
 1

К.По2 бр.4/2017 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

29. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ  
 

 
 

Председник већа:  Добар дан свима, седите молим вас.   
 
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.  
 
Пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић.  
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, са браниоцем адовкатом Жељком Санковићем 

који је присутан. 
 Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом 

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

Небојшом који је присутан. Добро.   
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

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

који је присутан.  
 
На главни претрес је приступио и сведок Јешић Радојко.  
 
На главни претрес није приступио сведок Ичагић Слободан, доставио поднесак у 

коме је обавестио суд да је болестан. Није приступио сведок Симовић Војко, није могло 
да му се уручи позив, непознат на датој адреси. Није приступио сведок Перишић Ристо, 
доставио поднесак и документацију да је оперисао колено и да се налази, односно да 
треба да иде у бању на рехабилитацију. Није приступио сведок Буквић Горан, доставио 
документацију медицинску да је преживео инфаркт. Није приступио сведок Дуловић 
Милан, вратила се доставница да је пресељен, непознат на датој адреси и није 
приступио сведок Коковић Милан, такође се јавио поднеском да није здравствено 
способан да приступи на главни претрес.  
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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 

Јешић Радојка. 
 
Јешић Радојка ми прозовите.  
 
Добар дан. Јесте Ви Јешић Радојко? 
 
Сведок Радојко Јешић: Да.  
 
Председник већа: Пред судом се налази сведок ЈЕШИЋ РАДОЈКО, чији се 

идентитет утврђује увидом у личну карту издату у Полицијској управи у Пријепољу, 
регистарски број 00497108, 106 пардон.  

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

1993. године, о отмици путника из воза на железничкој станици у Штрпцима. Пре него 
што кренемо да разговарамо, само да видим Ваше личне податке, обзиром да сте Ви 
давали исказ пред Тужиоцем за ратне злочине на записнику од 30.04.2015. године, да 
ли су Вам исти лични подаци као овде што сте давали, је ли нема неких измена?  

 
Сведок Радојко Јешић: Нема, све је исто. 
 
Председник већа: Иста адреса становања, све. 
 
Сведок Радојко Јешић: Иста.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Са личним подацима као на записнику пред Тужиоцем за ратне злочине КТО 

број 1/15 од 30.04.2015. године.  
 
Пре него што кренемо да разговарамо, само да Вас питам, да ли Ви познајете 

неког од овде оптужених лица, ја ћу Вам прочитати имена, оптужени су Гојко Лукић, 
Љубиша Васиљевић, Душко Васиљевић, Јован Липовац и Драгана Ђекић? 
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Сведок Радојко Јешић: Никог. 
 
Председник већа:  Не познајете, нисте у сродству, у завади?  
 
Сведок Радојко Јешић: Никад чуо за њих, никад чуо за њих. 
 
Председник већа: Добро. Несродан, незавађен. 
 
Опоменут на дужност казивања истине, као сведок дужни сте да пред судом 

говорите истину и не смете ништа прећутати и упозоравате се да давање лажног исказа 
представља кривично дело. Такође се сведок упозорава да није дужан да одговара на 
одређена питања ако је вероватно да би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 
ЗКП-а, дакле своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Сведоци полажу заклетву, ја ћу Вам је прочитати, Ви ћете рећи да 
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. 

 
Сведок Радојко Јешић: Прихватам. 
 
Председник већа: Добро. Реците ми овако, Ви сте о овом догађају говорили 

пред Тужиоцем за ратне злочине на записнику од 30. априла 2015. године, је ли остајете 
при том свом исказу? 

 
Сведок Радојко Јешић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Ајте сада ако можете, знам да је протекло време, да је 

то било 1993. године, оно чега се Ви сећате, да ли сте били у возу, у ком својству сте 
били, шта сте видели, да ли сте видели неке путнике да су изводили, да ли су некога 
легитимисали, ко је то радио, у вези са тим, изволите.  

 
Сведок Радојко Јешић: Сећам се добро то је била субота 27-28. фебруар, не 

знам тачно, враћао сам се, био сам приватно у Ужицу и на станици у Ужицу срео сам 
једног пријатеља, покојни Раде Стакић, сачекали смо воз и ушли смо у задњи вагон, у 
задљем вагону је био бифе, и ми смо ушли у бифе гледано према Црној Гори, значи 
задњи, прошли смо скроз до краја пошто је бифе био на крају вагона. Пре него што сам 
ушао у воз на перону, значи преко пута воз је прилазио, била је железничка станица где 
је био отправник, ми смо прешли преко шина и стали смо на перон са ове стране, са 
леве стране воза у правцу кретања. Пре него што сам ушао овде срео сам Февзију 
Зековића, кога лично сам познавао из Пријепоља, и са њим сам се поздравио, руковали 
смо се, он је ушао у предзадњи вагон, тога се сећам одлично, а ја сам са овим Стакићем 
покојним ушао у задњи вагон. И ми смо били у бифеу, узели смо флашу вина и флашу 
киселе и неко мезе ја и овај покојни Стакић, поред нас дубећи сто стајало је њих 4-5 
људи, по нагласку сам закључио да су Црногорци и певали су, ја право да вам кажем не 
знам дали тај воз стаје или не стаје, он је каснио мало,  у Штрпцима и нисам обраћао 
пажњу. Када је стао воз у Штрпцу, и са леве и са десне стране у правцу кретања сам 
видио војнике у СМБ зимској униформи, без икаквих капа на глави, са аутоматским 
пушкама у рукама, значи са једне и друге стране. После неког времена у онај бифе су 
ушла, да ли..., сад не сећам се двојица или тројица, углавном један је остао на вратима 
од бифеа, а овај да ли је, чини ми се да су двојица била, али нисам сад сигуран, међу 
њима је био..., они су били у СМБ униформи, зимска војна униформа, без икаквих 
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ознака на глави, без капа. Један је био у маскирној униформи, он је имао опасач, имао је 
пиштољ 7,62 на опасачу, и хеклер је био за опасачем. Он је с врата тражио од нас, каже 
молим вас да покажете личне карте, и почео је редом. 
 

Председник већа:   Тај који је био тако наоружан? 
 

Сведок Радојко Јешић: Да. Он је легитимисао нас. Пришао је до нас, ми смо 
стајали на шанку од онога бифеа, и овај покојни Стакић га питао шта тражите, каже 
тражимо наше дезертере који каже беже до Ужица, па се после возом пребацују за 
Црну Гору. Хоћете шта да попијете? Не хвала. Легитимисао нас је, из онога бифеа 
никога није извео, међутим прије него што је воз стао ових што су певали, њих пет, 
шест што су певали, ту цело време пили су, они су из Београда ишли. 

 
Председник већа:   Ту исто у бифеу јел? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Они су у бифеу били, пре него што је воз стао један је 

изашао можда два минута три прије, а други је изашао можда непосредно кад је стао 
воз. Колко је стајао воз, ја не могу се сад сјетити, можда је било двадесетак минута, 
нисам ни обраћао пажњу. Кад смо, кад је кренуо воз значи у правцу кретања према 
Црној Гори, са десне стране сам..., иза станице сам приметио да теретно возило са 
цирадом, затворена цирада позади је замако испод станице према Штрпцима. Станица 
Штрпци, ал место насељено Штрпци. И ништа нисам обраћао, нисам претпостављао 
шта је. У међувремену можда прошло је два минута долази један од ове двојице што су 
певали и каже одведоше нам каже овога другара. Обраћа се овим што су са њим били. 

 
Председник већа:   Да. 
 
Сведок Радојко Јешић:  Каже овај што га одведоше, каже он нама говори 

Драган, Драган, по нагласку тако, Драган, Драган, а он каже није Драган, да ли је рекао 
турчин или муслиман, ја не знам, мислим не могу се сетим сад детаља тих. Ја сам после 
тога скужио реко мора да је то нешто. Пошто Стакић излази у Прибој, а већ близу је 
Прибој, он је пошо да изађе из вагона и кад је он изашо из вагона, ја сам пошо од 
задњег значи вагона до предњег вагона, до локомитиве, да баш погледам да ли је овај 
Зековић кога лично сам познавао у возу, међутим ја сам прошо сваки сам онај купе 
отворио није га било. Ја сам приметио после у Пријепоље кад сам изашо на 
железничкој станици опет сам обратио пажњу, јер њега сам лично видио, међутим 
нисам га запазио. Е друго, после сам увече сазнао у том моменту кад су нас 
легитимисали ја не сећам се да ли је била, углавном пратиоци возова су били, видио 
сам двојицу полицајаца који су били на дужности са опасачима, један је полицајац био 
у возу, кад сам улазио у бифе, био је у униформи, без опасача, значи није био на 
дужности. То су неки детаљи што се ја сећам. 

 
Председник већа:   Добро. А колко је било тих војника кажете кад сте видели са 

леве и десне стране воза, оно оријентационо? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Један је био с једне стране, један с друге стране, јер 

станица је некако полузатворена па не могу даље да видим. Значи овај вагон задњи то 
су, њих двојица су стајала где се излази. 

 
Председник већа:   Са врата? На врата. 
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Сведок Радојко Јешић:  Да, на врата, тамо њи два. А позади није имало даље 

вагона и није имало врата, они су стајали негде отприлике значи задњи вагон, између 
задњег и презадњег вагона, тако сам видио их. 

 
Председник већа:   Разумем вас, да, да. Добро. Тужиоче има ли питања? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Има само једно. А дал се сећате колико је 

било вагона обзиром да сте пошли од задњег до локомотиве, отприлике? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Не знам, ја сам, не могу се сетити колико је било 

вагона. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Два, три или више? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Па мислим да је било пет, шест вагона сигурно, више. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала, немам више питања. 
 
Председник већа:   Добро. Одбрана има ли питања за овог сведока? Нема. 

Пуномоћник оштећених? Нема. Да ли има неко од отужених питања за овог сведока? 
Нема. Добро, ви сте значи били као путник јел? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Да, да. 
 
Председник већа:   Ушли сте у Ужицу на железничкој станици до Пријепоља 

јел? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Да. 
 
Председник већа:   Добро. Имате ли још нешто да кажете да вас нисмо питали? 

Само још једно питање. Да ли сте можда видели неку женску особу у униформи да је 
била ту на перону? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Нисам. 
 
Председник већа:   Нисте? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Нисам. 
 
Председник већа:   Добро. Ево колега се јавља, адвокат Дозет, изволте. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ви сте помињали ове пратиоце воза. 
 
Сведок Радојко Јешић:  Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Нисам схватио, односно из записника се овде бар не 

види, да ли сте њих видели тог тренутка кад су од вас тражили личну карту, или сте их 
иначе видели у возу? 

 



 6

Сведок Радојко Јешић:  Кад сам ушо у Ужице на станици мислим да су се тада 
заменили и они су ушли, ови су једни изишли, а ови су ушли у воз, и онај испред бифеа 
задњи са десне стране према Београду, гледано отуд је њин купе, и ја кад сам ушо они 
су били двојица ту у униформи и  био је један исто у униформи који није био на 
дужности. 

 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Нисмо се разумели. Тог тренутка кад вас легитимишу, 

да ли су они поред ових војника који вас легитимишу или сте њих поменули само 
узгред онако да сте видели да у возу пратиоце? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Не, не, ја сам само њих..., ја сам њих поменуо да су 

били пратиоци у возу, а кад је било легитимисање њих нисам видио. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Хвала, немам више питања. 
 
Председник већа:   Значи кад сте улазили у Ужице ви сте видели те пратиоце? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Да. 
 
Председник већа:   Добро, добро. Има ли још питања за овог сведока? Јел то све 

што имате да кажете? А јесте ли ви видели када сте ту били у возу, да ли су, да ли сте 
видели да су неког изводили из воза, изузев овога што сте чули? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Нисма никога видио. 
 
Председник већа:   Нисте? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Нисам видио никога. 
 
Председник већа:   Добро, добро. Јешићу ви сте дошли одакле, из Пријепоља? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Пријепоља. 
 
Председник већа:   Има ли неких трошкова? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Па има, ја сам тамо предао за гориво, дошао сам мојим 

аутом, значи око три сата. 
 
Председник већа:   Колко је то? Дошли сте својим аутомобилом јел? 
 
Сведок Радојко Јешић:  Да. 
 
Председник већа:   Добро. Ево сад ћемо да видимо. Овде каже овако, да сте 

дошли својим колима, за гориво 7.528,00 и 420х2-путарина. То је одлазак и повратак јел 
тако? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Не би требало да буде седам хиљада, три, три и шесто, 

шест можда и..., јел негде око.... 
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Председник већа:   Ево сад ћемо да саберемо, да видимо само...Осам, шест, 
седам и осам петнаест, осам и по хиљада, 8.568,00? 

 
Сведок Радојко Јешић:  Све заједно. 
 
Председник већа:   Добро.  
 
Сведок Радојко Јешић:  И трошкове хране данас, један оброк бар. 
 
Председник већа: Сведок тражи трошкове хране 1.500,00 дневно можете да 

добијете, значи то је овако, осам, шест, пет и пет десет, нула, један. 10.068,00 динара 
укупно. 

 
Сведок тражи трошкове на име горива јер је дошао сопственим возилом од 

Пријепоља до Београда и натраг у износу од 7.528,00 динара, плус трошкове путарине 
420х2, и 1.500,00 динара за исхрану за данас, па укупно тражи износ од 10.068,00 
динара. 

 
Па суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Досуђују се сведоку Јешић Радојку трошкови путарине, горива и исхране у 

износу од 10.068,00 динара. 
 
Ово ће вам бити плаћено овамо са овом службом нашом за сведоке, сад ћете се 

договорити са њима. Личну карту сам вам вратила 
 
Сведок Радојко Јешић:  Да. 
 
Председник већа:  То је све, хвала вам лепо што сте дошли, можете ићи. 
 
Сведок Радојко Јешић: Хвала вама, пријатно. 
 
Председник већа: Пријатно, довиђења. Овако, пошто ови данашњих сведоци 

нису дошли, неки су, односно већина их је оправдала болешћу, доставила 
документацију, ми ћемо позвати Вуковић Горана још једном, то је сведок који је јуче 
требао да дође, међутим није дошао, али је обавестио суд да је одвео мајку код лекара, 
да је спреман да дође на следећи главни претрес, па ћемо сад позвати, ја ћу диктирати 
на записнику, односно биће вам на транскрипту рад како ћемо даље радити и рећи ћу 
вам термине до краја године. Значи овако, следећи термин, 

 
Веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
Данашњи се главни претрес одлаже, а наставак се заказује за 25.11.2019., и 

26.11.2019., у 09.30 часова, у судници број 4.  
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Значи 25. новембра и 26. новембра у 09.30 у судници 4 је први термин. А затим у 
децембру месецу 09. децембар, 09.12.2019., у 09.30 и 10.12.2019., у 09.30. Тада ће бити 
судница 2.  

 
Овако за дан 25.11.2019., у 09.30 часова зовемо следеће сведоке: Булатовић 

Голуба, Коћало Бранка, Остојић Босиљку, Мујовић Кургаш Хадију, Лакић Игора и 
Сијарић Ису и Чаркић Драгољуба. Значи тих седам сведока, они су углавном из Црне 
Горе, овај је један из Вишеграда, па онда то је за 25.11.  

 
За 26.11., зовемо Вуковић Горана, Илић Милана, Божић Душана, Симић 

Драгана, Марковић Станицу и Илију Папића. То су за та два дана у новембру. 
 
За 09.12.2019., значи у децембру у 09.30 часова, зовемо сведока Крста Папића и 

сведока Вранић Мирослава. 
 
За 10.12.2019., то је следећи дан значи у децембру, исто у 09.30, зовемо сведоке 

Ранисављевић Небојшу и Васић Небојшу, то је онај техничар МУП-а који је вршио 
снимке и да погледамо тај снимак. Значи то вам је распоред за..., распоред рада за 
новембар и децембар. 

 
Од јануара..., само да завршим па ћу вам дати реч. Од јануара нећемо значи прву 

недељу, до 13. јануара неће бити суђења, него значи биће у другом делу јануара суђење, 
видећемо термин, још нисмо поделили суднице. Реците колега. 

 
Адвокат Горан Нинић: Нисам разумео шта се дешава са сведоцима који нису 

дошли, рецимо овај Ичагић Слободан, он је тамо шеф станице и видим да га нема у 
наредна четири претреса. 

 
Председник већа:  Сведоци који нису дошли, који су оправдали свој недолазак 

медицинском документацијом и здравственим стањем о њима ћемо видети да ли су 
способни да дођу, дал не. Идемо сад све прво по једном да позовемо па ћемо да видимо 
још даље, има времена. 

 
Адвокат Горан Нинић: Добро, хвала. 
 
Председник већа:  Ето. Добили сте распоред за ова два месеца. Реците. 
 
Адвокат Сава Стојановић: На припремном рочишту било је говора да се тражи 

службена белешка из Босне и Херцеговине, како је овде наложено, и да се пре 
саслушања Глишић Митрашина саслуша његова супруга и његов син Глишић Славко 
на околност како је дошло до саслушања Глишић Митрашина. 

 
Председник већа: Добро, али Глишића још нисмо ни да, али ви сте да 

тражимо... 
 
Адвокат Сава Стојановић: Знам да нисмо, али би требало да прибавите ту 

писану документацију од Центра за безбедност, како је ово... 
 
Председник већа: Добро, ајте погледаћемо то. То ћемо да видимо још, нисмо... 
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Адвокат Сава Стојановић: Из Вишеграда, да то прибавите, да имамо то пре 
него што се одлучи.... 

 
Председник већа:  Добро, пре него што се одлучи, добро, добро.  
 
Довршено у 09.55. 
 
Хвала вам лепо. 

 
 
Записничар                                                                                  Председник већа-судија 
 


