РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД

Пословни број: К-По2 4/2016
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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 01. децембра 2016. године
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Председник већа: Дана 01.12.2016. године са почетком у 09,48 часова отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине у кривичном
предмету К-По2 4/2016 против окривљеног Миланка Девића, због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилашту из члана 142 став
1 КЗ СРЈ, у вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници Кантоналног тужилаштва Унскосанског кантона Бихаћ, Република Босна и Херцеговина број Т010 КТРЗ 000356798
од 22.09.2015. године, коју је преузело Тужилаштво за ратне злочине Републике
Србије својим актом КТО.број 3/16 од 05.04.2016. године.
Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић, председник већа, судије Мирјана
Илић и Дејан Терзић, чланови већа.
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче, браниоци?
Констатује се да нема примедби на састав већа.

П
O

Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник
Ивица Јагодић.
Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део
записника о главном претресу.
Констатује се да су на главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић,
-окривљени Миланко Девић,

-браниоци окривљеног Девића, адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић по
пуномоћју у списима.
Од Службе за помоћ и подршку сведоцима сам обавештена да су на главни претрес
приступили сведок Сафет Шљивар, сведок Расема Шљивар, сведок Абаз
Башић, сведок Шемса Шљивар.
У публици присутни? Приђите, представите се, молим вас за говорницу.
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Дамјан Брковић: Дамјан Брковић, ОЕБС.
Марина Кљајић: Марина Кљајић, Фонд за хуманитарно право.
Гојко Пантовић: Гојко Пантовић, Београдски центар за људска права.
Нису приступили сведок Ранко Шкрбић, уредно позван, сведок Сефер Шабић,
уредно позван, који је телефонским путем обавестио Службу за помоћ и подршку
оштећеним и сведоцима Вишег суда у Београду да нема намеру да се одазове
позиву суда, да не жели да прими позив и да га овај суд више не позива.

Да ли сте сагласни? Тужиоче, браниоци?

Суд доноси
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На сагласан предлог странака,
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Имамо процесне претпоставке да држимо главни претрес.

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.
Главни претрес је јаван.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА
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Сведок Сафет Шљивар. Позовите сведока Сафета Шљивара.
Добар дан.

Констатује се да су накнадно приступили сведок – оштећени Фикрет Шљивар и
сведок –оштећени Хикмет Шљивар.
Испитивање сведока САФЕТА ШЉИВАРА

Сведок Сафет Шљивар, ЈМБГ 0807978102388.
Како Вам се зове отац?

Сведок Сафет Шљивар: Хусеин.

Председник већа: Које године и где сте рођени?
Сведок Сафет Шљивар: Рођен сам 08.07.`78., Саница, Кључ.
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Председник већа: Рођен 1978. године у Саници, Општина Кључ, Република Босна
и Херцеговина.
Где живите сада, на којој адреси?
Сведок Сафет Шљивар: Тренутно живим у Словенији, Цеље.
Председник већа: На којој адреси?
Сведок Сафет Шљивар: Улица Пете прикоморске бригаде, 3000 Цеље.

Сведок Сафет Шљивар: 15.
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Председник већа: Који је број улице?
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Председник већа: Република Словенија. Да ли сте у сродству са окривљеним
Миланком Девићем?
Сведок Сафет Шљивар: Да ли сам с њим у сродству?
Председник већа: Да.

Сведок Сафет Шљивар: Не.

Председник већа: Да ли сте у некој завади са њим?
Сведок Сафет Шљивар: Не.
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Председник већа: Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног
исказа представља кривично дело. Да ли сте ме разумели?
Сведок Сафет Шљивар: Да.

Председник већа: Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и
своје блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној
материјалној штети.
Заклетва гласи: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
Да ли се заклињете?

Сведок Сафет Шљивар: Заклињем се.
Председник већа: Заклет у смислу члана 96 ЗКП-а.
Да ли остајете при исказу који сте дали у претходном поступку 26. априла 2011.
године?
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Сведок Сафет Шљивар: Да, остајем.
Председник већа: Тужиоче изволите. Има ли питања за сведока?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Господине Шљивар Сафете, ја сам тужилац
за ратне злочине у овом предмету о којем догађају сте Ви раније давали свој исказ,
па бих Вас ја сад замолио да овде пред већем испричате чега се сећате у вези
догађаја из седмог `92. године.
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Сведок Сафет Шљивар: Па тог дана значи, то је била негде половина седмог
месеца `92., стриц Исмет ми је то, значи тог дана је стриц Шљивар Исмет дошао
мојој кући гдје сам живио са мајком и са шест браће још, дошао је да упита да ли би
могли да пребацимо његову супругу до амбуланте у Саници, пошто је била јако
болесна. Јер ми смо остали само у селу, само у селу смо остали ти млађи. Моја мајка
је дозволила, пошто сам ја био најмлађи, рекла је да узмем, пошто нисмо тад
имали ни аута ни ништа, имали смо коњска кола. Узели смо значи коњска кола,
упрегли коње, упутили смо се у селу Шљивари гдје ми је стриц Исмет имао кућу и
горе смо отишли, натоварили његову супругу Хиду, колима, ту сам помогао пошто
је она већ била јако болесна, није се могла ни кретати. И одатле смо се значи
упутили коњским колима према Горњој Саници. То је неких десетак километара
од нашег села. Пут до Горње Санице је био, значи нико нас није устављао, није
било неких проблема. Прво заустављање било је улазак у Горњу Саницу, гдје се
тренутно налази бензинска "Чакуновић", ту је био значи један војнички пункт,
како би назвали, патрола је била ту. Ту су нас зауставили, упитали су гдје идемо.
Стриц мој Исмет је рекао да идемо у амбуланту, да му је супруга болесна, тако да су
нас пустили. У међувремену кад смо ишли до тог пункта стрина је успела само
рећи, као неће нас пустити да прођемо даље. Чини ми се да је рекао да има неки
папир да се може кретати, да неће бити проблема. И стварно су нас пустили. Ту
смо прошли тај пункт, до амбуланте смо дошли, ту смо одрадили шта је значи
требало, преглед, све су јој дали љекове, ињекције. Вратили смо се назад опет до
тог пункта, прегледали нас и пустили. Значи вратили смо се, пут је удаљен, колико
временски не знам тачно, пошто с коњима иде све спорије, дошли смо назад у село
наше, њиховој кући. Ту смо истоварили супругу од Исмета, назад ја сам се вратио,
кући се својој вратио. Значи пустио сам коње, испрегао, пустио сам коње. Па након
кратког времена, временски се не могу оријентисати, пола сата, двадесет минута,
сат, су дошла два војника и трећи војник је дошао на мотору, с мотором је дошао.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Где је дошао?
Сведок Сафет Шљивар: Па дошли су оздол, дошли су пред нашу кућу, значи ту
сам их видио, ту смо их видјели, ту у наше село су дошли, прошли, кад сам се ја већ
вратио. Ту су се они састали у селу Башићи, значи одатле су отишли у село
Шљиваре.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете ли да их опишете?
Сведок Сафет Шљивар: Па ја као, млад сам јако био....
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Како су били обучени?
Сведок Сафет Шљивар: Били су значи у војном одијелу, као војска су били
обучени, значи војнички. Значи били су одијелу, одијелима.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесу ли имали наоружање?
Сведок Сафет Шљивар: Да, имали су наоружање.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Сваки од њих?
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Сведок Сафет Шљивар: Па вјероватно јесу, сад не могу, ја сам био јако млад, био
сам, пошто сам би у кући, али се то све, оно, видјело се. И одатле су се они значи ту,
па су отишли горе даље у село. Горе су се задржали исто као што сам могао рећи
неких пола сати, временски се опет не могу ограничити. Ту су се вратили та иста
тројица која су отишла горе, су се вратили са мојим стрицем Шљивар Исметом.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Кад ти видиш њих да се они враћају?

Председник већа: Тужиоче молим Вас, само се персирајући обраћајте сведоку.
Немојте на "ти". Изволите.
Сведок Сафет Шљивар:Молим, нисам разумео питање.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Када Ви њих видите да се враћају?
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Сведок Сафет Шљивар: Па био сам значи у кући, кроз прозор увек се гледало ко
пролази, шта долази, смо видјели да се враћају ти исти војници са мојим стрицем
Шљивар Исметом назад, који је био обучен исто онако како смо се, значи они су у
некоме радном одијелу, комбинезону, како би рекли. Ту су га значи провели кроз
село, отишли су доле даље. Пуцњи су се чули сваковремено, значи истог тог дана
се пуцало пуно, тако да то је што сам ја могао видети и чути шта је са мном било
тај дан.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви сте у Вашој ранијој изјави говорили да је
то одело које је носио Ваш стриц Исмет имало неки натпис. Сећате ли се тога? Где
је тај натпис био?
Сведок Сафет Шљивар: Па сад сам рекао. Значи он је и био у радном одијелу, он је
радио у Словенији, "Градис". Ја колико се могу сјетити, вјероватно је имао тај
натпис на лијевој страни "Градис", знак "Градис" да је имао на лијевој страни,
колико се могу...

Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете ли да опишете кад сте их видели
како иду, ко иде први, ко иде други, трећи, како су ишли?
Сведок Сафет Шљивар: Кад су се враћали, кад су се враћали значи он је био у
средини, они су били са стране са наоружањем покрај њега.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте Ви могли да препознате које је то
наоружање, о чему се радило?
Сведок Сафет Шљивар: Па не бих могао то одговорити, нисам се разумео баш у
нека, да ли је то била пушка, да ли је то аутоматско наоружање, о којем се
наоружању радило, оно аутоматско наоружање вјероватно неко.
Заменик тужиоца за ратне злочине: У тој Вашој ранијој изјави помиње се
аутоматска пушка.
Сведок Сафет Шљивар: То сам рекао, аутоматско наоружање.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте Ви то у својој изјави рекли или је
то у диктату Ваше изјаве тако написано?
Сведок Сафет Шљивар: Па ја сам тако изјавио, вјероватно аутоматско наоружање.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: А без да сте били сигурни је ли то
аутоматкса пушка или не?
Сведок Сафет Шљивар: Па ја се као дијете нисам пуно разумео...

Председник већа: Не можете то да поставите питање тужиоче, мало конкретније,
није унакрсно испитивање, а то је сведок Тужилаштва. Идемо даље, изволите.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви сте у тој изјави говорили о томе да се
причало која су то лица. Та војна лица која су водила Вашег стрица Исмета. Сећате
ли се тога?
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Сведок Сафет Шљивар: Да, добро се сјећам, пошто је у нашој кући било јако доста
народа, значи становало их је више у нашој кући, пошто су сви били протјерани,
старији људи, жене, комшије који су познали те људе, који су познавали, су
говорили да су то Девић и „Зеле“, по надимцима тим.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесу ли помињали њихова имена и
презимена?
Сведок Сафет Шљивар: Па више су спомињали надимке, значи „Зеле“ и Девић
Миланко, тако то су надимке спомињали.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви њих нисте познавали?
Сведок Сафет Шљивар: Ја их лично нисам познавао, пошто се нисам дружио с
њима, ја сам ипак био 13-14 година.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Знате ли Ви где је тај "Божин млин"?
Сведок Сафет Шљивар: Да, то јако познајем. То ми је једино било најближе,
фамилија која је ту била, живела на нашој страни, значи њих сам познавао. "Божин
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млин" доле и ту смо као дјеца туда пролазили, ишли на купање, ту је била и
кафана и Аутобуска станица гдје сам чекао аутобус да идем у школу.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете ли описати да ли је та војска са
Вашим стрицем отишла према "Божином млину" или на неку другу страну?
Сведок Сафет Шљивар: Да, они су колико су могли и по причи, а и по нашим, да
су двојица се упутила према "Божином млину", значи низ ливаде доле, а да је
мотором отишао путем овај што је био на мотору, а да су двојица се упутила према
"Божином млину" доле низ пут, низ ливаде.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немам више питања.
Председник већа: Браниоци, имате ли питања? Изволите, адвокат Тодор
Павићевић бранилац окривљеног Девића.
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Адвокат Тодор Павићевић: Без обзира на протек времена овај, да ли отприлике
може да определи које је доба дана било када је он кренуо са стицем и стрином у
амбуланту, отприлике, наравно не може да се у минут тачно, када се вратио,
колико се тамо задржао? Отприлике колико је тај пут од амбуланте и назад укупно
трајао?
Сведок Сафет Шљивар: Колико је трајао. Па знате како, значи до Горње Санице...
Председник већа: Оно чега се сећате, немојте нагађати. Ако се сећате реците, ако
не сећате....
Сведок Сафет Шљивар: Па свега неких ајмо три сата.
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Адвокат Тодор Павићевић: Добро. А у односу на тренутак када сте се вратили,
када сте угледали та два војника која долазе односно прилазе Вашој кући и иду
даље ка селу?
Сведок Сафет Шљивар: Колико временски?
Адвокат Тодор Павићевић:
Јесте. Значи кад сте се вратили, после колико
времена су се појавили ти војници?
Сведок Сафет Шљивар: Па тих неких пола сата.
Адвокат Тодор Павићевић: А трећи војник на који начин је он дошао и у ком
тренутку се он придружио?
Сведок Сафет Шљивар: Трећи војник је дошао с мотором, мотором је дошао и ту
се састали у селу Башићи, ту се заједно скупили и даље су отишли.
Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете да се изјасните отприлике колико су
били, како су изгледали у смислу висине ти војници? Је л` било средњи, мислим да
сад не сугеришем овај, колико су били високи ти војници?

8

Сведок Сафет Шљивар: Средња узраст, значи не могу оцијенити висину и низину,
средња узраст војске.
Адвокат Тодор Павићевић: То се односи на сву тројицу, средњи?
Председник већа: Уколико се сећате, изјасните се.
Сведок Сафет Шљивар: Не, не могу тачно.
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Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете прецизно да кажете баш тога дана ко је
све од Ваше ове, да кажем уже фамилије, био са Вама у кући?
Сведок Сафет Шљивар: Ту смо били, био сам ја, била ми је мати Расема, брат
Емир, Семир, било нас је ту, то су ближњи, значи која су ми браћа то.
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Адвокат Тодор Павићевић: А када сте угледали први пут те војнике, да ли је још
неко био ван куће са Вама или су остали укућани били...

Сведок Сафет Шљивар: Па једни су били, било нас је и у кући, било нас је и вани,
колико могу се сјећати и по причама да је брат био вани. Јер мати је исто изашла,
тад се носала пошта са Мањаче, из логора, надали се некима порукама, да ће доћи
неко, донијети, тако да је неко изишао и вани.
Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете отприлике да определите колико сте
били удаљени од тих војника који су се упутили ка засеоку Шљивари? Ви сте били
испред куће?
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Сведок Сафет Шљивар: Да, да, кућа – пут, неких 30, 50 метара, не могу тачно
лоцирати.
Адвокат Тодор Павићевић: Да ли сте Ви или неко од Ваших укућана улазили у
неки разговор, да кажем конверзацију на било који начин са тим војницима који
су ту?
Сведок Сафет Шљивар: Не.

Адвокат Тодор Павићевић: Приликом овај доласка војника у тренутку када су
водили Вашег стрица, да ли су сва тројица се упутили отприлике рекли сте у
правцу "Божиног млина" или је неко у међувремену отишао неким својим путем
да кажемо...
Сведок Сафет Шљивар: Не, ја сам изјавио да двојица су отишли према "Божином
млину", а трећи је с мотором.

Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете да се изјасните после колико времена
од тренутка тог раздвајања војника сте чули пуцње?
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Сведок Сафет Шљивар: Па пуцало се цијело време, али значи у неком кратком
периоду, временски се не могу усредочити, али чуо се пуцањ.
Адвокат Тодор Павићевић: Само још једно питање. Ако је сведок то рекао,
повлачим питање. Да ли можете отприлике овако да се изјасните да је тих дана,
значи говорим о другој половни јула или уопште у јулу месецу 1992. године, била
честа пуцњава, честа војна дејства ту у да кажем Вашем селу?
Сведок Сафет Шљивар: Прије тог дана лично никакве друге војске није било
осим њих. Прије се јесте и пуцало, ми смо истеравани из кућа и свашта нешто.
Пуцњава је било, чује се пуцњава из других села, сусједних села.
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Адвокат Тодор Павићевић: Добро. Немам више питања, хвала.

Председник већа: Је л` знате Ви ко је Вама рекао да су то Зеле и како сте рекли
надимци Миланко Девић?
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Сведок Сафет Шљивар: Па оно у причи, као што сам рекао, значи брат је
спомињао и комшија Абаз који су старији били, да су то ти људи који су их
познавали. Било је ту још старијих.
Председник већа: Је л` знате ко је Зеле? Ко је лице чији је надимак Зеле?
Сведок Сафет Шљивар: Молим?

Председник већа: Је л` знате Ви ко је лице чији је надимак Зеле?

Сведок Сафет Шљивар: Лице не познајем Зеле, зато што нисам познавао их.
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Председник већа: А јесте ли знали његово име и презиме? Или сте га чули тада
тог дана?
Сведок Сафет Шљивар: Шобот, не знам тачно, заборавио сам. Надимке су
већином користили.
Председник већа: А овде сте помињали у свом исказу Синишу Обрадовића. Данас
га не помињете. Је л` Вам неко рекао да је ту био и Синиша Обрадовић?
Сведок Сафет Шљивар: Не сећам се да сам то спомињао у изјави. Можда је дошло
до неке...

Председник већа: Где сте се Ви налазили када сте видели ове војнике да иду?
Сведок Сафет Шљивар: Молим?

Председник већа: Где сте се налазили када сте видели војнике да иду у правцу
куће?
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Сведок Сафет Шљивар: Па био сам у кући, кроз прозор се све могло видјети. У
кући сам био, на прозору.
Председник већа: Да ли препознајете овде окривљеног Миланка Девића?
Погледајте га.
Сведок Сафет Шљивар: Не могу рећи да познајем, не познајем човека, пошто се
нисам, као што сам рекао, дружио са њима.
Председник већа: Добро. Да ли још неко има неко питање? Браниоци?
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Питања нема. То је све што имам да изјавим.
Ви сте поднели овде захтев за рефундацију трошкова на име доласка у суд.
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Сведок Сафет Шљивар: Да, пошто ја радим и узео сам данас слободан дан да
дођем на то суђење.
Председник већа: Добро. Седите у публику.
Сведок Сафет Шљивар:Хвала.

Председник већа: Позовите сведока Расему Шљивар.

Сафете, само једно питање Ви сте тражили трошкове на име бензина, путарине и
на име још чега?
Сведок Сафет Шљивар: Да, ја сам дошао са приватним својим аутом. Имам ту
рачуне што сам показао доле на улазу.
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Председник већа: Значи само на име превоза, је ли тако?
Сведок Сафет Шљивар: То, путни трошкови, превоз и шта ми спада у то, пошто
сам данас слободан, пошто сам у радном односу, данас сам добио слободно.
Председник већа: Где Ви радите? Приђите овде за говорницу.
Сведок Сафет Шљивар: Запослен сам у Словенији, у Цељу.
Председник већа: Где?

Сведок Сафет Шљивар: "Интеревропа".

Председник већа: И данас сте у ком режиму тамо? Кажете слободан данас?
Сведок Сафет Шљивар: Данас сам слободан, годишњи сам узео. Данас сам
слободан.
Председник већа: Од годишњег одмора?
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Сведок Сафет Шљивар: Годишњи одмор имам данас.
Председник већа: Осим трошкова превоза, нашта се односи овај износ који сте
тражили да Вам се да?
Сведок Сафет Шљивар: Па имам ту рачуне, значи путарине које сам дошао, и
гориво које сам сипао.
Председник већа: Овде пише за гориво ово у оба правца 4.450,00 динара.
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Сведок Сафет Шљивар: Молим?
Председник већа: За гориво у оба правца колико сте тражили?
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Сведок Сафет Шљивар: Ево имате овде све рачуне што сам ја јутрос сипао и на
повратку сад што ћу сипати?

Председник већа: Добро, предајте, па ћемо да одлучимо о томе после. После ћемо
да одлучимо о томе. Хвала.
Испитивање сведока РАСЕМЕ ШЉИВАР

Добар дан. Је л` можете Ви да стојите Расема?

Сведок Расема Шљивар: Па могла бих сјести.

Председник већа: Ево седите овде. Донеће Вам столицу.
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Испитивање сведока Расеме Шљивар, ЈМБГ 0902948107388.

Како Вам се зове отац?

Сведок Расема Шљивар: Хамо Башић.
Председник већа: Како?

Сведок Расема Шљивар: Хамо Башић.
Председник већа: Које године и где сте рођени?
Сведок Расема Шљивар: `48-мо сам, рођена у Хрустову, Сански Мост, Хрустово.
Председник већа: Добро. Република Босна и Херцеговина. Где живите сада, на
којој адреси?
Сведок Расема Шљивар: Кључ, Саница Горња.
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Председник већа: Има ли неки број кућни где живите? Не, не, немојте се
обраћати сведоку док даје исказ пред судом. Овде можете да говорите само кад
добијете реч.
Да ли сте у сродству са окривљеним Миланком Девићем?
Сведок Расема Шљивар: Нисам.
Председник већа: Да ли сте у некој завади са њим?
Сведок Расема Шљивар: Ја га нисам познавала никако.

Сведок Расема Шљивар: Нисам.
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Председник већа: Да ли сте у завади са њим?
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Председник већа: Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног
исказа представља кривично дело. Јесте ме разумели?

Сведок Расема Шљивар: Ја ћу говорити истину, што сам видела и чула, то ћу
говорити, а шта нисам нећу говорити.
Председник већа: Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и
своје блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти, знатној
материјалној штети.
Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем
питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати“.
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Да ли се заклињете?

Сведок Расема Шљивар: Заклињем се да ћу говорити истину.
Председник већа: Добро. Сведок заклет у смислу члана 96 ЗКП-а.
Да ли остајете при исказу који сте дали у претходном поступку у Босни 22.12.2010.
године?
Сведок Расема Шљивар: Ја.

Председник већа: Тужиоче, изволите. Има ли питања за сведока?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Госпођо Расема, ја сам заменик тужиоца за
ратне и поступам у овом случају у коме сте Ви раније сведочили, па бих Вас ја
замолио да нам испричате овде пред већем чега се сећате у вези тог догађаја из
`92. године о коме сте Ви сведочили у Босни и Херцеговини.
Сведок Расема Шљивар: Ја. Можемо почети.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете почети.
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Сведок Расема Шљивар: Ја сам била код своје куће, оно, рат је био, што кажу, био
је страх и оно, нисам се ни осјећала добро. У томе моменту када је мог девера, то је
мој дјевер, Исмета оћерало, ја сам била вани пред својом кућом. И стајала сам вани,
мотор се прочуо. У мене су била снаха, исћерала ме из куће: хајде, хајде мама виђе
да неће доће поруке. У мене су била два сина на Мањачи. Били рекли да ће поштар
доносити поруке. Ја сам изашла, у томе сам кажем видила двојицу иду уз "Шупљу
греду", звана та једна њива "Шупља греда" се зове. Двојица су изашла из те
"Шупље греде", а овај је трећи мотором дошао прије и прислонио је мотор уз један
зид нонде била Смаила Башића кућа. Ја сам њега упитала, ја сам мислила да он
носи поруке, ја сам фино њега упитала: шта Ви требате, шта не требате. Каже:
треба ко да те убијемо. Ја сам на то ушутила. И они су прошли, та су тројица
отишла у село, уз гај један и отишли су у село. Није прошло, море бити двадесет до
пола сата, зачула се пуцњава у селу. Ја сам стајала на авлији вани. У томе сам ја
стајала и да виђам, реко, они иду и воде мог девера. Њих тројица иду и он иде међу
њима. Имали су оне пушке аутоматске, имали су шарена одијела и он је кад је
наишо крај моје куће, видио мене да ја стојим на авлији, он је пошо нешта да
извади из џепа. Шта је пошо да извади из џепа или је нешто хтео њима показати
или је хтео мени нешто дати. Они њему нису дали да он то извади из џепа. И опет
су отишли низ Шупљу Греду. Сад оне с мотором нисам видила је ли отишо и он са
њима доле или је отишо путом јер то је пут тако само да се мало оно, нисам видила
тог трећег куд је отишо, је ли отишо путом право са мотором или је отишо низ
њиве. Ја сам стајала и даље вани. Кад су ошли низ ту Шупљу Греду доле су отишли
води, има у нас та вода, и ја сам и даље стајала. И опет се зачуо пуцањ. Шта су
радили, јесу ли га убили, то нисам видила, ја не могу рећи да сам видила кад
нисам, само сам чула пуцањ. Од тада ништа, сви су се трагови губили његови. То
толико што ја знам. Ја нећу ништа да лажем и да петљам на себе и на некога да
петљам, шта сам видила и чула то кажем.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте некога од тих војника који воде
Исмета познавали раније?
Сведок Расема Шљивар: Нисам. Ја се нисам дружила, јер ја сам, кажем ти, ја сам из
Русава, ту сам се удала, нисам се дружила и нисам прелазила тамо воду и да сам ја
оно ходала. Ја нисам познавала ни једнога.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте касније са неким разговарали о
том догађају па да је неко помињао нека имена од тих војника који су тада били?
Сведок Расема Шљивар: Па мој син Сафет, знаде ли он њих или не зна, ја то не
знам. Јер кажем ти, нисам се ни дружила, ни ишла да ја знам, не знам ни једнога.
Могу ја рећи био овај, био овај, кад их не знам, лично их не знам, а да знам ја бих
рекла тај је и тај, па шта ко заслужио нека му се суди.

Заменик тужиоца за ратне злочине: А да ли је неко помињао пред Вама њихова
имена, презимена, надимке?
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Сведок Расема Шљивар: Добро, ја сам чула...
Заменик тужиоца за ратне злочине: То што сте чули...
Сведок Расема Шљивар: За „Зелу“. За „Зелу“, онај Бобан, је ли Бобан, како. Чула
сам „Зеле“ био, а да сам кажем познавала нисам богами, ни једнога.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Хвала.
Председник већа: Изволите даље. Браниоче Павићевићу, изволите.
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Сведок Расема Шљивар: Не требам више?
Председник већа: Не, не, сачекајте, сачекајте, није још готово.
Сведок Расема Шљивар: Добро.
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Адвокат Тодор Павићевић: Да ли може да се сетите ко је тога дана све са Вама
био у кући?
Сведок Расема Шљивар: Уф, било их је седамдесет и петоро.
Адвокат Тодор Павићевић:
фамилије, синова?

Добро, али да кажемо од ове Ваше најближе

Сведок Расема Шљивар: Био мој Сафат, два су ми била на Мањачи и био је Семир,
он је долазио овде.
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Адвокат Тодор Павићевић: Реците ми, јесу ли они тога дана све време са Вама
били у кући? Када кажем „у кући“ били около куће и унутра?
Сведок Расема Шљивар: Семир је био вани са мном, а Сафат је био у кући.
Адвокат Тодор Павићевић: Добро. Само тренутак, када су Вашег девера
одводили, да ли можете да се сетите отприлике како је он био обучен?
Сведок Расема Шљивар: Било је на њему одијело плаво из „Градиса“ он је радио у
„Градису“ у Цељу.
Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете само да ми кажете још овај, у Вашем ту
крају, тих дана, је ли била честа пуцњава, је ли пролазило много војске?
Сведок Расема Шљивар: Па пролазила војска и пуцало се, а да су нас овако оно
„баркали“, нису, нису.
Адвокат Тодор Павићевић: Хвала, немам више питања.
Председник већа: Ви браниоче Радак, имате ли питања? Да ли сте Ви познавали
Миланка Девића некада?
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Сведок Расема Шљивар: Нисам, рекла сам да нисам познавала.
Председник већа: Да ли препознајете овде окривљеног? Погледајте га.
Сведок Расема Шљивар: Па видила сам га у Бихаћу, а да сам га вако познавала
нисам.
Председник већа: Када сте га видели у Бихаћу?
Сведок Расема Шљивар: Кад смо ишли на суђење сад.

7

Председник већа: Да ли можете да опишете та три лица које сте видели са
Вашим девером Исметом да иду тог дана како су изгледала?

90

Сведок Расема Шљивар: Нисам видила. Ја сам била у шоку. У мене је човек умро
прије море бити на осамдесет дана и ја сам била шокирана жена. Дјецу ми оћерали
на Мањачу, човек умро, Сафат ми био мањи, осто код мене и тако да ја нисам знала
сама о себи шта радим.
Председник већа: Има ли још неко неко питање? Нема.
Питања нема.

То је све што имам да изјавим.

Ви сте поднели овде захтев за исплату трошкова, вас троје сведока сте дошли
заједно, како? Како сте дошли?
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Сведок Расема Шљивар: Шта ја знам како то иде.
Председник већа: А како сте дошли, чиме сте дошли?
Сведок Расема Шљивар: Дошли смо такси.
Председник већа: Вас троје?

Сведок Расема Шљивар: Нас троје.
Председник већа: Колико сте Ви платили такси тај?
Сведок Расема Шљивар: Па то укупно смо.
Председник већа: Колико?

Сведок Расема Шљивар: Сто педесет еура.
Председник већа: Добро. И Ви тражите трошкове у износу од 50 евра, колико је
Ваш део, је ли тако?
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Сведок Расема Шљивар: Шта ме, па три да добијем...
Председник већа: Колико сте Ви платили тај превоз?
Сведок Расема Шљивар: Кажем ти, све смо ми то заједно 150 еура.
Председник већа: Добро. Биће одлучено о Вашем захтеву. Можете сести у
публику. Позовите сведока Шемсу Шљивар.
Испитивање сведока ШЕМСЕ ШЉИВАР

Сведок Шемса Шљивар: Не можем.

7

Председник већа: Да ли Ви можете да стојите? Не можете?
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Председник већа: ЈМБГ 1503940107399, како Вам се зове отац?
Сведок Шемса Шљивар: Смаил.

Председник већа: Које године и где сте рођени?
Сведок Шемса Шљивар: '40.
Председник већа: Где?

Сведок Шемса Шљивар: У Биљанима.

Председник већа: Која је то општина?
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Сведок Шемса Шљивар: Оно је село Биљани, Кључ.
Председник већа: Општина Кључ, Република Босна и Херцеговина.
Сведок Шемса Шљивар: Јесте.

Председник већа: На којој адреси сада живите?
Сведок Шемса Шљивар: У Доњој Саници ја живим, а у Горњој Саници, Кључ, оно,
тако то припадамо, а у Доњој Саници живимо.
Председник већа: Како се зове улица та у којој Ви живите? Има ли неки кућни
број, има ли нешто?
Сведок Шемса Шљивар: Нема ништа.
Председник већа: Нема. Добро. Да ли сте у сродству са окривљеним Миланком
Девићем?
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Сведок Шемса Шљивар: Ништа.
Председник већа: Да ли сте у завади са њим?
Сведок Шемса Шљивар: Нисам.
Председник већа: Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног
исказа представља кривично дело. Јесте ли ме разумели?
Сведок Шемса Шљивар: Јесам.
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Сведок Шемса Шљивар: Само истину.

7

Председник већа: Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и
своје блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти и знатној
материјалној штети. Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што
пред судом будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је
познато нећу прећутати“, да ли се заклињете?

Председник већа: Да ли се заклињете?

Сведок Шемса Шљивар: Заклињем се, само истину.

Председник већа: Да ли остајете при исказу који сте дали Ви у претходном
поступку у Босни 24. марта 2011. године? Је ли остајете при ономе што сте рекли
када сте саслушавани?
Сведок Шемса Шљивар: Ја, ја, остајем, остајем. Не чујем добро, извини.
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Председник већа: Нема проблема, говорићемо гласније. Тужиоче, изволите. Има
ли питања за сведока Шемсу Шљивар?
Сведок Шемса Шљивар: Шта кажеш?
Председник већа: Сада ће да Вас пита тужилац, па њему одговарајте.
Сведок Шемса Шљивар: Добро, важи.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Госпођо Шљивар Шемсо, ја сам заменик
тужиоца за ратне злочине, и поступам у овом случају да расветлимо и да утврдимо
како се то све збило и један од сведока сте и Ви.
Сведок Шемса Шљивар: Ја, ја.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Па бих Вас ја замолио да испричате као што
сте раније причали чега се сада сећате, како је то било, шта сте Ви видели, а шта
сте чули?
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Сведок Шемса Шљивар: Ја сам, ми смо били када се то заратило, несретно, када је
био тај рат, ја сам имала мужа слепог, није видио, и он је био међу нама. А имала
сам сина отишо је на Мањачу у логор. Ми смо туде, брате, нас је прегањивало куд
свукуда. Не могу ти казати колико смо се ми мучили и гладни и жедни. Е, онда у
томе тако, били смо по селима, враћали се у своје куће погорене, куће су све
погориле, попаљене. У мог девера Ибрахима једна кућа остала што није изгорила и
туде смо били. Е кад је било, ми смо сједили, никуд нисмо се кретали, нисмо смели.
Кад је било да онај, тога комшију, што за њега сведочим, он је имо болесну супругу
и он је њу возио доктору коњским колима. И он је њу вратио, вратио се. После,
море бити на пола сахата помолила се три војника, иду. Једна има онај као
шумарак и они иду оздо. Велим ја томе своме човеку, „хајде ти сакри се, ево
војске“, вако сам рекла му. Каже „не користи се сакривати, нити хоћу, нећу се
сакривати ја, ако ме хоће водати као што и ти водаш море“. Они су доли стигли до
тога комшије Исмета. Колико је времена прошло ја ти не могу рећи. Опрости ми, то
је било давно. И они су доли испуцали и кроз море бити пола сахата, колко је било,
не знам, у страху смо били, они иду тројица и воде Исмета. И дојдоше пред ту нашу
кућу ђе смо ми били, тога мог дјевера. Каже „што ћеш ти стари туде“. Каже брате,
„ви сви знате да ја не видим и да ја не могу сам ходати“. Каже „Спремај се, идеш с
нама“, а тамо Исмет стоји на огради, овако се наслонио баш ко ја руку. Каже
„Спремај се, ићеш с нами код Боже Шкрбића гостионе“. Па реко брате, он не море
ићи сам. Каже „Не причај, нег иће“. Добро. Ја сам њега обула, било је лето, није
требо ни капут, ни ништа. Обула сам ја њега и он је изашо код Исмета стао. А
Исмет тресе се ко лист на грани да трепери. Каже „Исмете“, каже „Шта је“, „Хоћеш
ти казати да је овај Шљивар Осман слеп“. Каже „Хоћу“, доли кад су да га доведу. И
тако. Тако је Исмет отишо, Османа су вратили и тако је било, ето. То ти могу
казати, ако сам шта заборавила, опрости, то је било давно, заборављам, и тако, ето.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте, видели сте три војника.
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Сведок Шемса Шљивар: Јесте.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како сте знали да су то војници?
Сведок Шемса Шљивар: Па, она униформа војничка, зато кажем. Ходали су ваик.
Ето.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А да ли сте некога од та три војника
познавали, п препознали?
Сведок Шемса Шљивар: Познала сам ја Миланка Девића, њега сам препознала, а
сад за даље нисам оне друге.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А откуд сте њега препознали?
Сведок Шемса Шљивар: Па ходали, ми смо имали трговину у селу и они су
долазили у трговину и тако, ето.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Хвала, немам више питања.
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Председник већа: Браниоче? Бранилац окривљеног адвокат Тодор Павићевић.
Адвокат Тодор Павићевић: Ево овако, једно питање. Да ли можете да се сетите
тога дана ко је све госпођу Хиду Шљивар водио до амбуланте у Саници?
Сведок Шемса Шљивар: Водио је тај њезин муж Исмет и комшија дјечак један. То
је био Шљиварев, онај Елвис. Ето.
Адвокат Тодор Павићевић: Значи, њих троје су ишли?
Сведок Шемса Шљивар: Да, јесу.

7

Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете отприлике да кажете како су
изгледали ови војници, у смислу висине?
Сведок Шемса Шљивар: Да ти речем, то је било давно да би свог сина заборавила.

90

Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете, да ли Ви знате неког члана породице,
знате како, да кажем Миленко овако породично стање, знате његовог оца, мајку?
Сведок Шемса Шљивар: Не знам.

Адвокат Тодор Павићевић: Да ли знате из ког је места?

Сведок Шемса Шљивар: Знам, из Пиштанице, брате. Пиштаница се зове, преко
воде, имамо ријеку, тече и они су били преко воде.
Адвокат Тодор Павићевић: Добро. Да ли можете само још да ми кажете где сте
Ви били када сте видели да долазе ова три војника?
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Сведок Шемса Шљивар: Па сједили у кући тога мога дјевера и тако према путу је
био прозор и тако смо видили.
Адвокат Тодор Павићевић: Хвала. Немам више питања.
Сведок Шемса Шљивар: Е тако. Опростите ми ако сам погрешно шта рекла.
Председник већа: Све је у реду, нема ништа. Говорите оно чега се сећате, нема
проблема никаквих. Имате ли Ви питање, браниоче Радак? Ова друга два војника
која су била, како кажете, поред лица које сте препознали као Миланко Девић.
Сведок Шемса Шљивар: Да.

Председник већа: Да ли сте их познавали?
Сведок Шемса Шљивар: Нисам. Нисам познавала.
Председник већа: Да ли можете да их опишете како су изгледали? Да ли се данас,
евентуално, сећате како су они изгледали?
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Сведок Шемса Шљивар: Слабо бих се сјетила, слабо.
Председник већа: Добро. Хвала Вам. Да ли још неко питање има? Нема.
То је све што имам да изјавим.
Питања нема.
Ви сте тражили трошкове на име доласка у суд у износу од 50 евра, је ли тако?
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Сведок Шемса Шљивар: Да.
Председник већа: Ваш део за такси до Београда и од Београда?
Сведок Шемса Шљивар: Да.
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Председник већа: Добро. Биће одлучено о томе. Можете сести у публику,
изволите личну карту. Позовите сведока Абаза Пашића.
Девићу, имате ли Ви нешто да кажете на исказ овог сведока? Само моменат, нека
Абаз Пашић сачека тренутак један.
Окривљени Миланко Девић: Не знам како се звала, Шемса, како ли?
Председник већа:
Шљивар?

Да ли имате нешто да кажете на исказ сведока Шемсе
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Окривљени Миланко Девић: Откуд она мене да позна а не позна моје родитеље,
а мене да позна.
Председник већа: А шта имате да кажете о овом догађају који је она описивала са
њеним супругом који је био слеп?
Окривљени Миланко Девић: Немам ја ништа.
Председник већа: Је ли то тачно што она говори?
Окривљени Миланко Девић: Откуд ја знам о чему она говори. Ја знам да ја ту
нисам био, а што она каже да мене позна, откуд она мене позна и како ме позна.
Председник већа: Добро.

Окривљени Миланко Девић: Ја њу уопште никад нисам видио. А мог оца не
позна, а мене позна.
Председник већа: Добро, хвала Вам. Можете се вратити на своје место.
Испитивање сведока АБАЗА БАШИЋА
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Председник већа: Позовите га да уђе.
Сведок Абаз Башић, ЈМБГ 2504975102381.
Како Вам се зове отац?
Сведок Абаз Башић: Неџид Башић.
Председник већа: Које године и где сте рођени?
Ја сам рођен у Доњој Саниц, опћина Кључ, 25.04.1975.

7

Сведок Абаз Башић:
године.

Председник већа: На којој адреси живите сада?
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Сведок Абаз Башић: Доња Саница.

Председник већа: Има ли неки кућни број, нешто, број поште?
Сведок Абаз Башић: ББ.

Председник већа: Број поште?

Сведок Абаз Башић: 79285, Горња Саница.

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљеним Миланком Девићем?
Сведок Абаз Башић: Не.
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Председник већа: Да ли сте у завади некој са њим?
Сведок Абаз Башић: Не.

Председник већа: Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног
исказа представља кривично дело, јесте ли ме разумели?
Сведок Абаз Башић: Јесам.

Председник већа: Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и
своје блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној
материјалној штети. Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што
пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је
познато нећу прећутати“, да ли се заклињете?
Сведок Абаз Башић: Да.
Председник већа: Сведок заклет у смислу члана 96 ЗКП-а. Да ли остајете при
исказу који сте дали у претходном поступку 21. децембра 2010. године?
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Сведок Абаз Башић: Остајем.
Председник већа: Тужиоче изволите. Има ли питања за овог сведока?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Господине Башић Абазу, ја сам заменик
тужиоца за ратне злочине и поступам у овом случају у вези са догађајем о којем
сте Ви сведочили у Босни и Херцеговини 21.12.2010. године, па бих Вас ја сада
замолио да овде пред већем овога суда испричате чега се сећате везано за тај
догађај о коме сте Ви сведочили.
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Сведок Абаз Башић: ОК. Па овако, половином седмог мјесеца ја сам се налазио са
матером и братом и двије сестре у породичној кући где наједанпут се зачуо глас
„Газда отвори врата“. И мати је изашла и отворила врата. Они су наредили да ми
изађемо из куће. Приликом излажења из куће, ми смо познали Девић Миланка и
Шобот Богдана звани „Зеле“. Они су рекли да морају кућу прегледати. Они су
прегледали кућу. Упитали су мене, „откуд ти ту?“. Ја сам реко, ја сам ту са матером
и није ме нико барко, као „нас такви тучу на Бихаћу“. И ништа, они су наредили
онда да мати и двије сестре и брат уђу у кућу, а да ја останем ту на улазним,
улазној плочи улазних врата да сједим и да их чекам. Они су се упутили ка
Шљиварима кроз један храстов гај. Значи, кроз по сата они су се вратили водећи
испред себе Шљивар Исмета. Пушке су држали у рукама уперене према Шљивар
Исмету. Шљивар Исмет је имао на себи радно одјело „Градис“, капу плаву на глави
и носио је папир испред себе. Значи, он је ишо први, они су ишли за њим. И они су
њега одвели доле према главном путу који иде кроз село Башиће. Ја сам осто,
видим их, гледам и даље доле за њима, вичем матер, реко, „Они неће доћи по
мене“. Она је рекла „Шути“. И кад су сашли на главни пут који води кроз село
Башиће према породичној кући Шљивар Хусеина још се један војник прикључио са
њима, то је трећи. Значи, ја сам гледо, мого сам то све да видим доле до комшије
Мехе Башића викендица. Ту је био тај мотор наслоњен на гаражу, значи то је тај
видик био колико сам ја мого видјети. Е онда настаје прича о Шљивар Сафата и
Шљивар Сеније.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Можете ли да опишете та три лица, како су
били обучени?
Сведок Абаз Башић: Сва три лица су била униформисана.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Каква је то униформа била?
Сведок Абаз Башић: Сад се не могу тачно сјетити униформе, углавном су били
униформисани.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико сте Ви имали тада година?
Сведок Абаз Башић: Па ја сам '75. годиште, 17-18 година, тако.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте Ви тада знали шта је војничка
униформа, шта је полицијска униформа?
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Сведок Абаз Башић: Па шта да Вам кажем, нисам ја то баш право познаво.
Углавном су били униформисани.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро.
Сведок Абаз Башић: Имали су оружје.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците ми, поменусте имена, откуд сте
знали та имена, када сте за њих сазнали?
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Сведок Абаз Башић: Ево овако, ја сам познаво Девић Миланка из Поткоса доле
гдје смо се ми купали, то је била плажа наша. Значи он је исто ту долазио да се
купа и шта ја знам, дружили се, играли лопте. Познаво сам га исто у Божиној
кафани „Стара воденица“, ту сам исто некад мого заћи да попијем пиће и тако да
сам га и ту виђо и ту је била аутобуска станица, Божин млин и тако, углавном сам
познаво.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како сте познавали овог другог?

Сведок Абаз Башић: Шобот Богдана званог „Зеле“? Па њега сам познаво исто тако
са тих мјеста и више пута смо ми ишли тамо до његовог оца звани Остоја, гдје смо
куповали некад јагње за, онако да закољемо и шта ја знам, како бих се изразио, за
неке феште. Они су имали косачицу, косили нам траве, ето, отприлике то су та
дружења са Поткосе и шта ја знам колико су та дружења. Доле смо се виђали,
купали, играли лопте. Та Божина кафана „Стара воденица“, ту је била аутобуска
станица, „Божин млин“ се звало и тако то. Углавном то је ту све.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли овог трећег познавали?
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Сведок Абаз Башић: Нисам.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Да ли сте Ви у вези овог догађаја
осим што сте давали изјаву, показивали то што сте Ви видели на лицу места, ако
јесте коме сте то показивали?
Сведок Абаз Башић: Како мислите?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је неко Вас код ваших кућа долазио
па да вас пита где сте ви били, па да покажете куда је та то војска, та три војника
водила Исмета?
Сведок Абаз Башић: Па долазили су тужиоци из Бихаћа горе, и њима сам дао те
изјаве и то је тако кренуло.
Заменик тужиоца за ратне злочине:
фотографисали, снимали?

Јесу ли они том приликом нешто

24
Сведок Абаз Башић: Па јесте и фотографисано је, правац према тој Божиној
кафани „Стара воденица“, то доле куд су отишли и шта ја знам. Рецимо то кад се
десило кад су они њега одвели доле, није прошло, како бих Вам реко, можда неких,
колико им је требало да сађу доле, десетак минута до петнаест у врх главе, чула се
доле и пуцњава и тако то. То се могло чути, то је нама испод нас, испод нашег села.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, хвала. Немам више питања.
Председник већа:
Павићевић.

Браниоче, имате ли питање? Изволите. Адвокат Тодор

7

Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете тачно да кажете од када познајете
окривљеног Миланка?
Сведок Абаз Башић: Па слушајте, ја сам сад навео овај отприлике одакле га
познајем. Сад да Вам наведем период, не бих Вам баш могао.
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Адвокат Тодор Павићевић: Да ли можете да кажете неку овако другу ствар за
њега, ко су му родитељи, да ли има браће, сестара, у коју средњу школу, у коју
школу је ишао мислим, већ није битно?
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Сведок Абаз Башић: То не би могао рећи, али би могао рећи ако могу, сјећам се
једног призора после нестанка Шљивар Исмета, након седмицу дана, кад је дошао
Богдан Шобот, звани Зелен и Девић Миланко, у њиховом друштву је био и
Недељко Шикмен, у селу, у вечерњим сатима, кад су нас истјерали из кућа. И они
су нас скупили у то село на један пут, макадам је био, да сједимо. То је било у
вечерњим сатима кад смо требали да легнемо. И они су нама тад држали, тад нам
је држао лекцију Зеле звани, као има ту старијег народа, сјећају ли се они шта је
било `41. у Врпољу, као оно није било фино, као није сад ни ово фино, али један за
један. Одавде можете ићи, ово је српска земља, да нам Алија Изетбеговић, морам се
изразити тачно како је било, "јебо матер", да идемо у треће земље, сад засад то. Јер
наредили су нам после свега тога значи да устанемо и да идемо у прво српско село,
у Црновиће, то је близу нас. Значи, прво српско село, били су Лакићи и Црновићи.
Нормално да идемо фактички у колони, да не би зверњали на страну, пошто пуно
војске има. И ми смо се упутили нормано у Црновиће, салазећи, напуштајући село
доле од аутобуске станице Луке, наједанпут смо погледали, поглед према селу,
село гори, село је запаљено. Ништа, ми смо наставили пут у Црновиће, ми смо
дошли у Црновиће, ту су живјели Муслимани, они су нас прихватили како је ко
могао. У јутарњим сатима смо добили информацију да су побијени и људи. Међу
тим људима је био и мој дид, Шљивар Ибрахим, мој комшија Боснић Расим,
комшија Шљивар Мухарем и остали. Значи они су запаљени у кућама, у дви, три
куће је то направито, уз то запаљени, мучени и побијени. Лешеви су сви нађени.
Значи то се десило те ноћи кад је био Зелен, Миланко Девић и Недељко Шикман,
које добро знам. Те ноћи се то десило.
Адвокат Тодор Павићевић: Добро. Да ли можете да ми кажете када су одводили
оштећеног Исмета Шљивара, колико сте Ви били удаљени од војника и од да
кажем оштећеног, са колико метара сте отприлике посматрали тај догађај?

25
Сведок Абаз Башић: Овако, породична кућа и тај пут што је водио кроз Растов
гај,, то је неких стотињак метара.
Адвокат Тодор Павићевић: Када су у питању ове униформе, да ли су они на
униформама имали неке ознаке, чинове, нешто?
Сведок Абаз Башић: Ја сад тачно се не могу тога сјетити, углавном су били
униформисани и наоружани.
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Адвокат Тодор Павићевић: Да ли је тих дана, мислим, јесу ли често пролазиле
разне војске кроз ваше село, је л` се често чула пуцњава, јесу ли била честа та војна
дејства?
Сведок Абаз Башић: Шта да вам кажем, војске је било, прошли су, после војска је
покупила народ и отјерала на Мањачу у логоре. После дешавало се ово што, после
се ово дешавало спорадични ови доласци у село, и тако то.
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Адвокат Тодор Павићевић: Је л` била честа пуцњава тада? Нисте ме чули.

Сведок Абаз Башић: Па било је и пуцњаве, мислим оно, није то нека пуцњава,
али било је пуцњаве и кад би дошли у село да застраше народ, да мало направе
неку панику, јер они су имали команду ту, то је био чисти видик, "Божина главица"
се зове. Ту су биле куће, они су ту имали команду своју. И ми смо вазда могли
видјети кад ће доћи у село, значи видиш колона како креће отуда и значи иду у
село.
Адвокат Тодор Павићевић: Хвала, немам више питања.
Председник већа: Имате ли Ви питања браниоче?
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Које су боје биле те униформе у којима су била ова три лица која сте помињали?
Сведок Абаз БашићНе могу се сјетити. Углавном, униформисани су били.
Председник већа: Овај догађај који сте помињали сада кад је био Зеле па Вам је
држао ту неки говор, кад се он десио у односу на овај догађај када сте видели да
воде Исмета Шљивара?
Сведок Абаз БашићТо је било половином 7-ог мјесеца.
Председник већа: Кад је Зеле долазио и причао вам то, шта је било у Врпољу.
Сведок Абаз БашићА ја, то је било после седмицу дана нестанка Шљивар Исмета.
Председник већа: Девићу, приђите за микрофон. Чули сте шта каже сведок
Башић. Да ли имате нешто да приметите на то? Ево, одведите окривљеног до
микрофона.
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Окривљени Миланко Девић: Ја сам отишао у Словенију `77. године, у школу, он је
`75. годиште, да он мене толико позна, је ли то могуће.
Председник већа: Да ли је могуће или није могуће, то није питање за сведока.
Ајмо сада да ли Ви ово што је он рекао, је ли то тачно или није тачно? Чули сте шта
је причао, па је л` имате Ви нешто на то да кажете?
Окривљени Миланко Девић: То није тачно.
Председник већа: Имате ли Ви нешто Башићу да кажете на овај исказ
окривљеног?
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Сведок Абаз БашићПа мало ме зачуђава што је рекао да се не познајемо. Сигуран
сам да се познајемо. Јесте разлика у годинама, али ако је мени остало урезано од
седамнаест година Девић Миланко, онда не мерем тврдити то да га не знам. То је,
нас је ријека дијелила. Дружења су сва била ту у поткосу, "Божина кафана",
Аутобуска станица, "Божин млин". Мислим колико су дружења, али....

Окривљени Миланко Девић: Ја сам `77 отишао у Словенију и био скроз до рата у
Словенији. Долазио сам на годишњи, на распуст.
Председник већа: Колико сте често били у Босни од `77 до `92., сећате ли се?
Окривљени Миланко Девић: `77 до?

Председник већа: Од `77. до `92. године, колико сте често долазили у Босну?
Окривљени Миланко Девић: Сваки годишњи и плус викендом, два месеца, у
трећи месец, тако.
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Председник већа: Сваког викенда сте долазили у Босну?
Окривљени Миланко Девић: Викендом и годишњим нормално.

Председник већа: И годишњи одмор кад имате, преко лета?
Окривљени Миланко Девић: Да.

Председник већа: Је л` знате колико дуго је то трајало?
Окривљени Миланко Девић: По 20 дана.

Председник већа: Добро. Хвала Вам, можете се вратити на своје место.
Башићу да ли Ви препознајете овде окривљеног Миланка Девића као лице које сте
тога дана видели?
Сведок Абаз БашићПознајем.
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Председник већа: Да ли још неко има неко питање?
Питања нема. То је све што имам да изјавим.
Ви сте тражили трошкове, је ли тако, заједнички?
Сведок Абаз БашићДа.
Председник већа: Таксијем, а да се уплати на Ваш рачун, пошто они немају
рачуна, је ли тако?
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Сведок Абаз БашићДа.
Председник већа: Добро. Биће одлучено о томе. Можете се вратити на своје
место.

Суд доноси
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Сада ћемо извршити увид у писмену документацију у списима.

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изврши увид у:

Окривљени, уколико желите да пратите ова документа која се приказују на
монитору можете сести поред бранилаца, ево овде.
Врши се увид у:
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-Акт Општине Рибник, Административне службе Одељења за општу управу,
Одсека за борачко-инвалидску заштиту број 03-83-7/15 од 25.05.2015.
године,
Уколико неко има нешто да примети на неке писмене доказе нека је сави. Има ли
неко нешто да примети? Нема. Можемо даље.

-Записник о изласку на лице места Управе полиције, Сектора
криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова Федерације
Босне и Херцеговине Унско-санског кантона, број 05-04/3-5-245/15 од
18.05.2015. године,

-Извод из матичне књиге умрлих Општине Кључ, која се води за место
Саница под редним бројем 30 за 2001. годину,

-Извод из матичне књиге умрлих Општине Сански Мост, која се води за место
Хрустово под редним бројем 2 за 2008. годину,
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-Извод из казнене евиденције Полицијске станице Кључ, Треће полицијске
управе Министарства унутрашњих послова Федерације Босне и Херцеговине
број 05-04/08-2-1-04-3-275/15 од 20.05.2015. године,
Суд доноси
РЕШЕЊЕ

7

УСВАЈА СЕ предлог заменика тужиоца за ратне злочине да се у доказном
поступку изврши увид у цртеж лица места Сл-број 15 од 15.05.2015. године,
сачињен од стране МУП-а Босне и Херцеговине, Кантонално министарство
унутрашњих послова Бихаћ.
Има ли неко нешто да примети на овај доказ?
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Суд доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ предлог заменика тужиоца за ратне злочине да се у доказном
поступку изврши увид у видео запис показивања лица места МУП-а Бихаћ,
број 05-04/03-5-245/15 и фотодокументацију показивања лица места од
стране сведока Абаза Башића, сачињену од стране МУП-а Бихаћ број СЛ/11
16.03.2011. године.
Фикрет и Абаз Шљивар нека приђу. Ево можете овде.
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Председник већа: Да ли има неко нешто да примети на овај доказ? Тужиоче?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам.

Председник већа: Браниоци?

Адвокат Тодор Павићевић: Један детаљ. Ја мислим да се нико није изјаснио за
тренутак када је овај Фахрудин Велић видео тело оштећеног у, да кажем, реци,
односно које се зауставило, да ли у односу на догађај када се по наводима
оптужнице десило убиство. Ми немамо датум када је он то видео.
Председник већа: Браниоче, сада смо вршили увид у видео запис. Да ли на видео
запис имате нешто да приметите?
Адвокат Тодор Павићевић: Немам.

Председник већа: Ви браниоче? Немате. Сагласни сте са овим доказом. Идемо
даље. Да ли има неко нешто да примети на овај доказ? Браниоци? Добро.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од десет минута.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
НАСТАВЉА СЕ главни претрес.
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Председник већа: Браниоци, шта ћемо са сведоком Сефером Шабићем? Ви сте
чули шта је он рекао Служби за помоћ и подршку сведоцима да нема намеру да
дође у суд, да ли ви сматрате да је његов исказ до те мере важан да мора да буде
испитан непосредно на главном претресу, да су му познате неке околности које
могу да допринесу утврђивању чињеничног стања, имајући у виду ово што је
изјавио у претходном поступку или сматрате да можемо да читамо његов исказ?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја мислим да је овај сведок важан и од
чињенице сведочења о виђењу мртвог тела у реци Саници сада покојног Исмета
Шљивара, па бих предложио да овог сведока испитамо путем видео
конференцијске везе, замолном помоћи са Босном и Херцеговином.
Председник већа: Добро. Браниоче?
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Адвокат Тодор Павићевић: Ми смо сагласни са, да кажем, овим виђењем
Тужилаштва, имајући у виду значај овог сведока. Друго, ја сам мало пре, додуше,
погрешно напоменуо једну околност баш коју би и питали баш овог сведока, тако
да, уколико постоје било какве могућности ми смо сагласни, слажемо се са
предлогом Тужилаштва и било би добро да се путем видео конференцијске везе
саслуша овај сведок.
Председник већа: Сведок Ранко Шкрбић, шта ћемо са њим? Он се исто тешко
одазива.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Што се тиче сведока Шкрбић Ранка,
обзиром да он није очевидац предметног догађаја, већ има одређена посредна
сазнања у вези постојања кафане „Божин млин“ и чињенице да је његова покојна
мајка њему причала о томе да јој се жалила мајка сада покојног Исмета Шљивара
да је њен син одведен и да у то време о коме овај догађај показује потпуну
сагласност у погледу тог времена одвођења, о чему она казује свом сину Ранку и ја
мислим да овај сведок није у тој мери битан, па бих предложио да се исказ овог
сведока прочита.
Председник већа: Браниоче, јесте ли Ви сагласни са?
Адвокат Тодор Павићевић: Ми смо ипак на становишту да би било боље да
покушамо још једним позивом да обезбедимо присуство овог сведока на неком
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наредном главном претресу, имајући у виду да кажем, његова породична кућа и та
кафана се налазе баш на месту извршења кривичног дела, а његови родитељи од
којих он стварно вуче, да кажем, од кога потичу сазнања у вези са извршењем овог
кривичног дела су све време ратног сукоба и у овом периоду на који се односи
оптужница управо ту боравили. Друго, овде постоје и други сведоци од неких, што
се каже, сведоци по чувењу, тако да и овај сведок је такав, не видим због чега би
се...
Председник већа: Значи, нисте сагласни да се врши увид у његов исказ, него
предлажете непосредно испитивање.

Суд доноси
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Председник већа: Добро, хвала Вам.

7

Адвокат Тодор Павићевић: Предлажемо непосредно испитивање, уколико он
сад, наравно, упорно настави да се не одазива, онда бићемо принуђени да
прочитамо тај његов исказ из претходног поступка, али мислим да би требало да
покушамо још једним позивањем да обезбедимо његово присуство на главном
претресу.

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ предлог браниоца окривљеног Миланка Девића, адвоката Тодора
Павићевића да се у доказном поступку у својству сведока испита Лука Полић.
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НАЛАЖЕ СЕ браниоцу окривљеног Миланка Девића, адвокату Тодору Павићевићу
да у року од осам дана достави суду доказе на околност ангажовања лица
предложених за сведоке: Владице Мачкића, Славка Шкрбића и Мирка Бабића у
јединицама Војске Републике Српске током 1992. године, а како би суд могао да
донесе одлуку о овим доказним предлозима да се наведена лица испитају у
својству сведока.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ИСПЛАТИТИ сведоку Сафету Шљивару на име превоза трошкова за гориво и
путарину износ од 17.825,00 динара.
ИСПЛАТИТИ сведоку Абазу Башићу на име трошкова превоза на данашњи главни
претрес за њега, сведока Расему Шљивар и сведока Шемсу Шљивар износ од
18.411,82 динара.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.
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Следећи главни претрес се одређује за
11. јануар 2017. године у 09:30.
Што је присутнима саопштено па их не позивати.
Позвати сведока Ранка Шкрбића, сведока Сефера Шабића, сведока Сенада Велића,
сведока Емира Шљивара.
Судница број 4.
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Довршено у 11:44 часова.

7

Што се тиче предлога за видео линк, то ћемо преиспитати те могућности, па ћемо
вас обавестити благовремено.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

