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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  

ОДРЖАНОГ ДАНА 18.06.2015. ГОДИНЕ 
 
 
 Председник већа:  
 
 Констатује се да председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 
6/14 оптуженог Шиник Горана због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине 
КТО 3/14 од 08.04.2014. године.  
 
 Веће суди у саставу судије Владимира Дуруза, као председника већа и судија 
Винке Бераха Никићевић и Вере Вукотић, као чланова већа.  
 

Констатује се да су на претрес приступили заменик тужиоца за ратне злочине 
Снежана Станојковић, оптужени Шиник Горан, бранилац оптуженог Марко Миловић.  

 
Има ли примедби на састав већа? Нема примедби на састав већа.  
 
Има ли сметњи да одржимо главни претрес?   
 

 
 Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   
 

 Да се главни претрес одржи. 
  
 Због измене у саставу већа главни претрес почиње износа.  
 
 Главни претрес је јаван.  
 
 Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 
претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
 
 Изволите. 
 
 Адв.Марко Миловић: Не знам сад ко је у публици. 
 
 Председник већа: Ја сам их виђао раније, на ранијим суђењима, претпостављам 
да сте из ових разних организација. Колегиницу препознајем као пуномоћника у неким 
другим предметима, препознајем Вас увек сте са жваком на суђењима, данас надам се 
да тога нема, а остале нешто се не сећам да сам виђао, али претпостављам да.... Не, не, 
колегиницу Марину Кљаић сам виђао тако да знам да је..., добро. Колега јел`Ваша 
знатижеља задовољена? Јесте, главни претрес је јаван.  
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 Адв.Марко Миловић: Не, није спорно.  
 
 Председник већа: Добро. Као што рекох врши се аудио снимање главног 
претрес и препис тонског записа главног претреса биће саставни део записника о 
главном претресу. То смо рекли.  
 
 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОПТУЖЕНОГ 
 
 

 Столицу? Не можете да стојите?  
 
 Опт.Горан Шиник: Па стајаћу мало, шта ... 
 
 Председник већа: Не морате, нећу да Вас мучим.  
 
 Опт.Горан Шиник: Па нека, неће дуго... 
 
 Председник већа: Ту су нам и ови из разних организација за људска права, 
после да кажу како малтретирамо оптужене. Узмите столицу и седите. Ако Ваш 
бранилац мисли да треба да седнете, Ви седите.  
 
 Добро. Ви сте дали личне податке судији за претходни поступак 26.09.2012. 
године, пре ево скоро три године. Да ли су остали ти подаци и да ли се нешто мењало? 
 
 Опт.Горан Шиник: Остало све исто. 
 
 Председник већа: Панчево, Скадарска 26ц.  
 
 Опт.Горан Шиник: Јесте.  
 
 Председник већа: Ожењен, отац двоје пунолетне деце. То је остало није се 
мењало, добро. Средња, школа, војску служио `81. године у Нишу, неосуђиван јел` 
тако, не води се други кривични поступак. Како се издржавате? 
 
 Опт.Горан Шиник: Тешко. Не радим нигде.  
 
 Председник већа: Па добро, како се издржавате, од чега?  
 
 Опт.Горан Шиник: Па имам неки ... 
 
 Председник већа: Од неке помоћи, јел` Вам неко помаже? 
 
 Опт.Горан Шиник: Не. Па имам неких животиња храним и радим приватно 
нешто кад има... 
 
 Председник већа: Само мораћете мало гласније, како би могли да Вас чујемо и 
да би могло да се сними и да би то после могло да се прекуца, транскрипт...  
 
 Опт.Горан Шиник: Па радим шта стигнем, ето тако отприлике.  

ВР
З 1

19
6



 3

 
 Председник већа: Колико зарадите месечно, просечно?  
 
 Опт.Горан Шиник: Мало.  
 
 Председник већа: Тешко и мало нам не помаже пуно.  
 
  Опт.Горан Шиник: Не знам шта да вам кажем, некад зарадим шта ја знам 10-15 
хиљада, некад не зарадим 10, имам тих неких животиња, храним... 
 
  Председник већа: Које животиње? 
 
 Опт.Горан Шиник: Зечеве, козе, свиње, кокоши.  
 
 Председник већа: Што мало онда?  
 
 Опт.Горан Шиник: Молим? 
 
 Председник већа: Па што мало зарадите? Јел` се мало заради од тога?  
 

Опт.Горан Шиник: Па то је претежно ето за кућу да се преживи и тако нешто 
мало продам шта ја знам, имам оне патуљасте зечиће то продам купим кукуруз, јечам, 
шта ја знам. 

 
Председник већа: Добро. Упозорава се оптужени да пажљиво прати ток главног 

претреса, да је дужан да предлоге за извођење доказа изнесе одмах или у најкраћем 
року по сазнању да је њихово извођење потребно и да све што изјави може бити 
коришћено као доказ у поступку, а да има право да ништа не изјави, ускрати одговор на 
поједина питања, слободно изнесе одбрану, призна или не призна кривицу, да се 
изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да изнесе чињенице и доказе у 
своју корист, да испитује сведоке оптужбе и захтева да се под истим условима као и 
сведоци оптужбе испитају и сведоци одбране и да изнесе чињенице и предложи доказе 
у своју одбрану, поставља питања сведоку, вештаку, стручном саветнику, ставља 
примедбе и објашњења у вези изведених доказа, да разматра списе предмета, а дужан је 
да се одазове на позив суда и да о свакој промени адресе пребивалишта или боравишта 
обавести орган поступка, односно о намери да промени адресу пребивалишта или 
боравишта.  

 
Пре него што кренемо на излагање оптужбе, јел` имамо примерак? Нисмо 

стигли раније да вам уручимо, доктор Вас је прегледао, Ви имате неких тегоба и како 
он каже тегобе нису такве да Ви не можете да присуствујете суђењу и да износите 
одбрану.  

 
Опт.Горан Шиник: Па добро, то сад ... 
 
Председник већа: Тако да је добро што сте дошли, добро је што сте дошли, јел` 

онда би ми морали да реагујемо. Дакле примили сте, уручен Вам је овај налаз и 
мишљење.  
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Констатује се да заменик тужиоца за ратне злочине чита оптужницу КТО 3/14 од 
08.04.2014. године.  

 
Изволите тужиоче, хоћете читати, пошто је било припремно, овде је држано 

припремно рочиште на коме није био присутан окривљени, али пошто је кратко 
прочитајте нека чује и ... 

 
Заменик тужиоца: Ако је одбрана сагласна.... Хоћете да вам прочитам поново 

шта Вам се ставља на терет, кажите ми? 
 
Опт.Горан Шиник: Па не треба то је прошли пут ... 
 
Заменик тужиоца: Ви ако хоћете ја ћу да читам.  
 
Опт.Горан Шиник: Па нема потребе.  
 
Заменик тужиоца:  
 
Што је: 

 
Кршећи правила Међународног права садржаног у члану 3, став 1, тачка 1, под 

а), IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12.августа 
1949.године, у вези члана 4, став 2, тачка а), Допунског протокола уз наведену 
Конвенцију о заштити жртава немеђународног оружаног сукоба од 12.августа 
1949.године, Протокол II, за време оружаног сукоба који се у времену од прве половине 
априла 1992.године, па најкасније до краја новембра 1995.године одвијао на простору 
Босне и Херцеговине, између организованих снага Војске Републике Српске, с једне 
стране, и Армије Босне и Херцеговине и Хратског већа одбране, с друге стране, као 
припадник Војне поште 2379 (7252) Градишка, дана 02.септембра 1992.године у месту 
Бок Јанковац, у близини градске депоније, подручје општине Градишка, лишио живота 
цивилно лице Виштица Маријана из Градишке, иако то лице није припадало ни једној 
оружаној формацији, нити је учествовало у непријатељствима, тако што је у касним 
послеподневним часовима, око 18 часова, у непосредној близини моста на реци Сави, у 
Градишци из аутобуса извео оштећеног Виштицу, а потом га одвео до оближњег 
паркираног путничког возила марке „алфа ромео“ црвене боје, те са Виштицом сео на 
задње седиште возила, а потом их је Прчић Небојша из Градишке, који је управљао 
аутомобилом, заједно са Сладојевић Предрагом, такође из Градишке, који је том 
приликом седео на месту сувозача, одвезао до Бок Јанковца, удаљеног око три до 
четири километра од града, да би доласком возила до наведеног места оптужени 
изашао са оштећеним из возила, након чега се Прчић и Сладојевић возилом враћају у 
Градишку, а оптужени потом свесно и вољно на неутврђен начин лишио живота 
оштећеног Виштицу, чије је тело наредних дана пронађено у близини десне обале реке 
Саве. 
 
 -чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из 
члана 142 став 1 КЗ СРЈ. 
 
 

Председник већа: Хвала.  
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ИЗЈАШЊЕЊЕ ОПТУЖЕНОГ  
 
 

Председник већа позива оптуженог да се изјасни да ли је оптужбу разумео, да ли 
жели да се изјасни о оптужби, да ли признаје кривично дело за које је оптужен, уз 
упозорење да није дужан да се изјасни о оптужби, нити да одговара на постављена 
питања и да ће се на главном претресу изводити само докази у вези са оспореним делом 
оптужбе.  

 
Дакле, оптужницу сте примили, да ли сте исту разумели и како се изјашњавате? 
 
Опт.Горан Шиник: Па одговараћу, одговараћу на питања. 
 
Председник већа: Да ли сте разумели оптужницу?  
 
Опт.Горан Шиник: Па јесам.  
 
Председник већа: Добро. Да ли сте криви или нисте криви, јел` признајете или 

не признајете кривицу?  
 
Опт.Горан Шиник: А не признам, како ћу признати, нисам крив.  
 
Председник већа: Добро.  
 
 

УВОДНА ИЗЛАГАЊА  
 
 

Председник већа позива странке да изнесу уводна излагања уз упозорење да 
уводна излагања морају бити сажета и односити се само на чињенице које ће бити 
предмет доказивања, на излагање доказа које ће извести и на правна питања о којима ће 
се расправљати.  

 
Упозоравају се странке и браниоци то јест бранилац, да образложе предложене 

доказе које намеравају да изведу на главном претресу, при чему се неће извести они 
докази који су им били познати али их без оправданог разлога нису предложили, као и  
да свака странка има право да се изјасни о доказима супротне стране.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине износи уводно излагање. Изволите.  
 
Једна мала само дигресија пре него што кренете, припремно рочиште је већ 

држано ово је сада пандам припремног рочишта. Због новог већа држимо уводно 
излагање, што можда није ни лоше јер окривљени није био тада присутан, можда он 
има неке предлоге. У реду, али, тако да нећу Вас мучити око овог уводног излагања јер 
је већи део обављен, али Ви изволите.  

 
Заменик тужиоца: Ми остајемо код уводног излагања које смо дали, 

припремног рочишта, не могу сад да знам који је то тачно датум, али ја ћу укратко 
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обзиром да окривљени није присутан био приликом припремног рочишта, навести да 
Тужилаштво остаје код предлога које смо дали у оптужници, значи сматрамо да не 
треба да се изводе докази на околности да је трајао оружани сукоб у спорно врме који 
се одвијао на територији Босне и Херцеговине између оружаних снага као што сам то 
навела у оптужници, као и то да је овде осумњичени Шиник био припадник војне 
формације коју сам ни не спори. Значи, остајемо код сведока како смо то навели, с тим 
што смо се ми изјашњавали већ на предлоге одбране коју су они том приликом дали на 
припремном рочишту, тако да не бих то сада понавала.  

Дакле, у свему остајем при оптужници и да се изведу, како смо ми то 
прецизирали у оптужници, докази током главног претреса, како би се утврдила ова 
кривично-правна ствар.  

 
Председник већа: Добро. Била је нека сагласност чини ми се за читање, одбрана 

се сагласила за читање Мандић Остоје и Матковић Ђуре, то стоји јел`? 
 
Заменик тужиоца: Да, као што смо се сагласили на припремном рочишту, 

одбрана се сагласила са тим читањем.  
 
Председник већа: Добро, и Ви предлажете читање, не тражите њихово 

непосредно саслушање? 
 
Заменик тужиоца: Тако је, тако је.  
 
Председник већа: Добро. Да ли постоји још неки сведок за кога не тражите 

непосредно саслушање него да се прочитају или само та два? 
 
Заменик тужиоца: Као што смо рекли само та два, на припремном рочишту.  
 
Председник већа: Добро. Хвала. Бранилац оптуженог Шиник Горана адвокат 

Марко Миловић износи уводно излагање. Изволите.  
 
Адв.Марко Миловић: Такође, остајем при ономе што сам ја рекао у 

претходном уводном излагању, не знам тачно кад је то било, на припремном рочишту 
наравно, трајало је можда мало дуже, могао бих и сада то али то би онда опет било 
неких пола сата, 45 минута, а не бих да се понављам из разлога што већ има то у 
списима предмета. Морао бих неке само ствари да ипак укажем, можда да нагласим. 
Оно што упада у очи да је од момента извршења дела значи `92. године ма какво ту 
било дело у смислу шта се заиста десило, па до момента док се није кренуло у 
процесуирање прошло је 13 година, мало чудно да не кажем неку другу реч шта се 
чекало то време. Да схватимо и да је рат био, рат је завршен `95. године, после тога 
значи прошле су године и године. Овде присутни Горан Шиник је живео у Градишци 
све до 1997. године, значи био је увек на располагању државним органима Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, за то време нико га ништа није питао а камоли да је 
давао било какву изјаву. Када се преселио овде такође није се никада крио нити је имао 
разлога као што се не крије ни дан данас, ја сам му био у кући, знам где станује већ 
годинама, хоћу да кажем да је увек био доступан, али тек у пар година се кренуло са, 
нећу да кажем тешку реч, прогањањем али једноставно окривљавањем Шиник Горана 
за убиство или нестанак Маријана Виштице.  

Што се тиче доказних предлога ја немам ништа против, ни против једног 
доказног предлога које је тужилаштво, апсолутно сам сагласан, значи бланко за све 
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доказне предлоге да се изведу. Оно што мене, то сам и нагласио и прошли пут, да не 
кажем једи, али има једно благо огорчење то је што против Горана Шиника и даље 
егзистира решење о одређивању притвора на територији Републике Српске и Босне и 
Херцеговине. Ја нисам видео у списима да је то решење о притвору укинуто. Зашто то 
говорим, из два разлога, нећу да објашњавам да је он био позиван у Бања Луку да да 
исказ, наравно Бања Луке не би видео сем у полицијским колима, чим би прешао било 
који гранични прелаз Рача, Павловић ћуприја, сасвим небитно, он би био ухапшен, 
решење о притвору егзистира. Да ли је то коректно од стране органа и колега из 
Републике Српске остављам њима на душу, као и неке друге ствари о којима не би сада 
говорио, али проблем је у томе што је његова одбрана и лично ускраћена зато што он не 
може да иде у Градишку и да разговара с људима управо зато што би био ухапшен. 
Самим тим разговори са људима с којима је он ратовао, бранио свој град, значи никакве 
нису како се то знало да се говори „агресорске методе“ човек је вековима са тих 
простора, од кога је он агресор и зашто је агресор, то је већ ствар политике али, значи 
бранио је свој народ и Републику Српску. Али он не може да оде тамо иако је 
учествовао да кажем у њеној одбрани, стварању и одбрани баш из разлога што то 
решење егзистира. Тиме су значи у многоме ускраћена права на његову адекватну 
одбрану.  

Добио сам и ја овај допис који је, од стране тужилаштва, онако мало је па нећу 
да кажем деградирајући али једноставно су нас одбили и .... 

 
Председник већа: Које тужилаштво, који допис, од када све то кажите.  
 
Адв.Марко Миловић: Тужилаштва Босне и Херцеговине где се тражило где се 

налазила извиђачка диверзантска јединица којој је припадао окривљени Горан Шиник, 
а онда су тражили, одговарају да због недоследне примене уговора између Босне и 
Херцеговине и Републике Српске о правној помоћи у грађанским-кривичним стварима, 
односно обавезу између Босне и Херцеговине и Републике Србије о изменама и 
допунама уговора између Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе, у правној помоћи 
у грађанским и казненим стварима, уговор Министарства одбране Босне и Херцеговине 
нема обавезу поступања у складу са предметом из везе.  

Осврнуо бих се, мада је то већ и речено, очекивао сам да ће тужилаштво да 
можда неке ствари у оптужници пре тога коригује. Говори се наиме у образложењу, 
значи то нема сад само везе са 02. септембром `92., али је саставни део оптужнице - на 
територији Републике Босне и Херцеговине, на предлог Главног штаба оружаних снага 
Републике БиХ, председништва Републике БиХ на седници одржаној 20.06.1992. 
године донело је одлуку о проглашењу ратног стања на територији Републике БиХ која 
је ступила на снагу даном доношења дакле 20.06.1992. године. То је страна 3 последњи 
пасус. Ја морам и овај пут да укажем да тадашње председништво Републике БиХ није 
било ни легално ни легитимно да може да доноси одлуке на територији целе Босне и 
Херцеговине. О томе сам већ причао и објашњавао, мислим да то имате у списима, па 
не бих ту одуговлачио, зашто и како сам, зашто мислим тако. Даље, да се одвијао 
немеђународни оружани сукоб, ајде да кажем то могу да прихватим, у Републици БиХ 
између Армије Републике БиХ и Војске Републике Српске. Шта је са хрватским 
вијећем одбране, шта је са хрватским оружаним снагама које су такође дејствовале по 
Градишци и не само по Градишци, да ли треба спомињати да је још значи те исте 
године `92. године фактички први оружани сукоби су кренули тако што су Хрватске 
оружане снаге кренуле у нападе на тадашњи Босански Брод, то је било пролеће `92., ово 
је септембар `92. али тад нису се повукли, ти ратни сукоби су и даље трајали.  Зашто то 
тужилаштво није ставило ја о томе нећу да улазим али свакако истичем као једну, то је 
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апсолутно ноторна чињеница. Значи, три стране у сукобу су апсолутно ту учествовале с 
тим што је ХВО имао издашну и помоћ своје државе.  

Оно што бих такође истакао значи да у поступку спровођења истраге, опет 
цитирам оптужницу „прикупљено је довољно доказа из којих произилази основна 
сумња да је оптужени починио предметно кривично дело“. Апсолутно ништа није 
доказано. Овде је јасно све да није ништа јасно. Апсолутно ништа није јасно, значи 
нити је ко видео то убиство, нити је виђен леш. Имамо исказе сведока који се апсолутно 
разликују. Да ли треба да око тога полемишем, мислим да у овом моменту не, јер сам ја 
и око исказа тих сведока, мислим пре свега на Колар Николу, Сладојевића и Прчића већ 
раније говорио тако да бих све што бих поново рекао било да кажем одузимање 
времена, али сигуран сам да сте пажљиво проучили предмет у то не сумњам, и могли 
сте да видите разлике у њиховим исказима по много чему, од тога где је ко дошао кад је 
требало да се уђе у тај аутобус, где је после отишао Шиник Горан, да ли у ауто као што 
неки тврде и што постоји, или као што други који су наводно све то видели отишао у 
контејнер који се налази испред самог моста и ту се задржао. Ствара се један утисак да 
се тамо дешавала једна позоришна представа, мислим да није то заиста жалосно, значи 
било који човек да страда свакако је трагично, без обзира ко је и шта је, то мислим није 
ништа спорно. Али је тако постављена ствар да Шиник Горан изводи Маријана 
Виштицу, нико ништа не пита, нико ништа не предузима, зато кажем као да је 
позоришна представа, као да сви гледају, ћуте, и чекају шта ће се даље десити. Да нико 
није питао - е зашто ти изводиш овог човека, где га водиш, ко си ти, ко ти је дао 
дозволу, због чега га водиш, нико ништа. При томе тај контејнер постоји ту, из исказа 
сведока се види да је ту било много, пошто је ту био кафић „Упитник“ да је ту било 
доста људи, цивила, војске, полиције, у крајњој линији кажу то је био контролни пункт 
између две државе Босне и Херцеговине и Хрватске, значи није нико могао да изађе, 
нити да уђе, као ни сада, као ни тада, а да није био легитимисан, да није се знало ко 
одлази, ко не одлази. У крајњој линији тад је била већ кренула и мобилизација, као да је 
неко могао тек тако да оде или да дође а да се не провере подаци, нарочито када су у 
питању мушка лица. Као да је значи из овог описа тужилаштва се види као да су 
малтене била само њих тројица тамо, значи аутобус, Шиник и Прчић и Сладојевић и да 
он излази као да је пусто, а не да је тамо пуно аутобуса који да кажем лица несрпске 
националности како то пише, који су одведени.  Хоћу да кажем, толико нејасноћа има о 
којима сам такође значи говорио на претходном припремном рочишту, тако да их не би 
по том питању. Што се тиче Прчића и Сладојевића ни они сами између себе нису 
сагласни, као ни саме њихове међусобни искази нису сагласни, при томе неки су 
детаљи дати који су дати касније много су назови прецизинији него они који су дати 
пре не знам колико година, изгледа накнадна нека памет или накнадно сећање што опет 
ми делује нећу да кажем научно фантастично али свакако оставља један јако велики 
утисак сумње обзиром да се догађај десио `92. године, а да тако имају свеже памћење 
то могу само да оставим три тачке, да задржим неко своје мишљење које не би да 
никога при томе вређа.  

Што се тиче осталих лица која су накнадно у Бок Јанковцу видели или нису 
видели, о томе тек опет да кажем да није трагичан догађај, ако је тај заиста човек 
страдао, а ми не знамо да је страдао, а поготово не од овде присутног Горана Шиника, 
али да нису уопште ти трагични догађаји било би јако симпатично. Како, ко је од њих 
видео шта се дешавало, кад то кажем мислим на ова лица, мислим да је то чак и 
тужилаштво само признало, Раца Ђорђо, Малчић Никола, Балта Борислав, Рачић Ранко. 
Имате наравно њихове исказе у списима и знам да сте то пажљиво проучили по оној 
народној „ко у клин ко у плочу“. Трудио сам се више пута да прочитам, реко можда ја 
нешто нисам, да ја нисам нешто превидео па читам из више наврата и сваки пут видим 
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да као да се не дешава, као да не причају о истом догађају, ко је шта видео, где је видео, 
да ли је неко видео леш, није видео, како је био обучен, како је био леш накренут, с које 
стране је неко нешто видео или уопште негирање да је ико ишта, био у неком ауту са 
овим лицима, значи једна апсолутна, апсолутна конфузија која нажалост иде по леђима 
овде присутног Шиник Горана.  

Ја сад постављам питање, он је то већ и рекао код судије за претходни поступак, 
какав мотив има Горан Шиник да узима Маријана Виштицу и да га одвоји. Нити је 
човека познавао, нити је икад имао икаквих додирних тачака са њим. Он до, после рата 
кад се почело говоркати ко је где страдао је чуо да је неки Маријан Виштица, извесни 
не кажем, с поштовањем, извесни Маријан Виштица убијен и да је нестао. Значи до 
тада ништа, није имао појма, јер је човек углавном био овамо где је требало да се 
ставља глава на пањ, нажалост држава му се за то није, ни ова ни било која, ни на један 
начин одужила то што могао милион пута да погине. Зашто би Маријана Виштицу, 
зашто не неког другог, никакав одговор нема, значи никаква повезна тачка не постоји 
између Шиник Горана и намере његове да он убије тог човека. Једино што је била, али 
то је накнадно било, што је он био у стану његовом, али након пар месеци, када се 
изређало већ њих троје четворо. Значи, овај догађај се десио у септембру `92. године а 
он је негде тек у пролеће `93. са породицом дошао у тај стан и то сасвим случајно, 
значи није уопште био наменски е сад` ћеш... Ми смо одустали наравно ето да кажем од 
тих саслушања и неких лица, мислим да нису од значаја за сам поступак.  

Оно што сам открио, да је, кога нема онда се њему неке ствари могу 
приписивати. Конкретно мислим да је то случај и везано за овај ратни злочин. Оно што 
ми је недавно рекао, ја заиста нисам знао, он ће о томе мало више да објасни, да је нека 
наводно госпођа рекла да је неки Горан Шиник починио кривично дело силовања, па су 
уперили опет на овог овде. Он дође као покретна мета за све, где год се нешто не 
утврди или неће да се утврди, а ја мислим у овој ситуацији да се неће да открије шта је 
права истина о нестанку или евентуалном убиству Маријана Виштице. Ту неко дебело 
стоји иза тога. И онда шта ћемо, ајмо на овог овде под наводницима уз сво уважавање 
Горана Шиника на овој ситној боранији, ајмо њих да окрпимо да они буду одговорни. 
Као да је у питању обијање киоска, а не најтежа кривична дела за која знамо, и сами, 
какве су казне запрећене. И после се испоставило, то је има да је неко лице, значи Јовић 
јел` тако тај, о чему ће он мало поближе да каже, да по истом принципу, по истим 
критеријумима био оптужен и да се није тај неки Јовић да се то није открило значи он 
би био и за то оптужен овде. Мислим, жалосно је што се, не мислим наравно на 
колегиницу, него говорим генерално пре свега, оно тамо тужилаштво тако поиграва са 
људским судбинама. Звали су људе, никакве нису, ништа нису урадили на отклањању 
нејасноћа везано за ово конкретно кривично дело. И на крају ја мислим да су то 
одрадили на један елегантан начин, да су видели да они од тога немају ништа и онда су 
само проследили овамо нашим државним органима оно што су они започели, да не 
кажем нешто другачије.  

Штошта бих наравно имао уз једно благо огорчење јер је он овде не окривљени 
него жртва једних других процеса који су много виши него што је то у моћи и вољи 
овде присутног Горана Шиника.  

Наравно, остајем при свим оним, понављам опет можда трећи пут оно што сам 
већ и раније рекао. Што се тиче лица ми смо предложили већ нека лица, поновићу 
Жељка Црнића, Пуцар Предрага, Владу Тодоровића, Дејана Тендерића, Млађу Бабића 
он је био и командир јединице, Младен Раца он је био командант ТО, Грлица Милош, 
Вукмановић Драган, Малетић али нисмо успели име...., Зденко, Петровић Раденко, 
нажалост онај који је био итекако битан је преминуо ту смо већ, Шпанић, али кажем 
био је том приликом Петровић Раденко, жалосно је што је Шпанић Радослав, мислим 
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жалосно је у сваком случају, али за Шиник Горана је јако битно јер тад је он био 
присутан када је наводно одвођен Виштица Маријан. Евентуално мој би био предлог 
ако може да прибавимо да ли је он икакву изјаву давао по том питању пред државним 
органима Босне и Херцеговине односно Републике Српске бар оно што сам видео у 
папирима нисам приметио.  

И на крају би само замолио .... 
 
Председник већа: Имате податке за та лица која сте .... 
 
Адв.Марко Миловић: Проблем је у томе што су те сад адресе мењане. Ми ћемо 

свакако Вама доставити и ако треба лично ћемо да их позовемо у време кад Ви будете, 
бар неке пошто је више лица, сви су они мање више сем двојице мислим овде који живе 
у Србији у Београду, они су сва лица махом из Градишке која је знамо сви јако далеко.  

Имали би вероватно још, али с обзиром да сам оно што сам рекао на почетку, да 
је њему онемогућен улазак у Босну и Херцеговину чиме је његова одбрана добрим 
делом ускраћена замолио бих да евентуално каснија, лица која будемо сазнали која су 
имала сазнања везано за те догађаје и у оквиру дешавања из септембра `92. године да 
накнадно позовемо.  

 
Председник већа: То је то? 
 
Адв.Марко Миловић: За сада.  
 
Председник већа: Хоћу ја да Вас питам нешто.  
 
Адв.Марко Миловић: Може.  
 
Председник већа: Ви сте се сагласили тада на припремном рочишту, припремно 

рочиште је било 05.06.2014. године да се искази ових сведока прочитају, Мандића и 
Матковића, па је моје питање да ли остаје та сагласност? 

 
Адв.Марко Миловић: Остаје, остаје, није спорно.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адв.Марко Миловић: Значи апсолутно смо сагласни са .... 
 
Председник већа: За остале сведоке сте тражили непосредно саслушање.  
 
Адв.Марко Миловић: Апсолутно, значи ... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адв.Марко Миловић: И Колара и Прчића .... 
 
Председник већа: Предложили сте и суочење.  
 
Адв.Марко Миловић: То је круцијално. 
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Председник већа: Свих између себе, Прчића, Сладојевића и Колара са 
оптуженим и свако између себе.  

 
Адв.Марко Миловић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Предложили сте сведока Радића, рекли сте не знате 

име, живи у стану Марјана Виштице. Да ли остаје тај.... 
 
Адв.Марко Миловић: Остаје.  
 
Председник већа: Дакле, име не знате још увек.  
 
Адв.Марко Миловић: Знате шта, проблем је у томе што је он био болестан, 

Шиник Горан и самим тим ја сам био .... 
 
Председник већа: Добро, моје питање, не морате објашњавати сада, још увек не 

знате.  
 
Адв.Марко Миловић: Да.  
 
Председник већа: Милена Шиник која је живела у стану Марјана Виштице, то 

је био предлог са тог припремног рочишта. Јел` остајете? 
 
Адв.Марко Миловић: Остајем при свим предлозима, ништа се у међувремену 

није ново дешавало.  
 
Председник већа: Владан Весић, Миле Гончић, Раденко Петровић, Шпанић је 

преминуо, имамо извод из матичне књиге умрлих, Јаковљевић Марко власник кафане 
„Упитник“.... 

 
Адв.Марко Миловић: Јесте.  
 
Председник већа: Све то остаје, добро.  
 
Адв.Марко Миловић: Гринић Милош власник возила „Алфа ромео“ којим је 

наводно вожен. Дринић пардон.  
 
Председник већа: А на коју околност власник возила, тај Дринић?  
 
Адв.Марко Миловић: Да ли је заиста у то време то возило и било тамо и да ли 

је он давао у то време Сладојевићу и Прчићу на позајмљивање или није.  
 
Председник већа: Добро. Јел̀  то то? 
 
Адв.Марко Миловић: За сад толико, кажем замолио би суд с обзиром на 

околности да ако буде било потребе још неке сведоке, зато што нисмо сад објективно у 
могућности да их предложимо, неће их свакако бити много, још можда тројица, 
четворица.  
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Председник већа: Добро. Тужиоче имате Ви неко можда изјашњење, имате 
право да се изјасните на ове предлоге, па ћете вероватно као и прошли пут .... 

 
Заменик тужиоца: Јесте, све као што сам, да али обзиром и да у овом моменту 

није прецизирано и на које околности и све, али ја бих у овом моменту могла само да 
кажем ова група сведока да их тако назовем условно речено, везано за стан ко је био и 
кад је био, то се у овом моменту могу одмах противити против извођења таквих доказа 
односно испитивања таквих сведока.  

 
Председник већа: Добро. Ова група сведока за које не знате адресе и податке, 

на коју околност та група сведока? 
 
Адв.Марко Миловић: Неки су били присутни у то време у Градишци, а с 

некима је он и ратовао.  
 
Председник већа: Шта значи били присутни?  
 
Адв.Марко Миловић: У време значи дешавања око моста и значи тих 

дешавања август-септембар месец `92.  
 
Председник већа: Очевици догађаја, или су само били у Градишци у то време? 
 
Адв.Марко Миловић: Неки су колико знам били и очевици. Ја сад не знам све 

детаље зато што ја нисам лично ступио у контакт с њима, он је због тога што су они 
тамо, неки су и променили телефоне, неки адресе, нисмо у могућности прошло је 
заиста много времена значи 23 године од тада. Нека од тих лица су била са њим у 
јединици, баш у време кад се то дешавало.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Председник већа објављује почетак ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА.  
 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ  
 

САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНОГ  
 
 

Шиник Горане. Упозорење сам већ изнео па ћу га поновити.  
 
Бићете саслушани у својству окривљеног, Вашу одбрану нисте дужни да 

износите нити да одговарате на постављена питања, а све што будете изјавили може 
бити употребљено против Вас као доказ.  

 
Знате шта Вам се ставља на терет, Вашу одбрану сте изнели 26.09.2012. године 

пред судијом за претходни поступак. Да ли остајете при тој одбрани коју сте изнели? 
 
Опт.Горан Шиник: Да, остајем.  
 
Председник већа: Добро.  
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Опт.Горан Шиник: Ја би молио чашу воде, суше ми се уста, не могу причати. 

Јел` могу добити чашу воде?  
 
Председник већа: Добро. Ајте нам онда укратко поново... 
 
Опт.Горан Шиник: Молим? 
 
Председник већа: Укратко нам поново испричајте шта Вам је познато, где сте 

живели у том периоду, где сте били у том периоду, шта Вам је познато везано за овај 
догађај, па ћемо доћи на ... 

 
Опт.Горан Шиник: Па, после овога кад сам задњи пут био овде давао изјаву, 

колико сам могао ступио сам у везу с неким другарима, и овај, сад не знам како морају 
они да дођу да се то некако комплетира, али у сваком случају после тих Бокова тих 
дешавања то је било негде 08-09. августа, тих наредних месец дана ми смо били стално 
под такозваном узбуном. Имали смо даноноћна извиђања по, и сједне и сдруге обале 
Саве. Једно одељење тамо, једно вамо, и имамо ту три другара, мислим то је командант 
у Окучанима, батаљона. То се сећам да смо долазили њима у команду и да су они нама, 
морали смо се њима јавити и они су нама дали дозволу да ми идемо на извиђање, јер то 
је већ била Република Српска Крајина, наша војска и њихова .... 

 
Председник већа: У којој сте Ви јединици били, чиме сте били задужени? 
 
Опт.Горан Шиник: Ми смо били извиђачи.  
 
Председник већа: Кад кажем Ви, ја Вама персирам па кажем Ви, дакле Ваше 

задужење, јесте Ви били извиђач, Ви конкретно?  
 
Опт.Горан Шиник: Да извиђач. 
 
Председник већа: Шта сте дужили од наоружања, од униформи, где сте се 

налазили, шта сте радили и тако даље? 
 
Опт.Горан Шиник: Имао сам аутоматску пушку, пиштољ, нож, бомбе, ко и 

сваки војник, униформу извиђачку ону, мислим да је била она љетна, она ко шаторско 
крило маскирна униформа. После смо имали неке тамније откуд знам.  

 
Председник већа: Само, немојте ми шапутати.  
 
Опт.Горан Шиник: Суши ми се грло, не могу.... 
 
Председник већа: Можете, можете, само слободно гласније.  
 
Опт.Горан Шиник: Кажем, после сам, ко ће се сад сјетити које све униформе су 

биле, али кажем кад се то десило па кад сам причао овим људима каже - знамо ми кад 
сте Ви долазили код нас, оно после Бокова на извиђање и то, е онда сам се чуо још с 
неким другарима, бога ми ми смо били у Славонији тад, 20 и кусур година ко да зна, 
али чињеница је једна да сам исто чуо кроз причу за тај случај и неке случајеве. У то 
време дешавања тога, ми смо кад се баш десили ти Бокови, пошто овај ПДВ који је био 
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баш задужен противдиверзандски вод за одбрану града, ми смо се случајно ту задесили 
кад су ови напали Градишку, они су изгинули, били рањени, а чували су мост. И ми смо 
ту два, три дана док та сахрана није прошла њихових војника ми смо обезбеђивали 
мост, није имао ко други. После тог обезбеђивања моста кад су се они попунили редове 
јединице, они су поново преузели тај мост и тај дио гада што су чували, ми смо онда 
отишли на извиђање по Славонији и дуж реке Саве, с обзиром на то да је била 
претпоставка да би се тај напад могао поновити, јер то су нас напали на Стрмцу су били 
на обуци претежно из наших ту, Градишке, Бања Луке, Челенца, Муслимани ... 

 
Председник већа: Горане, 02. септембар `92. године, где сте били, шта сте 

радили.  
 
Опт.Горан Шиник: Па то је период тог извиђања, то је период кад смо имали те 

акције, после тога смо ишли на Костреш ... 
 
Председник већа: Гледам да што мање прекидам, ал` некако сте ми отишли у те 

неке акције, ја разумем увод, али некако никако да се фокусирамо на, то јест 
фокусирате на догађај. Јел` сте били у Градишци 02. септембра `92. године, да ли се 
сећате? 

 
Опт.Горан Шиник: Па не могу сто посто рећи да сам био, али по разговору, ово 

што се после овог дешавања и са командиром и са овим, проблем је у томе што то 
нигде нема писан траг. Ја сам покушао да питам овога да тог команданта да ли он зна 
јер они су нама издавали та наређења, међутим за извиђачко диверзантске јединице 
наређења су била усмена у то време тако. Е сад ствар стоји све на овим, на јединици, да 
се докаже дал` смо били или нисмо, јел` не могу сад ја вама да кажем јесам био ил` 
нисам сто посто, али има те сведоке ... 

 
Председник већа: Да ли Вам је и шта Вам је познато везано за ово што Вам се 

ставља на терет?  
 
Опт.Горан Шиник: То ми је био ... 
 
Председник већа: Па ћу онда препустити питање ...... 
 
Опт.Горан Шиник: То ми је био први абар онда кад је дошла оптужница јел` по 

граду се свашта прича, чаршија је причала свашта, али ја сам исто за тај случај чуо. Тог 
човека у животу нисам познавао пре рата. Ја сам, гдје је он радио, ваљда у „Раднику“ ја 
сам радио у Дрвној индустрији четири, пет година, отишо у КП Дом. Нити смо 
генерација, ништа, немам појма, никаквих контакт с тим човеком нисам, а кад сам ушо 
у тај стан онда сам сазнао да је то стан од тог човека, ал` то је мени дао директор Дрвне 
индустрије зато што ми је то, овај ја сам ту радио а то је њихов стан био и написо ми је 
написмено да могу бити у стану док се судски спор не разјасни између те две фирме где 
се водио. Е зато сам ја ушао у тај стан. Прво што је то стан био и мањи од мога што сам 
имао у КП Дому, и ја сам се ту само смјестио пошто су ми дјеца ту ишла у школу. Дјеца 
су ми променила 6, 7 школа и овај, зато сам ушао само привремено. Мислим, ако је 
зато, не знам, био сам до `95., онда су ме иселили у неку муслиманску кућу дали тај 
стан неком другом и ја кад сам дошао из рата `96. у марту, одем у општину, тај тамо 
главни ко је био извадио папир каже ниси погинуо, ниси рањен, ниси избјеглица, не 
радиш нигде у Градишци, немаш факултет и ја сам онда `97. дошао овде. Посла нико 
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није имао, струје није било, шта би, дошао сам овде да живим и да радим. Ево колико 
година овде живим, радим, немам дана стажа, никакву помоћ ни од ког нисам добио, 
жена ми ради за 10.000, 10.000 тамо негде у ваздуху, држимо те животиње боримо се да 
преживимо. Никад никоме зло нанио нисам, ни прије рата, ни послије рата, чудо. Да 
сам ратово, ратово сам, за свој народ из разлога тога што ми било ружно на том мом 
мосту „Братство јединство“ да гледам ону дјецу 18, 20 година, оставе их ко глинене 
голубове тамо, старјешине у 3 сата одоше у Бања Луку, њих оставе на том мосту, и да 
није било нас добровољаца, та дјеца ко зна како би завршили. И тако је кренуо тај 
несретни рат, из војске су ме отпустили, дигли су ме 30. јуна у резерву, ја сам био у КП 
Дому, ја сам оним хрватским војницима и полицајцима испред носа пренио униформу и 
отишао у резерву, они су ме тамо прогласили и четником, југо армада, добио отказ у 
КП Дому, нисам смио прећи мост, да би после 15 дана та иста моја војска прочитала 
дневну заповјест и рекла .... 

 
Председник већа: То сад нема много везе са овим што ... 
 
Опт.Горан Шиник: Добро, само, ево кратко, рекла да ја као војник ЈНА, војска, 

уствари Хрватска држава не призна ЈНА и неће да рефундира војну вјежбу, отпустили 
су ме из војске.  

 
Председник већа: Добро. Браниоче питања.  
 
Адв.Марко Миловић: Па у принципу рекао сам, али волео бих да чујем из 

његових уста, да ли је на самом мосту у Градишци, значи тамо где се, значи пре него 
што ће се и физички наступити, прећи на мост значи према Хрватској, је ли постојала 
цивилна, војна патрола, пунктови који су одржавали ред или шта већ?  

 
Опт.Горан Шиник: На мосту кад је дошо Унпрофор, `92.  је Унпрофор преузео, 

Унпрофор је био с оне стране моста и милиција крај њега, а с ове наше стране моста, 
босанске, је била милиција Крајине, па цивилна милиција наша босанска, па војна 
полиција, е зато мени није јасно како неко може ... 

 
Адв.Марко Миловић: Да ли сам Вас разумео значи да се фактички три врсте 

полиције биле на неком мосту.  
 
Опт.Горан Шиник: Да, како сад неко може тако да дође неког одведе у по бела 

дана, мислим свака част.  
 
Адв.Марко Миловић: Да ли су они заводили ред тамо, да ли су .... 
 
Опт.Горан Шиник: Пазите, па нико није могао проћи. Па ја кад сам ишо у стан 

моро сам, у цивилу сам морао прелазити и носити личну карту док ми је жена била 
тамо. Е онда кад сам их превео овамо, јер ја нисам могао у униформи прећи мост због 
Унпрофора и оне милиције, ја сам `92. бранио Градишку с ове стране, жена и дјеца 
била тамо у стану, могли су најебати. Нису им дали да пређу мост.  

 
Председник већа: Горане.... 
 
Опт.Горан Шиник: Молим? 
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Адв.Марко Миловић: Псовку си рекао.  
 
Председник већа: Језик само контролишите.  
 
Опт.Горан Шиник: А извињавам се. Па мислим... 
 
Председник већа: То што сте сели не значи да... 
 
Опт.Горан Шиник: Изнервира ме то кад ....,тешко је то све објаснити, то је 

била велика мука и патња.  
 
Председник већа: Добро. Браниоче.  
 
Адв.Марко Миловић: Мислим да је то што се тиче овога, ја сам, молио бих 

само ако може, ја сам то рекао у уводном излагању, за силовање за које сте били 
оптужени дал` можете само нешто да кажете, пошто има везе ма како то изгледало... 

 
Опт.Горан Шиник: Чињеница је да .... 
 
Председник већа: Само једна ствар, пошто има везе, а нема везе, али нек` буде 

две реченице.  
 
Адв.Марко Миловић: И ја немам више питања.  
 
Опт.Горан Шиник: Па, како сад да објасним, ја сам то чуо од брата који је 

дошао овде да оперише неки тумор, да нека жена мене терети ... 
 
Председник већа: Ја већ видим да то неће бити две реченице, пустите тумор и 

брата, за то што Вас је питао у две реченице ми реците. Мене су оптуживали за то и то, 
а било је то и то.  

 
Опт.Горан Шиник: Па осуђен је тај Јовић који је био код нас у јединици једно 

10-15 дана до прве акције и после је дошао код нас у јединицу и изјавио да не може се 
он борити, да то није рат за њега, оставио пушку и отишо.  

 
Председник већа: А Вас су оптуживали за то?  
 
Опт.Горан Шиник: Али, та жена нека што је рекла то мом брату и снаји у 

Хрватској, Муслиманка која је избјегла, каже да је Горан Шиник, добро сад има четири 
Горана Шиник, али мене су оптуживали за пљачку, за овај ..., то је све товарено мени на 
главу и на крају и Маријан Виштица. А од тога свега нема ништа, прво што сам ја 
породичан човек, имам двоје дјеце ... 

 
Председник већа: Добро, добро, Шиник. Изволите.  
 
Заменик тужиоца: Како сам Вас данас разумела, ако грешим Ви ме исправите, 

пре избијања ратних сукоба Ви сте живели у КП Дому.  
 
Опт.Горан Шиник: Да.  
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Заменик тужиоца: Шта, какав је то КП Дом? 
 
Опт.Горан Шиник: Стара Градишка, затвор, некад био логор у оном рату.  
 
Заменик тужиоца: Шта сте радили у то време?  
 
Опт.Горан Шиник: Радио сам као мајстор столар у столарији са осуђеницима у 

кругу затвора.  
 
Заменик тужиоца: У оквиру КП Дома?  
 
Опт.Горан Шиник: Да.  
 
Заменик тужиоца: А кажите ми да ли сте се још нечим бавили сем што сте ... 
 
Опт.Горан Шиник: Акваристиком сам се бавио.  
 
Заменик тужиоца: Како?  
 
Опт.Горан Шиник: Акваристиком, то се бавим и дан данас.  
 
Заменик тужиоца: Значи током лета `92. године јесте Ви боравили у Градишци, 

кад кажем лето мислим јул-август?  
 
Опт.Горан Шиник: Па јесмо ту нам је била база, ту смо, е овако 7 момака је 

било у јединици, 7 код куће, 7 на терену док не дође то неко стање узбуне онда смо сви 
у јединици, сви смо на терену.  

 
Заменик тужиоца: Када сте Ви сазнали за стан Виштица Маријана и Виштица 

Анке?  
 
Опт.Горан Шиник: Па ту негде можда прољеће `93. тако нешто.  
 
Заменик тужиоца: Знате како, током истраге Анка Виштица је на страни број 4 

рекла да сте Ви долазили `92. у тај стан. 
 
Опт.Горан Шиник: Не, то није тачно. То није тачно.  
 
Заменик тужиоца: Што се тиче Маријана Виштице, Ви сте током истраге 

навели „ ја човека лично и не знам“, тако сте рекли током истраге, а да ли сте га знали 
појмовно да је постојао извесни Маријан Виштица, без обзира да ли сте га познавали .... 

 
Опт.Горан Шиник: Па једино кроз ову причу и кад сам у тај стан ушо, да је 

човек убијен, тако знам за њега, али никад чуо то име ни прије рата, ни у рату нисам, 
док се то није десило, оно кафанска прича. Има људи причају свашта, али ја .... 

 
Заменик тужиоца: Да ли сте икада радили у фабрици намештаја „Радник“ у 

Градишци?  
 
Опт.Горан Шиник: Не, не, не.  

ВР
З 1

19
6



 18

 
Заменик тужиоца: А јел` знате где је та фабрика? 
 
Опт.Горан Шиник: Како не знам где је фабрика, на другом крају града.  
 
Заменик тужиоца: Значи знали сте ... 
 
Опт.Горан Шиник: Знам фабрика „Радник“ како нећу знати, мали је то град.  
 
Заменик тужиоца: А јесте знали да је Виштица био инжењер у тој фабрици?  
 
Опт.Горан Шиник: Не.  
 
Заменик тужиоца: А да ли сте евентуално, сад добро објаснили сте ... 
 
Опт.Горан Шиник: То сам сазнао овде на суду кад су ми прочитали. 
 
Заменик тужиоца: Само то ... 
 
Опт.Горан Шиник: Тад сам сазнао.... 
 
Заменик тужиоца: Дакле могу да закључим да нисте знали да је био активиста 

ХДЗ-а? 
 
Опт.Горан Шиник: Е то ме питао Марко, ја нисам знао уопште да постоји ХДЗ 

у Градишци.  
 
Заменик тужиоца: Значи нисте знали ништа везано .... 
 
Опт.Горан Шиник: Знам да је СДА постојао .... 
 
Заменик тужиоца: ....ништа нисте везано за његову политичку ангажованост 

знали? 
 
Опт.Горан Шиник: Шта ја имам са његовом ангажованости политичком, прво 

што човека уопште појма .... 
 
Заменик тужиоца: Па питам Вас само, ако знате одговорите ми, ако не знате у 

реду је.  
 
Опт.Горан Шиник: Па не, не, не, нисам ја био политички активан ни у каквој 

странци.  
 
Заменик тужиоца: На питање овде судије и председника већа и одбране 

одговорили сте какву сте униформу носили током рата, него мене сад занима да ли сте 
носили беретку на глави? 

 
Опт.Горан Шиник: Па јесам беретку црвену носио ал` не могу тачно, дал` '93. 

ту и знам да сам је носио на Игман, и то ми мала ова клинка дала од свастике, ту 
беретку, али ја кад сам год био слободан, а примера ради ако не знам нисам, ја сам 
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поштен човек нећу сад да кажем сто посто нешто, али кроз разговор са овим мојим 
војницима и другарима 99% да смо ми били тад у Славонији на извиђању, јер ми кад 
одемо пређемо у цивилу, а пренесемо у комбију, сакријемо ради Унпрофора униформе 
и то и онда не долазимо 7 дана.  

 
Заменик тужиоца: Рекли сте да сте дуж Саве и једну и другу обалу извиђали.  
 
Опт.Горан Шиник: Да.  
 
Заменик тужиоца: А сад кажете да идете у Славонију.  
 
Опт.Горан Шиник: Па то је кад пређеш мост, то је .... 
 
Заменик тужиоца: Колико то далеко идете у извиђање? 
 
Опт.Горан Шиник: 4 километра је то од моста гдје су нас напали па је ту опет 

Унпрофор, а ми смо ишли иза Унпрофора између хрватске војске и Унпрофора у 
ружичасту зону ту неку звану „унпа зону“. 

 
Заменик тужиоца: И нисте се, колико сте се тамо задржавали, пошто то по 

километрима нисте дубоко залазили на туђу територију, а временски колико је то могло 
бити да сте се евентуално приликом извиђања и задржавали? 

 
Опт.Горан Шиник: Па ми кад одемо тамо не долазимо 7 дана, кад одемо преко 

Саве. Тамо је стационирано, једно време смо били Бређанима, једном смо били у неким 
Машићима у некој школи, кад завршимо извиђања пошто смо претежно ноћу.... 

 
Заменик тужиоца: Овде сведок Прчић наводи на страни 4 да сте носили 

беретку и те '92. године, ту црвену.  
 
Опт.Горан Шиник: Па добро, шта ми значи сад беретка, али мислим ако сам је 

носио носио, кад сам је носио али ако је то био август, септембар, не видим да сам је 
носио јел` је било вруће, топло.  

 
Заменик тужиоца: Кажите ми у чијим склоповима је био диверзантско 

извиђачки тај ваш вод?  
 
Опт.Горан Шиник: У склопу Градишке бригаде.  
 
Заменик тужиоца: Ко је био на челу Градишке бригаде? 
 
Опт.Горан Шиник: У то време је био Рац. То је било прво одред, па онда се 

направила бригада, па ... 
 
Заменик тужиоца: Данас сте током изношења одбране рекли да сте се случајно 

затекли у Градишки, а везано за догађаје на мосту и за пробијање те линије.  
 
Опт.Горан Шиник: Не на мосту него доле где су ови напали. Па случајно се 

јединица задесила, дошли смо, дал` смо били негде на извиђању или смо били на 
Дервенти појма немам, па смо дошли у базу ... 
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Заменик тужиоца: Јел` се сећате кад је то било? 
 
Опт.Горан Шиник: Па то је негде августа, сада 07. 08. август знам да смо 

дошли негде поподне и ту смо се, пошто је школа имала приоритет, окупали, одморили, 
таман смо требали отићи мало кући и из команде је стигла узбуна да идемо на те 
Бокове да се нешто дешава и ту је негде Б формација отишла кући која није добила 
смену и нас је било 15-так остало, затворили тај део, они су нас ујутру у пола пет 
напали.  

 
Заменик тужиоца: Током истраге сте питани да ли познајете Николу Колара, 

сад не знам да ли сте у међувремену се сетили, али ја бих ако дозволите подсетила 
осумњиченог да је Колар током истраге навео да је са Вама ишао у исту школу, да 
додуше нисте били у истом разреду, али сте ишли у основну школу заједно. Јел` бисте 
могли сад већ негде да се сетите? 

 
Опт.Горан Шиник: Сад да Вам кажем овако, тај Колар презиме ја у животу не 

памтим, питао сам неке другаре, неко ми је реко - па каже мораш га ти каже знат, био је 
у Маду, неко вријеме је био у Маду. Ја не могу се човека сјетити ал` то име и презиме 
знам из тог краја, те Дриниће, Голиће, Периће, Раце шта ја знам, ал` то презиме у 
животу, а овај, не верујем да ми, ајде сад што сам излапио и заборавио неке ствари од 
јуче, ал` то што је остало сјећање тих презимена морао би се сећате, никад тог човека 
нисам, стварно се не сећам.  

 
Заменик тужиоца: Не сећате се. Хвала вам  
 
Опт.Горан Шиник: Стварно се не сећам, тог презимена и имена.  
 
Заменик тужиоца: Хвала. Током истраге сте навели да познајете Небојшу 

Прчића.  
 
Опт.Горан Шиник: Како нећу знати, знам све људе у Градишци.  
 
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли сте њега виђали током августа и септембра 

`92. године у Градишци? 
 
Опт.Горан Шиник: Па јесте он био у Градишци, возио неког жутог мерцедеса, 

шверцовао гориво продавао.  
 
Заменик тужиоца: Виђали сте га? 
 
Опт.Горан Шиник: Па како нисам, али ми нисмо имали никаквих додирних 

тачака.  
 
Заменик тужиоца: Ајте онда пошто сте већ ту повремено долазили у Градишку, 

то кад нисте на извиђањима, па мене сад занима тај септембар `92. године кад су ти 
цивили одлазили, што Хрвати што Муслимани, да ли се сећате какве су то прилике, 
хоћу да нам, ако можете да се сетите, да дочарате какве су то прилике биле, како су они 
одлазили, да ли је то било организовано? 
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Опт.Горан Шиник: Па то је било организовано и сасвим мирно. Ја знам један 
дан сам дошао код оца ту кући и они кажу ево каже оде и Едо и Динка те моје комшије 
преко пута, где одоше, каже преко Саве, гдје су, каже ево код, одлазили су од стадиона, 
то је на излазу из града. И ја сам отишао тамо и поздравио се с њима. И онда на тој 
старој аутобуској ... 

 
Заменик тужиоца: Кад је то било, јел̀  се сећате?  
 
Опт.Горан Шиник: Па то кад је, то се све дешавало после Бокова тих, онда су 

масовно људи одлазили и ја сам отишао и поздравио се с њима. Следећи мој прилазак 
ал` то није код моста било него је било на тој старој аутобуској има неки кафић што 
другар држи, ми смо дошли ту да ... 

 
Заменик тужиоца: Како се зове кафић? 
 
Опт.Горан Шиник: „Бритиш хаус“.  
 
Заменик тужиоца: Добро.  
 
Опт.Горан Шиник: И још ту има један кафић,  ту смо ми знали свратити. Е сад 

одатле где ми дођемо на пиће, то је стара аутобуска ту има проширење и црква, е ту су 
стајали аутобуси, али сви аутобуси који уђу горе значи одатле једно 100 метара који се 
построје јел` ту аутобуси стоје овако један до другог, људи ту стоје чекају, ал` кад уђу 
горе према мосту и овај, који се построје према мосту ту приласка нема, јер иза цркве 
овако црква ту има улица једна лијево и десно за гимназију, а ти аутобуси горе што 
приђу мосту, јер ту је полиција војна, па цивилна, па тамо је полиција Крајине.  

 
Заменик тужиоца: То су ти пунктови? 
 
Опт.Горан Шиник: Сви су претресали те аутобусе и прегледали. И сад, ја 

кажем тад сам видео тог Рају свог другара, ево и дан данас се поздравимо, он и брат су 
отишли поздравио се сњима. Било ми, изненађен сам био што иде он имао жену 
Српкињу, није био у рату, није никог диро, али тада је власт тад била и такве су те 
тензије биле, ја не улазим у политику.  

 
Заменик тужиоца: Разумем.  
 
Опт.Горан Шиник: Што се мене тиче, то је било глупо људе протерати одавде.  
 
Заменик тужиоца: Само ми појасните, јел` знате где је у Градишци кафана 

„Упитник“? 
 
Опт.Горан Шиник: Е то је једина кафана ту уз сами мост. 
 
Заменик тужиоца: Уз сами мост.  
 
Опт.Горан Шиник: То је кафић, да.  
 
Заменик тужиоца: Колико је „Упитник“ далеко од пунктова, војних и 

полицијских? 
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Опт.Горан Шиник: Тај „Упитник“ тад није ни радио, он кад је ту царина и то 

он није радио. Он је радио `91.  
 
Заменик тужиоца: Па добро, али је физички ... 
 
Опт.Горан Шиник: Не верујем, не знам, нисам ту долазио.  
 
Заменик тужиоца: Али физички је постојао, без обзира да ли је радио или не, 

него ми само определите тај „Упитник“ и те пунктове, колико је то раздаљина између 
њих евентуално, ако можете?  

 
Опт.Горан Шиник: То је близу овако сад, црква, то је тај пут рецимо од цркве 

лијево, овде је гимназија, е сад на ћошку је та зграда где је тај кафић, па је била нека 
пољопривредна апотека и доле један киоск и онда мост.  

 
Заменик тужиоца: И колико је то далеко, „Упитник“ - мост? 
 
Опт.Горан Шиник: Па до 100 метара ... 
 
Заменик тужиоца: 100 метара, то сам ... 
 
Опт.Горан Шиник: Ако и има, не знам.  
 
Заменик тужиоца: Хвала Вам. Да ли знате ко је `92. био начелник полиције у 

Градишци? 
 

Опт.Горан Шиник:  Знам да је Владан Весић био начелник цијело то вријеме, и 
прије рата је био. 

 
Заменик тужиоца:   Јел познајете Весића? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па њега знам онако из виђења, нисам никад с њим седио, 

ни дружио, он је начелник полиције, шта сам ја. 
 
Заменик тужиоца:   А Сладојевића познајете? 
 
Опт.Горан Шиник:  Да, његовог брата. 
 
Заменик тужиоца:   Јесте ли с њим седели и дружили се? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па не, једино не знам, оно некад кад...,мој кум је био с њим 

добар, они су негдје генерација... 
 
Заменик тужиоца:   Који је то кум? 
 
Опт.Горан Шиник:  Мирко Томић, он је био, они су генерација, па кад су њих 

двојица на пићу, ми наиђемо, ја сам с његовим братом био добар што је погинуо на 
Боку, с њим сам био добар, играо сам фудбал. А он је млађи од мене, нисмо ми имали 
неких додирних тачака. 
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Заменик тужиоца:   Па добро, јесте ли га виђали августа и септембра '92.године 

у Градишци? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па не вјерујем, њему је брат тад погинуо на Боковима, 

нисам имао ни прилику да га виђам, ни у августу ни у септембру. 
 
Заменик тужиоца:   Ви сте се упознали са исказима Прчића и Сладојевића 

током истраге, познато Вам је шта су они изјавили везано за вожњу од „Упитника“ до 
Циглане, и да сте Ви тражили да Вас заједно са Виштицом одвезу? 

 
Опт.Горан Шиник:  Па познат ми је исказ, али то је смијешно. 
 
Заменик тужиоца:   Познат Вам је. Кажите ми зашто би они то тако изјавили? 
 
Опт.Горан Шиник:  Е то морате њих питати, и ја би их волио питат. И ја би их 

волио питат. 
 
Заменик тужиоца:   Да, свакако ћете добити прилику али да ли.... 
 
Опт.Горан Шиник:  Не знам да сам се икоме ишта замјерио. 
 
Заменик тужиоца:   Имамо групу сведока који Вас везују за улазак у аутобус и 

извођење Виштице из аутобуса, онда имамо Сладојевића и Прчића који кажу да сте 
довели лице и да сте заједно отишли, и потом да сте им рекли да се врате, па ме сад 
занима  зашто Вас група из аутобуса, и да условно назовем Ваши суграђани, везују за 
Виштицу? 

 
Опт.Горан Шиник:  Па то само може ради тога што сам био живио у његовом 

стану, ништа друго. Па пазите... 
 
Заменик тужиоца:   Само због тога, добро. 
 
Опт.Горан Шиник:  Мислим...и нема то логике, војна полиција мене знала, 

цивилна полиција ме је знала, како нема никог од те полиције да каже да сам ја био тај 
дан ту. 

 
Заменик тужиоца:   Па очигледно је да су Вас сви знали тамо. 
 
Опт.Горан Шиник:  Али како, само се нашла та три сведока.  
 
Заменик тужиоца:   Очигледно да су Вас сви знали. 
 
Опт.Горан Шиник:  Па било је ту Муслимана који су ишли, који су ме знали, 

што нису...какви су то свједоци. 
 
Заменик тужиоца:   Значи ево и данас сте навели, али ако грешим Ви ме 

исправите, а и током истраге на страни 6 сте рекли „знам да је човек убијен“.  
 
Опт.Горан Шиник:  Па прича. 
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Заменик тужиоца:   И кад је та прича била? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па кад је била? Шта знам, дал те године, дал...појма немам, 

али кад сам ја дошао за тај стан, ја нисам у том моменту ни знао да је то његов стан док 
нисам отишо код директора, кад је он мени рекао.... 

 
Заменик тужиоца:   Ког директора? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па Дрвне индустрије. 
 
Заменик тужиоца:   Како се зове? 
 
Опт.Горан Шиник:  Лазо Шиник, он је био тад правник, кад сам ја радио тад је 

постао директор. 
 
Заменик тужиоца:   Јесте ли у неком сродству, обзиром на исто презиме? 
 
Опт.Горан Шиник:  Нисмо, само смо истопрезимењаци. 
 
Заменик тужиоца:   А како сте дошли на идеју да њега питате за тај стан? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па пазите, моја снаја исто ради у Дрвној индустрији. Она 

је била у том стану, после тог Радића, и брат је био у 16.бригади, кад је његов другар 
који је оженио хрватицу и она је хтјела да оде за Аустралију, напусти, исто је и он био 
на ратишту, добио завршни печат и напустио војску, да у фирму дође и каже ја кључеве 
ћу оставити само Драгиши. 

 
Заменик тужиоца:   Значи ако могу да закључим из руке у руку је ишао 

Виштицин стан? 
 
Опт.Горан Шиник:  Е да, браво и ја сам трећи који сам ушао и онда кад су они 

изашли... 
 
Заменик тужиоца:   Ваша снаја, па Ви... 
 
Опт.Горан Шиник:  А моја су дјеца била тад, једно вријеме били у 

Подградицама у школу ишли, па су били у Чатрњи код жене, е били код оца, али ту 
гранатирано, ту је погинуло и дјеце и људи у луци, испод кеја, Хрвати су гранатирали и 
онда сам их склонио ја у тај стан, у стан сам ушао и како сам ушао тако сам изашао. 
Ништа нисам... 

 
Заменик тужиоца:   Само да се вратимо да не пропустимо. Јел можете да се 

сетите од кога сте чули да је Виштица убијен, да ли те године или...? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па то смо у кафани чули, мислим глупо је да ја сад нешто 

причам, ено онај мој другар се исто сјетио, што ту живи, па каже сећаш се јеботе у 
кафани каже некима смо плаћали пиће, као частили, онај их каже убио, онај их  каже 
убио. Ту је нешто било то вријеме модерно, тим људима који нису били нигдје на 
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ратишту, да причају о убиствима и како је овај убио овог, како овај оног. После тих 
Бокова. 

 
Заменик тужиоца:   И помињали су Вас у тој конотацији? 
 
Опт.Горан Шиник:  Не. 
 
Заменик тужиоца:   Него? 
 
Опт.Горан Шиник:  Све су то неки...ја сам од десет људи чуо који су рекли ја 

сам убио тог, овај каже ја сам убио тог. То је мене на једно улазило на друго излазило. 
 
Заменик тужиоца:   А јесте ли чули да је неко причао да сте Ви убили? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па било је кроз шалу као јеси ли ти њега убио због стана, 

па реко терај се у...мислим каквог стана, шта ја имам са Марјаном, али чаршија тако 
прича и ја мислио сам то прича, прича, и нема то вјезе са станом, као што је причано и 
за то силовање у Липовачи, што сам ја сазнао, ево сад је човјек осуђен скоро за то 
силовање. Доћ ће и то на ред. 

 
Заменик тужиоца:   А кажите ми а да ли знате где је сада директор дрвне 

индустрије? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па немам појма да ли је у Поградицама, да ли је он још 

директор или је то приватизовано, не знам ништа. 
 
Заменик тужиоца:   Па добро, у то време је био директор. 
 
Опт.Горан Шиник:  Тад је био директор. 
 
Заменик тужиоца:   Јел  знате где је сада? 
 
Опт.Горан Шиник:  Сада? 
 
Заменик тужиоца:   Да. 
 
Опт.Горан Шиник:  Па не знам, то би морао неког зват у Босну па питати, ако 

треба. 
 
Заменик тужиоца:   А на идеју да уђете у Виштицин стан је управо било овако 

зато што Ваша снаја одлази да бисте Ви...? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па они су прешли у ту зграду звану „Циганчица“, пошто је 

он оставио кључеве мом брату, директору је реко хоћу само Драгиши да оставим стан, 
пошто је он имао станарско право и он је мом брату оставио стан. Међутим, онда сам ја 
ушао са дјецом тамо и женом, и они су тад...на јесен су ту кренули у школу, или су већ 
ишли у школу, ту код те зграде. Е ради школе и ради те зграде ту сам ушао у тај стан. И 
што је био први спрат, ето, то се сад сјећам, јер дрва се носила, није било лифта, није 
било струје. Дјеца малена, ко да носи дрва сад на неки већи спрат. 

 

ВР
З 1

19
6



 26

Заменик тужиоца:   Ако сам добро разумела, Ви нисте уопште имали сазнања о 
томе да је Виштица био један од директора у дрвној индустрији? 

 
Опт.Горан Шиник:  Не, не, не у дрвној индустрији, како директор. 
 
Заменик тужиоца:   Није био у дрвној индустрији? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па ја сам радио четири, пет године у дрвној индустрији. 
 
Заменик тужиоца:   Од кад до кад сте онда Ви радили? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па ја сам радио у дрвној индустрији...сад ћу Вам ја рећи, 

од '83., до '87., да је он радио у дрвној индустрији ја би њега знао. У дрвној индустрији 
да не знам директора... 

 
Заменик тужиоца:   Један од директора. Можда нисте радили у исто време, јел 

то дозвољавате? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па немам појма. У ствари мени је овако Лазо рекао... 
 
Заменик тужиоца:   А Лазо је ко? 
 
Опт.Горан Шиник:  Директор тај, Мачак. 
 
Заменик тужиоца:   Шиник Лазо? 
 
Опт.Горан Шиник:  Шиник да, Мачак га зовем.  
 
Заменик тужиоца:   Јел му Лазо право име или Лазар? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па откуд знам, Лазо, ја сам га, сви смо га горе звали 

Мачак, имао надимак Мачак, али... 
 
Заменик тужиоца:   Које је годиште отприлике, ја се извињавам? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па старији је нешто од мене, старији је био нешто од мене. 

Он је мени овако рекао да је то стан дрвне индустрије а док су „Радник“ и дрвна 
индустрија били у некој радној заједници он је, тај стан је дрвна индустрија наводно 
купила и дала том Марјану. Кад су се они раздружили, ови су били дужни да врате..., 
радник је био дужан да врати стан. Међутим, пре рата се водио судски око тога, зато је 
он мени написао да ја могу бит у стану док се не заврши судски спор. 

 
Заменик тужиоца:   Кад сте Ви то све сазнали, ово што сте нам лепо, детаљно 

описали? 
 
Опт.Горан Шиник:  '93.године сам то добио, '93., сам добио, само ми је жао 

што с тим папиром, кад сам ја био на Добој, дошла нека војна полиција, не зна се, нико 
ту у Градишци није ни наредио, ни знао, и да ли је то била војна полиција, да истерају 
моју жену и дјецу из стана. И она је узела ту потврду и отишла у војну полицију и рекла 
ја нисам насилно ушла. Многи су људи ушли насилно у станове. 
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Заменик тужиоца:   Које је то године било? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па дал је то сад била '94., ми смо '93., ушли, '94., или '95., 

јер ја... 
 
Заменик тужиоца:   '93., сте ушли у стан? 
 
Опт.Горан Шиник:  Да. 
 
Заменик тужиоца:   Хвала, толико. 
 
Опт.Горан Шиник:  И имао сам и ту потврду, нисам ја ничије ништа узео и ово 

да Вам кажем, кад су ме иселили из стана, то како се звало, та комисија, Удружење, не 
знам бораца, они су мени додјелили у мом комшилуку једну кућу, гдје сам ја само у 
подруму оставио своје ствари, послије годину дана сам ја довео комисију, све и 
чачкалица и чаша, све је стајало, потписали ми се и ја сам изашао из стана. Тако да та 
прича о пљачкама и то, ја знам како ми је. 

 
Председник већа:   Само се представите. 
 
Адв.Марко Миловић: Везано за овај стан, ја мислим да би то био 

претпостављам заједнички, нема нико ништа против, да заједнички предлог, да 
покушамо да од Општине Градишка сазнамо ко је ушао у стан, обзиром на исказ 
управо супруге Марјана, Анке, ко је ушао у стан након што су они отишли.  Значи 
породица Виштица, значи ко је ушао у стан и колико је евентуално породица 
промењено до момента док није дошао Горан Шиник. Мислим да би то свакако било 
значајно, то јесте неки период од пар месеци, али... 

 
Председник већа:   То је Ваш предлог или...? 
 
Адв.Марко Миловић: Предлог, међутим плашим се да ја бих ту као његов 

бранилац био немоћан да се лично обратим Општини Градишка, са молбом, захтевом, 
како год га одредили, мислим да ми не би у том смислу свакако изашли у сусрет. Ја 
претпостављам да тај податак има, за све те станове и куће коме је шта од људи који су 
напуштали, коме је додељивано. Јер знам за многе градове у Босни и Херцеговини да је 
о томе вођена уредна евиденција. И само бих имао питање, мислим да смо то 
пропустили, септембар '92.године... 

 
Председник већа:   Горане, осим ако Вас и глава не боли и леђа и све... 
 
Опт.Горан Шиник:  Све ме боли, и руке ми трну и ноге. 
 
Председник већа:   Лепо седите. 
 
Опт.Горан Шиник:  Не могу дуго у једном положају бит. 
 
Адв.Марко Миловић: То је био почетак септембра, летњи период, јел није 

спорно? 
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Опт.Горан Шиник:  Које, које? 
 
Адв.Марко Миловић: Значи почетак септембра '92.године, сам почетак значи. 

Какве су се тада униформе носиле? Дугачке, кратке? Само будите оно... 
 
Опт.Горан Шиник:  Ја сам носио маскирну, ко и сви, сви смо носили маскирну 

униформу, до душе нисмо били једнобразни, шта је ко добио, нико нас није ни 
задуживао ни раздуживао. Шта смо нашли то смо носили. Ја сам имао ону маскирну, ко 
шаторско крило, док је нисам поцијепао, после смо добили неке друге. 

 
Адв.Марко Миловић: Јел то кратких рукава, дугих? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па мислим да није имало рукаве, само онако свежеш 

шпагом, и оне хлаче са оним шпагом. Није ни каиш ни ништа. Више оно ко навлака на 
ову униформу. 

 
Адв.Марко Миловић: Да ли би се видело, значи обзиром да је таква врста 

униформе краћа била, да ли би се видело да сте носили пиштољ, да ли би то неко могао 
да уочи? 

 
Опт.Горан Шиник:  Пазите, да Вам кажем, ја кад сам био на дужности у 

Градишци, док сам на дужности, кад сам у јединици, ми нигдје нисмо ишли 
појединачно, и увијек смо носили пушке, без пушака ми нигдје нисмо ишли, обавезно 
смо имали пушку и нож и пиштољ. Кад сам у цивилу, кад дођем кући, кад имам одмор 
два, три дана, колико добијем, онда сам у цивилу, дођем, скинем се, обучем фармерке, 
нешто. Не носим униформу, никад је нисам носио кад добијем слободно, а додуше 
ријетко смо и добијали слободно, послије 40 дана, 50. 

 
Адв.Марко Миловић: То је то, немам више питања. 
 
Опт.Горан Шиник:  Шта да носим униформу...,тамо још да је носим кад сам 

код куће. Мене нико није могао видети у Градишци без пушке, кад сам у униформи 
јединица, кад смо у возилу, кад пролазимо и ту. 

 
Председник већа:   Добро. Рекосте да сте у стан ушли '93.године, да ли се 

сећате у ком делу '93., прва половина '93., друга половина, пролеће, лето? 
 
Опт.Горан Шиник:  Било је вруће, то се сјећам, а сад који мјесец немам појма, 

зато што сам ја своје ствари '92., одвезо у Врбашку код неког рођака, у кућу, нисам 
имао гдје. Код оца, јер отац и брат су живили ту и то је гранатирано, онда су дјеца била 
горе у Подградцима, е кад сам добио '93., тај стан, знам да је било вруће кад смо селили 
ствари. Довезао сам у тај стан. 

 
Председник већа:   Да ли знате ко је пре Вас био у том стану? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па кажем Вам да је био тај један радник дрвне индустрије, 

Радић, али сад како му је име, не знам, то је генерација мог брата. 
 
Председник већа:   Колико пре Вас је он изашао из стана? 
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Опт.Горан Шиник:  Па изашо је он, па је била моја снаја, па је послије кад је 
тај мој другар, кад је мој брат добио тај стан од другара, онда је снаја изашла, онда сам 
ја ушао у тај стан, ради школе ту, и што је био први спрат, ради ватре. 

 
Председник већа:   Добро, рекли сте да сте носили ту црвену беретку, што Вам 

је од свастике мала дала, како сте рекли овде судији за претходни поступак. 
 
Опт.Горан Шиник:  Да. 
 
Председник већа:   До кад сте је носили, Ви сте поменули мало пре али...? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па носио сам је, да Вам кажем, '92., '93., до '95., ми је неко 

узео на Добоју. 
 
Председник већа:   То сте и рекли судији за...до '95., када ми је на Добоју неко 

украо. 
 
Опт.Горан Шиник:  Да, неко ми је...као сувенир, појма немам, некоме се 

свиђала капа. 
 
Председник већа:   Рекли сте судији за претходни поступак да је нисте скидали  

с главе, ту црвену беретку? 
 
Опт.Горан Шиник:  Па кад је хладно сам носио нон стоп капу, љети нисам 

носио, шта ће  ми кад је вруће капа, имао сам тад косу. 
 
Председник већа:   Добро, у суштини питања која сам ја имао су питања која 

Вам је поставила заменик тужиоца, везано за ове две групе сведока и ја нећу се 
понављати. Дакле једни тврде да сте Ви извели Виштицу из кола, а други тврде да су 
заједно са Вама, односно одвезли Вас, Вас и Виштицу, већ на то сте се изјашњавали. То 
ће бити интересантно кад они буду дошли, како ће то изгледати. Да ли се неко досетио 
неких нових питања можда? Не. Имате ли Ви нешто да додате ако сте нешто 
пропустили? 

 
Опт.Горан Шиник:  Па не  знам шта би, ја би волио да они дођу па да видим, 

ето, више ми је преко главе тога. 
 
Председник већа:   Добро, моје питање за...ми имамо један термин 13.јула. 
 
Адв.Марко Миловић: Ја сам на одмору судија. 
 
Председник већа:   На одмору сте... 
 
Заменик тужиоца:   Ја сам ту, само што имам у 09.30 већ заказано. Али у 

колико сте судија мислили сати? 
 
Председник већа:   То би било поподне. 
 
Заменик тужиоца:   Одлично, ја могу. 
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Председник већа:   Није моје питање да ли можете? Ви знате да није питање 
овде, зато што није исто као у оној другој згради где је много једноставније, знате 
имамо веће, имамо подељене суднице, тако да је то проблем. Тако да није питање било 
због тога, него је питање било...јер бисмо онда кренули од Ваших предлога, од...да ли је 
прекратак рок, то је моје питање.  

 
Адв.Марко Миловић: Ако можете..., ја морам да отказујем, ја сам од 10-ог на 

одмору до 20-ог, могу Вам донети. 
 
Председник већа:   Ајте да позовемо, Виштица ће доћи. Прошли пут је каже 

колегиница за месец дана...да. А Ви обезбедите неку замену. Јер јако нам је тешко за 
оранизацију, за... 

 
Адв.Марко Миловић: Па зар не може ни један други датум, евентуално пре или 

у септембру. 
 
Председник већа:   Не може, подељено је. Далеко ми је септембар. 
 
Адв.Марко Миловић: Или можда крајем августа, није притворски, није... 
 
Председник већа: И ово веће има душу, што би рекли. Дакле биће 

13.07.2015.године, у 14.30 часова. 
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Да се главни претрес одложи, наредни се заказује за: 

 
 

-13.07.2015.године у 14.30 часова, судница број 4, 
 

 
Што се присутнима саопштава уместо позива те их не позивати. 
 
Позвати сведока Виштица Аницу. 
 
Добро, ја ћу Вас обавестити ако буде још неко, али за сада ће бити...ја ћу гледати 

да не буде нико од оних сведока који непосредно терете Вашег брањеника да не бисте... 
 
Адв.Марко Миловић: Па зовите онда кога хоћете.... 
 
Председник већа: Колега Ви сте..., знате и сами да овде другачије 

функционише, у Палати правде,  где је један председник већа и два поротника, знате 
већ како то функционише, где свако има своју судницу, то је другачије за организацију. 
Тако да...13.07.2015.године у 14.30 судница број 4. Шта сте хтели? 

 
Опт.Горан Шиник:  30.јул? 
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Председник већа:   13. 
 
Опт.Горан Шиник:  А 13-ти, добро ја 29.јула имам скенер, то снимање па 

мислио сам да је 30.  
 
Председник већа:   Добро. 
 
Довршено у 11.15 часова. 
 
 

Записничар                                                                                        Председник већа-судија 
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