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К.По2 бр.4/2017 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

28. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ  
 
  

 
Председник већа:  Добар дан свима, седите.  
 
Председник већа отвара главни претрес у предмету Вишег суда у Београду, 

Одељења за ратне злочине, под службеним бројем К.По2 4/17 против оптуженог Лукић 
Гојка и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у 
саизвршилаштву, из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ, по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине КТО 1/2015 од 10.05.2018. године. 

 
У предмету поступа веће у неизмењеном саставу.   

 
Председник већа констатује да су на главни претрес приступили: 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине у Београду, Миољуб Виторовић.  
 
Представник оштећених адвокат Марина Кљаић.  
 
Да ли је ту оптужени Гојко Лукић?  
 
Присутан оптужени Гојко Лукић.  
 
Од бранилаца, је ли ту адвокат Жељко Санковић?  
 
Са браниоцем адвокатом Жељком Санковићем. 
 
Адвокат Жељко Санковић: И судија ту је адвокатски приправник Петар 

Огњановић, ако може да присуствује?  
 
Председник већа:   Добро, може.  
 
Адвокат Жељко Санковић: Хвала.  
 
Председник већа:  

 
 Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом 

Стојановићем, који је присутан.  
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Небојшом 

Перовићем који је присутан. Добар дан.  
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

који је присутан. 
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Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем 
који је присутан.  

 
Добро, да видимо од сведока, Радимировић је ли дошао? Сами ми дођи овамо, 

само да видимо ко је дошао од сведока.  
 
Констатује се да су на главни претрес приступили сведоци Радомировић 

Љубиша, Цвијетић Ненад, Матовић Љиљана и Митрашиновић Дамљан.  
 
На главни претрес није приступио сведок Газдић Мирослав, вратила се 

повратница да је преминуо и није приступио сведок Вуковић Горан, који се јутрос јавио 
СМС поруком нашој Служби за подршку и помоћ сведоцима и оштећенима и рекао да 
је спречен да приступи на данашњи главни претрес због болести ближег члана 
породице јер се тренутно налази у болници са мајком, уз извињење сведок Вуковић је 
рекао да је спреман да дође за други заказан термин уколико је то могуће.  

 
Говорим вам овако о сведоцима зато што ми до последњег тренутка, ево док не 

уђемо у судницу немамо тачне информације ко ће све доћи, јер се деси да се у 
последњем тренутку сведоци јаве да су спречени.  

 
Како су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса, веће 

доноси 
 

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

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

 
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
У наставку доказног поступка одређује се извођење доказа испитивањем сведока 

Радомировић Љубише, Цвијетић Ненада, Матовић Љиљане и Митрашиновић Дамљана.  
 
Прозовите ми сведока Радомировић Љубишу.  
 
Добар дан. Ви сте Радомировић Љубиша?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Јесте. 
 
Председник већа: Добро. Љубиша Ви ћете данас овде бити саслушани као 

сведок, ради се о догађају из 1993. године, Штрпци, отмица путника из воза у 
Штрпцима и после њихово страдање . Пре него што кренемо да разговарамо само да 
узмем личне податке и да Вам кажем Ваша права.  
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Сведок РАДОМИРОВИЋ ЉУБИША, чији се идентитет утврђује увидом у личну 
карту регистарски број 004936205 издату у Полицијској станици у Прибоју.  

 
Ви сте давали овде исказ пред тужиоцем за ратне злочине на записнику од 12. 

фебруара 2015. године, и тада сте давали своје личне податке, има ли неких измена, је 
ли иста адреса становања Прибој, Немањина 64? 

 
Сведок Љубиша Радомировић: Јесте.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 

број 2/14 од 12.02.2015. године. 
 
Ви ћете бити данас испитани као сведок, као сведок у смислу члана 95 ЗКП-а, 

сте дужни да говорите истину, не смете ништа да прећутите и упозоравате се да давање 
лажног исказа представља кривично дело, за које је предвиђена казна затвора до 5 
година. Сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена питања, ако је 
вероватно да би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле своје 
блиске сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, и 
сведоци покажу заклетву,  ја ћу Вам је прочитати а Ви ћете само рећи да ли прихватате, 
заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питан  говорити само истину и да 
ништа од онога што ми је познато нећу прећутати, је ли прихватате?  

 
Сведок Љубиша Радомировић: Прихватам. 
 
Председник већа: Добро. Радомировићу реците ми овако, Ви сте давали исказ 

овде пред Тужиоцем за ратне злочине у вези овог догађаја Штрпци и отмице ових 
путника из воза, од 12.02.2015. године, да ли остајете при том исказу?  

 
Сведок Љубиша Радомировић: Да ја сам давао тај исказ и давао сам и 2013. 

инспекторима овим мислим да је био овај Душан Карановић, у Полицијској управи у 
Пријепољу. 

Председник већа: У Пријепољу је ли?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да. 
 
Председник већа: Добро, је ли остајете при овом исказу који сте дали овде пред 

Тужиоцем за ратне злочине? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да. 
 
Председник већа: Добро. Ајте ако можете да нам укратко онога што се сећате, 

знам да је прошло време, да је дуг низ година прошао од овог догађаја и тако, да нам 
испричате где сте Ви били да ли сте били у возу, у  ком својству сте били, шта је то 
било оно што сте Ви видели, што сте лично запазили, је ли можете у вези са тим 
догађајам да испричате?  
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Сведок Љубиша Радомировић: Па могу, ја сам значи, ја сам радио у 
полицијској, тада секретеријат унутрашњих послова у Ужицу, био сам запослен, ту сам 
радио у Полицијској станици опште надлежности у Ужицу. 

 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Радио сам неку позорничку делатност, 

првенствено сам радио тада сам био млад полицајац, тек сам се што каже годину дана 
запослио и тада сам радио ту смену неку ја колико се сећам мислим од 6 до 13 часова, 
дневну смену сам радио. 

 
Председник већа: Где, у Ужицу? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: У Ужицу на позорници. 
 
Председник већа: Добро, добро. 
 
Сведок Љубиша Радомировић: У Полицијској станици опште надлежности и 

онда сам пошто сам родом из Прибоја, често сам путовао кући, значи некад сам 
путовао, некад смо становали, а често пошто је ту близу возом значи свако, малтене 
после сваке смене сам путовао и тада тога дана сам кренуо тим возом из, тај воз негде 
ја не знам око пола 2 када је већ ишао, колико могу да се сетим и са станице из Ужица, 
за Прибој кући, у својству путника.  

 
Председник већа: Значи ишли сте као путник. 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да.  
 
Председник већа: Јесте били у униформи?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Не, ја мислим да сам био у цивилу, без оружја. 
 
Председник већа: Је ли то брзи воз Београд – Бар или? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: То је, ја сам путовао и путничким и брзим 

возом, али то је био брзи воз, јер обично брзи возови нису стајали, они стоје Прибој, па 
Ужице па Прибој например, а путнички ти стају имају сте станице, стајалишта та која 
се налазе између тих места. 

 
Председник већа: Добро и где сте то седели, шта сте видели и да ли сте шта 

видели? Где сте седели у возу је ли се сећате? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Ја сам седео у  задњем вагону колико се сећам, 

задњи вагон и мислим да је био чак и задњи овај купе, да је био ту ја мислим да је бифе 
био ту можда чак тај вагон са бифеом да је био, ту сам седео.  

 
Председник већа: Јесте видели Ви неку отмицу да су путнике одводили из воза 

или нешто? 
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Сведок Љубиша Радомировић: Ја верујте нисам то ништа приметио, ја сам 

седео у купеу, ја уопште нисам ни успео ништа, тај воз када је стигао у станицу 
Штрпци, ја сам мислио да је укрштање, пошто се дешава некад укрштање ако иду два 
воза, ако иде из Прибоја онда ту пошто има два, три колосека та ту, мимоилажење, и 
када је то завршило ја сам седео у купеу, нисам ништа, ја сам тек да ли у току вечери 
или сутрадан сам сазнао преко медија да се десила... 

 
Председник већа: Значи тада у возу ништа нисте видели? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Ништа.  
 
Председник већа: Је ли Вас неко легитимисао ту када сте били? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Не. 
 
Председник већа: Нико?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Није нико. 
 
Председник већа: Тражио личну карту или нешто? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Не.  
 
Председник већа: Добро, заборавила сам само да Вас питам, реците ми овако, 

овде су оптужени Гојко Лукић,  Љубиша Васиљевић, Душко Васиљевић, Јован 
Липовац и Драгана Ђекић, да ли познајете неког од ових лица? 

 
Сведок Љубиша Радомировић: Не. 
 
Председник већа: Нисте значи ни у сродству ни у завади, ништа? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Не. 
 
Председник већа: Добро. Има ли питања за сведока? Тужиоче? Одбрана? 

Браниоци? Има ли неко од оптужених питања? Нема. Пуномоћник оштећених? Јесу 
Вам позната лица Вранић и Удовичић?  

 
Сведок Љубиша Радомировић: Јесу, јесу, они су радили пошто постоји пратња 

возова Ужице, постоји значи посебна полицијска станица, јесу, јесу ми познати, они су 
радили у пратњи возова, да. 

 
Председник већа: Они су пратиоци воза? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да, да, они су радили. 
 
Председник већа: Да ли се сећате да ли сте их тога дана видели, да ли су били 

тада? 
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Сведок Љубиша Радомировић: Ја сам их видео тада, ја сам то дао и у изјави, 
видео сам их на перону тада када сам дошао значи пред... 

 
Председник већа: Где, у Ужицу на станици?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: У Ужицу, на перону, на станици, после ја више 

са њима нисам имао никакав ни контакт нисам их видео.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Видео сам их тада. 
 
Председник већа: Је ли то све што имате да изјавите, имате ли нешто друго? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Па немам, то је у суштини све. 
 
Председник већа: Одакле сте Ви дошли? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Ја сам дошао из Прибоја на Лиму. 
 
Председник већа: Допутовао у Београд аутобусом, је ли тако? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да, дошао сам аутобусом. 
 
Председник већа: Нисте приложили карту?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Нисам.  
 
Председник већа: Колико тражите 5.000,00 динара? Одлазак, повратак?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да, ја сам овде разговарао са службом реко за 

исхрану неку и тако ако може. 
 
Председник већа: И за исхрану, све укупно је ли? 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Тако је, ако то није проблем, ако треба да се 

коригује Ви реците. 
 
Председник већа: Сведок тражи трошкове на име аутобуске карте из Прибоја 

до Београда и натраг, и на име исхране за данас укупно 5.000,00 динара. То је Прибој, 
повратна је 3.460,00 добро 1.400,00 динара још и за исхрану... 

 
Сведок Љубиша Радомировић: Ако може може, ако не.  
 
Председник већа: Је ли неко нешто коментарише? Добро. 
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Веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
досуђују се трошкови сведоку Љубиши Радомировићу у износу од 5.000,00 

динара и то на име аутобуске повратне карте од Београда до Прибоја и натраг у износу 
од 3.460,00 динара и ресто на име трошкова исхране за данашњи дан.  

 
Добро. Личну карту сам Вам вратила?  
 
Сведок Љубиша Радомировић: Да. 
 
Председник већа: Ове трошкове ћете регулисати са нашом службом овамо сада 

када изађете, хвала Вам што сте дошли. Пријатно. 
 
Сведок Љубиша Радомировић: Хвала вама, пријатно.  
 
Председник већа: Прозовите ми сведока Цвијетић Ненада. 
 
Добар дан. Цвијетић Ненад је ли? 
 
Сведок Ненад Цвијетић:  Ја сам.  
 
Председник већа:  
 
 
Пред судом се налази сведок ЦВИЈЕТИЋ НЕНАД, чији се идентитет утврђује 

увидом у личну карту издату у Полицијској управи у Пријепољу, регистарски број 
004172349. 

 
Цвјетићу Ви ћете данас овде бити саслушани као сведок, али пре него што 

кренемо да разговарамо ради се о догађају из 1993. године, Штрпци, отмица путника из 
воза на станици Штрпци. Пре него што кренемо да разговарамо само да видим Ваше 
личне податке, Ви сте овде давали исказ пред Тужиоцем за ратне злочине на записнику 
од 24.02.2015. године... 

 
Сведок Ненад Цвијетић: Бруном Векарићем, је ли. 
 
Председник већа: Је, био је Бруна да. 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Чини ми се да је он био.  
 
Председник већа: Да, Бруно Векарић. Само да видим јесу Вам исти лично 

подаци, Ваши, као тада, је ли ова адреса становања Пријепоље? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте, јесте. Што се тиче адресе јесте.  
 
Председник већа:  
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Са личним подацима као на записнику пред Тужиоцем за ратне злочине КТИ 
број 2/14 од 24.02.2015. године.  

 
Реците ми да ли познајете Ви неког овде од оптужених Лукић Гојка, Васиљевић 

Љубишу, Васиљевић Душко, Липовац Јован, Ђекић Драгана?  
 
Сведок Ненад Цвијетић: Никог.  
 
Председник већа: Никога, значи нисте ни у сродству ни у завади, не познајете 

их је ли? Добро. 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте.  
 
Председник већа: Несродан, незавађен. Бићете сасулшани као сведок, као 

сведок сте дужни да говрите истину, не смете ништа да прећутите и упозоравате се да 
давање лажног исказа представља кривично дело, такође се упозоравате да нисте 
дужни да одговарате на одређена питања ако је вероватно да би тиме изложили себе 
или лица из члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле Ваше блиске сроднике, тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, сведоци полажу заклетву, ја ћу 
Вам је сада прочитати а Ви ћете рећи само да ли је прихавате: заклињем се својом 
чашћу да ћу о свему што будем питан говорити само истину и да ништа од онога што 
ми је познато нећу прећутати, је ли прихватате? 

 
Сведок Ненад Цвијетић: Прихватам. 
 
Председник већа: Добро. Реците ми овако Ви сте овде давали исказ пред 

Тужиоцем за ратене злочинне у вези овог догађаја од 24.02.2015. године, је ли остајете 
при том исказу? 

 
Сведок Ненад Цвијетић: Остајем.  
 
Председник већа: Остајете. Ајде нам мало укратко оно што се сећате, наравно 

протекло је време, у вези са тим догађајем отмице тих путника из воза, на станици у 
Штрпцима, где сте Ви били, дали сте били у возу, у ком својству, шта сте видели и ако 
сте видели шта сте то видели? Изволите да нам испричате. 

 
Сведок Ненад Цвијетић: Тога дана сам радио као саобраћајни полицајац у 

Ужицу, и после завршетка смене упутио сам се са колегом покојним Голубовић 
Перишом кући, дошао сам на станицу, железничку станицу у Ужице, приметио сам ту 
један, два колеге чини ми се једно двојицу колега који сам сматрао да су били у пратњи 
воза. Сели смо у купе, ништа необично, ништа нешто да би неку пажњу да би нам 
предавало, да би нам нешто, значи сели смо у купе, у том купеу колико ко се сећам био 
је, сећам се то је дечко што је био у том купеу, чини ми се да још неко је био али значи 
не могу са сигурношћу разумеш да кажем, значи био сам ја, колега, и тај дечко и да ли 
је неко још био значи нисам сигуран. Значи доласком у Штрпце станицу, пролазе 
припадници ходником војске, значи војна униформа, пролазе ходником, не знам колико 
их је прошло пет, шест, десет, не знам значи број, значи видио сам да се нешто дешава, 
један од њих улази у наш купе, пошто сам био у униформи, а био сам приправник, 
значи нисам имао оружје и остало, значи они нису мени и колеги тражили личну карту, 
него су од овог дечка што је био са мном у купеу тражили личну карту  и рекли му да 
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пође са њима, значи он је изашао значи то је екипа шта ја знам колико их је прошло, 
значи не могу се сетити тачно, тих војних у војним униформама су били, прошли су 
ходником, изашли, воз кренуо, значи не зна човек ништа шта се дешава, тек сам то на 
оно после вести када су биле када сам дошао кући у Пријепоље, онда сам тек схватио о 
чему се ради. То је нека... 

 
Председник већа: Значи из вашег купеа само су тог младића извели? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте, само тог младића.  
 
Председник већа: Је ли Вам познат тај младић? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Не, не. Нити сам нешто коментарисао, нити шта ја 

знам, никада дечка нити видио нити... 
 
Председник већа: Добро, а јесте Ви шта видели када сте седели у купеу, када је 

воз кренуо, јесте погледали напоље на станицу или нешта, јесте видели нешто? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: У Ужицу мислите?  
 
Председник већа: Не, него у Штрпцима након извођења овог младића?  
 
Сведок Ненад Цвијетић: Када је, како не разумем, када је пошао воз из 

Штрбаца? 
 
Председник већа: Да, из стенице, да? 
 
Сведок Ненад Цвјетић: Па шта знам, не знам ни сам, вјеруте, право да вам 

кажем и не сјећам се то тих детаља, то не знам. 
 
Председник већа: Колико је стајао воз у станици Штрпци? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Па шта знам, не знам, па... 
 
Председник већа: Добро, а је ли воз иначе стајао у станици Штрпци? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Па стајао је. 
 
Председник већа: Овај којим сте ишли? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Па ја, да, да.  
 
Председник већа: Стаје? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Стаје по реду вожње путнички ја мислим да то је, 

стаје.  
 
Председник већа: Је ли то био путнички или брзи воз? 
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Сведок Ненад Цвијетић: Па мислим да је, не знам ето значи не сјећам се, али 
углавном је стајао ту у станици, а стаје иначе пошто сам путовао из Ужица, сад не знам 
да ли је путнички да ли је брзи, сада већ како то иде, углавном стаје и на ту у Штрпцу, 
ту станицу. Значи ништа необично да.... 

 
Председник већа: Тужиоче има ли питања?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не верујем да ће помоћи нешто, али ја ћу 

да питам ипак, где је гледао, са које стране вагона је био ваш купе, према станици или 
на другој страни? Па добро, без добацивања ако може.  

 
Сведок Ненад Цвијетић: Па откуд знам. Не знам, не знам. Не могу се сетити.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте гледали кроз прозор? Јесте нешто 

видели дан је био? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Ша ја знам, не сећам се, сад са сигурношћу да ја 

кажем када не.... разумете, не могу се сетити разумеш значи колико тих детаља свих, 
разумеш.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам више питања. 
 
Председник већа: Добро. Пуномоћник оштећениих питања? Нема. Одбрана? 

Браниоци? Немају. Оптужени је ли има неко неко питање? Нема. Добро, реците ми када 
кажете видели сте више њих да је прошло, колико је ту ко је легитимисао овог путника 
из вашег купеа, колико је било?  

 
Сведок Ненад Цвијетић: Па они су пролазили шта ја сад, један од њих је значи 

стајао и узимао, тражио документа, тражио од њега чини ми се да је ето, тачно не могу 
се сетити са сигурношћу, али чини ми се је још нека девојка била ту, значи нисам то 
нисам сигуран. 

 
Председник већа: У купеу са вама? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: У купеу са нама, значи на основу неког сећања то за 

то нисам сигуран, али за овог дечка јесам зато што он је био преко пута, преко пута 
мене седео, овај, узео личну карту, извели га и... 

 
Председник већа: Добро, а кажете били су униформисани, какве су униформе 

имали?  
 
Сведок Ненад Цвијетић: Па војне униформе. 
 
Председник већа: Јесу то маскирне, зелене? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Па не знам, не могу се сјетити. Углавном су војне 

колико сам ја, колико се сећам, значи нису ни полицијске. 
 
Председник већа: А јесу имали оружје да ли се сећате?  
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Сведок Ненад Цвијетић: Па сећам се једног детаља да је било неке две бомбе 
колико се сећам ето закачене, ето то ми је неки детаљ који ми је баш онако запео за око 
био, закачене за да ли за оне алке на униформи, ето колико се ја значи и то ми... ето 
онако чисто кроз маглу што би се, разумијеш да би се ето, још неки детаљ, оружје... не 
знам, не знам. 

 
Председник већа: Добро, Цвијетићу Ви сте дошли из Пријепоља, је ли? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте. 
 
Председник већа: Овде пише сопственим возилом? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте. 
 
Председник већа: На име путних трошкова 6.500,00 динара, је ли? 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте.  
 
Председник већа: Сведок тражи трошкове доласка из Пријепоља до Београда и 

натраг сопственим возилом у износу од 6.500,00 динара, па суд доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Досуђју се трошкови на име путних трошкова сведоку Ненаду Цвијетићу, у 

износу од 6.500,00 динара, долазак сопственим возилом из Пријепоља до Београда и 
натраг. 

 
Добро, хвала Вам лепо, дала сам Вам личну карту, можете ићи, то је све. 
 
Сведок Ненад Цвијетић: Јесте. Важи, хвала.  
 
Председник већа: Нека уђе сведок Љиљана Матовић.  
 
Добар дан. Љиљана Матовић, је ли?  
 
Сведок Љиљана Матовић: Да.  
 
Председник већа: Пред судом се налази сведок ЉИЉАНА МАТОВИЋ, чији се 

идентитет утврђује увидом у личну карту издату у Полицијској станици Пријепоље, 
регистарски број 003035451. 

 
Љиљана Ви ћете данас овде бити овде саслушани као сведок, ради се о догађају 

из 1993. године, о отмици путника из воза на железничкој станици у Штрпцима, Ви сте 
давали овде исказ пред Тужиоцем за ратне злочине, на записнику од 10.02.2015. године, 
је ли Вам и даље презиме Матовић? 

 
Сведок Љиљана Матовић: Да, да. 
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Председник већа: Добро, реко не видох у личној карти. Реците ми овако само да 
ли су Вам исти лични подаци као тада што сте давали? 

 
Сведок Љиљана Матовић: Да, да. 
 
Председник већа: Исто све, адреса, све? 
 
Сведок Љиљана Матовић: Све, адреса, све.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Са личним подацима као на записнику пред Тужиоцем за ратне злочине КТИ 

број 2/14 од 10.02.2015. године, реците ми само овако да ли познајете неког од овде 
оптужених Гојко Лукић, Љубиша Васиљевић, Душко Васиљевић, Јован Липовац и 
Драгана Ђекић? 

 
Сведок Љиљана Матовић: Не.  
 
Председник већа: Нисте значи у сродству, завади? 
 
Сведок Љиљана Матовић: Не. 
 
Председник већа: Несродна, незавађена. Ви ћете бити саслушани данас као 

сведок овде, као сведок сте дужни да пред судом говорите истину, не смете ништа 
прећутати и упозоравате се да давање лажног исказа представља кривично дело. Такође 
се упозоравате да нисте дужни да одговарате на одређена питања ако је вероватно да би 
тиме изложили себе или лица из члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле своје блиске сроднике 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, и сведоци полажу 
заклетву, ја ћу Вам је прочитати а Ви ћете рећи да ли прихватете: заклињем се својом 
чашћу да ћу о свему што будем питана говорити само истину и да ништа од онога што 
ми је познато нећу прећутати?  

 
Сведок Љиљана Матовић: Заклињем се. 
 
Председник већа: Прихватате. Да ли Ви остајете при свом исказу који сте дали 

пред Тужиоцем за ратне злочине на записнику од 10.02.2015. године у вези овога 
догађаја? 

 
Сведок Љиљана Матовић: Да. 
 
Председник већа: Остајете, добро. Ајте ако можете мало, знам да је протекло 

доста времена, али оно чега се сећате да нам кажете овде у једној верзији скраћеној шта 
је то било, јесте ли били у овом возу, у ком својству сте били, шта сте видели и оно што 
сте Ви видели, изволите. 

 
Сведок Љиљана Матовић: Студирала сам у Београду у то време и кренула 

кући, то је био брзи вози колико се ја сећам Београд – Бар, знам да је у купеу било ајде 
сада не могу се тачно сетити да ли је био пун купе, али временом је то већ у станици 
Штрпци било нас је мање, значи није нас било 6 или колико већ, ја вагон у ком сам се ја 
возила био је окренут, купе односно у ком сам седела гледао је у стену или већ шта је 
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то било, тако да ја ништа нисам видела, а нисам притом ни знала шта се дешава, само је 
воз стао, и мислим да је неко рекао нека контрола воза или тако нешто. Нису нам 
дозволили да изађемо, мислим, не знам, не сећам се ни да ли сам баш тражила да 
изађем у ходник, али мислим да нису људи били на ходнику. Што се тиче тог, мене 
лично и купеа у ком сам ја била човек је ушао, тражио нам је личне карте, моје презиме 
девојачко је Опанчина, можда му је то мало, обратио ми се мало подсмешљиво у 
смислу какво ти је ово презиме, јер питао ме коју славу славим, прегледао другим 
људима личне карте, пожелео срећан пут и то је све. Воз кад је кренуо, онако пар 
минута почеле су приче о томе шта се десило, тако да сам тад сазнала да су људи 
изведени из воза и отети.  
 

Председник већа:   Из вашег купеа јел ко изведен? 
 

Сведок Љиљана Матовић: Не, не. Чак не знам и да ли је из вагона. 
 
Председник већа:   А реците ми то кад су вас легитимисали, колико је њих било 

на вратима? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Један. 
 
Председник већа:   Један? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Ја сам видела једног. 
 
Председник већа:   Јел био у униформи или како? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Па не могу сад, не сећам се заиста. 
 
Председник већа:   Не можете. А јесте ли после чули, кад сте чули да су 

људи...? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Одмах, одма се то чуло, одма. 
 
Председник већа:   У возу? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  У возу. 
 
Председник већа:   Кад сте наставили пут? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Да, да, одма се чуло. Е рецимо ја се сећам, пошто 

сам пушач па смо на ходнику, изађете да испушуте цигарету, био је ту човек за ког су 
рекли нема га, сад ја не знам ни да ли је он био у мом вагону, али сма приметила 
човека, говорили су црнац, али није био црнац, већ моје неко виђење да је пре блиски 
исток. Тако да... 

 
Председник већа:   Мелез. 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Јесте, јесте. Значи чула сам да тог човека нема, за 

друге људе нисам, док нисам дошла кући... 
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Председник већа:  Значи ви из купеа у коме сте седели нисте били окренути 
станици, ништа нисте видели јел? 

 
Сведок Љиљана Матовић:  Не, не. Ја мислим да се то могло видети само из 

ходника, са те стране.  
 
Председник већа: Тужиоче питања? Пуномоћник оштећених? Браниоци? 

Немате. Неко од оптужених питања за овог сведока? Јел то све Љиљана? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  То је све. 
 
Председник већа: У вези овог догађаја. Добро, ви сте дошли одакле, из 

Пријепоља јел? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Из Пријепоља. 
 
Председник већа:   Сопственим возилом? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Да. 
 
Председник већа:   Тражили сте трошкове 6.808,00 динара? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Да, донела сам рачун. 
 
Председник већа:   Донели сте рачун? 
 
Сведок Љиљана Матовић:  Да. 
 
Председник већа:   Добро.  
 
Сведок тражи трошкове путне на име доласка сопственим возилом из Пријепоља 

и натраг, приложила је рачун у износу од 6.808,00 динара, па суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Досуђују се трошкови сведоку Љиљани Матовић на име доласка сопственим 
возилом од Пријепоља до Београда и натраг у износу од 6.808,00 динара. 

 
Хвала вам лепо. Личну карту сам вам вратила? Пријатно. Нека уђе сведок 

Митрашиновић Дамјан. Добар дан. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Добар дан. 
 
Председник већа:   Ви сте Митрашиновић Дамјан? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Дамљан. 
 
Председник већа:   Дамљан. Добро.  
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Пред судом се налази сведок Митрашиновић Дамљан, чији се идентитет 
утврђује увидом у личну карту издату од Полицијске станице Савски венац, 
регистарски број 008114724. Дамљане, ви ћете данас овде бити саслушани као сведок, у 
вези догађаја из 1993.године, ради се о отмици путника из воза на железничкој станици 
у Штрпцима, али пре него што кренемо да разговарамо, само да видим ваше личне 
податке. Ви сте овде давали исказ пред тужиоцем за ратне злочине на записнику од 
29.децембра 2014. Па јесу ли вам исти лични подаци као тад што сте давали, ваши? 
 

Сведок Дамљан Митрашиновић: Да, да. 
 
Председник већа:   Јесу.  
 
Са личним подацима као на записнику пред тужиоцем за ратне злочине КТИ 

број 2/14 од 29.12.2014. године. 
 
Бићете саслушани као сведок, као сведок сте дужни да говорите истину, не смете 

ништа да прећутите, и упозоравате се да давање лажног исказа представља кривично 
дело, сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена питања, ако је 
вероватно да би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 ЗКП-а, дакле своје 
блиске сроднике, тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу и 
сведоци полажу заклетву, ја ћу прочитати текст заклетве, а ви ћете рећи да ли 
прихватате. „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питан говорити само 
истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“. Јел прихватате? Да, 
добро. И само ми још реците, пошто су овде оптужени, ја ћу вам прочитати имена лица, 
па ћете ми рећи да ли некога од њих познајете и да ли сте са некима од њих у завади 
или у сродству. Оптужени су Гојко Лукић, Љубиша Васиљевић, Душко Васиљевић, 
Јован Липовац и Драгана Ђекић. Јел познајете неког од њих? 

 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не. 
 
Председник већа:  Не. Значи нисте ни у завади ни у сродству, самим тим што их 

не познајете. Добро. Ви сте давали исказ овде детаљан на записнику пред тужиоцем од 
29.12.2014., Да ли ви остајете при том исказу? 

 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Председник већа:  Остајете? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Председник већа:  Добро. Јел можете сада да нам кажете укратко, ви сте овде 

говорили своју генезу, да сте завршили ваздухопловну академију, да сте отишли тамо 
службом, задатком у Вишеград, које сте задатке имали, шта сте били, све сте то лепо 
детаљно испричали, али у вези са самим догађајем Штрпци, да ли ви шта знате, да ли је 
интервентна чета била под вашом командом у Вишеграду, да ли сте давали неки 
камион и зашта је тај камион употребљен, у вези са тим, то нас више интересује, 
конкртно тај догађај. Изволте. 

 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Интервентна чета није била под мојом 

командом. 
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Председник већа:   Добро. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Интервентна чета је била под командом 

Вишеградске бригаде, у саставу моје бригаде био је извиђачки вод, који је у одређеним 
ситуацијама, операцијама придаван интервентној чети, односно садејствовали су 
заједно. 

 
Председник већа:   А ви сте били командат Гораждевске бригаде? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Ја сам био командант Гораждевске бригаде, 

од новембра '92., па до негде фебруара, марта '94. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: У вези камиона... 
 
Председник већа:  Да. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Камион је дат из моје бригаде, дат је на 

тражење групе бораца који су дошли из Вишеградске бригаде тог јутра '93., значи у 
фебруару, негдје је било између осам и девет сати, прилично хладно онако и суморно 
време, тражили су камион јер су изјавили да је у пределу Рујишта, село удаљено око 25 
можда километара од Вишеграда, да је..., наспрам Жепе која се налази на левој обали 
Дрине, да је наводно из тог предела убачена група муслиманских бораца. Ја сам мом 
заменику покојном Добри Станишићу наредио да провери преко средстава везе да ли је 
то тачно. Он је извршио проверу преко средстава везе која су се налазила у једној од 
просторија где се налазила и моја команда, и дошао је са потврдним одговором да је 
група муслиманских бораца убачена на Рујишту, с тим ја сам позвао мог помоћника за 
позадину Мићана Јакића, и питао га да ли има возила да да, одговорио је да има и 
добио је задатак да да возило са два возача, путним налогом, тако иде већ то нормално, 
и он је то и урадио. Тај камион није имао довољно горива, пошто у то време обично се 
из тих возила да кажем обичним  језиком крала нафта, остајало у возилима обично само 
нафте за превоз до складишта, а складиште нафте нам се налазило у Вардишту и он је 
поступио по наређењу, дао је испуњен радни налог, дао два возача и послао са том 
групом бораца која је била у дворишту команде, да оду у Вардиште и да танкују 
гориво. Они су отишли у Вардиште, танковали гориво и по повратку из Вардишта 
возачи су били извлачени код неке на раскршћу у Добруну, неке кафане, а отадле са тог 
раскршћа пут води за Штрпца и тако је задатак прекинут, прекинут у смислу 
интервенције на Рујиштима. Касније сам добио информацију да, то можда после 
десетак дана од команданта, од помоћника мог команданта Мићана Јакића да група 
није била убачена, да је извршена једна обмана путем средстава везе, односно да они 
који су пренели преко средстава везе да група није била ни убачена на Рујиште. То је у 
вези камиона и у вези... 

 
Председник већа: Добро. Тужиоче јел има питања за сведока? Нема. 

Пуномоћник оштећених? Нема. Има? Изволте. 
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Имам. Добар дан господине, ја сам 

пуномоћник оштећених и само бих вас замолила да се мало детаљније изјасните. Овде 
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сте на овом исказу пред тужиоцем рекли да сте приметили неке људе из јединице које 
сте назвали „Осветници Милана Лукића“. Јел можете нешто мало детаљније сад овде 
да нам кажете, кога сте ви то видели? 

 
Адвокат Жељко Санковић: Само примедбу да овакво питање, имајући у виду 

да он није рекао да је приметио, него да мисли да је приметио. Значи то је велика 
разлика у самом исказу. 

 
Председник већа:   Добро. Јел можете на питање пуномоћника оштећених, да ли 

сте приметили, јесте ли мислили да сте приметили или? Ту кад су дошли по камион, 
јесте ли? 

 
Сведок Дамљан Митрашиновић:  Ја нисам могао да приметим јер су то разне 

униформе биле и „Осветника“ и бораца који су  носили разнолике маскирне униформе, 
а неко је носио и комбиновано са неким цивилним одевним предметима, ко има, неко је 
носио шубару, неко је носио титовку, неко је носио било коју другу капу и тако. Јер 
једноставно кажем разноликост у одевању, тако да нисам мого да лично одредим да ли 
је неко „Осветник“ или, а нисам их ни познавао лично, а знам да је постојала група 
„Осветника“. 

 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Добро, е сад молим вас само да ми 

нешто објасните. Овде сте рекли, ево цитираћу ваш тај део исказа „ја сам питао Мићана 
зашто ми није то рекао раније, а он ми је одговорио да се плаши Милана Лукића“.  

 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Јесте. 
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Е сад молим вас објасните ми зашто 

би се он плашио? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Он је имао троје дјеце, имао је сина једног 

ваљда од 15, 16 година у то време, и плашио се за породицу.  
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: У ком смислу се плашио? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Па плашио се у смислу ликвидације 

породице. 
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Хоћете да кажете да се плашио да би 

му Лукић могао ликвидирати породицу, јел то желите да кажете или шта? Конкретно. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па председнице, ако дозвољавате, адвокат Небојша 

Перовић, не може овакав начин испитивања. 
 
Председник већа:   Добро он се изјаснио, каже плашио се за породоцу. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Хоћете да кажете да је тај и тај. 
 
Председник већа:   То је то. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Није ни..., не знам који начин испитивања. 



 18

 
Председник већа:   Добро Перовићу. 
 
Адвокат Небојша Перовић: То је улазак у главу пуномоћника сведоку.  
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Човек је рекао плашио се Милана 

Лукића, ја питам  зашто.  
 
Председник већа:   Одговорио је плашио се за породоцу. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да, да, ја сам одгоговорио, мислим да сам 

одговорио, он се плашио једноставно за своју породицу, он је Мићан Јакић је био 
увијек у строју са..., да ли сам на терену, да ли у команди, да ли било где, он је уз нас, за 
своју личну безбедност се није плашио, као што се плашио за породицу. 

 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Добро, то је то. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Пуномоћник оштећених Марина Кљаић: Немам више питања. 
 
Председник већа:  Хвала. Одбрана има ли питања за овог сведока? Изволте. 

Само ми се представљајте. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли сте у периоду када сте били командант 

Горажданске бригаде, некад чули за име Јован Липовац? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Нисам. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Нисте. Да ли сте тог дана кад сте, о коме сте причали 

овде приметили неко возило које не припада вашој јединици? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Мислите на Околиште где... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  На Околиште, да. 
 
Председник већа:   Само се окрените ка микрофону, молим вас, да се сними. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Нисам приметио, ја сам као командант имао 

обавезу да... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Судија, мени је довољан одговор нисам приметио. Јел 

могу даље? 
 
Председник већа:  Добро, добро. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Помињали сте различите типове возила које сте имали у 

свом саставу, између осталог колко сам схватио из вашег исказа ви сте рекли да је тад 
дат тој некој јединици на употребу ТАМ 150. Јесам ли добро разумео? Дакле, два 
возача ваша су возила ТАМ 150? 
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Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Можете ли нам описати то возило? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Па то је возило троосовинско. И оно је по 

габаритима веће од ТАМ-а 110, мислим да је негде тип оних великих ФАП-ова, 
уколико знате. 

 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Која је намена тог возила? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Намена је различита, да превози борце, 

конкретно кад се ради о тим војним возилима, да их превози на одређена подручја, и да 
превози борбену технику.  

 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли вам је познато намењено је за превоз колико 

бораца? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Нисам разумио питање? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Колико... 
 
Председник већа:  За колики број људи, колико бораца је могло да се превезе, 

пита бранилац, у том возилу? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: У том возилу обично се превозило око 20, 25 

бораца, међутим пошто смо ми били јединица која је била стално на терену 
планинском, брдовитом терену, неприступачном, у јединици смо преправили 
каросерију, тако да смо по средини направили дрвену клупу да би повећали  број 
бораца, тако да је могло да буде више од 30 бораца, нормално набијених ко сардине. 

 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли можете да се изјасните колика је димензија 

сандука на том возилу? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не знам. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  То што говорите од 20, 25, па 30, јесу ли то правилске 

одредбе, или су то нека ваша закључивања? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Нису то правилске, правилске одредбе су... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: То возило је намењено, ако ћемо се сложити за превоз 

једног пешадијског одељења које има 10 бораца, јел тачно? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Са комплетном опремом, у мирнодобским 

условима, а у ратним условима... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  И у ратним условима господине. 
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Сведок Дамљан Митрашиновић: Ја сам вам реко отприлике да сам, да то 

возило није само служило да седе борци, већ да седе практично једни другима и у 
крило. 

 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли ћете оспорити да је димензија тог сандука 4х2, 

значи 8 квадратних метара? Или да вам извадим правило за употребу тог возила?  
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не знам. Не знам, ја нисам овај машиниста и 

нисам... 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ви сте официр. 
 
Председник већа: Добро, рекао је сведок да не зна, нећемо даље. Има ли још 

питања? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли се слажете да је димензија 4х2, и то спољни 

габарити? 
 
Председник већа:  Рекао је да не зна, сад ви питате да ли се слаже, он каже да не 

зна димензије.  
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Помињали сте различите формације, интервентна чета, 

извиђачки вод. Извиђачки вод је био у чијем саставу? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Извиђачки вод у саставу Горажданске 

бригаде, моје бригаде. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Интервентна чета? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: У саставу Вишеградске. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли је било случајева, односно да ли уопште познајете 

појам претпочињавање јединице? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Познајем. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли је било случајева да је неки део било које јединице 

претпочињен вашој бригади? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Било је по више случајева, било кад сам 

боравио на Никшићкој висоравни, Кривајевићи... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли је тад у фебруару 1993. године, неки део, било 

које јединице био претпочињен вашој бригади? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Био је један део претпочињен из Рогатичке 

бригаде и из Вишеградске. 
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Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли је из Вишеградске бригаде тог тренутка под вашом 

командом била интервентна чета? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Није у то време. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Него кад је била? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Била је за време извођења борбених 

операција март-април. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли сте некад на ове детаље претпочињавању 

јединица давали неку изјаву? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Колико се сећам нисам. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли сте у својству сведока се појављивали пред Судом 

БиХ против Луке Драгичевића и осталих окривљених? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да, појављивао сам се преко видео линка. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли је ваш одговор на ово питање био исти као сад? 

Дакле на питање да ли је интервентна чета била под вашом командом? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: У то време није била под мојом командом. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Моје је само питање да ли сте на исти начин одговорили 

тад на то питање из Сарајева? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Мислим да сам одговорио, ако је било то 

питање, а сад... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Хвала, немам више питања. 
 
Председник већа:   Добро. А реците ми да ли сте ви били као сведок позивани у 

Бијело Поље кад је суђено Ранисављевићу? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Председник већа:   Били сте и тамо сведок јел? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Јесам. 
 
Председник већа: Добро. Има ли питања даље одбрана? Изволите колега 

Нинић. 
 
Адвокат Горан Нинић: Бранилац Ђекић Драгане. Хоћете ми рећи у изјави пред 

тужилаштвом ви сте навели да сте изашли да сте се непосредно срели са групом 
бораца. Јесте ли сагласни с тим или треба да вам читам? 
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Сведок Дамљан Митрашиновић: Да, ја сам изашо да видим који разлог је 
окупљања. 

 
Адвокат Горан Нинић: Јел то та група бораца која се касније укрцала у 

камион? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Мислим да јесте. 
 
Адвокат Горан Нинић: Реците ми да ли је међу том групом бораца било 

женских особа? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Нисам приметио женску особу. 
 
Адвокат Горан Нинић: Реците ми да ли се сећате како се зову возачи који су 

возили... 
 
Председник већа:   Које су они дали да... 
 
Адвокат Горан Нинић: Које сте ви дали из ваше јединице да возе тај ТАМ 150? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Један мислим да се презивао Врећо, а да ли је 

други да ли Пљеваљчић или не знам, нисам сигуран да ли је Пљеваљчић,  с Врећо јесте. 
Обојица су били возачи у старијим годинама. 

 
Адвокат Горан Нинић: Од кога ви добијате информацију коју сте нам мало пре 

саопштили да су ти возачи избачени на раскрсници, како сте рекли, нисам запамтио? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Од Мићана Јакића. 
 
Адвокат Горан Нинић: Од Мићана Јакића? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Адвокат Горан Нинић: Када? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Па десетину и више дана. 
 
Адвокат Горан Нинић: Након, након... 
 
Председник већа:   Након овог догађаја, јел, када сте дали камион? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Након догађаја. 
 
Адвокат Горан Нинић: Јесте ли саслушавали или чули те возаче, или уопште 

разговарали с њима око тога? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Па разговарао је Мићан Јакић, они су... 
 
Адвокат Горан Нинић: Не, питам вас. 
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Сведок Дамљан Митрашиновић: Они су подређени директно помоћнику за 
позадину, а помоћник за позадину је био Мићан Јакић. 

 
Адвокат Горан Нинић: А Мићан Јакић колико сам разумео је ваш подређени? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Молим? 
 
Адвокат Горан Нинић: Мићан Јакић је ваш подређени? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Мићан Јакић је мој помоћник.  
 
Адвокат Горан Нинић: Хијерархијски вам је подређени јел тако, ви њему 

издајете...? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић: Да? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли сте ви обавили разговор са Врећом и са 

Пљеваљчићем? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Па не, ја имам органа за безбедност, орган за 

безбедност је требао... 
 
Адвокат Горан Нинић: Ко? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Презивао се Пешић, а не могу да се сетим 

имена. Знам да је по струци био резервни...односно правник, а... 
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли је орган за безбедност испитао тај прекид акције 

како ви рекосте према Рујишту и одлазак за Штрпце? 
 
Председник већа:   Да ли ви то знате? 
 
Адвокат Горан Нинић: Он је командант. 
 
Председник већа:   Па добро, командант, али да ли зна. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не, није ме известио о томе. 
 
Адвокат Горан Нинић: Није вас известио о томе? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Није. 
 
Адвокат Горан Нинић: Хвала, немам даљих питања. 
 
Председник већа: Добро, хвала. Има ли још неко од бранилаца питања за овог 

сведока? Оптужени има ли питања за овог сведока? Нема.  Реците. 
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Адвокат Горан Нинић: Да ли можда може да се сети имена Пљеваљчића или 

Вреће или само презиме? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не могу. 
 
Адвокат Горан Нинић: Не можете? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Не могу. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Извините, хвала. 
 
Председник већа:   Добро. Митрашиновићу, јел то све што имате да изјавите у 

вези овог догађаја? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Молим? 
 
Председник већа:   Јел то све што имате да изјавите? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Све. 
 
Председник већа:   Све. Ви сте овде из Београда дошли, јел тако? 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Да. 
 
Председник већа:   Добро. Хвала вам лепо, можете ићи, личну карту сам вам 

вратила. Хвала, пријатно. 
 
Сведок Дамљан Митрашиновић: Довиђења. 
 
Председник већа:   Значи овако, за данас имамо оправдање...Само мало. Имамо 

оправдање за Вуковић Горана који није дошао, и имамо за Газдић Мирослава који је 
преминуо. Сутра ћемо наставити са испитивањем сведока који су предвиђени, то је 
Ичагић, Симовић Војко, Јешић Радојко, Перишић Ристо, Буквић Горан и Дуловић 
Милан. Стигло ми је оправдање већ за Перишић Ристу да је болестан, да је имао 
инфаркт и да не може приступити, има неке операције колена и тако даље, доставио је 
човек здравствено уверење, за сведоке Слободана Ичагића, Војка Симовића и Милана 
Дуловића, наша служба није успела да успостави контакт и поред тражења и 
покушавања, због здравствених проблема сутра неће доћи ни сведоци Милан Коковић и 
Горан Буквић, тако су ме обавестили. И Буквић је доставио и томе здравстевену 
документацију, да је спречен због болести. Значи сутра би по свој прилици требао да 
дође Јешић Радојко, само он, видећемо. Тужиоче, ви мало размислите јоште, овде 
имамо доста сведока, ево видели сте данас долазе људи из Прибоја, из Пријепоља, који 
не знају конкретно ништа о овом догађају, па евентуално размислите још мало од ових 
сведока који су остали да ли све треба звати, да ли је одбрана сагласна да неке 
евентуално читамо, јер мислим да правимо беспотребно трошкове, ево данас два 
сведока долазе, апсолутно не знају ништа. Мислим није то мали пут, Прибој и Београд 
и Пријепоље и Београд и тако даље. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја ево сад предлаже да се читају сви 
искази свих преосталих сведока. Ето да не морамо да зовемо, управо да не би, ако је 
одбрана сагласна.  

 
Председник већа:   Нинићу реците ви. Само да чујемо. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја ћу рећи у своје име. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја нисам сагласан да се сви al ženeral читају, јер људи 

доносе различите информације. Значи тужилац који је предложио доказе је требао да 
изврши селекцију сведока који долазе, тако да одбрана ту се неће, барем се ја нећу 
сложити. 

 
Председник већа:   Добро, ајте овако. 
 
Адвокат Горан Нинић: Али имам један предлог судија. 
 
Председник већа:   Добро, добро. 
 
Адвокат Горан Нинић: Уместо ових који ништа не  знају. 
 
Председник већа:   Да. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја имам предлог да евентуално покушамо, ја ћу 

покушати да прибавим податке возача који су возили јединицу по исказу сведока, које 
смо сад сазнали. Претпостављам да је то тужиоцу и раније било познато, али он није то 
урадио, па ево ја ћу као бранилац да предложим да саслушамо или Врећа или 
Пљеваљчића, ја ћу покушати да прибавим неке ближе податке, али мислим да су то 
људи који нам могу дати више података и више информација него ове које тужилац нам 
овде..., затрпава нас са овим људима. 

 
Председник већа: Добро. Ајте овако, до сутра још размислите па дајте да 

видимо сутра. Јер пазите, овде имамо још једно, колико сам ја видела, ја сам за следећи 
пут још значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шест, 12. Још 12 сведока ових, то су углавном из Црне 
Горе, из Вишеграда, Прелово, значи из Вишеграда и Црне Горе, тако сам их и 
груписала ради лакшег звања. Значи тих 12 па евентуално погледајте међу ових 12, ево 
ја ћу прочитати имена, евентуално тужиоче погледајте да ли би требало звати све, или 
евентуално само неке, а да се евентуално сагласи одбрана да читамо. Имамо Чаркић 
Драгољуба, Илић Милана, Божић Душана, Симић Драгана, Марковић Станицу, Илију 
Папића, Булатовић Голуба, Коћало Бранка, Остојић Босиљку, Мујовић Кургаш Хадију, 
Лакић Игора, Сијарић Иса. То су овако још сведоци ови сви. Е сад оне које ја ћу да 
зовем свакако и које желим да чујем то је Јовичић Мићо, то је Глишић Митрашин, то је 
Вранић Мирослав, онај Небојша Ранисављевић, то су сведоци који могу да нам... и 
Ранисављевић да, који могу да нам дају неке информације од значаја. Папић, јесте, е то. 
Ја сад, неке сам ту набројала, значи то су сведоци који би заиста могли нешто да нам 
кажу. Е, а ове сад које сам прочитала, погледајте још мало до  сутра и одбрана и ви, па 
ћемо евентуално сутра још да видимо шта и како. Ето.  
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Веће доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Данашњи се главни претрес прекида, наставак се заказује за сутра, за 29.10.2019. 

у 09.30 часова, у судници овој истој, 2.  
 
Довршено у 10.40. 

  
 Хвала вам лепо. 
 
 
Записничар                                                                                     Председник већа-судија  

 
 
 
 
 
 

 


