Живковић:  Да. 
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Председник већа: Добро, добро. Има ли још питања за овог сведока? Нема. 

Хвала вам лепо, можете ићи. Нека уђе Старчевић Мира сведокиња. Миро добар дан. Јел 

ме чујете? 

 

Сведок Мира Старчевић: Добар дан, чујем. 

 

Председник већа: Добро, само се мало примакните ближе микрофону да вас 

добро чујемо кад разговарамо. Ви ћете овде данас бити саслушани као сведок, ради се о 

догађају из маја месеца 1992. године, о страдању лица под именом Иван Сиврић. Али 

пре него што кренемо да разговарамо само да вас питам да ли су вам исти лични 

подаци. Ви сте у вези са тим догађајем давали исказ у Министарству унутрашњих 

послова Центру за безбедност Добој 4.01.2011., и давали сте тужиоцу за ратне злочине 

исто овако путем видео конференцијске везе 12.04.2017. Јесу вам ваши лични подаци 

исти? Станујете у Добоју, Добојске бригаде 184, рођена '66., Кожухе, име оца Богдан. 

Јесу ли вам исти лични подаци? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Јесу, исти су. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Сведок МИРА СТАРЧЕВИЋ, са личним подацима као на записнику пред 

Тужилаштвом за ратне злочине КТИ број 3/16 од 12.04.2017. године, несродна, 

незавађена. 

 

Ја ћу вам овде упозорити вас на ваша права и о заклетви, прочитаћу вам текст 

заклетве па ћете се ви изјаснити да ли прихватате. 

 Дакле, Ви сте овде данас позвани као сведок и опомињете се 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. Сведок се упозорава да није дужна да одговара на одређена 

питања ако је вероватно да би тиме изложила себе или лица из члана 94 став 1 ЗКП-а, 

дакле блиске сроднике, тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном 

гоњењу. И као сведок ја ћу вам прочитати текст заклетве, а ви ћете рећи да ли 

прихавате. Текст гласи: „заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питана 

говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“. Да ли 

прихватате то? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да. 

 

Председник већа:   Добро. Реците ми да ли ви остајете при овим својим изјавама 

које сте дали у вези са овим догађајем, страдањем Ивана Сиврића, а ове изјаве сте дали 

Центру за јавну безбедност Добој 24.01.2011., и тужиоцу за ратне злочине исто овако 

путем видео конференцијске везе на записнику од 12.04.2017. Да ли остајете при тим 

изјавама? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да. 

 

Председник већа:   Остајете? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да. 
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Председник већа: Добро. Јел можете да нам укратко испричате у вези овог 

догађаја, односно шта ви знате у вези страдања Ивана Сиврића, јел вам познато то лице, 

значи догађај је мај '92., знам да је протекло доста времена, али оно чега се ви сећате. 

Јел можете да нам кажете шта је то било, како је он страдао, јел вам познато то лице, где 

сте ви били, шта сте радили у то време? Изволте. 

 

Сведок Мира Старчевић:  У то време сам радила у Кожухама у кафићу, кад је 

доведен пред кафић, тад сам видела, не познајем тог заробљеника, шта већ, доведен је 

ту пред кафић, довео га младић који је био ошишан, овако имао само кроз сред мало.... 

 

Председник већа:  Миро само молим вас приближите се микрофону више кад 

говорите, мало се нагните. Е тако. Да би се боље чуло. Хвала. Изволте. 

 

Сведок Мира Старчевић: Тај што га је довео знам да код мене у кафићу 

ословљаван је као Ћиркез, не знам ни име ни презиме, знам да га довео ту пред кафић, 

као убиће га ту, реко немојте, немој, немој, ма каже шалим се, и онда је наручио пиће, ја 

сам морала однет пиће, преко пута је био стари дом, после фабрика, љетна башта, ту 

сам однела пиће, он је њега одвезао дао му то пиће и дао му цигару да запали, причали 

смо, тај момак је рекао да мене познаје, да је долазио у Осјечане у кафић, ја њега не 

знам, као с мотором, и онда ми је реко да се вратим у кафић, ... је водан кроз село после 

нисам видела га,  видела сам тога Ћиркеза, питам га гдје је тај заброљеник, каже убио 

сам га. Јој реко, ма каже шалим се, предо сам га команди на даља испитивања шта ти је. 

И то је све што знам. 

 

Председник већа: А тај Ћиркез, какву је имао фризуру, јел имао неку 

специфичну фризиру, или нешто? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да, имао је обријана глава, само кроз средини је било 

овако косе, не знам тачно коју ширину, а ово остало је све било обријано. Ово са стране 

обријано и овако једне ширине као коса је остављена доле реп. 

 

Председник већа:   Добро. Тужиоче има ли питања? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ви сте давали исказ 2017. године путем 

видео линка, исто овако као данас, и онда сте нешто причали везано за касније догађаје. 

Да ли познајете, касније се дешавало у односу на ово што данас говорите. Да ли 

познајете лице Богдан Живковић? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте са њим причали касније после 

овога догађаја који описујете, везано за ово због чега се данас судимо, да ли вас је он 

питао...? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Једне прилике је дошао Богдан у кафић и питао јесам 

ли видела Нешу Четника, ја питам ко ти је тај, каже знаш онај ошишани, а реко Ћеркез, 

прошао је реко цестом. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  А реците ми тај Ћиркез или како кажете, 

јел он био у вашем селу тада? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Јел био он у? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  У селу вашем тада '92. године, ту код вас, 

одакле он ту? 

 

Сведок Мира Старчевић:  То је група која је дошла из Србије, обилазили су, 

одали су кроз село, из почетка нису знали да је кафић где сам ја радила, јер  није било 

обележја никаквог, није било пријављено, и онда су сазнали, долазили су ту понекад на 

пиће, њих била група, главни је Луис, а не знам тачно колко их је било, ал све су имали 

надимке. Луис је можда био једно два, три пута, ал мислим да су се сви бојали тог 

Ћеркеза. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  А што су га се бојали? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Па не знам. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, немам више питања. 

 

Председник већа:   Добро. Браниоци има ли питања за овог сведока? Немате јел. 

Оптужени има ли питања? Нема. Миро само још једно питање, ја ћу вам поставити. Да 

ли познајете лице Гостић Недељко? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Познајем. 

 

Председник већа:   Ко је то лице, јел имао неки надимак? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Имао Буцо надимак, ишо са мном у основну школу 

заједно. 

 

Председник већа:   Ишо с вама у основну школу? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Да. 

 

Председник већа:   Добро. А реците ми јел живи он у Кожухама? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Не, Буцо је у Швицарској. 

 

Председник већа:   У Швицарској. Јел долази некад у Кожухе? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Долази. 

 

Председник већа:   Долази. Јел знате адресу његову у Кожухама, која је? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Кожухе. 

 

Председник већа:   Само село Кожухе јел? 
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Сведок Мира Старчевић:  Да, само село Кожухе. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Сведок Мира Старчевић:  Добој. 

 

Председник већа:   Кад долази, обично за празнике јел? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Па небитно. 

 

Председник већа:   Или лети? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Па и лети и овако како кад. 

 

Председник већа:   Добро. И само још једно питање. Кад сте били у Центру за 

јавну безбедност Добој, на разговору и када сте давали ову изјаву, да ли су вам 

предочаване неке фотографије? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Јесу. Ал ја никог нисам могла на тим фотографијама, 

ја се не сећам, ја кажем могу само ако је  била та слика из тог времена, само један са том 

фризуром, а овако да сад памтим фаце не. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Сведок Мира Старчевић:  Ипак је ту прошло година. 

 

Председник већа:   Добро. Реците. 

 

Адвокат Момчило Минић: Ја бих се исто надовезао на ваше питање. Реците ми 

где сте давали ту изјаву 2011.године, чини ми се? 

 

Сведок Мира Старчевић:  У МУП-у Добој. 

 

Адвокат Момчило Минић: Где, где физички сте били? 

 

Сведок Мира Старчевић:  Физички 2011., у МУП-у Добој, у згради. 

 

Адвокат Момчило Минић: Добро, хвала. 

 

Председник већа:   Добро, има ли још питања за овог сведока? Не. Миро хвала 

вам лепо што сте дошли, можете ићи. нека уђе сведок Богдан Живковић. Хвала вам још 

једном. 

 

Сведок Мира Старчевић:  Могу ли ја нешто да питам само? 

 

Председник већа:   Реците. 

 

Сведок Мира Старчевић:  Јел може ова сад моја изјава да стоји, да ме више не 

зовете? 
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Председник већа:   Нећемо вас више звати, хвала вам лепо. Хвала. 

 

Сведок Мира Старчевић:  Хвала. 

 

Председник већа:   Нека уђе сведок Богдан Живковић. Ми Богдана Живковића 

само имамо у Центру за јавну безбедност, није саслушан пред тужиоцем. Добар дан. 

 

Сведок Богдан Живковић: Добар дан. 

 

Председник већа:   Јесте ли Ви Богдан Живковић? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Да. 

 

Председник већа:  Добро. Само ми се окрените према микрофону да се боље 

чујемо.  

 

Сведок БОГДАН ЖИВКОВИЋ, Ви ћете данас овде бити саслушани као сведок, 

ради се о догађају из маја 1992. године, о страдању лица Ивана Сиврића, али пре него 

што кренемо да разговарамо, само да видим, ви сте давали у вези са тиме исказ у 

Центру за јаву безбедност у Добоју, на записнику од 14.02.2011. године, па јесу ли вам 

исти лични подаци? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Јесу, јесу, ништа се није мењало. 

 

Председник већа:   Е добро.  

 

Са личним подацима као на записнику при Центру за јавну безбедност Добој од 

14.02.2011. године, несродан, незавађен. 

 

Дакле бићете саслушани као сведок и морам да вам кажем упозорење, да у 

смислу члана 95 ЗКП-а 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. Затим се сведок упозорава да није дужан да 

одговара на одређена питања ако је вероватно да би тиме изложио себе или лица из 

члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле своје блиске сроднике, тешкој срамоти, знатној 

материјалној штети или кривичном гоњењу. Ја ћу вам прочитати текст заклетве, а ви 

ћете 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 Богдан Живковић:  Прихватам. 

 

Председник већа: Добро. Ајте нам овако реците, да ли ви остајете при овој 

изјави коју сте дали у Центру за јавну безбедност Добоја, на записнику од 14.02.2011. 

године, кад сте говорили о овом случају страдања Сиврић Ивана, јел остајете при тој 

изјави? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па претпостављам да остајем, ја се и не сећам више, 

давно је то било, али ја и кад сам... 
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Председник већа:   Добро, јел можете сад да нам укратко испричате оно чега се 

сећате у вези са тим, оно шта се сећате? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па не знам шта желите да чујете, ја једино... 

 

Председник већа:   Па јел знате шта о страдању тог Ивана Сиврића, је ли био у 

селу Кожухе те '92. године, откуд он ту, како је страдао, ко га је убио, шта можете о 

томе да кажете? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Могу вам само рећи да знам да је био у Кожухама, 

да је доведен, а ко га је убио, зашто га је убио ја то не знам, јер нисам био присутан, 

тада у том моменту сам био одсутан даље од места где се он налазио, тако да вам ту не 

могу ништа рећи, то сам рекао и кад су ме питали ови истражитељи из Добоја, они су 

били код мене кући, нисам ја био овде, али није битно, исто сам то рекао што и вама 

сада могу рећи, значи ја сам видио да су некога водали, ја, то је тачно да су га водали, 

али ко је био, зашто је био, зашто је убијен и где је убијен ако је убијен, ја једино што 

знам да је село причало да је убијен, значи ја нисам био присутан и то лично нисам 

видио. Оно што нисам видио ја не могу ни потврдити. 

 

Председник већа:   А кад кажете водали су га по селу, на кога то мислите, ко га 

је водао, јел то био заробљен или шта? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Немам појма, па водао га је неки момак који је, да 

ли је он био заробљен или шта је било с њим, прича је била, ја вама кажем, сад говорим, 

могу вам само рећи оно што прича село, значи што је причано по селу да је он ухваћен 

наводно негде у Модричи или где више, и да је не знам, да је ту, доведен је ту, не знам 

ни због чега, и сад био је присутан једно време, не знам, пар сати, не могу то рећи 

тачно, и ако вам кажем било шта, нисам сигуран да ћу вам рећи истину, зато и нећу да 

кажем колко је био дуго, односно не могу да кажем, а ја  нисам био присутан у моменту 

кад се то дешавало, кад је он одведен на мјесто тамо где је наводно стрељан, ја нисам 

био присутан и ја нисам ништа видио. Значи ја самим тим не могу рећи уопште и да је 

убијен и ако кажем сви причају да јесте. 

 

Председник већа:  Добро. А реците ми кад кажете водао га је један момак, који 

га је то момак водао, јел знате? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па ја не знам ко је тај момак био, он се представљао 

као четник, и ја једино што знам о њему да је то то, и било још ту из, било је доста 

избеглица, било је свега, значи могао је бит било ко, не сећам се сад да вам кажем ко је 

још уз њега, али је рецимо да су двојица, тројица били ту и да су причали, шетали се 

оним путем и после тога кажем ја сам отишао, нисам био ту, тако да вам не могу рећи 

ништа одређено и не могу рећи ни шта се с њим десило, ни како, него кад сам се ја 

вратио некада касно поподне, тад ми је речено, односно навече, тад сам чуо причу коју 

су чули сви у селу, јер свет је такав, прича, каже убили су га, е ко је тај био ја не знам, 

где су га убили исто не знам. Касније сам чуо и локацију јер касније ту било и неко 

ископавање и они су ископали, нашли су некакав леш, ваљда је то тај, и наводно да је 

имао и податке. Ја опет кажем не знам, јер нисам био присутан ни први пут, ни други 

пут. Ни кад је се то десило ни кад је ископаван. 

 

Председник већа:   Добро, тужиоче има ли питања? 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Има. Да ли сте ви у то време у мају месецу 

'92.године, били у селу Кожухе? 

 

Сведок Богдан Живковић: Па јесам био, ја како би причао ово уопште да нисам 

био. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли је тада био у вашем селу неки човек 

који се представио, који је за себе рекао, представио се као Неша четник? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па јесте, био је. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Како је изгледао тај човек? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Ајој, пуно ме питате, 28 година је прошло, ја се 

више не сећам лика ни било чега, а камоли да могу рећ како... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел млађи од вас или старији од вас? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па био је млађи од мене. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Колико је имао година отприлике? 

 

Сведок Богдан Живковић: Па могу да лупам, да кажем 20, двадесет коју 

годину, тако нешто, јако млад. Не знам. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Каква му је била фризура? 

 

Сведок Богдан Живковић:  А имао је некакву мало чуднију фризуру, значи... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта то значи? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Оно прошишан, ошишана коса са нешто, некаквим 

на сред главе неким перчином или тако нешто, то само знам, друго ништа. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте ли некад разговарали с њим? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па јесам, како да не, разговарао сам пуно пута, јер 

је он дошао ту, наводно требао је да командује селом, међутим све се то свело касније 

на неку причу, и брзо су они и отишли, та екипа која је иначе дошла. Нормално да сам 

причао. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  А одакле је та екипа? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Молим? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Одакле је та екипа? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не знам одакле су, јер они су били, долазили ту и 

одлазили, нит знам ко су ни одакле су. 

ПО
 17

87



 24 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесу ли они из Босне или нису из Босне? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па не знам забога, откуд знам. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па ја вас питам, а ви ми реците? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Ја не знам одакле су. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, добро. Да ли је тај што сте рекли 

да је тако био ошишан... 

 

Сведок Богдан Живковић:  Знам само неку причу могу вам само једну, неку 

причу да сам у некаквим разговорима чуо да се помињала и Србија и да су, да је то, да 

се помињало не  знам ја Вршац, Зајечар, ово, оно. Е то је то што знам, друго ништа, али 

то је помињано и опет не знам у ком контексту и зашто, али ја стварно не знам ни ко су, 

ни одакле. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте се ви упознали с тим човеком о коме 

причате? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па незнам како мислите упознали, он је дошао 

рекао добар дан, и поздравио се и рекао ја сам тај и тај, ја командујем селом, ја сам реко 

имам своју команду и ту се наша сва прича завршава, више нисмо пуно имали, него је 

он долазио, одлазио, ја сам вршио своју дужност коју сам имао, јер сам ја био војник и 

имао сам обавезу страже у селу, и то је то. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел довео он у то село неког вама 

непознатог младића старости око 20 година, јесте ли ви то видели? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па видио сам да шета цестом, како да не. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кога је шетао? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па тог неког момка он, и још је било с њим можда 

двојица, тројица, не знам ни ко су били, не могу се сјетит сада, јер то је... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Одакле је тај момак који је шетан? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Одакле је тај момак кога су они водили, 

јел знате? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не знам, то не знам, то не знам. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте ли касније сазнали ко је тај момак? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па оно што сам чуо из прича, ако је то нешто, 

нешто вреди, чуо сам да је из Модриче, али то је касније сам знао да је из Модриче, 
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наводно и да је негде ухапшен у Модричи, ето, е сад јел он из Модриче, јел у Модричи 

ухапшен ја то не знам. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  А одакле му је отац? Где му је отац био 

запослен, јесте ли чули то од тог покојног? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не, не, не. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Зато што сте изјавили 2011., да сте сазнали 

да се ради о лицу хрватске националности, да му је отац био запослен на високом 

положају у полицији, тако сте рекли? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Ја то нисам рекао, можда је то написано тако, али ја 

то не знам, и сада гарантујем, тврдим да никад, никада нисам сигуран, да никад нисам 

сазнао да је он био тамо запослен. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Немам више питања. 

 

Председник већа:  Добро, хвала тужиоче. Одбрана? Нема питања. Имате једно. 

Изволите, само се представите. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Само да разјаснимо. Неша четник док је шетао 

кроз село, рекли сте да је шетао кроз село са, да је виђен у селу са заробљеником. 

Колико још лица је било присутно док су водили тог заробљеника? 

 

Сведок Богдан Живковић:  То не знам јер нисам много обраћао пажњу, мене то  

није интересовало, ја сам имао своје обавезе и то нисам уопште обраћао пажњу, тако да 

вам не могу прецизно рећи, а нећу да вам кажем ни један, два, три ил не знам колико а 

да нисам видио. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Добро. Мало пре сте споменули двоје, троје 

лица, ако можете да разјасните шта значи то двоје, троје лица је шетало са њим? 

 

Сведок Богдан Живковић:  А то значи господине ако видим да није и двојица 

него да има још неко, то је, то сам претпоставио и онда сам тако сам рекао да је још 

неко био у друштву, али ја не знам ко. 

 

Адвокат Милан Милосављевић:  Добро, разјаснили. Да ли још неко осим Неше 

и заробљеника, Небојше четника и заробљеника је био још неко? 

 

Председник већа:  Па каже још двоје, троје. Још двоје троје. Добро. Имате ли ви 

питања? Реците, устаните, представите се и питање. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан господине Живковићу, ја сам 

Небојша Стојановић. 

 

Сведок Богдан Живковић:  Добар дан. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Мене интересује да ли сте познавали Луиса? 
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Сведок Богдан Живковић:  Да, видио сам га неколико пута. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: А јесте ли кад видели Луиса и мене скупа? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па не знам, не сећам се тога, нисам сигуран, јер 

Луиса сам видио онако у пролазу, кроз Кожухе и једном у Осечанима, то је све што сам 

видио. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Да ли је Луис ишао сам или је имао пратњу уз 

себе? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Ја не знам то, то нисам сигуран, са неким возилом је 

долазио, претпостављам да је још неко био са њим. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: А да ли познајете Буцу, Гостић Недељка? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Гостић Недељка да. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: А да ли знате да ли је Гостић Недељко имао 

некакве веза са Луисом или, да ли су се дружили? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Не знате? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не, не знам, то не знам ништа, ко се с ким дружио 

немам појма о томе. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: А да ли знате да ли се још неко од тих што ви 

кажете момака који су дошли представљао као четник, пошто су их звали четници? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па они су сви рекли за себе да су четници, али један 

једини ето он се представљао као Нешо четник, а ови остали како су се звали немам 

појма, углавном знам да су то у неким надимцима се јурили, ето као то Луис или не 

знам ја, те надимке су имали, ко је који надимак имао ја то више се и не сећам, јер 

стварно је давно било. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: А све су их звали четницима, јел тако? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па то је била прича, па прича је била читав рат да 

су сви који су бранили Републику Српску да су четници, таква је прича била и тако су 

сви се називали, а и они који су бранили и Србију и не знам ја Крајину тамо, ето све су 

били четници. 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Хвала, немам више питања. 

 

Председник већа:   Добро. Само једно питање Живковићу, да ли познајете сад 

ово лице које вам се представило као Небојша Стојановић? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Не. 

ПО
 17

87



 27 

 

Председник већа:   Не, не познајете га? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па не могу, ја се уопште не сећам ни оног лика, 

кажем вам да се уопште лика не сећам, а камоли након 28 година, а друга ствар и не 

видим га добро, тако да нема шансе да би га ја могао препознати. 

 

Председник већа: Добро. А реците ми Гостић Недељко, јел живи он у 

Кожухама? 

 

Сведок Богдан Живковић:  Па он је из Кожуха, али је тренутно, мислим да је у 

Швицарској. 

 

Председник већа:  Добро. Има ли још питања за овог сведока? Хвала вам лепо 

Живковићу, можете ићи, нека ми уђе сведок Славољуб Круљ. Ви можете ићи, хвала вам 

лепо. 

 

Сведок Богдан Живковић:  Добро. Пријатно. 

 

Председник већа:   Довиђења. Славољубе добар дан. Јел се чујемо? 

 

Сведок Славољуб Круљ: Добар дан. Јесам. 

 

Председник већа:   Добро.  

 

Пред судом се налази сведок СЛАВОЉУБ КРУЉ. Реците ми овако, данас ћете 

бити саслушани као сведок у вези догађаја из маја 1992. године, страдања Ивана 

Сиврића, па пре него што кренемо да разговарамо само да видим да ли су вам исти 

лични подаци. Ви сте овде давали исказ на записнику пред Тужиоцем за ратне злочине 

од 11.12.2017. године, и том приликом сте давали своје личне податке. Јесу ли вам исти 

лични подаци, адреса Добој, Колубарска 76/14? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Да. 

 

Председник већа:   Добро.  

 

Сведок Славољуб Круљ са личним подацима као на записнику пред тужиоцем за 

ратне злочине КТИ број 3/16 од 11.12.2017. године. 

 

 Да ли познајете лице Небојшу Стојановића? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Не. 

 

Председник већа:   Не. Нисте у завади, сродству, не познајете га.  

 

Сведок Славољуб Круљ:  Не. 

 

Председник већа:  Није у завади, незавађен, несродан. Као сведок морам да вас 

упозорим и опоменем да у смислу члана 95 Закона о кривичном поступку сте дужни да 

говорите истину, и да не смете ништа да прећутите, а затим се упозоравате да давање 
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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 блиске 

сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу и 

заклетву ћу вам прочитати, а ви ћете рећи да ли прихватате.  

Заклетва за сведоке 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“. Да 

ли прихватате? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Прихватам. 

 

Председник већа:  Добро. Само молим вас кад говорите примакните се мало 

више микрофону да вас боље чујемо. Реците ми овако, да ли ви остајете при овом 

исказу који сте дали на записнику пред тужиоцем за ратне злочине, путем видео 

конференцијске везе, тад сте били у Добоју, али је била успостављена исто на овај 

начин, као и данас, видео конференцијска веза, записник је од 11.12.2017.године. Ви сте 

ту говорили тада о том догађају из маја '92., јел остајете при том вашем исказу? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Да. 

 

Председник већа:  Добро. Ајте ако можете, да нам укратко испричате данас чега 

се сећате, шта је то било у мају '92., да ли познајете лице Ивана Сиврића, како је он 

настрадао, у вези са тим шта можете да нам кажете? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Па ја могу рећи што сам реко и прошли пут, да сам 

тад имао 16 година, ја то лице нит сам видио, нисам га ни видио, мислим ја сам чуо кроз 

приче касније да је доведен тај неки Хрват и да је се причало да је убијен неки Хрват, 

једни су причали да јесте убијен, други су причали да није убијен, на томе се заснивала 

прича, значи оно што ја могу испричат, могу испричат што је се причало по селу, 

мислим нисам га видио, лично га ја нисам видио, ни тог Ивицу, нит сам видио ни тог 

Небојшу. Мислим, отприлике на томе се заснива моја прича. 

 

Председник већа:   Шта се то причало, шта сте  то чули, ако се сећате? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Па причало се да је доведен неки Хрват са Модриче, 

са силоса да су га довели, да је доведен, да је ту држан у Кожухама, да  је касније 

убијен, ето то је нека отприлике та прича која се причала. 

 

Председник већа:   Јел вам шта познато о ископавању леша неког? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Па јес ми познато, то ми је познато зато што смо, 

после у ствари, ја не знам сад колко је времена и прошло, сад не могу сад, не могу тачно 

рећи колико је времена прошло, причало се да је тај, да је убијен неки доле, да је убијен, 

отприлике доле у пољу, тако да смо некад, не знам ни ја сад после колико времена смо 

ишли ја и, не могу се више ни сјетит, Жељко, било је нас тројица, четворица, ишли смо 

доле да тражимо, да видимо, зато што је се причало као да је убијен доле и да је доле 

закопан. Онда смо ми то ишли доле тражили, откопавали. Е сад ми смо нешто откопали 

сад да ли је он  био, дал није, ни то не смем сад тврдим, ја само знам, ја сам био 

присутан кад је се то копало, кад је се тражило, био је Жељко, сад се више не могу сетит 
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ко је све био. И знам да је јако смрдило, знам да је јако смрдило, ето да смо нешто 

откопали, сад да ли је то  био леш... 

 

Председник већа:   Кад кажете Жељко, говорите о Живко... 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Нешто јес било. 

 

Председник већа: Кад кажете Жељко да је био, јел говорите и Живковић 

Жељку? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Живковић, Живковић. 

 

Председник већа:   Да. А јел био тад са вама Марковић Мирослав? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Марковић Мирослав је био с нама. 

 

Председник већа:   Био.  Значи вас... 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Било нас је тројица, четворица нас је било, не могу се 

сад тачно сјетит. 

 

Председник већа:   Не можете да се сетите. Добро. Тужиоче, изволте. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам питања. 

 

Председник већа:   Нема. Одбрана? 

 

Адвокат Момчило Минић: А да ли је с вама приликом тог откопавања био и 

Синиша Недић? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Јесте, звани Кривац, јесте. 

 

Адвокат Момчило Минић: А да ли је био и Пајић Анђелко? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Не. 

 

Адвокат Момчило Минић: Није, добро. А да вас питам, с обзиром да је сведок 

Живковић Жељко рекао да је он добио неки новац за то ископавање. Да ли сте и ви 

добили неки новац? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Не. 

 

Адвокат Момчило Минић: А да ли вам је познато да је Жељко добио? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Није ми познато, то сад први пут чујем. 

 

Адвокат Момчило Минић: Да. А који је био мотив, зашто сте ви ишли да 

ископавате то уопште? 
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Сведок Славољуб Круљ:  Па мотив је био, зато што смо имали, ја сам тад имао 

16 година, причало се о томе да јесте убијен, да није убијен, а ми смо хтели да видимо 

да ли је стварно неко убијен или није убијен. Ето то је био мотив. 

 

Председник већа:   Да, рекао је то, добро. 

 

Адвокат Момчило Минић: Добро. А реците ми ко је још био приликом 

откопавања и касније или? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Били смо нас, значи био сам ја, био је Марковић 

Мирослав, Живковић Жељко и био је, сад сте га споменули, ми смо га звали Кривац. 

 

Председник већа:   Синиша Недић јел? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Јест, Синиша Недић. 

 

Председник већа:   Добро. 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Нас четворица смо били. 

 

Адвокат Момчило Минић: Да, а да ли су после долазили неки људи? 

 

Председник већа:   Да ли знате? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  То сад што ви спомињете као наводно се причало да 

кад смо ми то радили да је нека стража пролазила, не знам ни ја, па да су неки људи 

пролазили, дал су гледали, дал нису гледали то не знам, нећу да улазим у то. 

 

Адвокат Момчило Минић: Мене не занима шта се причало, него да ли сте ви 

видели неке људе? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Ја нисам видио, ја нисам видио. 

 

Адвокат Момчило Минић: Никакву стражу нисте видели? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Не. 

 

Адвокат Момчило Минић: Да. Добро. А неки други људи мимо те страже јесу 

ли долазили? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Па колико ја знам не. 

 

Адвокат Момчило Минић: Знате због чега вас питам ово, зато што сте ви на 

записнику о испитивању 11.12.2017. године на страни трећој, изјавили да се појавила 

нека стража која је била доле крај Босне, на граници, тамо са Витешићем, да су неки 

људи ту прилазили, повраћали, то сте све ви изјавили. 

 

Сведок Славољуб Круљ:  То сам ја чуо, ја то и сад тврдим, ништа ја не тврдим 

другчије. Тај Пајић Анђелко који се спомиње ја сам чуо да је и он био. 
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Адвокат Момчило Минић: Не, али овде сте рекли да сте ви видели те људе, ту 

стражу и те неке људе који су долазили ту, прилазили, повраћали. 

 

Сведок Славољуб Круљ:  То нисам, то нисам мого, ја не знам да ли сам баш ја 

изјавио да сам ја видео да повраћају, у то не вјерујем. Мислим не знам, јер нисам то 

видио, знам да се стража враћала, да се о томе причало, да су људи гледали неки, нисам 

лично био, нисам лично гледао. 

 

Адвокат Момчило Минић: Јесте ли ви отишли? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Ал ми је тако речено. 

 

Адвокат Момчило Минић: А ко вам је то реко? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Па да вам кажем, ја више не могу се сјетит ко ми је 

реко, то је... 

 

Адвокат Момчило Минић: А јесте ли Ви отишли, а неко остао можда на том 

месту? 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Ма право да вам кажем, не могу се ни сјетит. 

 

Адвокат Момчило Минић: Добро, немам више питања. 

 

Сведок Славољуб Круљ:  Ако рекнем слагаћу 

 

Председник већа:   Добро. Има ли још бранилац? 

  

  Адвокат Милан Милосављевић: Бранилац Милан Милосављевић. Два питања, 

ко вас је одвео на место где је закопан Иван Сирвић и ко вам је показао место?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Не смјем сто посто тврдити, мислим Мирослав 

Марковић ал` опет нисам сигуран.  

 

Адвокат Милан Милосављевић: И једно још питање... 

 

Сведок Славољуб Круљ: Нећу то рећи.  

 

Адвокат Милан Милосављевић: Да ли сте из првог нашли место где је или сте 

тражили, трагали за тим местом на наведеној локацији?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Нисмо нашли из прве ишли смо, мислим да нам је то, 

мислим да смо то нашли ајде да вам не лажем сад не знам из другог, из трећег пута, 

нисмо одма то нашли.  

 

Адвокат Милан Милосављевић: А да ли је на тој локацији било још страдалих 

гробова или убијених на тој локацији, да ли вам је познато?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Не. Колко ја знам не.  

 

ПО
 17

87



 32 

Адвокат Милан Милосављевић: Немам више питања.  

 

Председник већа: Добро. Има ли оптужени питања? Реците. Представите се 

само и питајте.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан господине Круљ, ја сам Стојановић 

Небојша.  

 

 Сведок Славољуб Круљ: Добар дан.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Ви сте рекли да сте отишли да ископате то из 

дечачке радозналости јел` тако?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Да.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: А од кога сте чули комплетну причу? 

 

Сведок Славољуб Круљ: Па да вам право кажем сад и не сећам се сад, причало 

се тако а сад од кога сам баш, баш ко је то директно реко то не знам.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: А овај што вас је водио Марковић Мирослав... 

 

Сведок Славољуб Круљ: Да.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Јел` вам је он шта рекао?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Не знам како би вам реко, дал` ми је реко, више се и 

не сећам, Марковић Мирослав мени је рођак, ми смо се дружили у то вријеме... 

 

Оптужени Небојша Стојановић: Добро, а ... 

 

Сведок Славољуб Круљ: Ко је то нама реко ја више немам појма ја само знам 

да се причало по селу, да је тако прича кружила.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Али шта вам је реко, има мртав усташа, убио 

га овај онај, можете да нам кажете укратко?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Па видите, не знам како би вам реко, између себе, 

једноставно у селу се причало о томе да је убијен, да је доведен тај неки из Модриче, 

Хрват да је доведен у то доба причало се да је доведен неки „црнокошуљаш“ да је био 

снајпериста, то је оно што сам ја слушо и да је доведен са силоса из Модриче и да је тај 

што је доведен ту да је не знам држо га је ту, да је ту био код нас, да је био смјештен ту, 

да су га држали и после не знам, сад, не могу сад ја тачно стварно да не лупам дал` дан, 

два колко се он ту задржо да је касније одведен доле и да је убијен. То је прича која се 

нека вртила се, ја више не знам ни колко се то вртила та прича. После не знам можда 

годину, не знам више ни колко је прошло времена, смо ми ишли то откопавали тражили 

доле. Није мени Мирослав никад директно ништа реко, ни Мирослав, ни Жељко, ми смо 

то више чули од других. Ја се не могу нешто сјетити да ми Мирослав дошо и да ми је 

реко еј знам гдје је на мјесту гдје је убијен тај и тај.  
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Оптужени Небојша Стојановић: Нисте га питали откуд он зна како, зашто, није 

вам причо?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Не.  

 

Председник већа:  Па каже да се причало по селу.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Добро.  

 

Председник већа:  Да не може да се сети да је он причао.  

 

Сведок Славољуб Круљ: Да.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Добро. Хвала. Немам више питања.  

 

Председник већа:  Добро. Реците ми само још Круљ, јел` познајете Ви лице 

Гостић Недљка? 

 

Сведок Славољуб Круљ: Гостић Недељко, познајем.  

 

Председник већа:  Јел` има он неки надимак?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Јесте „Буцо“.  

 

Председник већа:  Јел` живи он код вас у селу Кожухе?  

 

Сведок Славољуб Круљ: Право да вам кажем ја не знам дал` Буцо сад живи 

дал` је он више у Кожухама, ја не живим доле, нисам никад ни живио, ја доле имам 

бабу.  

 

Председник већа:  А не живите, да, да, да, Ви и не живите доле. Добро.  

 

Сведок Славољуб Круљ: Тако да ја не би знао то рећи.  

 

Председник већа:  Добро, добро. Има ли још питања за овог сведока? Нема. 

Хвала вам лепо што сте дошли, можете ићи.  

 

Нека уђе сведок Слободан Деспотовић.  

 

Хвала Круљ, можете ићи.  

 

Сведок Славољуб Круљ: Хвала, пријатно.  

 

Председник већа:  Слободане добар дан. Јел` се чујемо?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Чујемо се. Добар дан.  

 

Председник већа:  Добро. Само да узмем Ваше податке.  
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Пред судом се налази сведок СЛОБОДАН ДЕСПОТОВИЋ. Реците ми да ли 

познајете лице Небојшу Стојановића?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Никад га нисам ни видио ни познаво, не само 

њега него ни једног из те групе никад нисам знао никог по имену.  

 

Председник већа:  Добро, добро. Само мало.  

 

Несродан, незавађен. Реците ми овако, да видим само ваше личне податке, Ви сте 

овде давали изјаву у вези догађаја од маја `92. године у вези са убиством Ивана 

Сиврића, давали сте исказ у Центру јавне безбедности Добој на записнику од 

13.01.2011. и тужиоцу за ратне злочине путем видео конференцијске везе на записнику 

од 12.04.2017., па ми само реците ваши лични подаци јесу исти као тад на записнику? 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Јесу.  

 

Председник већа:  Добро. само да то констатујемо.  

 

Са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 

број 3/16 од 12.04.2017. године, несродан, незавађен.  

 

Ви ћете данас бити саслушани као сведок, у смислу члана 95 ЗКП-а дужни сте да 

говорите истину, не смете ништа да прећутите и упозоравате се 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 ЗКП дакле своје блиске сроднике, 

тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу и сведоци полажу 

заклетву, а текст заклетве 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 Слободан Деспотовић: Прихватам.  

 

Председник већа:  Добро. Молим вас кад будете говорили само се мало више 

примакните микрофону да би вас боље чули.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Добро, добро.  

 

Председник већа:  Да ли Ви остајете при овим својим изјавама које сте дали на 

записнику од 12.04.2017. тужиоцу за ратне злочине и у Центру за јавну безбедност 

Добој на записнику од 13.01.2011. године у вези овог догађаја, односно у вези рада 

Комисије за нестала лица чији сте Ви били члан?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Стојим иза свих својих изјава... 

 

Председник већа:  Добро.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ако има мој потпис.  

 

ПО
 17

87



 35 

Председник већа:  Добро. Јел` можете да нам нешто кажете у вези са овим 

догађајем шта сте Ви то радили, које сте то били члан комисије, јесте ли ишли на неку 

размену лица која су настрадала у рату `92., дал` се сећате да сте у Кожухама ишли на 

неку размену у вези...које је то лице било, оно што можете да се сетите у вези тога? 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Добро, ево овако, ја мислим да Ви све имате у 

тим мојим изјавама и моје податке... 

 

Председник већа:  Имамо, али само онако укратко да нам испричате то.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја сам био члан комисије Првог крајишког 

корпуса за размену ратних, војних заробљеника и несталих цивила и остао сам читав 

рат и био сам на свим ратиштима широм Републике Српске, ал` сам био задужен за 

регион од Пелагићева до регије Добоја, значи близу до Озрена, док су друге моје колеге 

даље настављале. Међутим ја пуно око тога случаја немам пуно да вам кажем, нит` сам 

знао, познаво сам ту групу „Луисови“ зато што су били у мом селу. Ваљда су не знам ни 

ја били прво у тим Кожухама, па су протјерани, па су били у Копривни одакле сам ја 

родом. И ја никад нисам мого ни знати јер сам био на другим теренима, њихова имена, 

нит` су они имали имена, они су сви имали неке надимке, те Бане, те Луис, те ваки, 

наки, Црногорац ови, они, немам појма. Међутим, како сам рекао прошо сам читаво 

ратиште и у тој комисији ево имам и овде баш записано 20.11.`98. године смо вршили 

ексхумацију код градског гробља у Модричи и представник Хрватске од те стране из 

Оџака Мијо Матановић ми је дао, пришао ми и реко ајде Слобо молим те да одрадимо и 

за овога Сиврића, реко човече шта ме питаш ја о томе човеку не знам ништа, нит` има 

на мојој регији, нит` сам чуо ни ништа. Он је мени извадио отприлике неку мапицу на 

роковнику и каже види овде у Кожухама он је ту, ту, тамо преко пруга шта ја знам, ту је 

закопан. Он је имо боље информације нег` ја који сам удаљен неких 20 километра 

одатле. И ја њему кажем слушај никаквих проблема нема ако је то тако ко што ти 

говориш ми ћемо то одма исти дан ако хоћеш одрадити. И ми смо се састали доле док 

ови људи ископавају ту гробницу иза градског гробља у Модричи и онда се договоримо 

ајмо да и то одрадимо и био је ту присутан њихов из Тузле у ствари он је из Грабске 

родом Мијо Матановић, не Мијо, овај, Мијо је Матановић испред Хрватске, а Хуртић 

Мурат је из Грабске и регије Тузле. И ми договоримо и одемо у Кожухе, дадну они своје 

људе који ће то ископати и каже он мени коме да се јавим горе, реко ко то зна, ајде ми 

сад реци ко зна коме ће се јавити да ми покаже мјесто, рекли они мени име тог човека 

мислим да је Мирослав Марковић  не знам ни ја. Знам да му је мајка трговкиња у 

Кожухама и данас дан. И ја сам њему тако лепо реко никаквих проблема нема Мијо де 

ти мени да ми то што имамо испоручујемо једни другим, посебно по питању тих 

мртвих, шта ће коме мртви људи нек иде свако на своју страну да се смире. И дадну 

мени моји из моје те полиције два полицајца, из Оџака су ишли његови двојица ти који 

ће копати, ми смо горе у Кожухе и нађемо Мирослава како је он реко, ја кажем 

Мирославе молим те, нисам ни знао тог момка и не знам ни данас дан, реко молим те 

имам сазнања, а ти знаш гдје је то укопано, каже знам и он је мене одвео тамо код тих 

неких тополика у пољу и каже ево ту. Реко ти можеш бити слободан, ти мени више 

ништа не требаш и људи су то радили, ми смо тјело ископали, ја нисам ни хтјео ни да 

прилазим пуно само они нешто рекоше ево има, има неки докумената ако није 

домовница не знам ни ја шта, углавном пише Сиврић Иван. И ништа ми смо у оне вреће 

попаковали, они су доле у Модричи, био је у Модричи ја мислим и јавни тужилац не 

знам из Оџака одакле, судија, неко је био и са стране правосуђа и ми смо се договрили 

лепо и то је све одвезено мислим у Оџаке на патологију и даље на идентификацију. Ја 
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једино могу то рећи око тога, а то мени није први случај ја сам био на хиљаде таквих 

ствари на ископавању, а да ја нешто знам о њима како шта се то десило, јер сам најмање 

проводио у рату у свом мјесту, увјек сам био на терену јер тако ми је задатак диктиро.  

 

Председник већа:  Добро. То би било све јел`?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: То би било све, ако Ви имате још нека питања... 

 

Председник већа:  Ево сада ћемо да видимо да ли има питања тужилац и 

одбрана. Изволте тужиоче. Нема питања тужилац. Одбрана.  

 

Адвокат Момчило Минић: Адвокат Момчило Минић. Добар дан.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Добар дан.  

 

Адвокат Момчило Минић: Рекли сте да сте били на доста тих ексхумација-  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Па био сам, не могу ти ја набрајат, био сам 

сигурно, не знам стотине.  

 

Адвокат Момчило Минић: Да ли можете каква је процедура отприлике и каква 

је била пракса у то време, како се врши једна ексхумација?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: У то вријеме није било ко данас, пратим и ја то, 

то време нит` је било тих служби и шта ја знам, то су ето послератна збивања а и у рату 

сам тако исто радио. Ми смо имали те комисије на терену које су радиле са супротном 

страном сад вам кажем највише сам сарађивао са регијом Тузла, а то је био Мурат 

главни, и ја мислим да је данас дан Хуртић, Мијо Матановић је испред Орашја, Оџака и 

тамо тај дио, и ми радио везама смо се увек договарали састајали, ја сам био задужен за 

ту регију ко што сам рекао испред Првог крајишког корпуса и сви заједнички, и ми ово 

што сам ја радио на свом терену све је морало бити упознат мој капетан Грујичић 

Милутин који је данас покојни, он нам је био главни. И ми кад нађемо, договоримо се 

да имамо сазнања о нечему саставимо се није битно где у Оџаку, Модричи и тако и 

издоговарамо и он тврди зна то, ја ако имам своја сазнања на његовој страни исто тако 

њима пренесем и онда идемо сви заједно ту и тражимо то. И увјеримо се јел` 

чињенично стање такво ил` је то онако само чула казала.  

 

Адвокат Момчило Минић: Да ли је... 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Некад буде судија неки у задње време ето знам 

да је `98. био судија, сад не могу се сјетити јел` се он довео из Оџака или је био наш или 

је био већ за регију и Оџака и Модриче један, по питању ратних злочина.  

 

Председник већа:  Добро.  

 

Адвокат Момчило Минић: Да ли нека правна процедура прати сваку ту 

ексхумацију?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Како мислите правна? 
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Адвокат Момчило Минић: Да ли имате неки налог од суда, тужиоца, да можете 

уопште да вршите ископавање леша неког?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Тад у то време није требало мишљење тужиоца 

никога, ми смо радили комисијски такав посао.  

 

Адвокат Момчило Минић: Шта, само дођете и копате?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: То је тек после формирана.  

 

Адвокат Момчило Минић: Хоћете да кажете само се појавите на некој локацији 

и узмете и копате?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Тако смо и били, а не тако, има екипа са 

санитетом, иде возило, добијемо од шта ја знам Дома здравља, у овом случају су они 

довели из Оџака све. И екипа која ископава, ми утврдимо видимо и то се вози на 

патологију.  

 

Адвокат Момчило Минић: Јел` се прави неки записник, јел` се ради нешто 

или... 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Да, да, записник, то је, да то се направи шта смо 

нашли, пронашли и потпишемо се ми, они.  

 

Адвокат Момчило Минић: Ко су обавезни учесници ексхумације?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Молим, молим?  

 

Адвокат Момчило Минић: Ко су обавезни, ето тај дан кад сте писали 20.11.`98. 

у Модричи јел` тако.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Јесте.  

 

Адвокат Момчило Минић: Ви сте се тамо састали. Јел` постојао неки налог за 

неко ископавање, да ли је ту био присутан неки судија?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја мислим да је био судија из Оџака сад да вам 

кажем.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: И ми смо сви потписали то што смо нашли и то 

је отишли у патологију у Оџаке, међутим, и ова сва документација, ја после кад сам 

завршио рад све што сам имо предо сам у команду у Бања Луку Првом крајишком 

корпусу тако да ја немам тих докумената никаквих, а гдје год има мој потпис стојим иза 

тога.  

 

Адвокат Момчило Минић: Јел` знате отприлике колико је трајала та 

ексхумација у Модричи тог 20.11.? 
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Сведок Слободан Деспотовић: Ја мислим да је трајала једно 2 сата, јел` доле 

била сумња да има 36 тијела иза градског гробља и у међувремену док су они то доле 

тражили ми смо отишли ово у Кожухе да одрадимо и то успут.  

 

Адвокат Момчило Минић: Да. А да вас питам, ја испред себе имам записник од 

тог 20.11.1998. и нигде вас не видим, Ви нисте наведени уопште овде да сте 

присуствовали?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја сам био присутан, други није нико мого бити 

са те регије него ја.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: А како Ви немате ту ја не знам.  

 

Адвокат Момчило Минић: И Ви право из Модриче идете у Кожухе?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја из Модриче, тај дан да. То је удаљеност неких 

30 километара.  

 

Адвокат Момчило Минић: По чијем налогу Ви тамо идете?  

 

Председник већа:  Комисијски раде лепо вам је реко да раде комисијски.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Комисијски рад, као члан комисије... 

 

Председник већа:  Нема налога. То је на бази комисије.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: ... Првог крајишког корпуса по налогу свог 

претпостављеног капетана Грујичића.  

  

Адвокат Момчило Минић: Добро. С ким Ви тамо одлазите?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Одлазим у пратњи полиције, моје обезбеђење и 

обезбеђење хрватског члана, а тад он није ишао јер је остао у Модричи.  

 

Адвокат Момчило Минић: Колко је то све укупно људи?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ал` је посло два полицајца и своје возило и 

људе који ископавају.  

 

Адвокат Момчило Минић: Колко је то све укупно људи? 

 

Сведок Слободан Деспотовић: А па чекајте, два, четри, мислим да су двојица 

ископавали и био је неко из Кожуха не знам ни ја, један, три, седам, па све заједно десет 

људи.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро. А да ли познајете лице Жељко Живковић?  
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Сведок Слободан Деспотовић: Ма ја њих овако знам из виђења, ал` не знам ни 

једног.  

 

Адвокат Момчило Минић: А да ли знате да ли је тај Жељко Живковић 

присуствовао тој... 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Не знам који је, један јесте.  

 

Председник већа:  Не зна, рекао је да не зна.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Само је један био из Кожуха присутан јер сам ја 

све остале одстранио.  

 

Адвокат Момчило Минић: А ко је вама показао место где треба да се ископава?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Е тај Мирослав, Мирослав... 

 

Председник већа:  И то је рекао, да се не понављамо.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Трговкиње Марковић.  

 

Адвокат Момчило Минић: Не знам, али јел` он из Кожуха?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Јесте из Кожуха.  

 

Адвокат Момчило Минић: И то је тај један што је био из Кожуха.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја сам њега пустио, он је био препаднут, он каже 

мени шта ја знам и мајка ме молила, она се препала оно знате кад дође полиција пред 

кућу овај, само да нам покаже и он је мени показао мјесто и ја сам њега пустио да иде, 

али је неко био други а ја не знам ко је, нит` је мени битно уопште тај други, нит` је он 

био, не знам што сам пустио и њему да он буде присутан ал` ето је био је.  

 

Адвокат Момчило Минић: А јесте Ви то негде констатовали ко је све био 

присутан?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Све то има у записнику које је предано с моје 

стране у Бања Луку, а тамо има тај Мијо Матановић у својој евиденцији све и та њихова 

комисија.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро. Тај записник сте Ви потписали?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја сам записник потписо.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро. Немам ја сад питања.  

 

Председник већа: Добро. Имате ли Ви које? Нема. Само се представите.  
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Оптужени Небојша Стојановић: Добар дан господине Деспотовићу, ја сам 

Небојша Стојановић. Имам једно питање. Учинило ми се да сте рекли да код овог леша 

који је ископан да су нађена документа.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ја нисам лично ја видио, ал` су ти људи који су 

копали, који су копали рекли ево има докуменат, ја нисам хтео ни да гледам, немам 

потребе да гледам.  

 

Оптужени Небојша Стојановић:  А где су та документа?  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Ми смо то спаковали у врећу и доле предали. 

Мислим да је рекао има домовницу и да је Сиврић Иван, да је тачно то то.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Значи документа сте предали хрватским 

властима.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Да, да, све што је нађено код њега предато је 

онако у врећи њима, то је доле судија и комисија прегледали и одвезли су тако за Оџаке.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Питам вас из разлога зато што наводно он је 

касније препознаван као није имао документа па су морали да га препознају.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Није тачно, имо је документа... 

 

Председник већа: Независно од тога има ли документа или не врши се 

препознавање.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Позовите Мију Матановића, не знам кога треба 

позвати он ће вам потврдити.  

 

Председник већа:  То нема везе с документима.  

 

Оптужени Небојша Стојановић: Хвала. Немам више питања.  

 

Председник већа:  Добро. Деспотовићу имате ли још нешто да кажете а да вас 

нисмо питали, да сте се сетили нешто у вези овог догађаја? 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Па немам ништа да кажем, ја сам читав рат 

радио то.  

 

Председник већа:  Добро.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: И тако да ја немам шта да кажем, ја овог човека 

не знам, сена као и вас што видим у судници исто ми је.  

 

Председник већа:  Ево има бранилац још једно питање. Јел` имате још неко 

питање? 

 

Адвокат Момчило Минић: Да, да, само да ли сведок поседује тај записник, с 

обзиром... 
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Председник већа:  Нема каже све је предао, јесте чули, све је предао... 

 

Адвокат Момчило Минић: Не, реко можда у некој личној... 

 

Сведок Слободан Деспотовић: Сва моја документација је у Бања Луци била у 

Првом крајишком корпусу, касније је то предато Државној комисији и данас дан која 

обавља послове, не знам сад ко је тамо председник.  

 

Председник већа:  Добро. Добро, Деспотовићу хвала вам лепо што сте дошли. 

Завршили смо са вашим испитивањем, можете ићи. Хвала лепо.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Хвала и вама. Ја мислим да ме нећете више 

звати.  

 

Председник већа:  Па за сада не. Хвала и довиђења.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Довиђења, поздрављам вас све присутне.  

 

Председник већа:  Поздрављамо и ми Вас. Поздрављамо колеге из Окружног 

суда у Добоју.  

 

Констатује се да се видео конференцијска веза са Окружним судом у Добоју 

одјављује у 11 часова и 25 минута.  

 

Хвала вам Добој, пријатно и довиђења.  

 

Сведок Слободан Деспотовић: Довиђења.  

 

Председник већа:  Да видимо овако. Ми смо значи за данас саслушали односно 

испитали ове сведоке које смо били предвидели, њих пет, видео конференцијском 

везом. Нама је остао сведок Недељко Гостић који до сада није зват, он живи да ли у 

Швајцарској како овде према оптужници. Ми ћемо покушати за следећи пут, следећи 

пут ћемо звати судске вештаке Станковића и Куњадића које смо данас вратили да не 

чекају испитивање ових сведока и позваћемо овог Гостић Недељка да пробамо преко 

Кожуха да можда тамо није, можда чак и успоставимо, видећемо како иду ствари, видео 

конференцијску везу са Швајцарском ал` то је питање дал` ћемо следећи пут јер је то 

доста компликовано, ако не онда ћемо неки од следећих пута покушати да успоставимо 

ту везу. Значи за сада зовемо Гостића преко Кожуха и зовемо ову двојицу судских 

вештака.  

Што се тиче сведока Драгана Кајинића он је болестан не може да се одазове, 

Емир Хавић исто болестан има дискусхернију, а овај Милан Старчевић има инфаркт ми 

смо њих све звали добили смо информацију да су болесни и да не могу да се одазову.  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па могу да се читају.  

 

Председник већа:  Па ми смо већ читали њихове исказе видећемо.  
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Суд доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Данашњи се главни претрес одлаже... 

 

Адвокат Момчило Минић: Ја се извињавам.  

 

Председник већа:  Реците.  

 

Адвокат Момчило Минић: Ја бих имао само један доказни предлог с обзиром 

да већ постоји могућност да ћемо саслушавати опет путем видео линка, па сам мислио 

да се саслуша и у својству сведока Синиша Недић обзиром да је био присутан приликом 

овог ископавања што смо чули од данашњих сведока, чак ја бих предложио и овој Пајић 

Анђелка да се и он саслуша.  

 

Председник већа:  Па закаснили сте колега, Пајић Анђелко је требао да буде 

предложен на припремном рочишту, Ви сте сад преклудирани.  

 

Адвокат Момчило Минић: Па добро, мислим... 

 

Председник већа:  Разумете, знате кад се предлажу докази, то сте све требали.  

 

Адвокат Момчило Минић: Добро... 

 

Председник већа:  Добро, то је Ваше предложите па сад. Добро.  

 

Адвокат Момчило Минић: Чак ето може да буде да се остави на оцену суда 

обзиром да ови сведоци су га сада споменули, али ја бих затражио и овај записник о 

коме је причао последњи сведок који се налази он каже у Бања Луци у Првом овом 

крајишком корпусу.  

 

Председник већа:  Добро.  

 

Адвокат Момчило Минић: О ексхумацији, обзиром да тај записник као 

званични документ не постоји у овом предмету.  

 

Председник већа:  Добро.  

 

Адвокат Момчило Минић: Ништа, само то.  

 

Председник већа:  Тужиоче шта кажете у вези са овим предлозима?  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заменик тужиоца. Противим се овом 

предлогу, овај сведок је говорио о томе да је он имао преко стотину тих ексхумација 

којима је присуствовао, да ли је то било баш ово или не, у сваком случају све што је 

имао он је то предао у ту врећу заједно са документацијом и то се налази тамо, тако да 

ја, мислим да то и не постоји и противим се том предлогу односно мислим да је потпуно 

ирелевантно, све оно што имамо довољно је за доношење суда везано за ту ексхумацију, 

обдукцију и све остало. Јасно је да су услови који су тада били другачији од оних који 
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су цивилни услови тако да је радило се онако како се стигло. То је што се тога тиче. 

Што се тиче овог сведока предложеног, његово саслушање није неопходно нема 

непотребних сазнања везано за догађај. Противим се томе.  

 

Председник већа:  Добро. Ајте о томе ћемо... Ми смо Синишу Недића 

испитивали 19.09. прошле године. Он је саслушаван на записнику овде, из Словеније је 

дошао овде, да сад се сећам, зато гледам одакле сведок. Ми смо њега испитивали, 

погледајте записник. Добро. Ајте има времена, ево 19.09. тако да знате. Добро, зато што 

ми је познато, знам да сам га испитивала.  

 

  Овако, веће доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

данашњи се главни претрес одлаже, наставак се заказује за 01.04.2020. године у 

12,00 часова, судници  4, значи ова иста суданица 4.    

 

На главни претрес позвати судске вештаке... Па добро, ево ту је бранилац а Ви 

после приступите, да ми почнемо. Људи немам термине, јел` знате како је овде са 

судницама. Па ајте кад хоћете, хоћете у 12 онда. Јел` може у 12? Ајде.  

 

За 01.04.2020. године у 12 часова, значи у 12 часова, иста ова судница број 4.  

 

На претрес позвати судске вештак доктора Зорана Станковића и Милана 

Куњадића балистичара и позвати сведока Гостић Недељка, преко адресе из списа, село 

Кожухе.  

 

Пробаћемо тако, а видећемо дал` ћемо можда моћи да успоставимо и видео линк, 

можда човек и буде ту, да видимо како ће се развијати.  

 

Довршено у 11 и 30.  

 

Хвала вам лепо.  

 

 

Записничар         Председник већа-судија      
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