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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К-По2 4/2011

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

Са главног претреса од 09.06.2011. године
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Констатује се да су на главни претрес приступили:
Заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,

21

Оптужени Кесар Душко са браниоцем адвокатом Душаном
Машић.
Пуномоћник оштећених није приступио, позив уредно примио.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

08

Да се главни претрес одржи.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, видим да је успостављена видеоконференцијска веза са судом Босне и Херцеговине. Ко нам се јавља?
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Судија Шабан Максумић, судија
Суда Босне и Херцеговине, Одјел за ратне злочине. Јел ме чујете? Хало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, чујемо Вас.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, поздрављамо и ми Вас.

З

Констатује се да се из суда Босне и Херцеговине јавља судија
Шабан Максумић.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега хоћете нам само молим вас потврдити да
ли су сведоци који су предвиђени данас да се испитају да ли су
присутни?
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Да, свједоци Кнежевић Радослав и
Гвозден Драган су приступили у Суд Босне и Херцеговине, па ћете Ви
нама рећи који ће ићи први свједок да можемо позват свједока да уђе у
судницу како би могли извршити саслушање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кнежевић, Кнежевић би могао.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Добро.

Констатује се да су приступили и сведоци Кнежевић Радослав
и Гвозден Драган.
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ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
Суд доноси
РЕШЕЊЕ

21

Да се испита сведок РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ
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08

Судија суда БиХ Шабан Максумић: Сачекаћемо само кратко вријеме да
свједок Кнежевић уђе у судницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Господине Кнежевићу.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Добар дан.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Господине Кнежевићу, Ви сте данас
позвани у својству свједока, дакле Ваше саслушање је предвиђено да се
обави пред Вишим судом у Београду, Одјела за ратне злочине,
саслушање ће се извршити путем видео-конференције, дакле путем
видео линка, по основу Међународне правне помоћи. Прије него што
крене се са Вашим саслушањем, ја сам дужан Вас упозорити о
одређеним правима и обавезама које важе за свједоке у складу са
одредбама Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Дакле,
Ви као свједок сте дужни говорити истину, јер у противном чините
кривично дело за које је запрећена казна затвора. Надаље, морате
изнјети све што Вам је познато у вези с предметом свједочења, дакле не
смете ништа прешутјет, међутим, Закон дозвољава могућност да не
дајете одређени одговор уколико би истинит одговор Вас изложио било
каквом кривичном гоњењу. Јесте ли разумјели ову поуку?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесам.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Сада бих Вас препустио дакле да се
проведе Ваше саслушање, дакле како сам већ рекао испред Вишег суда у
Београду. Па изволите колегице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам.
Констатује се да се испитивање сведока Радослава Кнежевића
врши у смислу члана 14 Закона о организацији и надлежности у
поступању ратних злочина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кнежевићу, Ваши лични подаци су
они које ми имамо, јел тако у списима, да ли има неких измена?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Нема, нема измјена никаквих.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема никаквих измена.
Сведок Радослав Кнежевић са подацима као у списима, без
измена.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Максумић Вам је рекао која су Ваша
права и обавезе, Ви сте упозорени у смисли Закона. Пошто је поступак
кренуо поново јер је дошло до укидања ове пресуде, ја бих Вас молила
да нам још једном испричате све што Вам је познато везано за страдање
породице Ризвић.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја сам прошле године 18.05., ако се
не варам Вама дао изјаву баш овде у овој судници.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Извињавам се колегама у Београду,
ми имамо овде Вашу заклетву у складу са Законом о кривичном
поступку Србије, да ли је неопходно да положи заклетву свједок пре?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, заклетва се неће полагати.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Добро, онда сам ја дужан да у
складу са нашим Законом о кривичном поступку Босне и Херцеговине,
претходно ја сам био обавијештен да ће сведок дават заклетву, ако не,
поред оних обавеза које сам дужан дати свједоку упозорење и његовим
правима и обавезама, дужан је свједок да у складу са нашим Законом о
кривичном поступку Босне и Херцеговине положи и заклетву, па бих
замолио да то учините. Извињавам се јер сам тако обавијештен.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Заклетва свједока. Заклињем се,
изјављујем да ћу о свему што пред судом будем питан, говорити истину,
и да ништа од онога што ми је познато нећу прешутјети.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Добро, то би било све. Изволите.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Као што сам Вам реко, 18.05.
прошле године сам ја давао изјаву такође у овом предмету, не знам
зашто је потреба да се још једном понавља оно што се већ поновило.
Има и снимак и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам објаснила да је поновно поступак
сада против оптуженог Кесар Душка и по налогу Апелационог суда било
је потребно да Вас поново позовемо и да Вас испитамо у својству
сведока. Па нам дакле испричајте још једном Вас молим, све што Вам је
познато у вези страдања породице Ризвић. Можете да кренете од тога,
дакле причали сте о томе каква је ситуација била у Приједору, говорили
сте о томе да је поводом оружаног сукоба на бихаћком ратишту, да су
страдали полицајци, па сте говорили о томе да је тог дана када се и
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десило ово убиство, односно у вечерњим сатима, односно претходно је
била сахрана тих полицајаца. Је ли тако? Колико сам, колико се сећам.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте. Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нам испричајте, значи крените одатле.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Значи претходила је свему томе та
сахрана полицајаца који су страдали на бихаћком ратишту и подјељени
смо ми полицајци, пошто је било седам, осам страдалих полицајаца да
одемо на сахрану по групама, мене је запао задатак да идем на сахрану
код Параш Мирослава и још једног Никића, пошто су они били комшије,
ишао сам горе на сахрану. Значи тог дана на тој сахрани читат је говор
као што је обичај тако, наше старјешине, значи читале су говор и одмах
се ту на тој сахрани дали су неке назнаке да ће се нешто десити у
Приједору, да ће муслиманско становништво зато што су они ваљда
наводно масакрирани тамо па размјенути, да их чекају крваве ноћи,
нешто у томе стилу су тако говорили. Чак мислим да има и снимак видео
камером од полиције службеник који је снимао све то. Значи то има, то
постоји. И ја сам се вратио значи кући после сахране и радио сам трећу
смјену од 22 часа на аутобуско-жељезничкој станици. Одмах што ми је
било сумњиво на почетку смјене, то сам и прошли пут реко, ево
понављамо се опет, није проблем, нисам добио моторолу. Моторолу,
сваку смјену смо добијали моторолу, ту смјену нисмо добили моторолу.
Имали смо, на аутобуско-жељезничкој станици имали смо канцеларију у
којој је био стабилни телефон такозвани «специјал» телефон, то је са три
броја, од станице полиције директна веза са станицом полиције. Значи
кад има струје у станици полиције, или ако нема струје он опет тај
телефон ради, зато што имају акумулатори, немогуће да тај телефон не
ради. Имали смо тај телефон којим смо комуницирали са шефом смјене
и одмах после преузиамња смјене од 22 часа, реко сам вам од кога сам
преузео смјену, од Радаковић Драге, Тркуља Зорана и још једног, не
знам кога полицајца, преузели смо смјену, ништа значајно није било, тек
око 23 часа почела је пуцњава у граду са свих локација, на свим
локацијама широм града пуцњава. Детонације, бомби, свакаква пуцњава
је чула се, али на нашем терену који ми покривамо аутобускожељезничка станица није било никаквих проблема, јер то је врло мали
терен покрива аутобуско-жељезничка станица, Творница кекса и вафла
«Мира», ето тај дио.
Међутим негдје, заборавио сам рећи с ким са радио. Радио сам у
смјени са Гвозден Драганом такође приправником, активним полицајцем
и Ступар Гораном резервним полицајцем који је био. Ја сам био у улози
вође патроле на томе позорном реону ту ноћ и тих ноћи. Негдје око три,
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четири сата после поноћи, значи у јутарњим часовима, чуле су се двије
детонације у непосредној близини наше канцеларије на аутобускожељезничкој станици, изашли смо на пероне аутобуске станице да
видимо одакле се то чује зато што је било близо, након тога чула се још
једна као јача експлозија, да ли је јача или иста, пошто смо ми били у тој
просторији. Кад смо изашли нама се чула јача детонација из правца
Творнице кеска и вафла «Мира». Пошто у кругу Творнице кекса и вафла
«Мира», постоје двије цистерне са плином, пропаном, не знам ни ја како
се зове то, то су вањске цистерне, бојали смо се да неко не баци бомбе
тамо па смо се упутили ја и мој колега а један то нам је шеф рекао да
један остане у тој канцеларији како би био увек доступан ако би ми
напустили ту просторију. И кад су почеле те детонације заборавио сам
да Вам кажем, јавили смо се шефу шта се дешава, он је реко да
одржавамо, да пуно не излазимо, не излажемо се опасности, да будемо
ту као у канцеларији и сваки сат времена да одржавамо везу са тим
шефом смјене. Шеф смјене звао се Марин Милорад, и да наставим ову
даље причу.
После тих детонација кад је то било, кренули смо у правцу кексаре
до тих портира да се информишемо шта се десило. Међутим, дошли смо
до једног портира који нам је реко да је код њих све у реду, да је ту
непосредно близу њих бачена бомба на ту неку породицу Ризвић, јер он
је њих већ познавао и знао гдје се налазе. Ту у разговору са њим показао
нам је кућу и чули смо те људе тамо да се чују у кући. Значи ми смо од
портира попријеко дошли до те куће и док смо дошли до зграде видјели
смо да свјетли у кући свјетло и да нема прозора на кући.
И ступили смо, кроз тај прозор смо ступили у контакт са том
породицом Ризвића ми, разговарали шта се десило и он каже да прођемо
около, пошто ту има ограда, није се могло прећи ту, него да се около, ја
нисам знао ни куд се улази у то двориште, јер никад ту нисам био на тој
интервенцији код тих Ризвића, међутим касније сам ја чуо да се ту, није
то први пут да се то десило, значи са друге стране смо прошли на
жељезна врата, капију, ушли смо у двориште и ушли у ту просторију где
се то десило. Разговарали смо са тим покојним Ризвићем, ту смо затекли
његову супругу и свастику његову. Ја сам, мислим да и сад кући имам у
роковнику записане те податке, тачно вријеме, он нам је испричао све. Ја
значи изашли смо на интервенцију ја и Гвозден Драган. Испричао нам је
све како се десило ту ноћ, шта се десило, да је неко бацио бомбу, па
изашли смо испред куће да нам покаже гдје, отприлике гдје је пала та
бомба, па након тога још једну бомбу у неком мањем интервалу, након
тога рекли су ми да су чули неко испод прозора да хода и да су кренули
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у ту неку другу просторију, да је експлозивна направа да је ставита и да
је пукла та на прозору и питао сам их јел има ко повређен, та једна
госпођа је рекла да има неку огреботину на лакту једне руке, не знам сад
које, давно је то било. Затражио сам телефон од покојног газде те, у
ствари помоћни објекат, то није права кућа, он је имао у дворишту, тако
ми је касније објаснио, то је његова кућа, имао је огромну кућу испод
које је био пословни простор, вулканизерска, механичарска радња, не
знам, то ми је све он послије рекао. И он нам је испричао све дешавања
како се то десило. Тражио сам телефон да обавијестим шефа смене,
пошто нисам имао ручну радио станицу, моторолу и он ми је реко ноћас,
баш ми је тако реко «ноћас су нам искључени телефони», и знам да је ту
био неки телефон, да ли црвенкаст или зеленкаст, не знам, ја сам узео
слушалицу и увјерио се да стварно не ради тај телефон. Пошто су,
видели смо да је тај прозор, доња страна прозора да је изваљена од те
неке експлозивне направе, замолио нас је да му помогнемо, пошто је он
старији човјек, да улошке од два кревета, да их подигнемо ја и Гвозден
на тај прозор. То смо и учинили.
Након тога изашли смо, у разговору изашли смо испред куће,
питао сам има ли још ко да живи ту, он нам је реко да у просторије тог
помоћног објекта живи још једна српска породица, породица Пилиповић
и у разговору ту испред, значи сви смо били ту испред, неке су
степенице биле и Гвозден Драган је отишао горе да контактира са том
породицом, да види да нема горе ко повријеђен. Гвозден се, то је близу,
значи чује се све шта се прича, Гвозден се попео горе и контактирао је са
том породицом, са њима је контактирао и јавила се једна госпођа, жена
се јавила, он је питао има ли каквих проблема, она је рекла да никаквих
нема проблема горе. Мени је опет и ту било мало чудно да жена тако
хладнокрвна, значи експлозивне две направе дал од бомбе, дал, не знам
ни ја које, па плус та једна друга, како нам је описана већа експлозивна
направа бачена на ту кућу, да они не осјећају неки страх, да, разумијете,
е то ми је било, и да тај ми је покојни Ризвић рекао да то стварно није
први пут да их малтретирају, да желе да узму ту вулканизерску радњу
коју он посједује, не знам сад ко да узме, није ми рекао ко, неко је у
ствари желео да, пошто је ту била, и све машине оне, да ли неко возило
још унутра, немам појма, он је, то ми је рекао да жели неко да преузме
ту вулканизерску радњу. Након тога реко сам му да ништа даље не знам,
него да идем код шефа смјене да га обавијестим шта се десило, па шта
шеф смјене каже тако ћемо ми предузети.
И то смо и учинили, излазимо на капију, одлазимо, Гвозден је,
стали смо ту, идемо сад видном цестом која је испод кексаре, која је
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освијетљена, мада је освијетљење било врло слабо пошто је свака
четврта, пета, шеста сијалица радила, тако да је било мрачно али се
видело, видели смо се ми у ствари. Ту смо се задржали, Гвозден је, на
раскршћу Гвозден је отишао до портира тог што нам је рекао, да ли он га
звао или су ту, значи то је било непосредно близу пет, шест метара сам
био од њега, да му каже да је све у реду и шта је то било. Ваљда он позна
тог портира, ја га нисам познавао.
И отишли смо да обавијестимо шефа смјене, међутим нисмо ни
стигли до те наше просторије, чуо се рафал, поново се чуо дуги рафал,
сад колико метака, да кажем 30, пошто знам да у аутоматској пушки има
30, ја кажем 30, и прошли пут сам реко, не знам колико, само сам чуо
дуги рафал. Ја смо се и Гвозден гледали шта да радимо и вратили, каже
ајмо се вратит поново да видимо шта је, ко се зеза ту, вратили смо се и
долазимо поново до те куће Ризвића и причамо ми шта је ово, шта се, јер
није само да се ту чује рафал, још увијек се пуца у свим дјеловима града,
пролијећу метци, није баш било безбједно, шта је ово реко, ово никад
није било овако, не знам шта се дешава, јер ја тад у том тренутку нисам
још повезао оно што се дешавало на сахрани горе што сам чуо.
Отишли смо, дошли смо до капије, та капија коју смо ми
затворили, жељезна капија мала, она није више била затворена, била је
само притворена, одма нам је било чудно да је неко за тако кратко
вријеме била, јел знамо, можда се сама отворила али немогуће. И ту
мислим да смо видели унутра, у двориште кад смо ушли да је било чаура
од оружја, да ли аутоматске пушке, да су биле чауре, баш од тог рафала
што смо ми чули, јер прије није било тих чаура. Дошли смо до тих
улазних врата, звали смо поново газду да видимо је ли код њих има
проблема, нико се није јављао. Врата, врата нису била затворена, само су
притворена била врата и прошли пут сам рекао не знам да ли су била
разваљена или нису, не сећам се стварно сад, можда сам тад, да је било
раније. Ја сам одшкринуо, отворио врата и видио сам призор тај што сам
прије 10, 15 минута са њим разговарао, Ризвић, лежао је и код тих
кревета што смо ми подигли горе, испред је лежао и била је једна мрља,
црвена мрља што наликује на крв од њега, као да је текла тамо крв.
Десно од њега је била једна од тих жена, исто лежала и треће, друге
жене нисмо, нисам примјетио, направио сам један искорак унутра и
видјео сам лијево, значи у шток од тих једних врата видио сам ту једну
госпођу, сад не знам која је, да ли је супруга или та друга, у неком
неправилном положају у штоку да лежи. То је био шок за нас, за мене а
вјероватно и за мог колегу зато што смо прије десет, петнаест минута
разговарали са тим људима и после тога, фала, долазимо и само смо се
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згледали и био нам је шок и био ми је једини циљ да идем шефа смјене
обавијестити шта се десило. Излазимо на капију ту и идемо, ништа не
причамо, не знамо шта би причали, шта се деси, идемо доле, долазимо у
канцеларију, затичемо ту Ступара, узимам телефон, обавијештавам
шефа смјене, Марин Милорада, обавијештавам га шта се десило, све сам
му испричао ово што сам и вама испричао, а он ми је реко овако, видиш
Кнежевићу шта се ноћас дешава, немој се излагат опасности, питао ме је
да ли је мој, наш живот угрожен, ја сам рекао не, питао ме је јесу ли они
мртви, ја кажем ја их нисам пипао пулс, али по мени су непомични и ја
сам у првом моменту како сам оне чауре видио испред, ја сам у томе
моменту мислио да су они побијни рафалом тим што сам ја чуо, јер
ништа друго није асоцирало на то, него то је то, ми то не можемо ништа
помоћи.
Питао сам треба ли да идем тамо на обезбеђење лица мјеста, хоће
ли неког он послати дал с возилом, дал, он је реко да ће брзо да сване,
напиши то у свом извјештају све како је било, ја сам узео и написао
извјештај који вјероватно постоји, мора да постоји неђе у списима '94.
постојало је, не знам сад, све то како, шта се десило, предао сам тај
извјештај, после тога отишо сам ујутру предао сам извјештај, отишо сам
кући, након 10 дана уследило је хапшење везано за то, за тај догађај, јел
то је била промена власти преко наших леђа, они су то искористили у
политичке сврхе да скину власт у Приједору и што се тиче полиције, и
причао сам ја вама на какав сам начин, шта су тражили од нас, од мене
да признам, да кажем, да ћу бити слободан, да су то организовале моје
старјешине, да сам био у некој просторији, тапацирана врата гдје су они
то организовали да то посвједочим, чак су ми асоцирали на које
старјешине, нису рекли име, али су по причи схватио сам које су
старјешине, ја сам то одбио да посвједочим и тад сам био шест мјесеци у
затвору, ослобођен за то, ишо сам редовно процес у Бања Луку,
ослобођен сам за то дјело, ослобођен сам, враћен сам на посао, радио
сам поново до 2003.године у полицији, поново се покренуо тај поступак,
пребацили су на ратни злочин и осуђени смо у Бања Луци, вјероватно
имате и првостепену и другостепену пресуду.
Осуђени смо на ратни злочин, значи имамо, никад нисмо имали
ратни злочин 36 став 2 тачка 6 више убистава, тек 2005. на задњем
рочишту преиначили су у члан ратни злочин, да ли су могли, да ли нису
не знам, знам само да што се тиче наших адвоката и одбране и ето
погледајте ту пресуду ја мислим да све једног правника и имало ко је
правник да та пресуда види се да то није у реду. Ми смо осуђени и
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лежимо ја, има ту још момак лежи у затвору, за шта, и ја би волио да
знам за шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Кнежевићу хоћете само да нам
испричате како су се одвијала та дежурства, како је то ишло, пошто сте
ви припадали Полицијској станици 1, јел тако, Приједор?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Један, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у оквиру те Полицијске станице Приједор,
да ли су постојали неки реони на којима су вршена дежурства?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте, наша станица је имала
четири, пет реона, аутобуска-жељезничка станица, центар града,
индустријска зона, доље, у ствари подјељени су на четири, пет реона и
радили су, у смјенама смо радили четворобригадни такозвани систем,
два дана прва, два друга, два трећа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците молим вас те ноћи, ви кажете били сте
дежурни од 22 часа, који сте реон покривали, који је то био реон?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Аутобуска и жељезничка станица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли има неки број тај реон?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Нема, тако се звао, аутобускожељезничка, да ли, био је један, два и три, али, до пет, али ја не знам сад
у овом тренутку стварно не знам да ли је један или два или три, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто вас питам, овде имамо ову редну
листу у списима, и по овој редној листи стоје неке ознаке P I, II, V, VI па
ме то интересује шта у ствари то значи, јесу ли то реони по коме се, где
се дежурало?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте, био је неки само под број се,
други реон рецимо, можда други, али ја не знам сад у овом тренутку
стварно се не сећам који је био, коју је ознаку имао, знам шта је
покривао које подручје, а да ли је он један, два или три, или до пет, не
знам. Пети није сигурно, један или два могу бити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви колико схватам мислите да сте били на
другом реону?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не знам сад овог тренутка, само
знам шта сам покривао, како се звао у то вријеме један или два, или, не
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, те ноћи кад кажете да сте пошли ка кући
породице Ризвић, па сте обавили разговор, кренули сте, враћате се дакле
из дворишта, да ли сте уопште било кога приметили око куће?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: И прошли сам вам пут рекао, кад
смо изашли питали сте ме за те неке сенке и то, пошто улична расвјета
није радила, свака пета, шеста, све су нам биле сенке, разумете, ја никог
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нисам видио, кажем вам никог, људско биће нисам видио које сам могао
да препознам да кажем, никога, за те сенке које су вама спорне, ја знам
да су вама те сенке спорне, ја сам вам објаснио, можда се нама
причинило, можда, у томе тренутку вјерујте ми ко год се нашо у таквој
ситуацији да му се причинило не знам шта, значи ни једно људско биће
осим тог портира нисмо видели ту ноћ, чак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али кад сте први пут видели те сенке, кад сте
изашли, кад сте значи отишли у првом наврату кад сте били у кући
породице Ризвић, јесте ли тад видели неког у одласку или у повратку?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не, не, кад се то десило, кад смо
видели те мртве људе и све то, када смо излазили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тада сте видели?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Кад смо се враћали, изашли на
цесту ми идемо, журно идемо, идемо да обавестимо шефа смјене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у том моменту видите сенке, да ли можете
само отприлике да нам кажете где су биле те сенке, јер ви сте раније
говорили о томе, истина говорили сте да није била баш, да није било
неко добро баш осветљење, али да је могло да се види, не сто посто, како
сте рекли, али била је видљивост, тако да вас питам само где сте те сенке
конкретно видели?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Преко цесте, од те куће преко
цесте биле су неке гараже, разумијете и тамо су гараже до гараже и биле,
како да вам кажем оне сијенке од те, падају на ту цесту од те уличне
расвјете, зато кажем нису једнаке биле оно као кров, него учиниле су
нам се као сјенке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико би то било, на којој удаљености би то
било од куће породице Ризвић, отприлике?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: 30, 40 метара, можда и 50 метара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И само тада сте видели, значи нисте уопште
имали прилике када сте у првом моменту кренули до породице Ризвић?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не, не, нисмо, само кад смо се
враћали, вјероватно нас постакла размишљање и обазирали смо се
лијево и десно да видимо да нема кога, што је била та капија отворена
кад смо долазили, а ми смо је затворили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нешто коментарисали са Гвозденом,
шта сте коментарисали везано за те сенке?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ма ми смо, да Вам кажем, у том
тренутку ја не верујем да смо ми, можда смо нешто причали, разумете.
Ми смо после и после тог случаја, ми били заједно и ово и оно и
коментарисали смо свашта нешто, ко би могао да буде, ко није, ово, оно.
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Чак сам Вам испричао шта сам чуо у причи на аутобуској и железничкој
станици за оног Радаковић Драгу, питали су ме они у кафићу, да ли он
има везе са тим људима. Међутим, објаснио сам Вам о каквом се човеку
ради, који је склон зезању, шаљењу на тако неким ружним стварима. И
ја сам га, пошто је он био смена испред мене, значи још смо радили
после тога десет дана, питао сам ја њега шта причају ови на станици
везано за тај догађај, да ли ти имаш неке везе. Ја мислим, чак мислим да
је и Гвозден био ту. За то не знам да ли смо ми тада за те сенке или када
нам је Радаковић рекао за то, разумете. Каже он, «да»; смеје се и каже
«да», а познавајући ја Радаковић Драгу, него цели Приједор, знам о
каквом се човеку ради, човек који је склон, како да Вам кажем, да се
ружно не изразим, да слаже и да сам увелича нешто, како би он био
познат, разумете, ето ништа друго. Не знам како да опишем тог
Радаковић Драгу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, то када сте се вратили до куће Ризвић и
када сте отворили врата, да ли сте уопште улазили у кућу?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, направио сам корак, искорак
један унутра у ту кућу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још некога у кући, осим ових
лешева које сте видели?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ми нисмо кућу претраживали,
нисмо смели у том тренутку, ја сам Вам рекао да сам био у шоку, и ја, и
мислим да је и Гвозден био у шоку, видео сам по његовој реакцији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је Гвозден ушао у кућу?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је он стајао?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ту крај мене је стајао. И почео сам
Вам причати за тог Радаковић Драгу, ја га питам, излазили смо ми на
интервенцију, ваљда би се ти мени јавио. И он је нешто промрмљао,
зезао се. Међутим, стварна ситуација је сасвим нешто друго. И током
суђења у Бања Луци је нешто сасвим друго. Ја сам био убеђен да су ти
људи страдали од тог рафала и био сам
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви познавали, само да Вас питам, да
ли сте Ви познавали Кесара у то време, Кесар Душка?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Познавао сам, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике да га видите тог дана,
било на сахрани, било где?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не, не, нисам га видео. Ја сам Вам
објаснио одакле ја њега знам, објаснио сам где знам да је он радио. Е
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први пут сам чуо када сте ми Ви рекли да је радио он ту ноћ. Мени није
то познато да је радио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вам само говорим по овој редној листи
коју ми имамо, стоји да је био дежуран, такође од 22 часа.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јер у то време и за те листе, листе
су се правиле за седам дана унапред, тако да вероватно, ево ако узмете
све то да проверите, неће то све бити тачно. Значи могле су се десити
неке измене тек после, да се то исправи, разумете. Ја га нисам, пошто
сам ја дошао у ту станицу доле, узео, тражио моторолу, нисам је добио.
Нису ми знали објаснити. Мотороле су биле ту, било је ту на пуњачима,
али ми нисмо добили, ту ноћ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања ће Вам сада постављати заменик
тужиоца, Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Добар дан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја заступам оптужбу у овом предмету.
Поставићу Вам само једно или два питања. Од тренутка када сте заједно
са Гвозден Драганом, како сте рекли, кренули на ту интервенцију, јер сте
претходно чули екаплозију, значи од оног места где сте се срели, где сте
видели овог портира код те фабрике, да ли сте се све време кретали
заједно, да ли сте ишли упоредно, заједно или евентуално да сте у неком
тренутку били физички раздвојени у том кретању?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Цело време смо били значи
заједно. У повратку, када смо се враћали први пут, Гвозден се удаљио
можда неких пет до осам метара далеко од мене, до тог портира. Значи,
ја сам био код њега, ето ако је то неко удаљавање, највише од осам до
десет метара сам био удаљен.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Први пут када сте прилазили кући, пошто сте
прехтодно чули те експлозије, да ли сте били заједно, физички један
поред другог?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте по изласку из куће, након што сте
разговарали са укућанима, да ли сте физички били један поред другога и
да ли сте се кретали заједно?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, е ту се он одвојио пет до седам
метара, осам, до тог портира, само да му каже, идемо, значи идемо назад
и само да му каже да ми одосмо и то не знам шта је са њим причао. Да
ли га је звао, можда га је и звао онај, видео нас.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Након што сте чули ту рафалну паљбу и у
повратку у ту кућу, да ли сте опет физички били један поред другог
заједно?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте заједно били на улазним вратима?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У повратку када сте се враћали, да ли сте опет
били физички један поред другог заједно, један поред другог?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, изволите, бранилац оптуженог.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: (Адвокат Душан Машић, бранилац оптуженог
Кесара) Добар дан.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Добар дан.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Господине Кнежевићу, интересује ме једна
ствар, имаћу ја мислим само једно питање, да ли је Гвозден Драган када
је пошао уз степенице до фамилије Пилиповић код првог догађаја, код
Вашег првог доласка до куће Ризвић, био сам или је био са још неким?
Да ли се сам попео уз степенице?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Сам, да.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Сам?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Сам се попео уз степенице, јер то
је близу било, било, пет, шест метара уз степенице и одмах горе, то је
мала зграда, помоћна, са поткровљем тим, где је горе неко становао, ти
Пилиповићи.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ви сте рекли, у то време Гвозден је био
приправник, а да сте Ви били вођа смене, је ли тако?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не вођа смене, вођа партоле.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Вођа патроле. А Гвозден је био приправник, је
ли тако?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте, јесте.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Да ли је он у суштини морао да слуша на
терену Ваша упутства, наређења или тако нешто?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ма није то било тако да неко
слуша некога, то је било другарски, као што сам ја, јер ја нисам имао
неки чин, разумете, ја сам био обични полицајац, али један је био, пошто
сам ја био активни, мало старији од њега, а он је био млађи полицајац,
разумете, ето и ја сам потписивао.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ви сте те вечери написали, како кажете,
извештај о свему томе што се десило.
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СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Да ли је Гвозден видео тај извештај?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, да, потписао и Гвозден и ја и
тај трећи.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: И он га потписао, и Ступар и Ви?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, сва тројица смо потписали тај
извештај.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Да ли сте у том извештају напоменули да сте
било која лица видели када сте дошли до куђе Ризвића?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ма нисмо, како ћемо навести
нешто што нисмо видели.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Да ли је Гвозден Драган инсистирао да се у
извештај унесе да је видео некога код куће Ризвића?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ма, не, није ништа, шта ће
инсистирати, када смо заједно, ту заједно пишемо, ја га написао и
предао, потписали и предали.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Да ли је по Вашем сазнању, Гвозден Драган
исто хапшен због овог догађаја код куће Ризвића и да ли је провео у
притвору некок извесно време због тога?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Хапшен јесте, али у притвору није
провео ништа, никакво време.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Добро, хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Да ли Ви имате неко питање?
Опт. ДУШКО КЕСАР: Немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате питања. Господине Кнежевићу, хоћете
ми рећи, да ли познајете Максимовић Миленка?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Максимовић Миленка? Познам
неког Максимовића, ако је то тај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицајац, је ли тако?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте, саобраћајац је био, тај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате евентуално где ради?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Па у саобраћајној полицији је
радио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате и неко сазнање данас где ради?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Па ако ради још увек, онда би
требао бити у тој саобраћајној полицији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У саобраћајној полицији?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не знам уопште да ли ради, пошто
је прошло времена. Ја сам у затвору ево седма година, сад ће.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, ја сам питала чисто, да ли имате неко
сазнање.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Добро, господине Кнежевићу, ја ћу Вас
замолити да останете ту у судници, ради евентуалног суочења, а сада
бих замолила да позовете, колега, сведока Гвозден Драгана.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Ја бих Вас само замолио, да ли за
време саслушања Гвозден Драгана треба у судници овој буде господин
Кнежевић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете га и удаљити, али само немојте га
отпустити, нека буде ту у некој другој просторији.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Значи, када буде суочење, он ће
бити присутан у судници, али сада ће напустити судницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Хоћу ли се ја Вама још обраћати,
пошто ја желим судијици да кажем нешто.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН

ВР

З

Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Можемо почети, господине
Гвозден, добар дан.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Данас је предвиђено Ваше
саслушање као сведок пред Вишим судом у Београду, Одељењу за ратне
злочине. Саслушање ће се вршити путем видеоконференције, односно
путем линка, по основу међународне правне помоћи.
Пре него што се крене са Вашим саслушањем, ја ћу Вас поучити о
одређеним Вашим правима и обавезама које важе за сведоке. Као сведок
морате говорити истину, јер у противном чините кривично дело за које
је запрећена казна затвора. Надаље, морате изнети све што Вам је
познато о предмету сведочења, тј. не смете ништа прешутјети, оно што
Вам је познато, нормално. Међутим, Закон дозвољава могућност да не
дајете одговоре, уколико би истинит одговор Вас изложио било каквом
кривичном гоњењу. Јесте разумели ову поуку?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесам.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: И као сведок по Закону о
кривичном поступку Босне и Херцеговине дајући заклетву. Исту ћете
дати на тај начин што ћете текст заклетве који се налази пред Вама,
прочитати наглас, па изволите.
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Изјављујем да ћу о свему што пред
судом буден питан, говорити истину и да ништа од онога што ми је
познато, нећу прећутати.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Добро, захваљујем, изволите
колегинице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозден, добар дан.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас замолила, пошто водимо поново
поступак против отпуженог Душка Кесара, да нам испричате укратко,
шта се десило у ноћи између 30. и 31. марта у Приједору, дакле везано за
породицу, за страдање породице Ризвић.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја бих Вас замолио, пошто имате мали
милион мојих изјава, да прочитате задњу изјаву, а ако нешто не буде
јасно ту око тих изјава мојих, може се појаснити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозден, Ви сте, чињеница је да сте
више пута испитивани током поступка, али пошто је ово сада нови
поступак, ја бих Вас молила да нам Ви укратко испричате, шта се
догодило том критичном приликом, јер, обзиром да сте давали више
изјава, исказа, Ви сте се и разликовали у свему томе, тако да бих Вас
молила још једном да нам испричате шта се све то догодило.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Могу ја испричати, није проблем, само
мене у тој причи, пошто је дуг временски период, овај, разумећете да се
неки детаљи не могу употпунити, али истина се не може сакрити, па
надам се да ћете ме разумети када будем излагао, то што се десило,
разумете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, испричаћете оно чега се сећате.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: 1994. година је прилично давно била, па
је тако немогуће да ја више причам оно што сам испричао онда, у она
времена истражном, овај, у истражном поступку, на пример, ако Ви
имате ту изјаву коју сам дао 1994. године у марту месецу, када је вођен
поступак истраге. Ја се надам да Ви имате ту пред собом ту моју изјаву,
тада узету од мене у Станици јавне безбедности у Приједору, касније
код тужиоца, тако да немам намеру да ја сада ту нешто импровизујем
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или да кажем. Можете сасвим узети ту моју изјаву код тужиоца у
Приједору 1994. године што сам дао и да прочитате и да буде то то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви хоћете да кажете да остајете у свему
при исказу који сте дали код истражног судије Основног суда у
Приједору 20. априла 1994. године. Ми тај исказ имамо.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Е тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, Ви сте више пута испитани.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па, после тога још мали милион пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а сада нам испричајте укратко чега се
сећате, дакле само оног чега се сећате Ви у овом моменту. Како је дошло
до тога да одете до куће породице Ризвић, када је то било, са ким сте
отишли, кога сте затекли успут и испричајте нам све шта Вам је познато.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја сам радио ноћну смену. У тој ноћној
смени, са мном, поред мене је био Кнежевић овај Радослав који је био
вођа патроле и био је један Ступар Горан. Држали смо рејон на станици,
аутобуској, железничкој, то је мали позорни рејон, овај, везан искључиво
за аугобуску станицу и железничку станицу. Тај део где се то убиство
десило, то није уопште фактички на тој позорном рејону, већ на крај,
гранични, рубни део тог овај позорног рејона. Тада сам, пошто сам био
ангажован у рату, нисам, овај, што кажу, ишао, овај, у тој ноћној смени
када смо радили, колега Кнежевић је отишао негде да би касније око 3
сата дошао и пробудио ме, пошто смо ја и овај на смену ту радили у
станичном одељењу, уствари, у просторији на станици аутобуској. И
позвао ме да идем са њим на неку интервенцију, каже, «нешто се десило,
неко је пуцао, бачена је бомба» и ми смо отишли одатле, иза, овај,
фабрике кекса где смо затекли кућу, односно видели смо да је проваљен
прозор неки тамо и унутра се чуо јаук, овај.. Када смо пришли ближе,
видели смо да унутра власник куће хода, његова жена успаничена, била
је ту још једна особа, овај. Ја сам ишао са намером да интервенишемо ту,
да видимо шта је. Бачена је нека експлозивна направа на прозор и
изваљен је прозор и сав се ту комшилук пробудио, ту има сведока мали
милион, не само ја. Попричали смо са тим домаћином ту што је његова
кућа. Пошто ту телефони нису радили, не знам на који начин, нисмо
могли обавестити шефа смене, овај је рекао да би требало ми да одемо
да обавестимо шта се десило.
Када смо кренули из дворишта, прекопута у дворишту суседне
куће, прекопута, насупрот те куће, преко улице, биле су три особе у
дворишту и те исте особе кренуле су према нама. Међу њима сам
препознао поменуте у случају који се води, а ради се о Крндија Драшку,
Радаковић Драго, не знам више и Кесар Душко, јел Душко. Стали су са
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нама, попричали, питао сам их успут, не знам више ни шта сам питао,
поздравили смо се. Они су остали ту са Рашом, тим Кнежевићем пар
минута, не пар минута, него минут, два. Ја сам пошао према аутобуској
станици, уствари, успут сам срео и портира на овој капији те фабрике
«Мира». У том моменту овај је већ био кренуо за мном Кнежевић, а када
је он прилазио мени, чули су се рафали тамо у тој кући. Ето, потом се ми
враћамо, нормално, тамо да видио шта је. Уствари ја, игром случаја, тад
сам већ видео шта се ту спрема, али ето нисам никаквим чудом био у
могућности да ја ту нешто спречим, мада нисам хтео у томе ни
учествовати. Као што ни сад, ево и сада ово што изјављујем, надам се да
више не бих требао ја више учествовати у оваким сесијама
објашњавања. Ви већ пар пута узимате овако ове од мене ове изјаве, тако
да ја, мислим, за мене је то стресно и онда било и сад.
Ту у дворишту срећем тог Кесара којем Ви сада судите, коме сте
пресудили већ на петнаест година, не знам зашто. Тај човек није код
себе тада имао пушку, био је са мном ту у дворишту, поздравили смо се
и видео сам шта је десило се, он је био избезумљен као и ја. У кући су
тада у том моменту налазио се овај Крндија Чедо који је у бекству и
Радаковић, звани Крцко. Са тим Кесаром сам отишао на спрат куће,
пошто ту овај, станује нека Ђуја Пилиповић, била је жена која је избегла
не знам одакле је избегла, ту је дошла и човек је примио у кућу,
становала она са мужем ту. Са њом сам обавио разговор, покушао сам
жену смирити тамо зато што је и она била већ престрављена од оне
експлозије пре тога свега, а касније и овог случаја што се десио доле.
Пошто сам видео да ту за мене, овај, као човека нисам нити сам покушао
ја тада нешто спречити ту, нити сам могао шта припомоћи тим људима,
овај. Сишао сам доле и упутио сам се са колегом овим Кнежевићем,
назад у станицу да. Не знам шта бих Вам више ја рекао ту. Можда има
ту пар детаља који нису јасни, можда има ту време, период временски и
то све зависи од питања која су дотичне особе које су водиле истрагу,
постављале, значи. Тако у случају када тужилац или неко са тобом
прича, он ти гура неке речи у уста, што фактички или штима себи неку,
на пример, како њему одговара, да ето ја не могу сада на пример у причи
сетити се свега шта је било, сваког момента, детаља ту, само кажем,
причам шта је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у то време Ви били приправник?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте приправник, је ли тако?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Приправник полицајац, ја сам почео
радити, примљен сам у службу 01.01.1994. године, пре тога сам био на
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курсу, тако да требао сам одрадити приправнички стаж који траје шест
месеци по прописима онда, који су важећи били тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ће заменик тужиоца за ратне злочине да
Вам постави питања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан, господине Гвозден.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На претресу од 06.10.2010. године, између
осталог, стоји забележена Ваша изјава, да сте улазећи у кућу, након што
сте чули рафалну паљбу, у дворишту затекли Кесар Душка без оружја, а
у кући Крндију и Радаковића да претурају по стварима. Ја Вас подсећам
на ту изјаву, због тога што данас тако нешто или сте изоставили или
заборавили, или, евентуално, није било тако, па Вас питам, да нам сада
објасните ту ситуацију, у вези изјаве коју сте дали тада и ово што сте
данас изјавили.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Знате како, господине, Ви мене већ пар
пута прозивате да сам лажов, па ето испаде опет да лажем, вероватно. Не
бих Вам хтео одговарати више на та питања, пошто тада у том моменту
када сам давао ту изјаву Вама, то је било саслушавање од пар сати, а не
пар минута. Ја се надам да сте Ви разумели из овог мог контекста шта је
срж мог сведочења. Ако Вас занима толико шта је ту ко радио баш у
моменту, имате још сведока, па позовите их нек испричају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозден.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: То је вероватно тако било, вјероватно да
сам испричао у томе контексту, причао сам, али сам рекао малопре да не
могу поновити сваки пут шта сам изјавио, то је немогуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су Вам само предочавања. Ви сте то 06.
септембра 2010. године.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Разумем ја шта Ви причате, Ви причате
већ петнаест година, ти таки попут тог тужилаца, ево већ петнаест
година мени оптужнице састављају на разне начине, ја не знам како
Вама више помогао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозден, значи говорили сте о томе, о
тој ситуацији, септембра 2010. године, а такође о томе сте говорили и
код истражног судије Окружног суда, односно код Окружног
тужилаштва 17.01.2008. године. Описали сте да сте по уласку у
Фарукову кућу где су се налазили лешеви, затекли Радаковић Драга,
Крндија Драшка, који су у том тренутку тражили нешто по кући.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тако је, тако је.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Имам једну малу примедбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.

К-По2 4/2011

Транкскрипт аудио записа
са главног претреса од 09.06.2011. год

Страна 21/34

ВР

З

08

21

Адв. ДУШАН МАШИЋ: Предочавате нешто што нисмо још увек на
овом претресу одлучили да ли можемо да предочавамо или не. Значи
предочавате изјаву коју је он дао Тужилаштву у Бања Луци, а то није
пред овим већем дато. Према томе, за изјаву од септембра месеца је у
реду, али ова изјава не би смела да се предочава, бар док не донесемо
одлуку може ли или не може. Хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај исказ нам је у списима, валидан исказ, то
стоји, не знам нисам схватила јесте Ви дали предлог да се то издвоји?
Све издвоји. Добро, ево сад ћемо значи, ево прво ово што смо Вам
предочили, то је код нас када сте били саслушани путем
видеоконференцијске везе, рекли сте, да сте затекли Крндију и
Радаковића да претурају по стварима. И сада сте рекли, вероватно да је
то тако било?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па јесте било, па шта сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте све време док сте се кретали од те
просторије у којој сте дежурали до кексаре, па од кексаре до куће ових
Ризвића, да ли сте били заједно, непосредно, физички у контакту са
Кнежевићем? Да ли сте се заједно кретали? Да ли сте све време били
заједно?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Читаво време човек је био са мном и био
је у тој кући док су људи били живи, са мном и фактички испада као да
смо дошли ту у интервенцију, разумете. Ја сам то тад у првом моменту
тако схватио. Када сам изашао напоље, када сам видео те три особе
тамо, у суседном дворишту, тада сам схватио да су ти бацили ту бомбу
на тај прозор.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте видели те три особе у дворишту када
сте изашли напоље, да ли је Кнежевић био поред Вас?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Био је тада тог момента, они су пришли
из тог дворишта, дошли до нас, сачекали мало. Ја сам кренуо одатле, он
је остао можда два, три корака иза мене, пошао је и он за мном одмах.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Добар дан, господине Гвозден, адвокат Душан
Машић, бранилац окривљеног Кесар Душка.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Добар дан.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Хтео сам да нешто само појаснимо. Те вечери
када сте дошли до куће Ризвића први пут, да ли сте знали Кесар Душка
по имену и презимену?
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па, знао сам га по виђењу, не лично,
овако нисмо уопште били у неком, он је радио, био у резервном саставу
полиције, ту у истој станици где сам радио. Можда је пар пута, да смо се
видели у ходнику, у холу, као и тај. Радаковића исто и тај Крндија, и он
је био исто у резервном саставу.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Ја се извињавам, можете ли се сетити,
прихватам да је време протекло и да се врло тешко сетити се. Можете ли
се сетити, да ли сте те вечери, када сте дошли, знали да је лице које
видите, именом и презименом, Кесар Душко?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесте.
Адв. ДУШАН МАШИЋ: Хтео бих да кажем да сте у изјави 03.12.2008.
године коју сте дали, чини ми се у Бања Луци пред нашим истражним
судијом, рекли да у моменту «када сам видео Кесар Душка у дворишту,
ја нисам знао како се он зове. Ја сам касније у току поступка сазнао како
се он зове и онда сам био сигуран да је то лице било Кесар Душко».
Данас нешто другачије казујете, па Вас питам, да ли је то због протека
времена, зашто, мислим тада сте другачије изјавили, то је судија 5
страна у задњем пасусу, па Вас питам чисто?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тако је, ја тог момента нисам можда знао
његово пуно име и презиме, разумјете.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: А кажете касније у току поступка сте сазнали
како се он зове. Од кога сте Ви то сазнали?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Касније сам сазнао.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Од кога сте сазнали како се зове, ко Вам је
рекао како се зове?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ала господе боже.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Извините.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па стварно сте напорни с тим питањима,
ја не знам људи, не могу се сјетити шта је било прије 7 дана а да се
сетим шта је било пре 15 година.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Прихватам то, али Вас питам сећате ли се
можда ко Вам је рекао?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не сећам се. Не сећам, можете ви
разумети, не сећам се детаља.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: У реду, немојте да се љутите. Господине
Гвозден, немојте да се љутите, ја верујем да се не сећате, међутим,
морам да Вас питам да видим да ли се нечега сећате или не. Опростите,
ја Вас питам, немојте да схватите као додатно малтретирање.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: А добро, уреду, уреду. Није проблем.
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АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Рекли сте данас да кад сте први пут са овим
Кнежевић Радославом, је ли тако, дошли до куће Ризвића код ове
експлозије, цитираћу баш како сте Ви рекли данас: «Пробудио се сав
комшилук, то је било милион сведока», добро ја схватам да није милион
да је то, али колико је још људи било у околини које сте Ви видели
напољу, на улици, у близини догађаја куће Ризвића, отприлике знате?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Био је портир тај ту непосредно што је
радио на капији, он је чуо и експлозију, а приметио је и нас кад смо
долазили а и кад смо се враћали, кад сам стајао са њим тад је приметио
човек. Ја мислим тад у том моменту кад сам излазио из тог дворишта у
дворишту где су ти били дотични, то је кућа од брата покојног тог
Фарука Ризвића. Тај човек је стајао на прозору и гледао је тамо кроз
прозор.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Брат Фарука Ризвића је стајао?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па не знам како се зове, откуд знам како
се зове.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Није важно како се зове, значи било је још
некога? Ко је још био?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Био је ту, после, касније ме је питала
једна жена која станује ту у тој згради непосредно крај те куће, питала
ме «Дадо, откуд ћеш ти, оклен ти ту».
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Вас је питала?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Та жена мене лично познаје из
комшилука је мог само станује у социјалном стану је тад становала.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Како се та жена зове, да ли се сећате?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Мирјана Гвозден.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Мирјана Гвозден? То је нека Ваша рођака?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Родица моја. Да, питала ме «Дадо, што
ћеш ти ону вече ту» и она је фактички и она била пробуђена па је видела
мене, препознала ме кроз прозор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините, само да се надовежем на ово. А да ли
је Кнежевић стајао поред Вас ту када сте Ви разговарали и када су Вам
се обраћали и брат покојног Ризвића и ова жена?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Који брат, није се мени обраћао нико
жено божија, човек стоји у кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жена ова што Вам је рекла „откуд ви овде”?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Та жена, она је мене препознала, а
касније три месеца после тога ме питала кад ме видела, није ме тад
питала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Питала ме за спорно вече је питала «шта
ћеш ти онде са оним кретенима», ето то је питала, ако ме разумијете.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Разумемо Вас.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не знам како би вама човек нацртао, ја
сам и касније радио на том подручју и прије тога доста ме људи
познавало, али неко кад гледа кроз прозор види свашта нешто, ја тад у
том моменту нисам видео ту госпођу да гледа кроз прозор и још је њих
вероватно из тог комшилука гледало само људи исто као и ја нису
могли, нису имали ни могућност да нешто ту спречавају или да ураде. Ја
не знам како би вама човек ту сад ситуацију пренео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Господине Гвозден, још једно питање. Кад сте
први пут дошли до куће Ризвића и кад су Ризвићи још увек били живи,
да ли сте се тада Ви по договору са Вашим колегом Кнежевићем попели
уз степенице на спрат до дела куће коју је користила породица
Пилиповић и да ли сте тада обављали разговор са Ђуком Пилиповић?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Тад кад сам дошао.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Први пут, док су још били ови доле живи?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не, не, не тад, касније.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Извините молим Вас. Да разграничимо, значи
питам Вас да ли сте први пут док су још ови доле били живи да ли сте
обављали било какав разговор са Ђуком Филиповић?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Касније сам обављао, али сам био са тим
Кесаром горе.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Извините молим Вас, морамо да разграничимо
време. Интересује ме да ли сте у време док су још били живи Ризвић
Фарук, његова жена и Фадила Махмуљин, колико се сећам, док су они
доле били живи, да ли сте Ви се попели уз степенице и обавили било
какав контакт са Пилиповић Ђуком?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја сад не могу то право разграничити да
ли сам је видео пре тога или после тога, али знам кад сам ишао да
обавим са њом разговор да је био са мном тај Кесар, то значи послије
убиства.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Значи, после убиства, а пре убиства Ви сте
само један пут обавили разговор са Ђуком?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Пре убиства нисам са њом причао, само
сам чуо од тог покојног Фарука да он има горе станарку тако је он
причао док је био жив, рекао је има горе станарку и она је препаднута,
шта је радио, не знам. Кажем, тешко је то сад Ви мене питате нешто,
мени је тешко уопште сјетити се тог момента, детаља, ја не могу тврдити
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ни да нисам прије тога, можда сам ишао горе, али кажем ја се сећам да
сам ишао са Кесаром Душком горе на спрат.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Да Вас питам још једну ствар господине
Гвозден. Ако Вам предочим изјаву Ђуке Пилиповић да је само један
човек дошао уз степенице и да је разговарао са њом, да није било
двојице. Како ћете се онда изјаснити, значи она тврди да Кесар није био
са Вама кад је разговарала са Вама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, она није рекла Кесар није био, она не зна ко
је, али само је рекла да је једна. Једна особа.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Не, не она није рекла, она је рекла да је једна
особа била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. Само мало молим Вас.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја не знам, сад кажем, рекао сам,
објаснио сам на који начин сам дошао горе до ње.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је само предочавање.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: А ви истим тим темпом тако и тај
тужилац тамо што сједи преко пута Вас и овај тужилац у Бања Луци и
онај тамо истражни исто је то тако трпање речника у уста. Ја не знам
како бих ја вама сад описао да ли се могу сјетити момента пре тога или
после тога. Ја знам само да сам причао са женом, да сам је покушао
смирити, а сад кад је, који моменат је то било, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозедене, ево како је рекла Ђука
Пилиповић, која је била испитана у својству сведока.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па ето кажите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она је рекла да кад је чула да је неко закуцао
врата, отворила је и видела је Фарука и једног полицајца, одмах је
кренула за њима према приземљу да би видела да ли је неко повређен и
током силаска видела је једно лице у униформи па се вратила у
поткровље куће. Након тога, када се вратила у поткровље за њом је
дошло то лице и питало да ли је спавала у поткровљу. Да ли сте Ви
разговарали, да ли Вам је то нешто познато?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не сећам се више разговора са њом
уопште. Ја само знам да сам ја дошао до ње горе у поткровље и знам да
је био са мном Кесар ту у дворишту кад сам дошао, други пут кад сам
дошао Кесар је био у дворишту кренуо је за мном горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте разумели, значи она је рекла да
је Фарук Ризвић.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ако га није видела, значи није га жена
видела од препасти и страха, не знам од чега.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозеден, значи Ђука Пилиповић је
рекла да је само био Фарук Развић и један полицајац, дакле она је тачно
определила ко је био горе.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете шта?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па шта ћу ја рећи на ту њену изјаву,
немам ја шта рећи госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Немам више питања, хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате неко питање?
Бранилац предлаже суочење између Кнежевић Радослава и
Гвозден Драгана.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам прво предочити исказ сведока
Кнежевић Радослава. Наиме, Кнежевић Радослав разликује се у исказу у
односу на Вас, он говори, он није уопште прецизирао да је било које
лице видео. Он каже да је видео само неке сенке и да сте Ви током пута
коментарисали о тим сенкама, али никога није видео. Значи, ово Вам
предочавам исказ Кнежевић Радослава, ниједног тренутка није рекао да
је видео Крндија Драшка, да је видео Радаковића или Кесар Душка?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јасно је мени то што ти причаш госпођо,
ја сам дужан причати истину, он и не мора, он је оптужени, окривљени,
већ осуђен, ја не знам како би вама то човек нацртао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кнежевић је још рекао да сте се Ви сами попели
горе и да сте разговарали са том особом, односно са Ђуком Пилиповић,
дакле, ни са ким нисте ишли уз степенице до Ђуке Пилиповић. Шта
кажете Ви на то?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не знам шта бих Вам рекао, ако човек
каже тако, ако Ви верујете том човеку Ви судите по том.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли је Кнежевић сачинио неки
извештај?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесте касније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике да видите тај извештај?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па и нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам, нисам имао прилике баш право
да га видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да је сачинио извештај?
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па рекао ми је тако, био је дужан да га
напише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је рекао?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Рекао је да га је написао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да га је написао?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он каже и да сте Ви потписали тај извештај?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Вјероватно да јесам, он га је писао, ако га
је писао, ако сам ставио ја тамо свој потпис онда је био и тај извештај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се сећате да ли је у том извештају било
да је уопште виђена нека особа критичном приликом на критичном
месту?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не сећам се, нисам читао то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кнежевић је рекао да у том извештају нико није
наведен као лице које је виђено том приликом, да ли знате нешто? Шта
Ви кажете?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: То ви видите са њим, нека он то предочи
шта је он то написао у том извештају и ако га има нека Вам га покаже. Ја
причам оно што се сјећам да је било, не сјећам се свију детаља, кажем
пуно је времена прошло. Био бих глуп кад бих рекао овде да сам био
задњи на лицу места извршења неког убиства и да нисам никог видио
после тога и прије тога. Разумете ви мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Онда би и ја вероватно био оптужени и
окривљени већ увелико да сам се слагао са њим у потпуности око тих
извештаја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате још неко питање? Изволите.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Ја се извињавам господине Гвозден, надовезао
бих се на ово што сте сад рекли. Да ли сте око овог догађаја који се
десио код куће Фарука Ризвића Ви лично имали било каквих проблема,
не мислим као сведок, него да ли сте једно време били сумњичени за све
то и да ли сте имали проблема на почетку овог поступка?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Јесте, јесте, имао сам проблема, 10 дана
сам сједио на столици испитивачкој, ујутро од 6 навече до 6.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Значи, 10 дана су Вас као осумњиченог
испитивали за тај?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Е тако је господине, испитивали су ме, па
сам ја шутио пошто нисам имао са тим везе никакве, шутио сам јер сам
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био приморан да шутим, био приморан у оном смислу колегијалности
неке могао сам прешутити неке ствари онда, више не могу.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Извините господине Гвозеден. Питам Вас
само директно, значи да ли сте Ви 10 дана саслушавани као осумњичени
у овом предмету, је ли тако?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: У почетку сам био дебело осумњичен
док нису стисли ове што су сад у затвору, право пропјевали.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Хвала лепо, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате питања? Добро. Господине Гвозден, сад
ћемо обавити радњу суочења са Кнежевић Радославом.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

08

Да се СУОЧЕ сведок Радослав Кнежевић и сведок Драган
Гвозден на околности разлике у исказима, а како је то већ
евидентирано аудио-техником.
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З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас молила само да позовете сведока
Кнежевић Радослава.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Позваћемо сведока Кнежевић
Радослава па ћемо вам омогућити да обавите ову радњу.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Решиће се то.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Дакле, у судници сада имамо
истовремено обадва сведока, дакле Кнежевића и Гвоздена и можете
провести ову радњу суочења. Изволите колегинице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Ја бих вас молила да нам некако
омогућите само да видимо да су сведоци окренути један наспрам другог,
лицем у лице, да ли то можемо да?
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Ми ћемо учинити оно што технички
може да се уради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Па то само да ли може, зато и питам да ли
је икако могуће?
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Можемо само полако, мислим да су
отприлике окренути, ево видите, један према другом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлично. Добро.
Судија Суда БиХ Шабан Максумић: Сада гледају се један другога, тако
да имате потпуну слику из суднице.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кнежевићу, позвали смо Вас ради
суочења са сведоком Гвозден Драганом, јер Ваши искази се у битном
разликују. Господин Гвозден Драган упорно тврди да је критичном
приликом видео Крндија Драшка, Радаковић Драга и Кесар Душка, док
сте Ви говорили у смислу да сте видели неке сенке и да сте
коменарисали са Гвозденом о тим сенкама, па бих Вас молила да један
другом поновите те исказе.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не знам шта да Вам поновим, ја
сам Вам рекао своје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево кажите, окрените се према Гвозден Драгану
и реците му шта се све десило, кога сте том приликом видели?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Нисам никог видио.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Твој проблем друже. Мени не одговара
никим чудом да кажем да нисам тамо, да сам био сам са тобом, разумеш.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Знам, ја тебе потпуно разумјем, ја
да сам на твом мјесту ја бих исто тако рекао, је ли ја сам осуђен везано
за ово, ја немам разлога да лажем, а он има јер он ће одговарати за лажно
сведочење што му је, тужиоцу Митровићу у Бања Луци, јеси разговарао
са њим.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја за лажно сведочење више нећу
одговарати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо тако, него молим вас реците да ли сте
видели критичном приликом Крндија Драшка, Радаковића и Кесара,
реците му господине Кнежевићу реците Гвоздену шта сте видели и кога?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Па сад сам рекао, ако Ви желите да
нешто изнудите из мене није проблем, разумјете, али ја сам вам рекао
оно што сам рекао, ја при томе остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Немојте нама говорити, него Ви знате ово је
радња суочења, обратите се Гвозден Драгану. Гвозден каже да је видео
њих и да сте Ви чак и причали са њима, не само што их је видео, него
сте се ви поздравили и причали са њима?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Он каже да је то мој проблем, ја
кажем да је то његов проблем, разумијете и ја кажем да га разумијем
што он тако сведочи и потпуно и знам зашто сведочи и све ми је јасно
зашто сведочи, подржавам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, реците један другом испричајте о тој
ситуацији. Господине Гвозден шта Ви кажете?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Рекао сам малоприје и сад кажем, Рашо,
тамо ко је био, шта је било мени не одговара да лажем за неке људе. Ја
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сам рекао што знам истину, а ти ако се не можеш сјетити или немаш
потребе, ти у сваком случају друже можеш лагати, јер.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја немам разлог да лажем
Гвоздене.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Немам ни ја.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Гвозден, реците шта сте видели?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја на мог старог друга не могу се бацити
каменом јер нисам видио нешто, ниси ни ти видио тад у том моменту.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Је ли било све онако како сам ја
рекао, ја не знам јеси ли ти имао прилику да чујеш, ја би волио да смо
били заједно овде када сам ја дао изјаву, а и кад је он давао изјаву.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја немам прилику видити твоју изјаву,
углавном имао сам прилику из овог свега закључити да си ти рекао да
ниси видио никога, а то је твој проблем, разумијеш.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Јесте.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Као што је и мој проблем што сам рекао
кога сам видио тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците му кога сте видели, реците му,
испричајте му?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Па ја сам рекао малоприје видео сам
Крндија Драшка, видео сам «Крцка», Радаковића и видио дотичног тог
Кесара. Сад шта ће он рећи на то, ја не знам шта вама више човек би
причао, немојте ме више мучити и мене ни њега.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја кажем исто, да ли си ти на суду
свједочио у нашем предмету, колико си пута дао изјаву?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Богзна, икс пута.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ево, хајде ти мени реци шта је сад
истина у свему томе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кнежевићу, нећемо на такав начин,
молим Вас реците му, одговорите му, Ви сте чули сад шта је рекао кога
је видео, реците му сад Ви, обратите му се?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ту вече нисам никога видио, ето.
Да ли треба још нешто да кажем? Ја желим да Вама објасним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Гвозден каже, молим вас сачекајте.
Господин Гвозден каже и да сте се поздравили са њима и да сте причали
са њима, шта Ви кажете реците господину Гвоздену?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: То сам и ја причао са њима и поздравио
се исто као и он, па смо.
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СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не знам шта да кажем на то. Не
могу је њега присилити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли тачно или није тачно?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Па је ли могу ја њега присилит да
он другачије каже неку другу изјаву, не могу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не, него одговорите на ово што Вам је рекао,
немојте сад да идете около-наоколо, него одговорите конкретно, чули
сте шта је рекао, тачно је, није тачно, нисам никог видео.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Није тачно да сам ја видео те људе
ту вече и да сам са њима разговарао, ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овако, господин Гвозден је рекао да,
дакле, Ви никога нисте видели и кад сте се вратили до куће породице
Ризвић и када сте установили да је породица Ризвић уствари побијена,
никога нисте видели том приликом?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Гвозден каже да су у кући били
Радаковић и Крндија, а испред куће је стајао Кесар и да су они нешто
претурали по стварима у тој кући?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја не знам ја кода сам овде, ја се
извињавам и овде овом суду и свима, ја као да сам луд овде. Ја сам Вама
дао изјаву и желим да Вам покушам објаснити шта се овде дешава, шта
се овде десило уопште у овој ситуацији. Гвозден Драган је под присилом
момак, видим да је мењао изјаве, да је 1994. године на суду где је било
унакрсно испитивање дао једну изјаву, 1994. значи 2003. године, 2005.
изјаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Молим Вас сачекајте, нећемо тако. Ви
уопште нећете да одговорите на оно што Вам ја кажем, значи Ви само
треба да кажете господину Гвоздену тачно је, није тачно.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Рекао сам, ево још једном сад пред
свима кажем не сећам се да сам их видио, ја их нисам видио, ако је он
видио, видио. Ако хоћете да слажем ево пред свима ћу слагати јавно да
сви знају да лажем и рећи ћу да сам видио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Гвозден каже и да се попео са Кесаром
и разговарао са Ђуком Пилиповић. Ви кажете да он се попео уз
степенице сам?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да, то сам рекао и при томе
остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажите њему, кажите њему.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја знам ту вече шта је било, сјећам
се тога Гвоздене, а ја се не сећам ништа.
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СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Не сад детаља тих.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Па где ћеш се сјетити, није то било
јуче.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Ја се сјећам кажем ти ко је био ту испред
и кога сам касније затекао у дворишту, ко је био у дворишту.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Да ли сад се лакше сећаш или тад у
то време?
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: А сад баш детаља ових што суд тражи да
се сетим ја сам се сјетио прилично доста тога и ружно ми је право да ти
кажем да се сјећам ја тих будалаштина, неких глупости.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Како неће бити фино да се сећаш
тих ствари човече.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Трудио сам се да заборавим те неке
детаље уопште али то се не може заборавити. Сад овај друг мој, ми ћемо
и после овога бити другари без обзира што ви нас овде силујете, он може
рећи шта хоће ту пред вама колико хоћете камера да наместите он ће
причати то што прича, ја ћу причати ово што причам и немам ја шта са
вама више објашњавати.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Ја Гвоздена исто подржавам у
његовој изјави, подржавам њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Добро.
СВЕДОК ДРАГАН ГВОЗДЕН: Разумијете.

З

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је завршено суочење, свако је остао при
свом исказу.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ћу Вас питати још господине Кнежевићу да
нам објасните због чега Ви разумете кад кажете «ја разумем тебе због
чега тако говориш», можете ли само да нам објасните зашто, шта Ви то
разумете, због чега Ви њега тако схватате?
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Сад ћу Вам објаснити. Гвозден је
радио ту ноћ, био са мном. Гвозден је ослобођен свакакве одговорности,
ја сам кажњен, ја сам правноснажно осуђен, ја имам информацију, ево
он ако је опет се њему обраћам ако хоће да каже, ако неће опет га
разумем и после значи мога суђења, моје осуде, њега је позвао
Митровић, тужилац у Бања Луци и обавио са њим разговор и рекао да ће
одговарати он кривично зато што је дао лажан исказ, а зашто је дао
лажан исказ зато што сам ја правноснажно осуђен, а он је посведочио у
моју корист, значи да није видео исто ово што ја Вама сад причам, тако
је два пута сведочио на суду.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Кнежевићу, Ви сте за неки други
догађај осуђени, не за овај конкретно.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: За овај сам ослобођен, тако бар
пише у пресуди, међутим желим овим путем да се обратим Вама, ја
мислим да сам послао Вама и писмени поднесак везано што је изашло у
штампи новинама да сам ја осуђен за продицу Ризвић, да сам ја
учествовао у убиству те породице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте Ви осуђени. Молим Вас, Ви знате због
чега Ви издржавате казну затвора, значи Ви сте осуђени због неких
других догађаја, а не због овог догађаја. Добро.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: Али у новинама је изашло везано
за овај догађај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, завршено. Колега, ја бих Вас молила.
СВЕДОК РАДОСЛАВ КНЕЖЕВИЋ: И молио бих Вас што се тиче
овога.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Само моменат. Ја се изи вињавам. Је
ли завршено суочење, можемо ли сведоке удаљити из суднице?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Завршено је.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Добро. Господине Кнежевићу, то би
било све што се тиче суда, слободни сте, можете ићи. Такође и ако нема
више питања за господина Гвоздена, дакле, ја сам разумео да немате
више потребе за саслушањем сведока Гвоздена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо више питања, ја Вам се захваљујем на
овој указаној помоћи и поздрављам Вас испред суда. Довиђења.
Судија суда БиХ Шабан Максумић: Молим, хвала и Вама и довиђења,
пријатно свима вама, све најбоље, пријатно.

ВР

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је прекинута видео-конференцијска веза.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких предлога? Нећемо тако, молим
вас. Нећемо тако, сувишно је. Да ли има неких предлога или да закажемо
следеће? Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон.
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АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Пошто Ви имате много боље контакте, можда
ћете успети да нађете сведокињу коју је данас поменуо Гвозден, ту
његову родицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирјана.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: Он је рекао име и презиме, станује преко пута
куће ових па да видимо жену шта је она те вечери видела, ако је већ
видела, јер ако сад чујемо по први пут да је ту било још људи који су
већ, па не знам брат Ризвић Фарука који је био на прозору, овамо и
онамо, ако нико од тих људи није видео ову тројицу сем Гвоздена, онда
ћемо доћи у неки други проблем. Зато Вас питам, или их је видео можда.
Знате. А шта ако јесте, ја бих волео, мислим ја не бих волео али бих
видео знате. Према томе, молим Вас да ви као суд покушате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покушаћемо, у сваком случају ћемо покушати да
дођемо до тога.
АДВ. ДУШАН МАШИЋ: До следећег претреса да дођете до неких
адреса ако смемо да расправимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а следећи заказује за 16.09.2011.
године, са почетком у 09,30 часова, у судници број 4.
Позвати сведока Максимовић Миленка преко Станице јавне
безбедности.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покушаћемо преко Станице јавне безбедности па
ћемо видети шта ћемо добити. Изволите. Све сте нам то рекли без
микрофона, значи да Вам се пошаље позив ради одлагања претходног
суђења које имате, је ли тако? Добро. Хвала.
Довршено.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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