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К.По2 бр.4/2017 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

09. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  
 
 

Председник већа:   Добар дан свима, седите молим вас.  
 
Председник већа отвара наставак главног претреса 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, а по 
оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО број 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 и тужилачки 

помоћници... Представите се само. 
 
Тужилачки помоћник Новак Вучо: Тужилачки помоћник Новак Вучо.  
 
Председник већа:   Добро, захваљујем се, и? 
 
Тужилачки помоћник Милош Граховац: Граховац Милош. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, са браниоцем. Јел ту адвокат Жељко 

Санковић? Са браниоцем адвокатом 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. 
 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

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

који је присутан.  
 
Констатује се да  је приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина 

Кљаић.  
 
Приступили су сведоци Вранић Мирослав и Крсто Папић. 
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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 

Вранић Мирослава и Крста Папића. 
 
Прозовите ми сведока Вранић Мирослава. Добар дан. Ви сте Вранић Мирослав 

јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић: Да. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Пред судом се налази сведок Вранић Мирослав, чији се идентитет утврђује 

увидом у личну карту Полицијске станице у Кањижи, регистарски број 004252038.  
 
 Вранићу ви ћете данас овде бити испитани као сведок, пре него што кренемо да 

разговарамо, само да узмем ваше личне податке. Ради се о догађају од 1993. године, о 
отмици путника из воза Београд-Бар у станици Штрпци. О томе ћемо разговарати. Само 
да узмем ваше личне податке па ћемо се даље договарати. Име вашег оца? 

 
Сведок Мирослав Вранић: Нићифор. 
 
Председник већа:   Добро. Мајка? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Мара. 
 
Председник већа:   Добро, девојачко презиме? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Михаилов. 
 
Председник већа:   Шта сте ви сад по занимању? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Пензионер. 
 
Председник већа:   Пензионер. Дајте ми само, јел година рођења '71., Босанско 

Грахово? Добро. А дајте ми само адресу тачну вашег пребивалишта? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Мајора Тодоровића бб,  у Ужицу. 



 3

Председник већа:   У Ужицу јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли ви познајете неког од овде оптужених, Гојко 

Лукић? Не познајете, добро. Љубиша Васиљевић, Душко Васиљевић. Само одговарајте. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Не, не. 
 
Председник већа:   Да се сними, јер то што вртите главом не може да се сними. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Извињавам се, не познајем ни једног. 
 
Председник већа:   Добро. Јован Липовац? Не. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Први пут чујем. 
 
Председник већа:   Драган Ђекић? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Не. 
 
Председник већа:   Значи нисте с никим ни у сродству ни у завади? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Нити их познајем, нити знам ко су. 
 
Председник већа:  Добро, добро.  
 
Не познаје оптужене, није ни са једним од оптужених ни у сродству ни у завади. 

Ви 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. 
Такође сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена питања ако је 
вероватно та 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 је прочитати, а ви ћете рећи да ли је прихватате. 
Заклетва гласи: „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? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Прихватам. 
 
Председник већа:   Добро. Ви сте у вези овог догађаја давали исказ овде пред 

тужиоцем за ратне злочине, на записнику од 25.02.2015.године, да ли ви остајете при 
том исказу? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Ја ако сам, не знам прочитао тај исказ, волео бих да 

чујем, ја стојим иза тога мислим. 
 
Председник већа:   Стојите иза тога? Добро. Јел се сећате да сте давали овде код 

тужиоца за ратне злочине исказ? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Сећам се овај, само кажем можда неких пар 

процесних питања, јер то је 27 година сада, то је 27 година, не знам како бих вам рекао, 
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ја имам прединфрактно стање, ових дана, и тако даље, чак и сада, то су врло непријатне 
ствари на нормалног човека. 

 
Председник већа:   Слажем се. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Малтретирања разна, значи претње у служби, уцене 

и тако даље, да дајем које какве изјаве. Прва изјава коју смо ми дали, ми смо дали 
Радомиру Голу у Прибоју, значи дали смо му ту изјаву, након тога су вршене претње, 
значи уцене и тако даље, да би се у тој некој изјави нашао тамо неки са неким именом, и 
тако даље, као да би та изјава била прихватљива, не бих говорио каквим претњама сам 
све био изложен, да не буде да ту нешто можда испадне да лажем, али страховито 
велике претње, значи ја не могу да кажем ништа осим онога што је било, а ја ћу вам 
испричати оно, ја кажем моје најсвежије сећање је било тада у Прибоју, и ми смо дали 
тада те изјаве. Мислим да се Радомир Голе звао начелник полицијске, да ли је то ОУП 
или... 

 
Председник већа:  Станице. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  ...или како се већ... 
 
Председник већа: Добро. Да ли ви можете да испричате оно што се ви сад 

сећате? 
 
Сведок Мирослав Вранић: Да, наравно. 
 
Председник већа:  Добро, ево тужилац је ту. Тужиоче хоћете ли ви питања да 

постављате или ћемо да пустимо сведока да исприча, пошто је ваш предлог сведок. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Знате шта, ја немам ни једно питање за 

овог сведока, а он ако хоће да исприча чему је присутвовао то нек нам каже, ја немам 
ништа више од онога што је он овде рекао. 

 
Председник већа:  Ајте онда оно што се ви сећате да нам испричате у вези тог 

догађаја, шта сте радили конкретно, шта сте били, да ли сте радили тада, да ли сте били 
у том возу, оно што ви можете и што се сећате. Ето. 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Колега Удовичић Зоран и ја, значи он је био вођа 

патроле, ја сам био пратилац, ми смо добили тај кажем задатак да отпратимо тај воз до 
Бијелог Поља и да се вратимо назад неким другим возом. Тај воз је, сад број који је 
тачно не могу да се сетим, чини ми се да је 671, каснио јако, јако пуно. Ми смо ушли у 
тај воз и кренули смо да обиђемо воз, и наш план је био да сиђемо у станици Златибор, 
то је село Семегњево на Златибору, пошто, да сачекамо онај други воз и украштање са 
тим другим возом, јер не би реално могли да стигнемо до, ни до Прибоја, јер смо имали 
такве најаве од отправника возова. Ми смо у том возу погледали, тражили, мислим шта 
полиција ради у возу, обилазили смо, тражили ту шверцовану робу, и можда у том возу 
смо легитимисали ајде да кажем пар људи, не много, и претежно су то били значи Срби, 
да не кажем Црногорци, али претпостављам да су Срби и Црногорци углавном 
православне вере. Да ли је неко међу њима био од Муслимана не могу тога да се сетим, 
све те податке које смо ми уписали смо предали Радомиру Голу у Прибоју. Шта се 
дешава? Значи силазимо у станицу, на станици Златибор, и са намером да код Шефкета 
Сијарића са којим смо се дружили и са којим смо били у екстра добрим односима да, 
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пошто је он имао тамо неку импровизовану кафаницу и нешто да, било је нешто да се 
поједе и ми смо мислили да нешто поједемо. Дошли смо тамо, кажу ушао је у воз и срео 
сам ту госпођу Наду, мени је јако стварно жао што морам ту Наду да поменем, али је то 
истина. Ја знам да је она била с њим, да ли су они били пријатељи, не бих тврдио ништа 
више, и онда ми је она рекла да је он ушао у воз, ми смо ушли, ми у воз, и сад је била 
најава да ли ћемо ићи до следеће станице, не могу сад да се сетим имена како се зове, 
пре Штрбаца. И наша намера је била да сиђемо, сачекамо воз и враћамо се назад. Да 
скратим причу, значи у тој станици после Златибора нам је речено да ће бити укрштање 
у Штрпцима и да идемо до Штрбаца. Ми смо кренули горе, и шта се дешава, ми смо 
имали конкретан задатак у патролном листу, мислим, ја мислим да сам ослобођен 
чувања те државне тајне, али мислим пошто је то јавни документ јел, и већ се зна, 
мислим да нема ту неких проблема. Значи имали смо тај конкретан задатак да уколико 
уђе војна полиција Војске Републике Српске у циљу хватања војних бегунаца, да 
извршимо асистенцију. Ја не могу да кажем колико је ту људи било около, да ли је то 
било значи не, апсолутно број не могу да кажем, да ли је то било 30, 50, да ли је било 
свега 10, човек под тим околностима јел, може нереално да каже, ја сам имао те 
ситуације и у служби да сведок оно од страха можда, па не види довољно, и негде су 
три групе, три групе су ушле у воз, једна је позади, једна негде у средину, једна негде 
напред. У бифе ресторану је било чини ми се пет колега који су били Муслимани, који 
су радили у Ужицу, чини ми се да је један радио у Београду. И ми уопште нисмо знали, 
нити сам ја имао појма шта се ту дешава. Колега Удовичић ми је наредио да одем до 
отправника воза, да питам о чему се ради, да видим шта је у питању. Ја сам дошао до 
горе, срео сам једног човека који је онако да кажем не знам, успут срећући те људе, 
сретао сам неке разне су имали ознаке, да ли „Зенге“, да ли „Љиљани“, неки су имали 
српске ознаке, и ми уопште не знамо о којој војсци и о коме се ту ради. Никога лично од 
тих пре тога нисам видео, било је њих и маскираних, ја како да вам кажем, значи  
никога пре нисам видео и тада срећем ту неке такве маскиране, и нико од њих није 
гледао у мене, овако као што ја гледам у вас, сви су они некако се окретали у леву, 
десну страну, имали су неки браде, неки, не знам, оно сад да ли је то угљевљем 
намазано, шта је већ не знам, и углавном су претежно сви онако пушке држали уперене 
у мене. Ја сам дошао до отправника возова, ту сам затекао двојицу поред њега, нису га 
дирали, само су онако шетали са пушкама око њега, и рекли су ми момак ајде ти ради 
свој део посла, и тако даље, ја сам ушао у воз, и ту негде сам видео да изводе неке људе. 
Првога кога сам чини ми се, ако сад ме добро сећање служи, да су извели Груја, 
Грујичића, који је био кондуктер у возу, и повели су га доле, ја сам питао шта је 
проблем са Грујом, Грујо није становник Републике Српске, и онда су они како се ти 
зовеш, и тако даље, личну карту су тражили од њега, видели ваљда да је Грујичић, како 
му име не знам, и онда су њега вратили. Ми смо негде схватили да воде муслимане, ту 
негде не знам, кажем стварно се не осећам добро, али знам да је госпођа по имену 
Санија Зупчевић била ту, и да су њеног супруга одвели из тог неког купеа. Ја сам 
пришао ту, пошто су, пошто је она хистерисала и хтела је да брани супруга, имала је 
двоје мале деце, ја сам се ту испречио између, стао сам и рекао момци жене и децу 
нећете дирати, не знам о чему се ради, и она је мене ударала, сад онако, нисам ја..., 
мислим не жалим се ја на то, али жена изражавала је неку хистерију. Нико од тих који је 
извођен  није малтретиран, није ударен, сви су што се тиче њих легитимисани, да ли 
легитимисани, не могу да тврдим, или су их питали за имена и тако даље, и извођени су 
напоље, излазили су напоље, значи нико никога ту пипнуо није, и ја даље њихов 
одлазак где су их одвели, ја сам видео да их воде у правцу станице, питали смо негде о 
чему се ради, кажу иду, врши се провера нека и тако даље, они ће бити враћени. И ту 
негде сам ја видео и човека са пушкомитраљезом на тунелу, покушали смо све што смо 
могли, међутим око мене су били момци са упереним аутоматским пушкама, рука на 
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ножу, бомбе ту, јесам ја имао аутоматску пушку, ја мислим да сам ту репетирао пушку 
кад су хтели да изведу Санију и њену децу, чини ми се, или можда, ал туда негде сам 
репетирао пушку и рекао да их изводити неће, да неће децу дирати, јер деца, не знам 
шта би деца била интересантна. Ту ми је кажем Нада негде рекла да, Нада од Шефкета 
Сијарића та пријатељица, да су одвели Шефкета-Шећу и ја сам сишао доле и питао 
зашто њега, шта је, пошто смо добри пријатељи, кажем није згазио човек муву, значи 
толико добар човек, дружили смо се, баш били добри пријатељи и ја сам сишао доле и 
питао те неке момке, момци реко можете ли вратити Шефкета, мислим знамо ми из 
полиције да је човек исправан, да није осуђиван и тако даље. Питали су ме само хоћеш 
ти уместо њега. И ја сам ту негде био у возу, значи вратио се у воз као што ми је речено, 
и гледао сам да спашавам те жене и децу. И онда је један од тих рекао као брате због 
тебе нећемо дирати жене и децу и тако даље, друго, ми нисмо ту могли ништа значи да 
урадимо, и апсолутно на крају крајева нисмо ни знали, нити смо имали, нико нити 
колега, нити сам ја имао увид у личне карте тих који су извођени. Ми њихов идентитете 
нисмо знали, наишао сам у том једном тренутку где је био један, касније су рекли да је 
Хрват, није имао муслимаско име и био је један црнац. Сад из које државе не могу да 
кажем, углавном тај црнац није имао документе, а на тој територији су се убацивали ти 
муџахедински терористи и улазили у Републику Српску и даље ишли да се боре против 
српске војске јел, куда, којим каналима и тако даље. То сам чуо, и да се то често 
дешавало, на тој станици ретко је било, мислим није била пратња у сваком возу и на тој 
станици су они, та војска, односно војна полиција Војске Републике Српске улазила ту, 
и колико сам чуо да су врло често скидали са воза те војне бегунце који су, или војне 
дезертере, како да их назовем, и да су туда скидали те муџахедине без докумената и 
тако даље. Е сада, ја не могу да тврдим ништа, ни ко су, ни шта су, а што се тиче те 
читаве екипе која је ту била никада никога нисам од њих ни видео, нити сам чуо за њих, 
ја сва сазнања која сам касније имао имао сам из медија, из новина и од ајде да кажем... 

 
Председник већа:   Добро, то што сте из медија, то нећемо, оно што ви лично 

знате и што сте видели. То је то, јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да. 
 
Председник већа:   Што сте испричали. Имате ли још нешто да додате? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Па не знам шта би. 
 
Председник већа: Добро, па питам. Тужиоче има ли сад питања? Нема. 

Пуномоћник оштећних? Браниоци? Санковић, ићи ћемо редом. Изволте, има ли 
питања? 

 
Адвокат Жељко Санковић: Ако може сведок да нам каже, причао је о неким 

претњама, ако може да каже од стране кога су биле те претње? Пошто је рекао да неће 
да се изјашњава о самој садржини претње, само да видимо од стране кога? 

 
Сведок Мирослав Вранић: Овај, претње су биле од стране старешина 

полицијских, један од тих је Митричевић, Митричевић, чини ми се да се Зоран зове, био 
је начелник оперативе у Ужицу и он је мене присиљавао да је ли дам ту изјаву, да 
потпишем ту изјаву, не бих сада о тим малтретирањима да се подсећам свега тога, они 
су тражили да се у тој изјави мојој, коју ћу ја да напишем, нађе име једног од тих људи. 
Што ја нити сам могао да потврдим, нити сам знао, нити сам икада тог човека пре 
видео, имао сам препознавање после тога, и видео сам три пута човека кога су ми 
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представили тим именом, сва та три пута је он мени био различит, значи није био исти 
човек.  

 
Председник већа:   Јел можете да кажет како се зове тај човек? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  За Милана Лукића. 
 
Председник већа:   Значи вршили сте три пута препознавање јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић: Да. Ја сам ишао на препознавање али су ови 

тражили да ја, инсистирали, претили ми, да би их ја на тим изјавама уписао да је то 
погодно да се нађе име Милана Лукића, да ја нисам сигуран, али да се то упише у тој 
мојој изјави. Изјава која је дата, значи дата је и значи мислим не знам, можда 
најобјективнија Радомиру Голу, јер су нам најсвежија сећања била, и знам да када смо 
дошли, ако сте питали ово да додам, или да одговорим само на питања. 

 
Председник већа:   Одговорите. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Реците, реците. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да, те претње, да, и  имао сам после претњи разно 

разних да признам ко је био, шта је  и тако даље и да потпишем неке папире, 
Фордуловић чини ми се, то је човек из МУП-а, који је долазио и претио мени да ја ако 
не потпишем тај папир, не знам и тако даље, да ћу имати проблема. Ја како могу да 
потпишем папир да сам ја не знам видео или препознао те људе, када у животу нисам 
чуо за њих, а не да сам их видео и што се тиче људи које сте овде навели, ја никада 
нисам чуо за њих. Значи чуо за њих никада нисам. 

 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Добро. И још једно питање. Рекли сте да ће бити 

укрштање возова у Штрпцима и да ћете ту да станете јел тако? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Ми смо, да Јабланица после Златибора је станица 

Јабланица и отправник возова нам је рекао да продужимо до Штрбаца и да ће бити 
укрштање са овим другим возом и да из тог воза пређемо у други воз. 

 
Адвокат Жељко Санковић:  Немам више питања. 
 
Председник већа: То је све Санковићу јел? Добро. Бранилац оптуженог Љубише 

Васиљевића Сава Стојановић, имате ли питања? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Само једно питање. 
 
Председник већа:   Изволте. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Да ли се сећате на том назовимо га списку, како сте 

поменули, било више лица за које је тражено да се изјасните да сте их видели или? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Ја списам нисам могао да... 
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Адвокат Сава Стојановић: Или имена тих лица, да ли је било више лица 
помињано или? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Не, био је списак, био је списак, имена нисам имао 

прилику да прочитам. 
 
Адвокат Сава Стојановић: А било је више лица на том списку? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да, да. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Добро, хвала. 
 
Председник већа:   Бранилац Душка Васиљевића, адвокат Небојша Перовић. Да 

ли имате питања? Добро. Бранилац оптуженог Јована Липовца, Ђорђе Дозет? Драгане 
Ђекић, Горан Нинић? 

 
Адвокат Горан Нинић:  Добар дан. Госпине Вранићу, реците, рекли сте нам 

мало пре да уколико уђе војна полиција Војске Републике Српске да им пружите 
асистенцију. Од кога сте добили тај налог? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Па у служби, ја мислим да је то у списима вашим, 

да имате тај патролни, ми смо то добили из службе наше. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Кад сте добили тај налог, пре пута, пошто, или да 

прецизирам питање, да ли сте ви знали тачно, пошто чујем да сте тражили укрштање са 
другим возом, да ли сте ви знали тачно докле путујете са тим возом? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Не. Ми смо требали. 
 
Адвокат Горан Нинић:  А кад сте добили налог...Да повежем само питање па 

одговорите на све. А кад сте добили налог да пружите асистенцију војној полицији 
Репуоблике Српске? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Пред сам полазак на службу, значи ето колико је то 

можда било, пола сата долазимо раније на службу, и сваки пут када смо одлазили 
добијали смо те патролне листове, значи конкретне задатке које радимо, и то није био 
само тај дан, него то се, тај задатак се налазио свакодневно.  Значи свака патрола је 
имала тај конкртан задатак, значи да се омогући асистенција, и да ми не предузимамо 
никакве мере и радње на територији Републике Српске или односно тај БиХ, не могу да 
се сетим сада да ли је то била још увек целовита Босна и Херцеговина или се Република 
Српска одвојила од, углавном значи... 

 
Председник већа:   Само да се надовежем колега на ваше питање, кад кажете да 

сте добили тај налог за асистенцију, то није било само за овај воз, него и претходно уз 
налоге сте добијали јел? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Да, па да, сви. 
 
Председник већа:  Значи то је било и пре, то ме само... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Хтео сам да резимирам. 
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Председник већа:   Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли то значи да су све патроле без обзира у који воз и 

докле иду имале такав налог? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да. Ја могу да вам кажем само, извињавам се... 
 
Председник већа:   Добро, нема потребе само то. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Око те теме нема потребе даље значи нисте, пошто се 

потенцира да сте ви имали неке специјалне налоге и тако, то вам је било уобичајено. 
 
Председник већа:   Значи то је било и раније, добро. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  И само ми реците једну ствар, пошто сте, објаснили сте 

нам своје поступање кад је воз заустављен, да ли је међу лицима која су тад вршила, 
које су уопште срели на тој локацији у Штрпцима на железничкој станици, која су била 
униформисана, да ли је било неко женско лице? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  У униформи? 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да, у тој групи која је зауставила, која је била код шефа 

станице, која је чекала испред, која је изводила, која, било шта од тога што сте нам 
рекли да сте видели? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Нисам, нисам је видео, не могу, никада, ово први 

поут чујем сада, заиста нисам. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Е хвала вам. 
 
Председник већа:  Добро. Само једно питање ја ћу да се надовежем на браниоце. 

Кад кажете била је та група, колико је то било тих униформисаних који су око воза 
били, мислим оријентационо, знам да не можете да, у том шоку нисте бројали то, него 
овако оријентационо јел можете да се сетите колико је било људи? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Па ја, мени је у првом моменту личило да је то 

можда једна чета, да их је не знам, оно, да су 50, да је 40, да је 30, да ја могу само да 
кажем да можда је ту било и много мање људи, ја сам стварно био у шоку и у страху, у 
великом страху, јер не знајући прво ми смо хтели да поступимо ту, не знајући са ким 
имамо посла, а имамо овамо упозорења значи да на тој територији не предузимамо 
ништа, осим ван воза, само у возу и ми смо покушавали, ја када сам да не кажем да 
нисам у једом моменту сазнао да они одводе муслимане, али не знам, не знајући због 
чега их воде и да ли су они држављани Републике Српске и да ли су они војни бегунци 
или нису, то заиста нисам знао. 

 
Председник већа: Још једно питање. Да ли су међу тим лицима која су 

изводили, јесу ли били искључиво мушкарци, јесу ли изводили неку жену можда из 
воза? Оно што сте ви видели. 
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Сведок Мирослав Вранић:   Рекао сам вам да су покушали Санију Зупчевић да 
изведу. 

 
Председник већа:   Добро, изузев ње која је хтела да иде за мужем. За друге? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Јесу, ја мислим да јесу још покушали једну жену, а 

сад да ли је она српкиња, муслиманка, њен идентитет нисам видео, као што нисам ни 
документе значи од госпође Саније Зупчевић видео, него касније када је, када су, од 
колеге сам сазнао да се она тако зове и тако даље, и касније у овим предистражним 
поступцима и на суђењима сам јасно јел препознао да је то она, знам, мени стварно 
кажем је врло тешко, о судбини тих људи, значи ти људи ту, у том возу, значи нико од 
тих како их већ зовемо паравојних формација, нико није вршио никакво насиље, нико 
никога није ударио, нико никоме није претио. Да сам ја чуо било шта, значи нико значи 
малтретиран није, и ми смо видели да су одвођени ка овој, ка месту Отправник, и 
причало се да је био неки камион, на тој станици је био неки камион, али то је био 
камион који сам ја видео, али тај камион је стајао можда и дан данас стоји, не знам, то је 
неки покварен камион који је тамо стајао. Ја тај камион сам видео, друго ништа нисам 
видео, ни где су их одвели, ни у шта су их, чиме су их транспортовали, и о судбини тих 
људи апсолутно ништа не знам, кажем, све што сам сазнао, сазнао сам из медија, чуо 
сам у медијима и мени кажем као човеку је врло жао, због свега тога што се десило, и 
кажем вам 27 година је сада, ја могу сада овде, ево попио сам три лека пред улазак овде, 
да добијем инфаркт, мислим стварно ван себе сам ових дана и тако даље. 

 
Председник већа:   Добро, смирите се, полако, немојте, само мало полако. Дозет 

јел имате питања? Реците. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ја немам питања, ја бих имао предлог.  
 
Председник већа:   Сачекајте с предлогом да прво видимо да ли оптужени имају 

питања, па ћете ви онда предлог. Да ли имају оптужени питања за овог сведока? Не. 
Има ли још неко питања за овог сведока? Изволте. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јасно је у његовом исказу у истрази али ја 

ћу данас поново то да питам, кад су вас то питали ко је да препознате ко је био међу тим 
униформисаним, кажете вршили су притисак. Кад је то било, које године је то било? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Ја се сећам да, значи одма након, сад после ког 

времена, ми смо давали, колега и ја смо давали, па не знам, ја мислим да сам дао преко, 
нећу да слажем, али преко сто изјава. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел ово било '93., које је то године било? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Одмах након тога. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала вам. 
 
Председник већа:   Након догађаја јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Одмах након тога, и знам да смо отишли значи 

након догађаја, ми смо покушали да телефоном обавестимо са станице, међутим тај са 
пушкомитраљезом је био горе, и не знам неко од тих је извадио службену легитимацији 
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и рекао момци ви радите ваш посао, а ми свој, и ми смо одатле отишли, и у Прибоју смо 
одмах са станице обавестили надређене старешине и обавестили Станицу полиције у 
Прибоју, и знам да је истог момента дигнута јединица. 

 
Председник већа:   Добро, а реците ми тај кад кажете што вам је рекао, извадио 

ту легитимацију, јесте ли погледали, каква је то легитимација? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Па иста као наша, али ми се чини да, сад како да 

вам кажем, значи полицијска легитимација, али нисам ја могао, кажем вам они су сви 
стајали отприлике, сви ти момци који нису изгледали значи обријано, који су сви имали 
можда неке браде, мало су маскирани, имали су неких разних капа, нису били 
једнобразно обучени, и увек су гледали да их не видим овако лицем у лице. 

 
Председник већа:   Нису гледали директно очи у очи? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Не, не. 
 
Председник већа:   Дозет изволте. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ја предлажем да дозволите Јовану Липовцу да уђе у 

судницу, да га сведок погледа и да одговори да ли је међу тим лицима, а видимо да је 
био и у возу и испред воза, око воза, до станице саме, да ли је међу тим лицима које је 
тад видео био неко физичке констутиције Јована Липовца. 

 
Председник већа: Добро. Ајте Липовац изађите овде. Може да погледа. Станите 

ту мало, е ту. Погледајте Вранићу Липовца, да ли се сећате можда да је био овакав 
човек, ове грађе и? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Оволико низак човек ја нисам заиста, извињавам се. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Али заиста су били сви момци или људи, како већ 

су били онако више... 
 
Председник већа:   Виши јел? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Не, не, заиста, јако ми је жао, али да баш низак 

човек овако, нисам. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Захваљујем, немам више питања. 
 
Председник већа:   Добро. Вратите се Липовац. Имате ли још нешто да кажете? 

Ви сте дошли одакле, из Ужица, јел тако? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Јесте. 
 
Председник већа:  Дошли сте својим колима? 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Јесте. 
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Председник већа:  Само да видимо, својим колима за гориво и путарину укупно 
5.840,00 динара, пет хиљада гориво и 420 пута 2 то је 840 путарина, толико тражите јел? 

 
Сведок Мирослав Вранић:  Ма не, мислим мени ће требати мало више горива, 

али нема везе, није. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Сведок тражи трошкове на име доласка сопственим возилом из Ужица до 

Београда и натраг за гориво и путарину, у укупном износу од 5.840,00 динара, па веће 
доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Досуђују се трошкови сведоку Мирославу Вранићу на име горива и путарине у 

износу од 5.840,00 динара. 
 
Вранићу то ћете регулисати сад са нашом службом ове трошкове, личну карту 

сам вам вратила. Хвала вам лепо што сте дошли. Пријатно и довиђења. 
 
Сведок Мирослав Вранић:  Довиђења. 
 
Председник већа:  Зовите ми сведока Крсту Папића. Добар дан. Ви сте Крста 

Папић јел? 
 
Сведок Крста Папић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Пред судом се налази сведок Крста Папић чији се идентитет утврђује увидом у 

личну карту Полицијске станице Гроцка, регистарски број 007063911.  
 
Папићу ви ћете данас овде бити испитани као сведок. Ради се о догађају '93. 

године, о отмици путника из воза Београд-Бар у станици Штрпци, али пре него што 
кренемо да разговарамо о томе, само да видим ваше личне податке. Ви сте овде давали 
исказ пред тужиоцем за ратне злочине на записнику од 30. децембра 2014. године, и 
тада сте давали личне податке. Јесу ли вам исти лични подаци? 

 
Сведок Крста Папић:   Нису. 
 
Председник већа:  Има неких измена? 
 
Сведок Крсто Папић:   Има. 
 
Председник већа:  Ајте онда само ми реците у чему су измене? 
 
Сведок Крста Папић:   Само улица, Расинска број 6. 
 
Председник већа:   То је адреса становања? 
 
Сведок Крста Папић:  Да, да. 
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Председник већа:  
 
Са личним подацима као на записнику пред тужиоцем за ратне злочине КТИ број 

2/14 од 30.12.2014. године, с тим што додаје да му је сад адреса пребивалишта, јел то 
Београд? 

 
Сведок Крста Папић:  Да, Винча. 
 
Председник већа:   Београд-Винча, улица Расинска број. 
 
Сведок Крста Папић:   6. 
 
Председник већа: 6. Добро. Дакле, бићете саслушани као сведок, пре него што 

кренемо, само да ми кажете да ли познајете овде оптужене, ја ћу вам прочитати њихова 
имена, а ви ћете ми рећи кога од њих познајете и да ли сте са неким у сродству или 
завади. Гојко Лукић? 

 
Сведок Крста Папић:  Њега познајем, а нисмо у сродству. 
 
Председник већа:   Нисте у сродству. У завади? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
 
Председник већа:   Добро. Љубиша Васиљевић? 
 
Сведок Крста Папић:  Љубишу не познајем, видео сам га два пута у Вишеград 

два, три пута, тако да га... 
 
Председник већа:  Добро. Нисте у завади, у сродству? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
 
Председник већа:   Душко Васиљевић? 
 
Сведок Крста Папић:   Исто не познајем. 
 
Председник већа:   Нисте у завади, у сродству? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
 
Председник већа:   Јован Липовац? 
 
Сведок Крста Папић:   Јована сам виђао исто у Вишеграду, у пар наврата, значи 

врло мало га познајем. 
 
Председник већа:  Јел нисте у завади, у сродству? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
 
Председник већа:   Добро. Драгана Ђекић? 
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Сведок Крста Папић: Драгану сам исто видео у Вишеграду, али пар пута, нисам 

је познавао, нити је познајем и даље. 
 
Председник већа:   Нисте у завади, сродству? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не. 
 
Председник већа:   Добро. Ви као сведок се упозоравате у смислу члана 95 ЗКП-

а, да сте дужни да говорите истину, да не смете ништа да прећутите, а затим се 
упозоравате да давање лажног исказа представља кривично дело, такође као сведок 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 је прихватате. „Заклињем се својм 
чашћу да ћу о свему што будем питан говорити само истину и да ништа од онога што 
ми је познато нећу прећутати“. Јел прихватате? 

 
Сведок Крста Папић:   Прихватам. 
 
Председник већа: Добро. Крсто, Ви сте давали овде исказ пред тужиоцем за 

ратне злочине у вези овог догађаја на записнику од 30. децембра 2014. године. Да ли ви 
остајете при том исказу? 

 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Председник већа:   Остајете? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Председник већа:   Добро.  
 
Сведок Крста Папић:   Ја не могу да се сетим тачно... 
 
Председник већа:  Добро. Пошто вас је тужилац предложио, овде као сведока, 

ево он ће вам прво постављати питања, па ће онда браниоци, оптужени, веће и тако 
даље. Изволте тужиоче. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добар дан.  
 
Сведок Крста Папић:   Добар дан. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Обзиром да сведок остаје у свему при 

ономе што је дао 30. децембра 2014. године, ја немама питања, и хвала вам што сте 
дошли. 

 
Председник већа: Добро. Пуномоћник оштећених? Сачекајте. Пуномоћник 

оштећених? Немате. Реците Нинићу.  
 
Адвокат Горан Нинић:  Хтео сам да поставим питања, пошто колега Санковића 

који је на реду, па пре њега само да ја... 
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Председник већа:   Аха, хоћете ви па... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да, да. 
 
Председник већа: Добро, а јел има Санковић питања. А изволте онда Нинићу, 

ајде.  
 
Адвокат Горан Нинић:  Господине Папићу, ја сам адвокат Горан Нинић. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините, извините, нисам разумео само 

зашто не иде редом. Мислим може ако су се договорили. 
 
Председник већа:   Па добро, ако су се договорили у реду. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ако тужиоцу значи, кренућемо редом, пошто.... 
 
Председник већа:   Не, добро, нећемо да полемишемо, ајде. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Је он пропустио директно испитивање, онда бих ја 

кренуо са, мада тако закон не каже. 
 
Председник већа: Добро, ајте, Нинићу, ајте нећемо да сад полемишемо, изволте. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Господине Папићу, реците ми где сте ви били '92., 

односно '93., и на који начин сте били ангажовани у рату у Босни? 
 
Сведок Крста Папић:   Био сам у Вишеграду. 
 
Председник већа:   Окрените се према мени да би се снимило и да би вас боље 

чула. 
 
Сведок Крста Папић:  Добро. Био сам... 
 
Председник већа:   Ево имате монитор па можете да гледате све. 
 
Сведок Крста Папић: ...у Вишеграду, не знам шта вас све занима. На којој 

функцији? Био сам војник. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли сте били ратно ангажовани? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Шта је била ваша дужност. 
 
Сведок Крста Папић: Ја сам био командант батаљона, Првог батаљона 

Вишеградске бригаде. Лаке Вишеградске бригаде. 
 
Адвокат Горан Нинић: Која је била територија коју је ваша јединица 

покривала? 
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Сведок Крста Папић: Територија коју је моја јединица покривала је линија 
одговорности, значи према Жепи, према Горажду и према Босанској Јадрани, то је 
према граници Србија, не  зона одговорности, батаљон нема зону одговорности, него 
има линију одговорности. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Добро, да ли је у вашу зону одговорности спадало и 

место Прелово? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли је школа у Прелову, да ли вам је познато да се у 

Прелову налази школа? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, познато ми је, ако није место Прелово значи није ни 

школа у Прелову. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Нисам вас. Хтео сам да вас питам да ли су у школи у 

Прелову били смештени одређене позадинске формације јединице? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, само један период, '92.године био је један вод за 

заштиту становништва, то је испред Вишеградске бригаде и он он је мислим само 
'92.године ту фунционисао, а иначе војске у Прелову није било. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Питао сам за позадински и....али се нисам добро 

изразио, помоћни технички, да ли је тамо била нека кухиња? 
 
Сведок Крста Папић:   Кухиња је била, да, у почетку је била на самој линији, 

међутим та кухиња на самој линији стварала је неке додатне проблеме, скупљање војске 
и тако даље, и онда смо је вратили из безбедносних разлога у Прелово, то је неких 10 до 
12 километара у слободној територији.  И био је један део везе, те везе који је покривао 
конкретан простор према Вишеграду, према Горажду и тај део према Жепи. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Ја бих хтео само да прођем кроз неколико тема. Ајде да 

кренемо са првом темом. Каква су уопште ваша сазнања у вези са отмицом путника из 
воза у Штрпцима, са те позиције у којој се налазите у том периоду? 

 
Сведок Крста Папић:   Па тад кад су доведени у школу у Прелову, ја сам дошао, 

не знам после пар сати, пошто сам ишао у команду Вишеграда да поднесем неки 
извештај, и онда сам свратио у Прелово ту. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Хоћете нам појаснити. 
 
Сведок Крста Папић:   А иначе и кућа је моја ту у Прелову па због тога. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Е хоћете нам појаснити како долази до вашег доласка 

до школе у Прелову, хоћете мало детаљније то да нам објасните? 
 
Сведок Крста Папић:   Може. Ја сам пошто у мојој кући, значи моја кућа је у 

Прелову, ту баш изнад школе, живео је само отац, супруга ми је радила у Дому здраља и 
она је живела у Вишеграду, у граду, због путовања, није било превоза и тако даље. А 
деца су ми била овде у Београду са бабом, и ја ту свратим кад сам слободан и у пролазу, 
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у команду, истуширам се, променим гардеробу и наставим својим путем. То вече сам 
свратио пошто је мој возач тадашњи Душко Божић био зет тог мог стрица, даљњег 
стрица, са њим свратио ту да се он истушира код свог таста,  и ту сам пио кафу и тад се, 
тад је неко дошао да позове Косту тог мог стрица, и он је изашао, нисам ни знао зашто, 
ни шта је, и тако даље, кад се вратио после не знам неких 15, 20 минута, рекао је да је 
извлачио неки камион са неким муслиманима, да је Милан Лукић са својом групом 
довео неке муслимане. После тога, да ли вас даље занима? 

 
Адвокат Горан Нинић:  Да, да. И шта се дешава након тога? 
 
Сведок Крста Папић:   После тога, ја пошто се мој возач туширао ту, ја сам 

пешке, а није далеко, отишао према школи.  
 
Адвокат Горан Нинић:  Само на моменат да вас прекинем. Хоћете ли нам 

објаснити како је, да ли у то време у Прелову има електричне енергије? Да ли има 
струје тада када ви стајете да се код вашег стрица? 

 
Сведок Крста Папић:   Ја мислим да је било, али не могу да тврдим. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли је било осветљење испред школе? 
 
Сведок Крста Папић:   Ја мислим да је било, сад да вам кажем, не могу да 

тврдим. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Објасните нам онда део како ви долазите до школе и 

шта се дешава? 
 
Сведок Крста Папић:   Па долазим пешке до школе и било је ту пар аутомобила 

испред, један камион и пар путничких аутомобила, нормално улазим на врата, на 
вратима су стојали неки људи које ја нисам познавао, људи који су мало били 
запуштени и са косом и брадом и тако даље. Улазим у школу, пошто је тај део везе био 
горе на спрату, пролазим кроз ходник, и идем горе директно. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Кад кажете идем горе директно, где идете горе 

директно и зашто идете горе директно? 
 
Сведок Крста Папић:   Па горе... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Шта има ту? 
 
Сведок Крста Папић:   Горе је био део везе који је покривао, мало пре сам и 

рекао, идем код везисте да видим да ли има нешто у међувремену да се десило, пошто 
он покрива комплетно подручје са везом, тако ето то чисто информативо, значи, а 
уједно и да видим шта се то дешава.  

 
Адвокат Горан Нинић:  Кад ви улазите, ако могу да вас прекинем, да сад не би 

смо комплетно. Кад ви улазите у школу, кажете видите неке људе запуштене, ко су ти 
људи, јел ви те људе познајете? 

 
Сведок Крста Папић:   Не.  
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Адвокат Горан Нинић:  Кад даље идете ходником, претпостављам да се улази у 
ходник па горе на спрат како сам разумео? 

 
Сведок Крста Папић:   Да, јесте. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли ви ту затичете неке људе које познајете? 
 
Сведок Крста Папић:   У ходнику не знам, било је можда пар људи, али не могу 

да се сетим да ли је била Станица куварица, Митрашин Глишић који је био помоћни 
радник, ту и, они су ту били. 

 
Адвокат Горан Нинић:  И наставите, прекинуо сам вас код оног дела кад се 

пењете. 
 
Сведок Крста Папић: Да, и улазим у учионицу у којој је била веза, ту су исто 

били људи ти које ја не познајем, и Милан Лукић горе.  Не, није он био, мислим да је 
касније дошао.  

 
Адвокат Горан Нинић:  Шта се дешава након тога? 
 
Сведок Крста Папић: Кад је он дошао, прво сам са везистом причао, он је био 

мало изгубљен, мислим да је био Уча Драган Симић или неко други, сад не могу да се 
сетим, он је то негирао, касније је негирао да он није био ту, да је био неки други, али 
небитно мислим ко је био, за мене небитно ко је био од везиста, само сам га питао шта 
се дешава, слегнуо је раменима и каже дошли су ови људи које ни он није познавао, 
касније долази Милан и укратко мислим разговор је текао, Милане шта се дешава, шта 
радиш, каже гледај своја посла. 

 
Председник већа:  То ви питате Милана? 
 
Сведок Крста Папић: Ја питам њега. Гледај своја посла, то што се дешава 

дешава се и тако даље, не могу да се сетим тачно конверзација каква је била, отприлике 
то је, ја сам се задржао ту двадесетак минута, значи од мог доласка, проласка горе до 
учионице и можда у учинионици и све и тако да се нисам много ту задржавао, и чак 
нисам продужио према граду, јер су избацили одма двојицу људи тамо, тај део где се 
излази из школе према, на тај магистрални пут, онде су била двојица људи, мислим да 
би ме ликвидирали да сам кренуо ка граду и тако даље. 

 
Председник већа:   Према Вишеграду јел? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, према, него сам се вратио, вратио сам се на подручје 

Прве чете на линију одговорности Прве чете, и онда сам покушао везом да обавестим, 
нешто веза није била добра, па сам успео преко неке базичне станице коју смо имали 
горе према Тари негде, на том граничном делу да добијем МУП и обавестио сам њих о 
томе. То је отприлике укратко. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Господине Папићу, ја вас нећу даље испитивати у вези 

са вашим даљим активностима, с обзиром да сам упознат да сте ви са тужилаштвом за 
ратне злочине, додуше у Босни и Херцеговини склопили споразум, делимични додуше 
споразум у односу на ваше активности на подручју села Мушићи, тако да вас ја нећу 
уводити сада у инкриминацију да Ви сами себе не би оптуживали. 
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Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ја вас у том правцу нећу даље питати. Друга тема сад 

на коју би са вама разговарао то је колико сте ви изјава укупно, и колико сте пута 
саслушавани у вези са овим наводима, пред разним органима, да ли можете да се 
сетите? 

 
Сведок Крста Папић:   Па доста, доста пута. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Кад тачно? 
 
Сведок Крста Папић:   Не могу тачно да се сетим, али то... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Два, пет, 17, 105, како? 
 
Сведок Крста Папић:  Па једно 20 пута. 
 
Адвокат Горан Нинић:  20 пута? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Реците ми колико пута сте са тужиоцима за ратне 

злочине Републике Србије обаљали разговор? 
 
Сведок Крста Папић:   Па значи можда двадесетак пута. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Извините нисам био прецизан, мало пре сам вас питао 

пошто знам да сте имали контакте и са тужиоцем Џервином Пашићем. 
 
Сведок Крста Папић:   Тако је, тако је. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Из Босне и Херцеговине. 
 
Сведок Крста Папић:   Тако је. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ја сад покушавам да одвојим овај део који је јако битан 

за нас, а то је колико сте отприлике имали састанака, односно колико сте пута били 
позивани у Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије? 

 
Сведок Крста Папић:   Па можда за ове две године, можда двадесетак пута. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Двадесетак пута? 
 
Сведок Крста Папић:   Тако да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Колико пута, колико сте ви изјава потписаних за тих 

двадесетак позива имате, да ли знате колико сте изјава уопште потписали? 
 
Сведок Крста Папић:   Не сећам се, ја се сећам једне, једне изјаве која је била у 

децембру. 
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Адвокат Горан Нинић:  Једне. А како, шта сте радили на осталим састанцима, 

тим по позивима, шта се дешавало ту, кад нисте дали... Да ли је било снимано на неки 
начин, да ли је био забележен тај ваш контакт са тужиоцима? 

 
Сведок Крста Папић:   То ја, са... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Са тужиоцима, да. 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли је постојало снимање? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не, то ја не знам. То ја не знам. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Хоћете нам рећи, ја сад имам ваше изјаве из Републике 

Босне и Херцеговине, да ли је неко вас у том периоду вршио одређени притисак у 
смислу давања изјаве у одређеном правцу према одређеним именима? 
 

Сведок Крста Папић: Јесте, јесте. Џервин Пашић у амбасади Босне и 
Херцеговине.  

 
Адвокат Горан Нинић:  Добро. А да ли ја грешим ако цитирам вашу изјаву у 

којој кажете у тужилаштву за ратне злочине Србије, приликом изјаве у тужилаштву 
мени су донели списак људи који... 

 
Председник већа:   Чекајте, која је то изјава тачно, пасус... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините у којој изјави то пише. Извините 

у којој... 
 
Председник већа:  Полако тужиоче, молим вас. Тачно коју цитирате, записник, 

датум и која страна. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ево само да објасним. Ово је изјава Крсте Папића дата 

28.10.2016., пред судом за ранте злочине Босне и Херцеговине.  
 
Председник већа:   У ком је то предмету? 
 
Адвокат Горан Нинић:  У предмету против окривљених... 
 
Председник већа:   Али ми ту изјаву немамо у нашем... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Само моменат судија, с обзиром да ја питам сведока да 

ли ја грешим ако изјавим, јер ја ћу, то ће бити мој предлог, ако кажем да је он то 
изјавио, ја му не предочавам, не цитирам... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Већ је предочено. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Према томе ја сам у фази испитивања, кад би чак могао 

да му постављам и сугестивна питања, али с обзиром да је тужилац своје директно 
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испитивање завршио својим актом којим јесте. према томе ја на врло коректан начин 
покушавам сада сведока да подсетим с обзиром да ви немате, а не мислим да треба да 
имате, ви треба да стекнете утисак на крају из свега овога, то ћемо прибавити и уложити 
у списе предмета, надам се по службеној дужности. Ја сада покушавам од сведока да с 
обзиром да је рекао и рекао је Џервин Пашић, ја га сада питам да ли је тачно и да ли ја 
грешим да је он 28.10.2016.године у Сарајеву по истом овом предмету. Да ли сте 
сведочили 28.10.2016., у Сарајеву, односно у Београду видео линком? 

 
Сведок Крста Папић:   У Београду видео линком, да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Према Сарајеву? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Горан Нинић: Јесте. Да ли сте наставили то сведочење 

07.11.2016.године на исти начин? 
 
Сведок Крста Папић:   Два дана је. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Два пута. 
 
Сведок Крста Папић:   Два пута, два пута, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли грешим ако тврдим да сте у тој изјави изјавили да 

су вам у тужилаштву донели списак људи који морају да буду присутни, да сте рекли у 
тој изјави? 

 
Сведок Крста Папић:   Да, то је било у амбасади кад ми је Џервин Пашић рекао 

од ових 30 људи који су били на списку било би добро за мене да кажем бар десет 
имена одређених људи.  

 
Адвокат Горан Нинић:  Да вас подсетим, да ли грешим ако кажем да сте у тој 

изјави рекли у Устаничкој су ми дали списак, био сам у страху од кривичног гоњења? 
 
Сведок Крста Папић:   Било је спискова, али ме нису ни присиљавали, питали 

су ме само да ли познајеш одређене људе и тако даље, по овом списку. Нисам имао 
проблема, тих проблема овде. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Та изјава ће бити прибављена и ја сад само вас питам у 

односу на ово што сада кажете...Тужилац има приговор. 
 
Председник већа: Сачекајте молим вас да чујем браниоца, само мало. 

Наставите. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли у тој изјави ви кажете ја у овом процесу нисам 

био добровољан? 
 
Сведок Крста Папић:   Па нисам. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли кажете комплетно моје испитивање је водило ка 

томе да су ме условљавали? 
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Сведок Крста Папић:   Па тако ми је деловало, тако ми је деловало. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Хоћете мало да нам појасните шта вам је то деловало, 

на који начин сте ви то доживели? 
 
Сведок Крста Папић: Оно што сам ја схватио, цео поступак, поготово 

Тужилаштво Босне и Херцеговине желело је да у овај случај увуче Војску Републике 
Српске која није имала никакве везе и Луку Драгичевића, као команданта, и мене као 
команданта батаљона,  и свих тих војника. Ако је неко добровољно, или кад је био 
слободан учествовао у томе ја не знам то, то је његова лична одговорност. Међутим, цео 
поступак се сводио жали боже жртава, и моје искрено жаљење према тим људима који 
су недужни убијени, али Тужилаштво Босне и Херцеговине је само желело да овај 
поступак води да укључе Војску Републике Српске, једини циљ им је то био, ништа 
друго. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Добро. Кажите ви мени с обзиром да је то Тужилаштво 

Републике Босне и Херцеговине, реците како сте ви уопште отишли у Амбасаду 
Републике Босне и Херцеговине, ко вас је позвао, где сте били и на који начин сте 
отишли до Амбасаде Републике Босне и Херцеговине? 

 
Сведок Крста Папић:   Из овог суда су ме одвезли, неко ме одвезо. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Из ког суда, реците ми ко вас је позвао одавде, где сте 

били? 
 
Сведок Крста Папић:  Био сам... 
 
Адвокат Горан Нинић: Јесу ли вас звали из Тужилаштва за ратне злочине 

Републике Србије? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, звали су ме. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли сте били у просторијама Тужилаштва за ратне 

злочине Републике Србије? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Пре него што сте отишли у амбасаду? 
 
Сведок Крста Папић:  Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Како сте отишли из Тужилаштва за ратне злочине 

Републике Србије у Амбасаду БиХ? 
 
Сведок Крста Папић:  Па одвезао ме ауто. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Чији ауто? 
 
Сведок Крста Папић:  Па не знам, нити сам питао,  нити знам чији је ауто. 
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Адвокат Горан Нинић:  Колико сте се, колико пута сте се ви видели укупно са 
тим тужиоцем Џервином Пашићем? 

 
Сведок Крста Папић:  У овом суду можда три, четири пута, не могу да будем 

прецизан, и у амбасади. 
 
Адвокат Горан Нинић: А колико пута сте се видели са Миољубом Виторовићем 

и Бруном Векарићем? 
 
Сведок Крста Папић:   Па можда двадесетак пута. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ко је онда ту вама давао спискове? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, овде... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините сад, мислим, ми смо се... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Чекајте, приговор је на шта сад. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па приговор је... 
 
Адвокат Горан Нинић:  На шта... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Упозорила ме је судија, ви уводите у 

поступак нешто што ми немамо, ја могу, ја вама могу да верујем, а могу и да вам не 
верујем, могу да помислим да сте нешто издвојили из контекста, да нешто нисте 
издвојили, да је нешто тачно и да није тачно. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Ја питам сведока да ли се сећа шта је рекао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па али, коме сад ми судимо овде, мислим 

коме судимо тужиоцима Србије, Босне и Херцеговине, коме судимо? 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да, да, за незаконито понашање. 
 
Председник већа: Добро, Нинићу сконцентришите се, сконцентришите се на 

поступак овде, то шта је рекао и тамо, ми немамо ту изјаву заиста, и ви сад предочавате. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Судија... 
 
Председник већа:  Знам, ви ћете то да предложите, кад будете предложили онда 

можемо.... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Не, не, ја не предочавам судија. 
 
Председник већа:   Али позивате се на ту изјаву. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ја испитујем сведока. 
 
Председник већа:   Па испитујете, али ја не могу, чекајте... 
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Адвокат Горан Нинић:  И кажем да ли грешим када кажем он каже грешите. 
 
Председник већа:   Ја не могу да знам шта ви испитујете.  
 
Адвокат Горан Нинић:  Или каже не грешите. 
 
Председник већа:   Не, молим вас сконцентришите се овде на поступак, не могу 

да знам сад шта пише у изјави, а ви питате да ли сте у тој изјави рекли, да ли је истина, 
ја не знам шта је. 

 
Адвокат Горан Нинић: Не, ја само кажем да ли грешим ако кажем приликом 

тога и тога... 
 
Председник већа:  Па то је то, па то је то. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Па није то то. 
 
Председник већа:  Па јесте. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Предочавање и цитирање. 
 
Председник већа: Не предочавате, али се позивате на ту изјаву, а та изјава 

нема... 
Адвокат Горан Нинић:  Судија, унакрсно смо, у унакрсном смо испитивању. 
 
Председник већа:  Па јесте у унакрсном али питајте овде. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Нема везе. 
 
Председник већа:  Ајде. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ајде. Реците ми да ли знате ко је Драгана Ђекић? 
 
Сведок Крста Папић:  Драгана Ђекић видео сам је у Вишеграду пар пута, рекао 

сам већ на почетку. 
 
Адвокат Горан Нинић:  На који начин су обављена та виђења, шта значи то 

видео сам је у Вишеграду више пута,  у пар наврата? 
 
Сведок Крста Папић: У пар наврата и једном на Рујиштима, на линији 

одговорности Прве чете. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли можете да ми појасните то видео сам је, да ли сте 

видели са пет метара, да ли сте седели с њом у друштву, да ли сте били у кафани? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, никада са њом ни у кафани.... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли сте, појасните шта значи то видео сам је пар пута, 

јесте ли имали неки контакт са њом? 
 
Сведок Крста Папић:   Не. 
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Адвокат Горан Нинић:  Не? 
 
Сведок Крста Папић:   Никад. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Никад? 
 
Сведок Крста Папић:  Никад. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Хоћете ми онда објаснити, ви сте овде изјавили да сте 

чули женски глас у ходнику? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  И рекли сте да је то Драганин глас, како сте...? 
 
Сведок Крста Папић:   Ја сам рекао могуће да је била Драгана... 
 
Адвокат Горан Нинић: Чекајте мало, само да ја завршим питање. Како сте 

могли да препознате глас некога с ким никад нисте реч проговорили? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Није рекао да никад није реч проговорио 

је, није рекао. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја сам покушао пет пута да видим која је врста контакта, 

да ли су седели некад, да ли су уопште и... 
 
Сведок Крста Папић:   Могу да објасним? 
 
Председник већа:   Сведок нека одговори. 
 
Сведок Крста Папић: Када сам имао разговор са Драганом. После мог 

рањавања мислим да сам био у Ужицу у болници и вратио сам се на положај, она је тад 
кад сам је затекао на линији одговорности Прве чете, ту питам командира чете која је 
ова особа, каже то је Драгана која је, не знам ни ја у којем статусу са Миланом Лукићем 
и тако даље, и тад сам питао и реко сам јој јел она војник није, и тад сам причао са њом, 
отићићете у команду, пријавите се команди тамо. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли могу да закључим... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Пустите га да заврши. 
 
Сведок Крста Папић: Да, и ако је распореде у Прву чету може да буде ту. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Чекајте да, ја постављам питања тужиоче. 
 
Председник већа: Чекајте, полако, полако Нинићу, човек одговара, пустите 

сведока да одговори. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Човек одговара ван питања. 
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Председник већа: Молим вас, немојте да вас опомињем, пустите сведока да 
одговори, снима се, а онда ћете ви поставити питање, јер не можемо час ви час он,  па се 
ништа не чује. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Добро. 
 
Председник већа:   Изволте. 
 
Сведок Крста Папић:   Тако да сам то једини контакт мој био са Драганом, а 

видео сам је у граду кад сам био слободан па сам отишао негде на пиће, и тако каже ево 
ту је и та Драгана која је дошла са Миланом, али то је било пар пута. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли могу из овога да закључим да сте ви први 

вербални контакт са Драганом Ђекић имали након догађаја у Штрпцима? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не, ја мислим да је то било пре тога. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Јесте ли ви били рањени пре или после? 
 
Сведок Крста Папић:   Пре, пре. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Пре сте били рањени? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да, ја сам био рањен у августу '92., '92., ето. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Па какав сте онда посао имали са Драганом у то доба? 
 
Сведок Крста Папић: Па била је тамо где није требала да буде, ето то 

једноставно... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Е ајмо сад овако. Ја вас питам поново да ли је вама 

сугерисано да се име Драгане Ђекић, подсећам вас да сте овде под заклетвом и нећу 
више пазити на вашу криминацију, да ли је вама сугерисано да се име Драгане Ђекић 
нађе на списку лица који су били и да ли су они били у оквиру тих тридесетак лица за 
које сте нам сведочили да се налазе? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Каквим тридесетак лица, извините. 
 
Председник већа:  Тужиоче молим вас пустите, немојте да добацујете. Да чујем. 
 
Сведок Крста Папић:  За Драгану ми није било сугерисано, сугерисано ми је 

било за људе који су били припадници Војске Републике Српске, а не од овог 
тужилаштва значи, него од Тужилаштва Босне и Херцеговине, то јест од Џервина 
Пашића.  

 
Адвокат Горан Нинић:  Прибавићемо изјаву која је сасвим супротна овоме што 

је данас и Џервину Пашићу одговорио да једно од лица које он не познаје, а... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, немојте, мислим... 
 
Председник већа:   Тужиоче пустите. 
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Адвокат Горан Нинић:  Молим вас, ја не знам, не знам... 
 
Председник већа:   Завршите браниоче. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Значи прибавићемо исказе из два, то је мој предлог, 

наравно након осталих бранилаца, и управо на контрадикторности, можда ћемо морати 
поново звати да нам објасни разлику на исказе, када је тужиоцу Џервину Пашићу 
објаснио да је једно од лица... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија извините, опет причамо о нечему 

што ми немамо и то ја схватам као претња... 
 
Председник већа:   Тужиоче молим вас седите да чујем... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја то разумем као претњу сведоку. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Јел` можете тужиоцу да запретите новчаном казном... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Он каже да ћемо прибавити, а суд није 

донео ту одлуку да прибави. 
 
Председник већа:   Тужиоче образлаже предлог. Реците. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Образлажем предлог из разлога што је... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Али сад је сведок, а сад је испитивање 

сведока нису предлози сада. 
 
Председник већа:   Добро, ево он ставља тај предлог. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Али он то намерно говори да би уплашио 

сведока. 
 
Председник већа:   Добро тужиоче. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Гледајте судија, морам да одговорим на ово, значи ја 

сведока не уводим у саму инкриминацију зато што он човек зна да је кривично 
одговоран и ја... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ево, ево... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ја га плашим, а тужилац га не плаши који га позива 

двадесет пута и разговара са њим без икаквог записника, и сада ја образлажем... 
 
Председник већа:   Добро то је сад..., чекајте, Нинићу, Нинићу то је коментар. 

Имате ли још птиања за сведока. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Имам... 
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Председник већа:   Ајде. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Имам образложење и разлику... 
 
Председник већа:   То ћете после, то ћете после имате ли питања. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Добро, добро. 
 
Председник већа:   Има ли још Санковић, има ли питања за сведока? 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ево имамо питања. 
 
Председник већа:   Да чујем. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Судија, ја морам пре постављања питања да кажем 

да ми имамо овде изјаву једну из Босне из тужилаштва, дакле нама треба континуитет у 
тим изјавама, а колико видим овај сведок је дао изјаву пред судом, дакле ми морамо да 
видимо и у тој изјави што је он причао да би упоредили са овим осталим изјавама. 

 
Председник већа:   Које је ваше питање сведоку? 
 
Адвокат Жељко Санковић: Моје питање сведоку јесте, ви сте рекли да сте били 

командант батаљона, ког батаљона? 
 
Сведок Крста Папић:   Првог батаљона лаке пешадијске бригаде Вишеграда. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Добро. Да ли је том батаљону био припадник и 

Драган Симић? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Жељко Санковић:   Где је Драган Симић, где је била та веза? 
 
Сведок Крста Папић:   У Прелови, у школи, они су се ту мењали... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ово су све питања која су већ постављана 

и дати одговори. 
 
Председник већа:  Добро, нека пита. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Судија, ја вас молим, сведок је рекао да та школа 

није припадала нити била под његовом одговорношћу. Тако. Сад он каже да је тамо 
била веза, и да је био тамо војник који је био под његовом одговорношћу. Да ли сте се 
ви у било ком поступку суочавали са овим Драганом Симићем? 

 
Сведок Крста Папић:   У ком смислу? 
 
Адвокат Жељко Санковић: Да ли сте имали суочење било какво везано са 

њим? 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија, све што је у списима... 
 
Сведок Крста Папић:  Везано за предмет или? 
 
Адвокат Жељко Санковић:   Везано за предмет. 
 
Сведок Крста Папић: Не, никад. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Све што је у списима ви имате и ту јасан 

одговор на ово питање. 
 
Председник већа:  Седите, нека пита. Да чујемо. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Реците ми да ли ви знате Душана Божића? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Председник већа:   Душана Божића. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Да ли сте, ви сте рекли да сте, у суштини, да ли сте 

ви било кад код њега кући се састали са њим и са неким из тужилаштва? 
 
Сведок Крста Папић:   Са Џервином Пашићем и његовом екипом. 
 
Адвокат Жељко Санковић:   Се се састали код њега? 
 
Сведок Крста Папић:  Да. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Добро. Јел био неко из Тужилаштва овде за ратне 

злочине? 
 
Сведок Крста Папић: Неко је био из полиције, или, не знам, не могу да се 

сетим. 
 
Адвокат Жељко Санковић:   Да ли је био тужилац Бруно Векарић? 
 
Сведок Крста Папић: Бруно Векарић мислим да није био, не могу да се сетим. 

Јесте, јесте, био је, јесте. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Да ли је био овде тужилац Виторовић? 
 
Сведок Крста Папић:   Виторовић да, Миша је био. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Да ли је нешто том приликом сугерисано Душану 

Божићу од стране тужилаштва? 
 
Сведок Крста Папић: Тад кад смо били заједно, тад није ништа, али касније ми 

је Душан рекао да су га водили негде на Устипрачу и тако даље, и тад су му сугерисали 
што шта.  Значи исто отприлике што и мени, али још горе њему. 
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Адвокат Жељко Санковић: Добро. Реците ми пошто ми у овим списима 
предмета имамо ваше две изјаве, значи изјаву коју сте дали Тужилаштву за ратне 
злочине Србије и изјаву коју сте дали Тужилаштву за ратне злочине Босне и 
Херцеговине. Да ли је вама познато у ком контексту у једној и у другој изјави сте 
спомињали Гојка Лукића, у ком контексту сте га спомињали? 

 
Сведок Крста Папић:   Не знам, не сећам се. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Да ли вам је познато шта сте причали у било којој 

од те две изјаве у погледу Гојка Лукића? 
 
Сведок Крста Папић: Гојко Лукић је била небитна особа и за Војску Републике 

Српске и за мене, и тако даље, једино што је био брат Милана Лукића, и знам да сам 
рекао да га нисам видео и знам од доста људи који су рекли да није учествовао у овоме. 

 
Адвокат Жељко Санковић: Да ли кад кажете сад да га нисте видели.... 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Да ли значи да тог критичног догађаја га нисте 

видели тамо у школи у Прелову? 
 
Сведок Крста Папић:   Нисам. 
 
Адвокат Жељко Санковић:  Немам више питања.  
 
Председник већа: Добро. Захваљујем се Санковићу. Има ли још ко од 

бранилаца? Дозет изволите. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ви сте рекли да сте у овом тужилаштву, претпостављам 

у овој згради били двадесетак пута. 
 
Сведок Крста Папић:   Тако. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  И да сте у тих двадесетак пута дали једну изјаву? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Шта сте радили осталих 19 пута? 
 
Сведок Крста Папић:   Па причао са господом из тужилаштва о том догађају где 

сам био, значи мој долазак од Костине куће до школе, у школи и тако даље, ето то. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  А јел ви можете протумачити сад суду овде због чега сте 

морали долазити двадесет пута да би сте им испричали један догађај? 
 
Сведок Крста Папић: Па ја мислим да је овај случај доста комплексан и обиман, 

и вероватно је тужилаштву требала било која чињеница која би указала на то дал се ја 
сећам овога, овога и тако даље, на извршиоце. 
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Адвокат Ђорђе Дозет: Ви сте овде рекли кад сте помињали мало пре, 
одговарали на питање колеге Нинића, поменувши Џервина Пашића, или Нермина, како 
се...Џервина јел, Пашића, да вам је он дао некакав списак па сте рекли па било је тих 
спискова и у овом тужилаштву. 

 
Сведок Крста Папић:   Било је приче о људима, и писања, али конкретно значи 

од овог тужилаштва нисам имао притисак да кажем да су ми донели списак и мораш 
рећи име тог, име тог, име тог и тако даље, него је било увек на фин и коректан начин, 
да ли је био присутан тај, да ли је био присутан тај и тако даље.  

 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли је ово што сте ви данас испричали у слободном 

изношењу, дакле кад сте причали шта се дешавало тад... 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Па сте рекли да први познати тамо који вам је, кога сте 

видели је била Станица и Митрашин Глишић па горе Учо који је касније негирао да је 
био? 

 
Сведок Крста Папић:   Станицу сам, не могу да се сетим верујте ми, огромна 

временска дистанца, да ли сам је видео када сам ишао горе на спрат или кад сам се 
враћао, значи... 

 
Адвокат Ђорђе Дозет:  С обзиром да сте сад поменули данас, кад не врши нико 

притисак на вас шта да кажете ни шта да не кажете, поменувши та три имена. Да ли 
онда могу да закључим да су једино та три имена којих се ви сад сећате и за кога 
сигурно тврдите да су били тамо? Дакле Станица, Учо... 

 
Сведок Крста Папић:    Не могу за Учу да тврдим... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  ОК, Станица, Учо, овај Митрашин и... 
 
Сведок Крста Папић:   Везиста, везиста, али било је тројица везисте који су се 

мењали. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  И Милан Лукић који је касније рекли сте ушао у вашу 

учиниоцу или канцеларију? 
 
Сведок Крста Папић:   Да, јесте, јесте, да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да ли то значи да никог другог нисте видели? 
 
Сведок Крста Папић:   У ходнику? У ходнику је било доста људи које ја нисам 

познавао. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Дакле, никог нисте познавали тамо? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не, те, значи у том парчету ходника кроз који сам 

прошао те људе нисам познавао. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Нисте познавали? 
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Сведок Крста Папић:   Да, то су били неки... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Кад сте се враћали... 
 
Сведок Крста Папић:   Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  И ишли према свом возилу, претпостављам заједно са 

Душком Божићем? 
 
Сведок Крста Папић:   Дошо сам пешке, а после је дошао Душко Божић и чекао 

ме доле... 
 
Председник већа:   Па кад се враћао са спрата, тад... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Са спрата дакле, да ли сте тад видели некога кога 

познајете, осим ово четворо које сте сад набројали? 
 
Сведок Крста Папић:  Ја мислим, али не могу да тврдим да сам видео Глишића, 

Станицу и везисту горе. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  И никог другог познатог? 
 
Сведок Крста Папић:  Од познатих не. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Захваљујем, немам више питања. 
 
Председник већа: Само да вам предочим апропо овог што питају браниоци. Сад 

вас је питао бранилац Санковић да ли сте видели тада Гојка Лукића. Ви сте рекли да 
нисте. 

 
Сведок Крста Папић:  Нисам. 
 
Председник већа:   Јел тако? 
 
Сведок Крста Папић:   Тако. 
 
Председник већа: Међутим, у изјави коју дајете пред тужилаштвом на 

записнику у децембру месецу 2014., ви овако кажете, цитирам ваш део исказа 
„приликом силаска са спрата у приземљу у ходнику сам видео Гојка Лукића како 
разговара са неким од војника, не сећам се с ким“.  

 
Адвокат Жељко Санковић:   Ја имам једну примедбу. Ако већ предочавате ту 

изјаву, ја вас молим да предочите и другу изјаву из Тужиалштва из Босне и 
Херцеговине. 

 
Председник већа:  Седите молим вас Санковићу, ја предочавам ову, а даље ћемо 

да видимо, седите. 
 
Адвокат Жељко Санковић:   Где он каже да није сигуран за Гојка Лукића. 
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Председник већа:  Седите Санковићу. Шта је тачно овде? 
 
Сведок Крста Папић:  Ја Гојка Лукића нисам видео. 
 
Председник већа:  Па знам, али што сте онда.... 
 
Сведок Крста Папић:   Могуће... 
 
Председник већа:  ... овако изјавили пред тужиоцем. 
 
Сведок Крста Папић:   Не знам, верујте ми да не знам. Не знам. 
 
Председник већа:  Да ли сте видели том приликом Јована Липовца? 
 
Сведок Крста Папић:  Јована Липовца и то сам Мирољубу говорио сто пута, не 

могу да се сетим, њега сам доста виђао у разним позицијама и на терену и тако даље, да 
ли је тог, значи не могу да гарантујем да ли је био тад ту или није, значи... 

 
Председник већа: Ви такође тад кажете „да ли у ходнику или ту испред сам 

видео Јована Липовца“. Говоримо за школу. 
 
Сведок Крста Папић:  Да, да, разумео сам потпуно. Кажем не могу да тврдим за 

Липовца, да ли сам га то вече видео или не. 
 
Председник већа:  Па да ли је тачно ово што сте рекли код тужиоца у децембру 

2014.? 
 
Сведок Крста Папић:   За Липовца ме питате? 
 
Председник већа:  Па целу изјаву и за Липовца, и за Лукића и за све ово што сте 

причали. 
 
Сведок Крста Папић:  Значи ја, ја не могу да се сетим шта сам рекао, кога сам 

видео кога нисам, али... 
 
Председник већа:  Ево ја вам управо предочавам и зато вас питам. 
 
Сведок Крста Папић:  ....тако да знам. Гојко Лукић он нигде није ишао да 

ратује. 
 
Председник већа:  Добро, је ли вама било свежије сећање децембра 2014., на 

овај догађај или сада 2019., после пет година од ове изјаве коју сте дали? 
 
Сведок Крста Папић:   Нити ми је било тад свеже ни сад верујте ми. То је била 

'93.година,  значи разлика је тих пет година. 
 
Председник већа: Има ли још питања браниоци? Има ли неко још? Сава 

Стојановић изволите. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Ви сте поменули да сте Љубишу Васиљевића видели 

два пута.  
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Сведок Крста Папић:   Тако. 
 
Адвокат Сава Стојановић:  Да ли можете време да определите отприлике кад је 

то било? 
 
Сведок Крста Папић: То је било пре овог случаја, то сам ја изјавио у 

тужилаштву, једина веза која везује мене и Васиљевића је њихов стриц који је радио са 
мојим покојним оцем у ПКБ-у, возачи су били. 

 
Адвокат Сава Стојановић:  Ви знате да су они из тог краја родом? 
 
Сведок Крста Папић:   Из приче значи, а ја те људе нити сам пре тога познавао, 

тад сам их упознао и видео их можда два пута. 
 
Адвокат Сава Стојановић:  Поменули сте да сте видели неко лице са штакама? 
 
Сведок Крста Папић: Један од њих је имао штаке, а кад сам га видео са 

штакама... 
 
Адвокат Сава Стојановић:  Не можете да определите? 
 
Сведок Крста Папић:  Не. 
 
Адвокат Сава Стојановић:  Хвала. 
 
Председник већа:   Захваљујем се колега Стојановићу. Колега Дозет изволите. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Дозет, допунско питање. Где се водила евиденција 

припадника ваше јединице, ко је то водио? 
 
Сведок Крста Папић:    У команди. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  У команди. Где се налазила команда? 
 
Сведок Крста Папић:    У Вишеграду. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  У Вишеграду? 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Уколико неко лице са војном књижицом документује да 

је био припадник ваше јединице, да ли то значи да је... оригиналан дакле војни 
докуменат нам предочи овде и каже ја сам био у том батаљону, да ли то значи да је он 
стварно био у том батаљону? 

 
Сведок Крста Папић:  Па нормално. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Да конкретизујем, да ли је Јован Липовац био у вашем 

батаљону? 
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Сведок Крста Папић:   Не знам, он је био, а када је примљен у батаљон то не 
знам стварно. 

 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Ко је био командир чете у којој су се налазила лица...? 
 
Сведок Крста Папић:    Милан Илић. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Микан Илић. 
 
Сведок Крста Папић:   Да, да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Дакле, ако Микан Илић тврди за некога да је био у 

његовој чети, да ли то значи да је то тачно? 
 
Сведок Крста Папић:    Па био је, нормално да је био, они то имају евиденцију. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Хвала. 
 
Председник већа:   Добро. Колега Перовић изволите. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Ви сте на почетку давања изјаве данас на питање 

председнице већа рекли да не познајете Душка Васиљевића. 
 
Сведок Крста Папић:  Да. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Јел остајете при томе? 
 
Сведок Крста Папић:   Да. Мислим ако је то познанство да се два пута смо се 

срели у граду, ако је то неко познанство. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  А како тада кад сте га срели знате да се ради о 

њему? 
 
Сведок Крста Папић:    Неко ми је рекао, Божић човек који је из истог села, мој 

возач. Значи неко ми је рекао ко је био са мном, а сад ко ми је рекао немам појма...не 
могу да... 

 
Адвокат Небојша Перовић:  Ви сада кад кажете два пута сте га срели. 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Да ли то подразумева уопште отприлике од неке 

'83., па до 2019? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Да сте га два пута срели? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, не у овим ратним годинама. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  А у ком периоду је то, јел можете да нам кажете? 
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Сведок Крста Папић:  '92., сигурно значи, '92. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Тако '92., сте га два пута срели? 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Отприлике питате а ко је ово? 
 
Сведок Крста Папић:   Не, нисам... 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Тај неко ко је поред вас каже вам то је тај, јел тако? 
 
Сведок Крста Папић:  Не, нисам га ни питао, нисам ја питао ко је, нити ме 

занима ко је ко кога ја не познајем, него чак мислим да смо ми ја, Душко и не знам још 
отишли на кафу и да су браћа Васиљевићи дошли ту и онда смо се... 

 
Адвокат Небојша Перовић:  То се све дешава 1992. године јел тако? 
 
Сведок Крста Папић:  Да, да, да. То је необавезно познанство, значи нисам ја 

ишо да се упознам ни са ким нити сам имао потребе да се упознам са било ким. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Добро. Хвала. 
 
Председник већа: Хвала Перовићу. Оптужени да ли имају питања за овог 

сведока? Само полако да видимо прво оптужене. Има ли пуномоћник оштећених 
питања? Не. Реците Нинићу. 

 
Адвокат Горан Нинић:  Да разјаснимо ову ситуацију око рањавања. Реците ми 

ви рекосте да сте рањени у августу '92? 
 
Сведок Крста Папић:   '92., да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ви тад сте се вратили на положај? 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Кад сте се вратили? 
 
Сведок Крста Папић:    Па можда после месец дана. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Значи у септембру сте били тамо? И кажете ми да сте 

тада имали контакте са Драганом? 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  А ако вам ја кажем да је Драгана неспорно дошла у 

јануару 1993., у Вишеград уопште, шта ви кажете где сте онда имали тај, где сте се ви 
то виђали са њом? 

 
Сведок Крста Папић:   На Рујишту, на... 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините шта значи неспорно, кад адвокат 
каже неспорно, шта то сада значи? 

 
Адвокат Горан Нинић:  Имамо изјаве свих... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Којих свих, којих свих? 
 
Адвокат Горан Нинић:  Управо у поступку који је тужилац водио пред 

тужилаштвом. 
 
Председник већа:   Добро, избришите то неспорно да је дошла у јануару '93., 

ајде. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Добро, '93. Где сте ви онда имали састанак кад нам 

кажете чим сам се вратио из болнице после рањавања ја сам видео њу и разговарао с 
њом? 

 
Сведок Крста Папић:  Значи понављам, ја сам Драгану видео на локалитету 

села Рујишта, где је била лоцирана Прва чета првог батаљона. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Када? 
 
Сведок Крста Папић:    Термин не знам, али мислим после мог рањавања да сам 

ја примио тад дужност, или у октобру, новембру не могу да се сетим. 
 
Председник већа:   Значи то је било после августа '93? 
 
Сведок Крста Папић:    После, тако... 
 
Председник већа:   Ако је рањен у августу. 
 
Сведок Крста Папић:    Да, да, или чак можда и после октобра '92. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Судија, он је рекао августа '92. 
 
Сведок Крста Папић:    Друге, да. 
 
Председник већа:   Друге, да, добро. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ми у списима имамо појављивање Драгане, и каже 

непосредно кад сам се вратио ја сам са њом обавио разговор. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ми имамо у списима долазак Драгане са групом у 

јануару '93. 
 
Председник већа:   Добро, он тако каже. 
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Сведок Крста Папић:    Јел могу само да појасним тај мој разговор. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Добро, ајмо даље, ајмо даље да ми не појашњавате само 

не интересују термини. Реците ми у моменту кад ви улазите у школу, пролазите кроз 
ходник идете горе, да ли негде видите Драгану Ђекић? 

 
Сведок Крста Папић:    Не, ја сам само чуо женски глас. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Чули сте женски глас? 
 
Сведок Крста Папић:    Да, и нисам рекао да сам видео Драгану. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Како опредељујете тај женски глас као Драганин глас? 
 
Сведок Крста Папић:  Неко ме питао да ли је могла да буде Драгана, могла је да 

буде Драгана. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Неко вас је питао да ли је то могла да буде Драгана? 
 
Сведок Крста Папић:    Да, да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ко може да буде тај неко ко вас пита да ли би то могла 

да буде Драгана, кад  кажете неко ме је питао да ли је то...? 
 
Сведок Крста Папић:    Па не знам, на овим саслушањима које сам имао. 
 
Адвокат Горан Нинић:  На саслушањима. 
 
Сведок Крста Папић:    Које сам имао двадесетак. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Да ли то значи да је неко из тужилаштва вама сугерисао 

па рекао да ли би то могла да буде Драгана? 
 
Сведок Крста Папић:   Па нормално, нисам причао... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Значи неко из тужилаштва вам је то рекао да би тај 

женски глас могао да буде Драгана? 
 
Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Хвала, немам питања. 
 
Председник већа:  Само да се надовежем на ово што бранилац каже. На 

записнику од 30. децембра 2014., када сте давали исказ пред тужилаштвом, ви кажете 
чуо сам женски глас и препознао сам Драганин глас. Тад не говорите да вам је неко 
сугерисао, него кажете препознао сам. Како сте је то препознали? 

 
Сведок Крста Папић:    Па не знам стварно. 
 
Председник већа:  Ви кажете чуо сам женски глас. 
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Сведок Крста Папић:    Да. 
 
Председник већа:   И препознао сам Драганин глас? 
 
Сведок Крста Папић:   То препознао, ја сам чуо женски глас, али препознао... 
 
Председник већа:  Добро. Само још једно питање. Душко Божић је био ваш 

возач у овом периоду? 
 
Сведок Крста Папић:   Тако је. 
 
Председник већа:   Након завршетка ових догађаја, када се  завршио рат и све, 

да ли сте ви нешто обавештавали Божића да дође на Златибор на неки разговор са 
тужиоцем? Са неким од тужилаца, било са овим из Босне, било са овим нашим из 
Србије? 

 
Сведок Крста Папић:    Он је био, а не могу да се сетим сад. 
 
Председник већа:   Он је ишао на тај разговор? Јел вам познато... 
 
Сведок Крста Папић:    Он је имао директан контакт, и ја нисам, није преко 

мене ништа ишло, тако да... 
 
Председник већа:   Нисте га ви обавештавали? 
 
Сведок Крста Папић:    Не. 
 
Председник већа:  Да треба да иде на разговор или нешто? 
 
Сведок Крста Папић:    Не. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Сведок Крста Папић:    Не могу да се сетим ја то. 
 
Председник већа:   Има ли још питања? Дозет да чујем? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет:  Судија ја немам питање за сведока, али очекујући да 

ћете ви поставити сведоку питање с обзиром на први одговор који је на ваше питање о 
чињеницама дао, а то је да ли остаје код исказа којег је дао на записник тог 30.децембра 
2014.године, а евидентно је да тај, да није остао, дакле да је потпуно изменио тај свој 
исказ, барем што сте лица тиче које је то, и ја сам, ја му верујем на ово што је рекао 
данас, и желим само да се констатује да он није остао код исказа од прве реченице. 

 
Председник већа:  Молим вас, то је све снимано, он говори и оно што је разлика 

ми га питамо, нема потребе да се констатује.  
 
Адвокат Душан Дозет: Захваљујем.  
 
Председник већа: Тужиоче хтели сте још неко питање.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Није питање, више је, мислим јесте 
питање, обзиром на ово данас, малопре што је господин Крста рекао да је он само чуо 
женски глас, а да му је неко сугерисао, па ево, сама Драгана Ђекић је била присутна 
приликом саслушања... 

 
Адвокат Горан Нинић: Шта се, шта се чита судија, дајте да чујемо шта се то 

коментарише и шта се чита, пошто...  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Још се ништа не чита, кад се буде читало 

ја ћу вам рећи.  А што се ви плашите... 
 
Председник већа:  Добро ајде, тужиоче да видимо. Нинићу молим вас тишина. 

Да чујем.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Драгана Ђекић, то је страна 118 

транскрипта, ако можеш да помогнеш да пронађемо, а Ви имате овај записник што вам 
је... 118. транскрипта.  

 
Председник већа:  Ког транскрипта?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Испитивања Крсте Папића.  
 
Председник већа:  Крстиног испитивања, добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи, то је на крају и Драгана Ђекић, 

каже овако: „Само једино што се тиче мене сам заборавила да питам мање битно, 
небитно, питаћу за сваки случај, рекли сте када сте излазили чули сте цику, вриску 
између осталог претпостављате мог глас, како је могуће између цике и вриске..., 
господин рекао, да ли сте, претпостављате или сте сигурно“, питање је било „да ли сте 
сигурно да је то био њен глас“, сведок Крста Папић каже „да“. На следеће питање - да 
ли је сведок сигуран да је чуо њен глас 27. фебруара `93. године у школи, сведок 
одговара „да сигуран сам“. Следеће питање, Драгана Ђекић: „Ви значи после два-три 
разговора сте сигурни да чујете мој глас“, па онда ја кажем на инсистирање, то уносимо 
у транскрипт, да ли је сведок сигуран да после неколико разговора може да препозна 
њен глас, па онда Драгана упада каже „како је господин сам изјавио између циске и 
вриске, граје и свега осталог која је допирала из сале“, сведок Крста Папић - „само ћу 
вам рећи једну ствар, у војсци, ми у војсци нисмо имали на положају жене то је прва 
ствар, а друго нити смо у Прелову изузев Станице која је била куварица у школи је жена 
коју познајем 30 година, значи... добро, ово је питање „Јесте ли сигурни да је она“, 
сведок Крста Папић каже „да, да“. Значи ту је констатовано да је сигурно, да је то глас 
Драгане Ђекић.  

 
Председник већа:  Добро, то је ваш коментар на његов исказ данашњи јел` тако.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Има још само, сад ја питам, сад Драгана 

Ђекић опет пита: „Ако случајно не питам добро молим вас прекините ме, нисам адвокат 
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не би знала правнички, да ли сведок пристаје на полиграф заједно са мном на ово 
питање“, то не може не важи.  

 
Адвокат Горан Нинић: Тужиоче, без присуства одбране судија... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: „Него да вас ја сада питам да ли сте ви 

њен“, ја сад питам, „да ли сте ви њен глас препознали зато што је женски или зато што 
је то Драганин глас, а он одговара „зато што је то Драганин глас“.  

 
Председник већа:  Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ето то је, то је, значи то је ... 
 
Адвокат Горан Нинић: Судија дал` могу сад ја да питам? 
 
Председник већа:  Реците.  
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли је ово било предочавање исказа датог у 

тужилаштву, да ли је тај исказ дат у присуству бранилаца окривљених и да ли је ово 
што нам је тужилац читао ко своја питања и одговоре, управо се слаже са оним што нам 
је сведок рекао о сугерисању... 

 
Председник већа: Колега, били сте уредно позвани сви за ово испитивање, на 

записнику стоји и констатује се да је 19.12.2014. уредно позвани адвокати, браниоци, 
адвокат Светлана Бобић за Душка Васиљевића, адвокат Радмила Бјелетић за Љубишу 
Васиљевића, адвокат Горан Нинић за Драгану Ђекић и тако даље.  

 
Адвокат Горан Нинић: Судија, то се дешава.... 
 
Председник већа:  Добро. Добро, ја само кажем да сте били позвани.  
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли могу да образложим реченицу.  
 
Председник већа:  Реците.  
 
Адвокат Горан Нинић: Значи сви сведоци овог типа који се наводно одједном 

сећају су саслушани без присуства браниоца у време штрајка адвоката кад је адвокатима 
забрањен рад од стране коморе, према томе и ви сада мени кажете Ви сте били позвани. 
Да ли је у време... 

 
Председник већа:  Добро, то је констатовано... 
 
Адвокат Горан Нинић: Када стоји забрана... 
 
Председник већа:  Молим вас Нинићу, ваша примедба је констатовано, снимано 

све ето, у реду.  
 
Адвокат Горан Нинић: И имам предлог.  
 
Председник већа:  Реците.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: У питању је притворски предмет био и 
наравно... 

 
Председник већа:  Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И било је изузетака кад су притворски 

предмети, долазили су. 
 
Адвокат Горан Нинић: Па ће сведоци да побегну.  
 
Председник већа:  Да чујем предлог. 
 
Адвокат Горан Нинић: И имам предлог.  
 
Председник већа:  Да чујем.  
 
Адвокат Горан Нинић: С обзиром да евидентно о овој ситуацији господин 

Крсто Папић се сасвим другачије изјашњава о многим стварима и о утицају господина 
Векарића и ... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  То није истина.  
 
Председник већа:  Тужиоче немојте да коментаришете молим вас.  
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли могу ја да завршим реченицу?  
 
Председник већа:  Да чујем.  
 
Адвокат Горан Нинић: Предлажем да суд прибави изјаву овог сведока датог 

пред Судом за ратне злочине Босне и Херцеговине на ове догађаје и изјашњавају се на 
ова лица која учествују у овом поступку од 28.10.2016. и 07.11.2016. године.  

 
Председник већа:  А то је у предмету против оптуженог Луке Драгићевића.  
 
Адвокат Горан Нинић: Оптуженог Луке Драгићевића и других, према томе из 

тог предмета је.  
 
Председник већа:  Добро. Само да чујем даље. Перовићу да чујем.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Ја бих допунска питања ако дозволите.  
 
Председник већа:  Изволте.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Адвокат Небојша Перовић. Да ли вам је, а јесте већ 

сте изјавили, познато лице Митрашин Глишић?   
 

Сведок Крста Папић: Да.  
 
Адвокат Небојша Перовић:  Како ви њега познајете? 
 
Сведок Крста Папић: Митрашин је живео... 
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Адвокат Небојша Перовић:  Питам вас како га познајете? 
 
Сведок Крста Папић: Познајем га пре рата, делимично сам га познавао.  
 
Адвокат Небојша Перовић:  А како, шта значи делимично?  
 
Сведок Крста Папић: Површно, површно.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Молим вас тужиоче, пустите ме да постављам 

питања. Како сте га... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хоћу, али морате да будете пристојни не 

да вичете на сведока.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Ово су крајње пристојна питања, то је моја боја 

гласа... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  То ће суд да процени... 
 
Председник већа:  Добро, молим вас тишина! Ајде полако, да чујем.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Ја сам, планинска крв је у  мени.  
 
Председник већа:  Да чујемо Перовићу које је питање, познаје га... 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Како га познајете, шта значи делимично за вас?  
 
Сведок Крста Папић: Па човека који није био моје интересовање и дружење и 

тако даље, знао сам га из неког села, радио је у Фабрици „Варда“, био је алкохоличар и 
тако даље.  

 
Адвокат Небојша Перовић: У ком степену алкохочилар кад кажете?  
 
Сведок Крста Папић: Па не знам у ком степену нисам ја... 
 
Председник већа:  Па није он лекар да каже у ком степену алкохоличар.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Шта је за вас алкохоличар?  
 
Сведок Крста Папић: Молим?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Шта је за вас алкохоличар?  
 
Сведок Крста Папић: Па човек који је пио... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Нон-стоп пијан тад?  
 
Сведок Крста Папић: Па нон-стоп, нисам га ја виђо нон-стоп тако да... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па у том смислу алкохоличар.  
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Сведок Крста Папић: Али волео је да попије и тако даље... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Ево колега Нинић воли сваки дан по две-три 

чашице, јел` то по вама алкохоличар? 
 
Сведок Крста Папић: Па јесте.  
 
Председник већа:  Добро, Перовићу дајте уозбиљите ствар и конкретна питања.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Колико сте га често виђали у току трајања 

грађанског рата у Босни и Херцеговини?  
 
Сведок Крста Папић: Ми смо њега иселили из тог села пошто је једина српска 

кућа била у муслиманском селу и дали му стан у Прелову са женом и са сином и 
запослили смо га да ради као помоћни радник у кухињи ту, команда га је... 

 
Адвокат Небојша Перовић: Кад кажете ми на кога мислите, на војску?  
 
Сведок Крста Папић: На војску, на војску, да, да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А да ли ви у томе имате неко учествовање, његово 

исељење из села, пресељење и тако даље?  
 
Сведок Крста Папић: Не то је неко од ових мештана... 
 
Адвокат Небојша Перовић: То ви тек касније сазнајте јел` тако?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, знао сам ја одма да ће њега лоцирати. 
 
Адвокат Небојша Перовић: И пре него што ће то... 
 
Сведок Крста Папић: Па да, дислоцирати из тог села.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А колико често сте га виђали у току трајања 

грађанског рата у Босни и Херцеговини?  
 
Сведок Крста Папић: Па у оном периоду кад год сам навраћао у Прелово или је 

био он ил` неко други, значи врло често сам га виђао.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Мислите често, то значи у току трајања... 
 
Сведок Крста Папић: Па морао сам да прођем кроз Прелово.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Увек би ишли... 
 
Сведок Крста Папић: Увек би кроз Прелово.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Док носите извештај јел` тако.  
 
Сведок Крста Папић: Да.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ту живи.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А јесте извештај носили... 
 
Сведок Крста Папић: А иначе ми је кућа ту поред школе на 200 метара.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Тужилац одговара за вас.  
 
Сведок Крста Папић: Молим?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Тужилац одговара за вас.  
 
Председник већа:  То је већ рекао, не одговар, рекао је.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па ја могу да постављам питања... 
 
Председник већа:  Па постављајте, рекао је.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Ја ћутим све време и сада постављам питања и не 

дате ми овде... 
 
Председник већа:  Добро, ајде Перовићу нећемо сад... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Као да сам... 
 
Председник већа:  Ко вам не да, па ја вам кажем постављајте.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па не знам, само вичете на мене и Ви и 

тужилаштво. Да ли сте га ви у току грађанског рата то кад сте пролазили гледали како 
пије он?  

 
Сведок Крста Папић: Није он пио кад сам ја био ту јер није смео да пије тад.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Због чега није смео?  
 
Сведок Крста Папић: Па ја сам био командант батаљона и нисам дозвољавао 

људима алкохол.. 
 
Адвокат Небојша Перовић: А да ли је он...  
 
Сведок Крста Папић: И тако даље, а да ли је он..... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Да ли је школа у Прелову била под вашом 

управом?  
 
Сведок Крста Папић: Није, није, то је... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па због чега онда није смео због вас, који сте ви 

били командир чете?  
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Сведок Крста Папић: Нисам био командир чете... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Него? 
 
Сведок Крста Папић: Ја сам био командант батаљона.  
 
Председник већа:  Командант батаљона.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Аха. А јесте ли били командир чете можда? 
 
Сведок Крста Папић: Не никада.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па како сте дошли на место командира батаљона?  
 
Сведок Крста Папић: Команданта батаљона?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да.  
 
Сведок Крста Папић: Па... решењем... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Шта сте прво били? А шта сте прво били?  
 
Сведок Крста Папић: Био сам командир вода.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А јесте прво били војник можда?  
 
Сведок Крста Папић: Војник?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да, војник, војник, па командир вода, па за одређене 

ратне заслуге добио сам чин потпоручника ратни чин и после мог рањавања месец-два 
дана су ме поставили решењем... 

 
Адвокат Небојша Перовић: Решењем у окбору 1992. јел` тако?  
 
Сведок Крста Папић: Јесте, кад је било неко расуло у том батаљону и тако 

даље.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А да ли је за то вареме значи од војника па до 

команданта батаљона, да ли је за то време Митрашин Глишић био под вашом 
командом?  

 
Сведок Крста Папић: Не он никад није био под мојом командом.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па због чега онда није смео да пије због вас?  
 
Сведок Крста Папић: Ја сам био старешина значи, старешина значи није он 

само преда мном него ни пред било ким другим није смео да... 
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Адвокат Небојша Перовић: А да вас питам, по вашем субјективном уверењу 
изузев тога што сте рекли да је био алкохоличар, да ли је он био здраворазумна особа?  

 
Сведок Крста Папић: Па ако хоћете... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Поштено и гледајте ме у очи.  
 
Сведок Крста Папић: Моје субјективно мишљење и то сам изјавио и у 

Тужилаштву Босне и Херцеговине, он је био интелектуални и физички инвалид, тако да, 
ето то је моја изјава и остајем при тој изјави и сад исто.  

 
Адвокат Небојша Перовић: А да ли су га тако и сви гледали, околина?  
 
Сведок Крста Папић: Па не знам како га је неко гледао мислим....  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па чули бисте мислим сећате се кад вам је неко док 

пијете кафу у Вишеграду рекао ево то су Васиљевићи, ваљда се сећате тога. Верујем да 
немате делимично сећање... 

 
Сведок Крста Папић: Ја сам причао ... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Ви сте официр.  
 
Сведок Крста Папић: Да, причало се  за њега да пије, значи он са мном никад 

није седео, није пио, значи ја то не могу да тврдим, али знам из приче да је био... 
 
Адвокат Небојша Перовић: А да вас питам ко вас је прво, како ви уопште 

долазите до тога да саопштите своја сећања везано за овај немили догађај из фебруара 
1993. године? Како долази до тога, ко вас прво позива, ко вам се обраћа, да ли неко из 
Републике Српске, из Босне и Херцеговине, из Републике Србије?  

 
Сведок Крста Папић: Не, не, не... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Из Хага?  
 
Сведок Крста Папић: Мислим да су људи дошли из МУП-а.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Из ког МУП-а? 
 
Сведок Крста Папић: МУП-а Србије.  
 
Адвокат Небојша Перовић: МУП-а Републике Србије. А ко је дошао тад сећате 

ли се?  
 
Сведок Крста Папић: Не знам.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Јел` то можда била јединица за откривање ратних 

злочина или тако нешто?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, не знам... 
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Адвокат Небојша Перовић: Инспектори, из ког СУП-а, Ужице, ко?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, не знам.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Сећате ли се.  
 
Сведок Крста Папић: Из Београда одавде, из Београда.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А јесте причали са њима тад?  
 
Сведок Крста Папић: Само су ми донели очитану моју личну карту, јесте ви тај 

и тај, треба да дођете у... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Значи очитана лична карта, то значи тамо кад се 

уведене ове пластичне, ове савремене јел` тако?  
 
Сведок Крста Папић: Да, да, да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: То је која година?  
 
Сведок Крста Папић: Па то је било... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Сећате ли се? 
 
Сведок Крста Папић: Сећам се одлично, то је био негде крај априла 2014. 

године.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Тада први пут ступају у контакт са вама.  
 
Сведок Крста Папић: Да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Крај априла 2014. године.  
 
Сведок Крста Папић: Тако је.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А јесте ви давали неку изјаву 01. априла?  
 
Сведок Крста Папић: 2014?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да.  
 
Сведок Крста Папић: 01. априла. Нисам мого да дајем никакву изјаву 01. 

априла јел` први контакт мислим да је био 28. април 2014.  
 
Адвокат Небојша Перовић: То је први контакт је ли?  
 
Сведок Крста Папић: Да, да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: 28. априла 2014.  
 
Сведок Крста Папић: Мислим да је био 28. април 2014. године, да.  
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Адвокат Небојша Перовић: А да вас питам оно вече кад сте били у кући код 

Косте... 
 
Сведок Крста Папић: Да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Јел` био дан, ви сте рекли, извештај кад сте носили.  
 
Сведок Крста Папић: Сумрак је био.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Сумрак.  
 
Сведок Крста Папић: Да, сумрак.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А ко се туширо код Косте?  
 
Сведок Крста Папић: Душко Божић његов зет.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А колико је кућа ваша, вашег оца од Костине куће?  
 
Сведок Крста Папић: Па ми граничимо... 
 
Адвокат Небојша Перовић: А што се није туширо у вашој кући, што је ишо код 

Косте?  
 
Сведок Крста Папић: Душко?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да.  
 
Сведок Крста Папић: А што би се туширо у мојој кући кад му је жена из те куће 

Костине.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А то је Костина... 
 
Председник већа:  Таст му је, Коста му је таст.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да, да.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Таст, аха. Реците ми јел` Коста, ви сте седели па је 

Коста наишао јел` тако? 
 
Сведок Крста Папић: Не, не, Коста је био у кући.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Добро.  
 
Сведок Крста Папић: И седели смо сви заједно и Душко и ја и Коста, Душко је, 

мислим да је отишо да се истушира, да се обрије, и онда је неко дошо на врата и тражио 
Косту, Коста је изашао и после 15 до 20 минута вратио се и каже... 

 
Председник већа:  Добро, то је причао нећемо понављати.  
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Сведок Крста Папић: То је прича ето... 
 
Председник већа:  Има ли нових питања?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Немам. Хвала.  
 
Председник већа:  Добро. Имам ја једно питање... Само мало. Тужиоче да се 

изјасните у вези предлога браниоца Нинића да се прибави записник са исказима, 
односно два записника јел` тако, два записника са исказима Крсте Папића пред Судом 
Босне и Херцеговине у поступку против Луке Драгићевића.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја мислим судија да је то сувишно и 

непотребно, нисам сигуран баш и да је законито да ми сад улазимо у поступке који се 
воде у некој другој држави. Ево га ту сведок, све што је неко имао да га пита питао га је 
и плашим се да то води у бесконачно одуговлачење поступака, овог поступка, јер тамо 
је, тамо има неких сведока и сведока одбране и сведока ових који немају везе са овим 
нашим поступком, тако да је, суди се овде у Београду по оптужници подигнутој од 
стране Тужилаштва за ратне злочине у Београду, на основу исказа сведока који су 
саслушани у Тужилаштву за ратне злочине у Београду и мислим да је то оно на шта овај 
суд треба да се усмери.  

 
Председник већа:  Добро. Нинићу да чујем још шта сте хтели.  
 
Адвокат Горан Нинић: Па прво у вези са овим као што видимо често се 

предочавају из тужилаштва, документа из Тужилаштва за ратне злочине БиХ а сад је 
светогрђе да се узме записник са главном претреса где сведок под заклетвом даје изјаву 
у вези са истим чињеницама... 

 
Председник већа:  Добро.  
 
Адвокат Горан Нинић: Имам једно питање само да можемо да отпустимо 

сведока... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините, а ко ... 
 
Председник већа:  Само полако.  
 
Адвокат Горан Нинић: Да отпустимо сведока.  
 
Председник већа:  Прво сте рекли коментар, рекли сте свој предлог, тужилац се 

изјаснио.. 
 
Адвокат Горан Нинић: Не, то у вези са предлогом то смо завршили.  
 
Председник већа:  Добро. Изволте питања.  
 
Адвокат Горан Нинић: Само у вези са ... 
 
Председник већа:  Изволте.  
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Адвокат Горан Нинић: Господине Папићу да ли сте ви били, да би то допунили, 
да ли сте ви били уплашени током овог поступка и зашто сте, ако јесте зашто сте били 
уплашени током овог поступка?  

 
Сведок Крста Папић: Па није ми било свеједно, значи нисам био равнодушан 

нормално да... 
 
Адвокат Горан Нинић: Чега сте се плашили и да ли вам је то неко предочавао 

то чега сте се плашили?  
 
Сведок Крста Папић: Не, лично ми није нико претио из овог тужилаштва, не 

знам ко, ако мислите на то. 
 
Адвокат Горан Нинић: Не, мислио сам с обзиром да сте ушли у делимични 

имунитет у разговоре са тужиоцем за ратне злочине Републике и Босне и Херцеговине, 
па тамо изјавите да сте били уплашени сво време. Да ли ... 

 
Сведок Крста Папић: Ако мислите на тај део да, да, да. Десило се нешто што је 

било ван моје контроле, ван моје моћи. Ја сам био учесник у нечему где сам се случајно 
десио.  

 
Адвокат Горан Нинић: Знам ја догађај. А реците ми да ли сте тражили тамо 

правног саветника? 
 
Сведок Крста Папић:  Тражио сам да ми дозволи суд и нису ми дозволили.  
 
Адвокат Горан Нинић: А зашто овде нисте тражили правног саветника кад сте 

о истом делу ради и о истом чињеничном стању?  
 
Сведок Крста Папић: Мислим да нема потребе... 
 
Председник већа:  Окрени се овамо Папићу.  
 
Сведок Крста Папић: Ја нисам ништа урадио нешто што би мене... 
 
Председник већа:  Папићу, Папићу, окрените се према микрофону да би се 

снимило.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да, извините. Да, да. Овај, нисам тражио правну 

помоћ јер мислим да ми, можда са ваше стране гледишта можда ми и треба али ја 
сматрам да мени не треба правна помоћ, да све оно што знам ћу рећи значи пристајем на 
то и да идем и на полиграф значи ако овај суд тражи ићи ћу и на полиграф.  

 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Крста Папић: Значи тако да... 
 
Адвокат Горан Нинић: Само ми реците, довршите само због чега сте били 

уплашени то.  
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Сведок Крста Папић: Оног дела тамо зато што је мени гро породице у 
Вишеграду и мени иду и жена и деца тамо, ја задњих пет година не идем јер не верујем 
ни Џервину Пашићу нити верујем Суду Босне и Херцеговине за ратне злочине, јер су 
једносмерни раде само оно што њима одговара, ни један... ја сам њима дао три предмета 
везано за убиство 15 цивила у Јелашцима са именима људи који су извршили злочине... 

 
 Адвокат Горан Нинић: Господине сведоче, нећемо овде, као што видите није 

дозвољено причати о суду овде... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па пустите га да исприча... 
 
Сведок Крста Папић: Никад тај суд није ништа процесуирао и ја знам, ја сам 

мислио кад су ме те 2014. године пребацили на територију ја сам мислио да је са мном 
завршено што се тиче слободе и тако даље, да ће ме одвести у Сарајево, значи ни дан 
данас не верујем ни Џервину Пашићу ни том тужилаштву, ни... 

 
Адвокат Горан Нинић: Ви кажете ви се плашите да ћете бити одведени у 

Сарајево, а сад Ви нама појасните тај ваш страх, да ли сте Ви ишли у Босну и 
Херцеговину на неке локације, с ким сте ишли и одакле сте пошли?  

 
Сведок Крста Папић: Са Мушића где сам им објаснио где су жртве поубијане... 
 
Адвокат Горан Нинић: Ајде да се вратимо на почетак, како се ви уопште сада у 

овом времену нађете у Мушићима, па рецимо Стари град, па...све локације које ви 
обиђете, како ви уопште дођете до тих локација? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија јел` то нешто важно? 
 
Адвокат Горан Нинић: Јесте важно, врло је важно.  
 
Председник већа:  Добро, нека пита.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не то је део, вероватно везан за његову 

изјаву на Суду у Сарајеву... 
 
Адвокат Горан Нинић: Не, не, врло је важно судија да видимо поступање с 

обзиром да каже да је био уплашен човек... 
 
Председник већа:  Нека пита, да чујем, добро. Да чујем.  
 
Адвокат Горан Нинић: Зашто је био уплашен.  
 
Сведок Крста Папић: Рећи ћу вам ја тачно ништа ту није спорно, циљ тог мог 

испитивања од тужилаштва Босне и Херцеговине... 
 
Адвокат Горан Нинић: Ајде да се вратимо на питање, одакле ви и како добијете 

информацију....   
 
Сведок Крсто Папић: Ево то хоћу да само... 
 
Адвокат Горан Нинић: ... да кренете... 
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Председник већа:  Па чекајте Нинићу оно почиње ви му не дате да одговори, 
сачекајте да каже! 

 
Сведок Крсто Папић: То хоћу да вам кажем, овај, ја сам рекао да војска, било је 

инсистирања да је то војска урадила, да је дошла војска, да је војска одрадила који мене 
терети и ја кажем њима нема проблема ако хоћете да идемо на лице места, питали су ме 
хоћеш да одеш, хоћу, није спорно... 

 
Председник већа:  Коме то кажете?  
 
Сведок Крста Папић: Овде у тужилаштву.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Крста Папић: И Џервину Пашићу хоћу да одем да покажем људима да 

то физички није било логично  да војска са неког положаја који је далеко од 3... 
 
Адвокат Горан Нинић: Да ли је овде био Џервин Пашић, кад кажете овде и 

Џервину Пашићу, да ли је овде био Џервин Пашић тада... 
 
Сведок Крста Папић: Немојте ме држати за то... 
 
Председник већа:  Хоћете га пустити да каже!  
 
Адвокат Горан Нинић: Па зато што није тако... 
 
Председник већа:  Чекајте, је ли био Џервин Пашић овде? Јесте ишли са њим 

тамо?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, није он био овде.  
 
Председник већа:  Није био овде.  
 
Сведок Крста Папић: Није, није, није.  
 
Председник већа:  А где сте се с њим сусрели, како сте отишли тамо?  
 
Сведок Крста Папић: На граничном прелазу.  
 
Председник већа:  На граничном прелазу.  
 
Сведок Крста Папић: 14. маја. Знате зашто се сећам тог датума, 14. мај кад су 

биле велике поплаве у Србији.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Крста Папић: А значи, свадба мог сина је била 10. маја.  
 
Председник већа:  Добро. С ким ви одлазите... 
 
Сведок Крста Папић: И то су датуми који су ми остали.. 



 54

Председник већа:  Ским одлазите до тог граничног прелаза?  
 
Сведок Крста Папић: У два аута били су људи из МУП-а, Миша Виторовић из 

тужилаштва и Бруно Векарић.  
 
Председник већа:  Добро. И јел` се сусрећете са Џервином Пашићем? 
 
Сведок Крста Папић: Да. Он је чекао... 
 
Председник већа:  Где?  
 
Сведок Крста Папић: На граничном прелазу.  
 
Председник већа:  На граничном прелазу.  
 
Сведок Крста Папић: И рекао је Папић код мене у ауто а ви за мном остали.  
 
Председник већа:  Ви значи седите са њим у аутомобилу.  
 
Сведок Крста Папић: Да. И тад сам мислио да што се тиче моје слободе да је то 

завршена прича да ја идем у Сарајево... 
 
Председник већа:  Шта сте се плашили, да ћете бити ухапшени?  
 
Сведок Крсто Папић: Да, да, ухапшен.  
 
Председник већа:  Па тако реците.  
 
Сведок Крста Папић: Да будем ухапшен, да.  
 
Председник већа:  Тако реците, све време вичете плашио сам се, плашио сам се, 

не знам чега сте се плашили.  
 
Сведок Крста Папић: Е то да будем ухапшен.  
 
Председник већа:  Реците јасно и гласно. Добро. И даље... 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја немам више питања.  
 
Председник већа:  Добро. Е сад ја имам. Хвала.  
 
Адвокат Горан Нинић: Наставите.  
 
Председник већа:  Само овако још нешто... 
 
Сведок Крста Папић: Ако хоћете за локације, питали сте ме за локације, за 

масовне гробнице.  
 
Адвокат Горан Нинић: Ја вас нисам питао за локације, ја сам вас само питао да 

ли сте ишли са Џервином и ко је био у томе, ви сте ми стално избегавали да кажете ко 
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су лица сад сам сазнао ко су лица и одакле је у ствари Џервин Пашић са вама био, а 
дотле вас је довело Тужилаштво за ратне злочине Србије.  

 
Председник већа:  Добро. Јесте ли ви били на увиђају, кад је вршен увиђан ја 

овим локацијама у Основној школи у Прелову и Мушићима?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, нисам, нисам.  
 
Председник већа:  Нисте, значи ви сте то претходно показивали јел`, кућу у 

Мушићима.  
 
Сведок Крста Папић: Не, ја не знам ни кад је био увиђај, значи... 
 
Председник већа:  Добро, значи на увиђају нисте били.  
 
Сведок Крста Папић: Нисам био, не, не.  
 
Председник већа:  Сад још једно питање, да ли је вама неко данас претио, данас, 

јуче, пред ово давање исказа?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не.  
 
Председник већа:  Да ли сте ви овде плашите нечега? 
 
Сведок Крста Папић: Ја се не плашим овде.  
 
Председник већа:  Не плашите се.  
 
Сведок Крста Папић: Не плашим се ничега.  
 
Председник већа:  Ово што сте данас говорили то је тако.  
 
Сведок Крста Папић: Тако.  
 
Председник већа:  Јел` вас нико није притискао да мењате исказ?  
 
Сведок Крста Папић: Не, не, не. После мог сведочења Суду Босне и 

Херцеговине више нисам имао контакте ни са ким, нити ме је ко притискао.  
 
Председник већа:  Добро. Значи данас слободно изјављујете својом вољом све 

ово што сте рекли.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да.  
 
Председник већа:  Нико вас не притиска, немате претње.  
 
Сведок Крста Папић: Немам претње и пристајем и на полиграф.  
 
Председник већа:  Добро, полиграф, сви сте навалили... 
 
Сведок Крста Папић: Ако треба.  
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Председник већа:  Реците ми овако кад сте 30. децембра 2014. давали овај исказ 

пред тужиоцем за ратне злочине јел` вам тад неко претио?  
 
Сведок Крста Папић: Није ни тад.  
 
Председник већа:  Јел` вас неко притискао?  
 
Сведок Крста Папић: Од овог тужилаштва нисам имао претње, значи ни од 

Мише Виторовића ни од Бруна Векарића.  
 
Председник већа:  Јел` тад тужилац инсистирао од вас да кажете нека имена?  
 
Сведок Крста Папић: Само ме питао да ли знаш, да ли ти је познато име 

Полуге, Инђића, Мике, Пере, Лазе и тако даље, то је .  
 
Председник већа:  Добро. Реците Санковићу.  
 
Адвокат Жељко Санковић: Кад кажете „тог“ значи 2014. да нисте имали 

претње од овог тужилаштва нити страх, да ли сте имали од некога другог?  
 
Сведок Крста Папић: Не, ја и нисам никога изузев у амбасади Босне и 

Херцеговине... 
 
Адвокат Жељко Санковић: А да ли сте 2014. осећали тај страх о коме сте 

причали данас?  
 
Сведок Крста Папић: Да, осећао сам нормално.  
 
Адвокат Жељко Санковић: Хвала.  
 
Сведок Крста Папић: Ако мислите .... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта значи... 
 
Сведок Крста Папић: ...како од хапшења и тако даље ето то је.  
 
Председник већа:  Па рекао је да се плаши хапшења, човек је лепо рекао питам 

га сто пута какав страх, он каже плашим се хапшења кад сам ишао у Босну и 
Херцеговину јел` тако било?  

 
Сведок Крста Папић: Да, да, да. И само, мени овај суд може да суди, али Суд 

Босне и Херцеговине... 
 
Председник већа:  То сте рекли да сте се због тога плашили хапшења. Реците.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ево да би можда разјаснили, да ли је 

разлог због чега сам ишао свама управо тај да вам се ништа не догоди? 
 
Сведок Крста Папић: Тако је, јесте.  
 



 57

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала вам.  
 
Председник већа:  Добро. Перовићу изволте.  
 
Сведок Крста Папић: Као гаранција.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Само бих био сагласан у потпуности са предлогом 

колеге Нинића да се прибави спис Суда у Босни и Херцеговини... 
 
Председник већа:  Добро, односно не списи него изјаве Крсте Папића дате о 

томе... 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па ја ево допуњујем можда и... 
 
Председник већа:  Јер не може нам спис, само да разјаснимо, списе не може 

добити из разлога што траје поступак, ајмо да будемо прецизни. Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Може, може и тако, сагласан сам, грешка моја.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: А везано за наводе заступника јавне оптужбе да то 

није било, да не би било у складу са законом мислим да не стоји управо из разлога што 
ми већ у предмету имамо комплетан спис из Бијелог Поља, дакле из друге сада исто 
државе... 

 
Председник већа: Добро, то је правноснажно пресуђено, а ово је у току 

поступак, добро. Само још нешто, Крсто имате ли још нешто да додате а да вас нисмо 
питали? То би било све јел`? 

 
Сведок Крста Папић: Да. Немам, немам.  
 
Председник већа:  Реците ми јел` тражите неке трошкове?  
 
Сведок Крста Папић: Ма не.  
 
Председник већа:  Не треба, ви сте ту близу из Винче.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да.  
 
Председник већа:  Добро. Хвала вам лепо, личну карту сам вам вратила.  
 
Сведок Крста Папић: Да, да, ту је.  
 
Председник већа: Добро. Можете ићи, пријатно и довиђења, хвала што сте 

дошли.  
 
Сведок Крста Папић: Довиђења, пријатно.  
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Председник већа:   
 
Веће доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
Данашњи се главни претрес прекида, а наставак се заказује за 10. децембар 2019. 

године у 9,30 часова у истој овој судници.  
 
Сутра настављамо са испитивањем сведока Ранисављевић Небојше као сведока и 

Васић Небојше криминалистичког техничара и тада ћемо, односно сутра ћемо видети 
онај снимак који је специјално снимљен, тамо школа и Прелево, Мушићи, фискултурна 
сала, то није лоше да видимо кад он дође па да нам он то мало и објасни, јер у ствари 
због тога га и зовемо.  

 
То је за сутра. А сад још нешто да се договоримо за даље, овако следећи претрес 

после овога односно од сутра биће у јануару месецу 27. јануара у 9,30 часова у судници 
4, тад зовемо сведока Јовичић Мићу, 28. јануара у 9,30... Сада ћу ја поновити биће вам 
то на транскрипту. 28. јануара у 9,30 у судници 4 биће позван ради испитивања сведок 
Митрашин Глишић.  

 
Сад још даље, ја вам ово сад говорим какав је неки план за убудуће. Јесте, 27. и 

28. у 9,30.  
 
 За 19. фебруара у 10 сати биће у четворци суђење, ја ћу тада позвати, зашто вам 
то говорим зато што нам треба времена да позовем дипломатско конзуларним путем 
сведока оштећену Санију Зупчевић, она живи негде у Данској, покушаћемо јер њу још 
нисмо звали, покушаћемо да је позовемо дипломатско-конзуларним путем за 19. 
фебруар у 10 сати али добро има времен него чисто да знате и тада ћемо још нешто 
радити договрићемо се има времена.  
 
 Значи сутра се видимо у 9,30. Хвала вам лепо.  
 
 
 
Записничар        Председник већа-судија  

 
 
 
 
 

 


