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К.По2 4/2017 
 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 
22. ЈАНУАРА 2021. 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 др., због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у 
саизвршилаштву из чл. 142 ст. 1 у вези са чл. 22 КЗ СРЈ, по оптужници ТРЗ КТО 1/2015 од 
10.05.2018. године.      

 
  У предмету поступа веће у неизмењеном саставу.  
 
 Председник већа констатује да су на главни претрес приступили:  
 
  -заменик тужиоца за ратне злочине у Београду Миољуб Виторовић и тужилачки 
сарадник Новак Вучо,   
 
  -оптужени Гојко Лукић присутан, са браниоце адвокатом... Шта је са Жељком 
Санковићем...  
   

Адвокат Горан Нинић: Јавићу се ја, али немам никакве никакву информацију.  
 
Председник већа:  Лукићу станите ми овде за пулт. Јесте сагласни? Нинићу јел` би 

сте Ви преузели док он евентулано не дође? Адвокат Нинић би Горан преузео Вашу 
одбрану, док евентуално не дође Санковић. Јел може?  

 
Оптужени Гојко Лукић: Нормално.  
 
Председник већа: Јесте сагласни? 
 
Оптужени Гојко Лукић: Да.  
 

            Председник већа: Добро.  
 
  Са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем по заменичком пуномоћју за адвоката 
Жељка Санковића, оптужени Гојко Лукић је сагласан да га данас док не приступи 
бранилац адвокат Жељко Санковић заступа адвокат Горан Нинић.  
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Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, добро, са адвокатом Савом  Стојановићем 
који је присутан, добар дан колега.  

 
Оптужени Душко Васиљевић присутан. 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Овде. 
 
Председник већа: ...са браниоцем адвокатом Небојшом Перовићем, а што сте ту?  
 

  Адвокат Небојша Перовић: Па мислио сам да ће да дође Жељко да седне па због 
дистанце.  

 
Председник већа: Аха. Па немојте, дођите седите, има сад места. 
 
Адвокат Небјоша Перовић: Хтео сам само ово председнице, хтео да 

приђем...неразумљиво... адвокат Небојша Перовић, ја бих замолио пошто у 11 сати имам 
овај... суђење на коме морам да будем присутан, јер се одлучује о предлогу за понављање 
поступка, па ако би сте ми дозволили око 10 и 20 да се удаљим из суднице, а колега Сава 
Стојановић ће ме мењати. 

 
Председник већа: Добро. Јел сагласан Васиљевић? 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Тако је. 
 
Председник већа: Добро. Онда ми Перовићу овде седите. Са браниоцем адвокатом 

Небојшом Перовићем који је присутан. 
 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђом Дозетом који 

је присутан,  
 
оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем 

који је присутан.  
 
 На главни претрес је приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић. 

Добар дан. 
 
Видим да имамо успостављену видео-конференцијску везу са Судом Босне и 

Херцеговине. 
 
Констатује се да је успостављена видео-конверенцијска веза са Судом Босне и 

Херцеговине у Сарајеву.  
 
Колегинице добар дан. Овде Виши суд у Београду, да ли се чујемо? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Добар дан.  
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Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Чујемо се веза је успостављена. 
Добар дан за колеге у Београду.  

 
Председник већа: Само моменат молим Вас. Дајте ми слушалице, ако треба још 

неком слушалице, само тренутак да... 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Нема проблема.  
 
Председник већа: Само тренутак. Јел ме чујете сада? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Чујем ја Вас, чула сам и раније. 

Чујете ли Ви мене?  
 
Председник већа: Чујем, хвала. Хоћете ми се само претставити, молим Вас. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: У реду, прво добар дан за колеге у 

Београду, ја сам Жељка Маринић, судија Суда Босне и Херцеговине.  
 
Председник већа: Драго ми је колегинице овде судија Вера Вукотић.  
 
Председница већа у Сарајеву: Драго ми је. 
 
Председник већа: Председник већа Вишег суда у Београду, Одељења за ратне 

злочине који поступа у овом предмету против оптуженог Гојка Лукића, овде је и судско 
веће у саставу судије Винка Бераха Никићевић и судија Владимир Дуруз. Не знам 
вероватно сте чули да сам констатовала ко је све присутан у судници... 

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Да.  
 
Председник већа: Па Вас молим да ми кажете ко је од сведока приступио у суд у 

Сарајеву. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Сада ћу ја Вама укратко то рећи, 

ми смо извршили позивање свих свједока који су наведени у Замолници... 
 
Председник већа:  Да. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Рећи ћу Вам прво ко није 

приступио. Није приступио сведок Ратковић Вук који се иначе налази на... 
 
Председник већа: Колегинице само мало, само мало да поделимо ове слушалице 

колегама. Ставите слушалице, са слушалицама се одлучно чује.  
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Може ли техника мало да се појача?   
 
Председник већа:  Не може ово је максимално. Имате још слушалица? 



4 

 

 
Заменик тужиоца за организовани криминал: без микрофона.  
 
Председник већа:  Само мало извињавам се колегинице.. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Нема проблема.  
 
Председник већа:  Јел само Вама, имате Ви слушалице, има. Колега? Ако може 

нек појачају само. Ево рекла сам сад за појачање. Изволите наставите.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Е овако ја ћу вам прво саопштити 

ко од позваних сведока није приступио.  
 
Председник већа:  Добро 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Није приступио свједок Ратковић 

Вук, који се иначе налази на издржавању казне затвора у Заводу за извршење кривичних 
санкција, по ранијој пресуди овог суда, због кривичног дела Злочин против човечности.  

 
Председник већа:  Где се налази на издржавању? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: На издржавању казне затвора по 

ранијој пресуди... 
 
Председник већа: Добро. Добро.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине:... овог суда. Иначе проти њега се 

води и други кривични поступак такође пред овим судом у то због кривичног дјела 
злочини против човјечности. 

 
Председник већа: Добро. 
 

  Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Међутим. Свједок, обавештени 
смо, а јутрос смо добили писмену потврду тога је због здравствених проблема налази се у 
болници. 

 
  Председник већа: Добро.  

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: ... и не знамо кад ће бити у стању 

да се одазове односно када ће изаћи из болнице. Други свједок који није приступио јесте 
Полуга Новак... 

 
Председник већа: Добро. 

 
  Председница већа Суда Босне и Херцеговине: ... против њега се такође пред 
овим судом води кривични поступак због кривичног дјела злочини против човјечности и 
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бранилац у том предмету његов бранилац у том предмету је обавјестио суд да је неспојиво 
да се истовремено појављује у улози оптуженог и свједока, обзиром да се поступак код 
Вас и код нас води по истом догађају. И због тога се не може одазвати на позив да 
своједочи. 

 
Председник већа: Добро.  
  
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: То је што се тиче свједока који 

нису приступили.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Приступио је сведок Инђић Бобан,  
 
Председник већа: Добро.  
  
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Ја ћу опет напоменути и против 

њега се води поступак, он је у истом предмету као и Полуга Новак као и остали. Против 
њега се води кривични поступак пред овим судом због кривичног дела злочини против 
човјечности. И из К... Завода за извршење кривичних санкција приведен је свједок 
Крсмановић Оливер, који се налази на издржавању казне затвора по ранијој пресуди овог 
суда, а због кривичног дјела злочини против човјечности а исто тако тренутно је против 
њега као и против ових други се води кривични поступак због кривичног дјела злочини 
против човјечности пред овим судом. Он је дакле приведен из Завода за извршење 
кривичних санкција због раније пресуде због кривичног дела злочин против човјечности.  

 
  Председник већа: Добро. Хвала лепо само да констатујем.  

 
Констатује се да је у Суд Босне и ... да су у Суд Босне и Херцеговине приступили 

сведоци Бобан Инђић и приступио је сведок Оливер Крсмановић, који је приведен из 
Казнено-поправног затвора, а на главни претрес нису приступили сведоци Ратковић Вук 
према извештају Казнено-поправог завода је болестан, налази се болници, и није 
приступио сведок Полуга Новак, за кога је његов бранилац обавестио суд да неће 
приступити обзиром да се против њега води поступак као оптуженог пред Судом Босне и 
Херцеговине, због кривичног дела злочина ... ратни злочин против човечности. 

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Злочин против 

човечности...извињавам се.. 
 
Председник већа: Да. Да. Да.  Добро. Ајте овако, јел можете да ми уведете сведока 

Бобана Инђића, овај други сведок Оливер Крсмановић нека сачека изван суднице и да ми 
укажете, да ми кажете само на основу чега је утврђен идентитет сведока Бобана Инђића.  

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Инђића на основу личних 

докумената који су доле на нашој пријавници.  
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Председник већа: Добро. То је лична карта или шта? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Аха да лична карта. 
 
Председник већа: Добро. Само да ја констатујем. 

  
Веће доноси  

 
Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 
Да се одржи данашњи главни претрес наставком доказног поступка.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП 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 испитивање сведока Инђић Бобана, и 
сведока Крсмановић Оливера.  

 
Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Судом Босне и 

Херцеговине у Сарајеву.  
 
Сведок Инђић Бобан чији се идентитет утврђује на основу увида у личну карту која 

је остављена на портирници Суда Босне и Херцеговине. Јел могу да видим сведока молим 
Вас. 

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Моменат сада ћемо га увести. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Ја ћу само прије него уђе свједок 

напоменути још једном да су и Бобан Инђић и Крсмановић Оливер, изгледа према 
наводима бранилаца Полуга Новака сви су у истом предмету... 

 
Председник већа:  Знамо ми. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине:... да се ради о истом случају... 
 
Председник већа: Знамо, знамо. Хвла.  
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Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Добро. Хвала. Ево сада ће, сада 
ће... 

 
Председник већа: Важи. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: ... приступити свједок. Добар дан, 

изволите сјести. Ја ћу Вам само саопштити да сте данас позвани по Замолници Вишег суда 
у Београду, да свједочите у кривичном предмету који се пред тим судом води против 
оптуженог Лукић Гојка, а да ће исптивање преузети колеге у Београду, изволите 
колегинице.  

 
Председник већа:  Хвала хвала колегинице. Добар дан Инђићу.  
 
Сведок Бобан Инђић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Јел ме чујете? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Извињавам се ставите слушалице, 

ево из овдје. Извињавам се колегинице.  
 
Председник већа:  Добро. Добро. Јел ме чујете Инђићу?  
 
Сведок Бобан Инђић: Да. 
 

 Председник већа: Мало се само примакните микрофону да ми Вас боље чујемо. 
Ви ћете данас бити овде саслушани као сведок, ради се о догађају из 1993. године, о 
отмици путника из воза на железничкој станици „Штрпци“, али пре него што кренемо да 
разговарамо само ћете ми овако рећи, име Вашег оца? 

 
 Сведок Бобан Инђић: Милош. 

 
Председник већа:  Добро. Датум и година Вашег рођења? 
 
Сведок Бобан Инђић: 25.2.1972. 
 
Председник већа:  Адреса пребивалишта? 
 
Сведок Бобан Инђић: Вишеград, Видовданска 22.  
 
Председник већа:  Место? 
 
Сведок Бобан Инђић: Вишеград. 
 
Председник већа:  Добро. Овде се води поступак, ја ћу Вам сад прочитати против 

којих лица а Ви ћете ми рећи да ли кога од њих познајете да ли сте са неким у сродству 
или завади. Да ли познајете Гојка Лукића? 
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Сведок Бобан Инђић: Да.  
 
Председник већа:  Јесте ли са њим у сродству или завади? 
 
Сведок Бобан Инђић: Не.  
 
Председник већа:   Добро. Љубишу Васиљевића? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да.  
 
Председник већа:   Јесте у сродству или завади? 
 
Сведок Бобан Инђић: Не.  
 
Председник већа:  Душка Васиљевића? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да.  
 
Председник већа:  Јесте у сродству или завади? 
 
Сведок Бобан Инђић: Не.  
 
Председник већа:  Јована Липовца? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да.  
 
Председник већа:  Јесте ли у сродству или завади? 
 

 Сведок Бобан Инђић: Не.  
 
Председник већа:  Драгану Ђекић? 
 
Сведок Бобан Инђић: Не. 
 
Председник већа:  Нисте у сродству или завади? 
 
Сведок Бобан Инђић: Не.  
 
Председник већа:  Јел је познајете? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да. 
 

  Председник већа:  Добро.  
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Сведок изјави да је несродан, не завађен са оптуженима. Ви овде као сведок 
упозорићу Вас на Ваша права и опоменути, сведок у смислу члана члана 95 ЗКП се 
опомиње да је дужан да говори истину да не сме ништа да прећути... 

 
Адвокат Сава Стојановић: Судија ништа не чује. Оптужени уопште не чује овај 

разговор, и не знам која је сврха онда... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ни ми, мислим јако се слабо чује. Код судије 

се чује, а овамо се ништа не чује.  
 
Председник већа:  Па не знам, јел има још... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не, не, њих да замолите да они појачају у 

Сарајеву.  
 
Председник већа:   Јел` може Сарајево мало да ми појача тон?  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Не знам видјећемо са нашом 

техником, можемо ли мало појачати тон.  
 
Председник већа:   Не чујемо добро, овде у судници се јављају да не чују.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Само моменат.  
 
Председник већа:  Вас чујемо, колегинице, Вас чујем добро, Вас чујем добро, али 

не чујем сведока.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Ево сад ћемо контактирани 

режију. 
 
Председник већа: Добро. Добро. Не може, не може, седите Перовићу, има разлога 

због чега, морају две повезане.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Појачао је можда ће те сад чути.  
 
Председник већа:  Ја Вас одлично чујем, да ли сведока чујем? 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Ево сад ћемо, ево свједок... 
 
Председник већа:   Добро. Инђићу јел се чујемо? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да.  
 
Председник већа:   Е добро, хвала колегинице. Сад се чује.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Одлично. 
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Председник већа: Добро.  
 
Сведок се упозорава у смислу члана 95 ЗКП да је дужан да говори истину, да не 

сме ништа да прећути а затим ће се упозорити да давање лажног исказа представља 
кривично дело.  

 
Сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена питања ако је 

вероватно да би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 Законика о кривичном 
поступку тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.  

 
Ово су упозорења за Вас Инђићу, и још сведоци полажу заклетву, ја ћу да је 

прочитам, а Ви ћете само рећи да ли је прихватате. „Заклињем се својом чашћу да ћу о 
свему што будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати“. Јел` прихватате? 

 
Сведок Бобан Инђић: Да. 
 
Председник већа: Добро. Ево овако пошто сте Ви предлог одбране односно 

бранилаца и оптужених да се саслушате као сведок, ја ћу прво Вас препустити да Вам 
постављају питања браниоци и оптужени уколико имају, па ће потом евентуално тужилац 
постављати питања, па онда судско веће.  

 
Браниоци изволите. Само ми се представљајте. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Јел могу ја да седнем? 
 
Председник већа:  Можете ако Вам је лакше.  
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Добар дан господине Инђићу ја сам адвокат Ђорђе Дозет, 

бранилац Јована Липовца.  
 
Сведок Бобан Инђић: Добар дан. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли се чујемо сад? 
 
Сведок Бобан Инђић: Да. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Сад ја не чујем њега.  
 
Сведок Бобан Инђић: Госпођо судинице јел могу на нешто да кажем? 
 
Председник већа: Реците. 
 
Сведок Бобан Инђић: Ја сам овде колико сам видио на позиву позван на прједлог 

одбране господине Гојка Лукића.  
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Преседник већа: Ви сте позвани на предлог више бранилаца, односно сви 

браниоци су Вас предложили. 
 
Сведок Бобан Инђић: Добро. Таква ми је позивница, позивница ми је дошла, 

таква... 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бобан Инђић: Али морам ја нешто да кажем. 
 
Председник већа: Реците. 
 
Сведок Бобан Инђић: У читавој тој причи, пошто сам видио Гојка Лукића. Гојко 

Лукић могу да кажем све најбоље као човјеку и ово оно, али ја сам имао интервентну 
јединицу и та интервентна јединица је дјеловала засебно. О Гојку Лукићу не могу ништа 
да кажем из рата, он је човек био у некој други јединици, не знам у којој. 

 
  Председник већа: Добро.  

 
  Сведок Бобан Инђић: А друга ствар. У овој читавој причи ја сам паралелно 
оптужен са тим људим. 

 
Председник већа: То знамо.  
 
Сведок Бобан Инђић: И моје свједочење, пошто ја још нисам извео све свједоке, 

нисам изнио своју одбрану, вјероватно би ме довело у неку другу ситуацију него што је 
данас.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бобан Инђић: Ја о овоме свему не желим да свједочим. 
 

  Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бобан Инђић: А ако желим, ако ме присиљавате онда ја морам довести 

свог адоката да сједи овде самном. 
 
Председник већа: Пазите ја Вас да присилим не могу, рекла сам Вам упозорење, 

да нисте дужни да сведочите, односно да одговарате на одређена питања, ако је вероватно 
да би тиме изложили себе, или своје блиске сроднике, у поступку, тешкој срамоти знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Значи нисте да дужни да дајете исказ, да 
говорите о ономе што би Вас изложило кривици. Ето... 

 
Сведок Бобан Инђић: Разумјем Вас потпуно... 
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Председник већа: Е значи ако... 
 
Сведок Бобан Инђић: ...али морате Ви мене разумети. 
 

  Председник већа: Ја Вас разумем. Нисте дужни, значи можете да одговорите, ако 
нађете да нешто можете да кажете ако не ништа.  Ето. 

 
Сведок Бобан Инђић: Значи ја не желим да сведочим.  
 

  Председник већа: Добро. Добро.  
 

  Сведок Бобан Инђић: Јер нисам изнио своју одбрану и нисам извео своје свједоке.  
 
  Председник већа: Добро. За мене је то довољно. Хвала Вам лепо. 

 
Сведок Бобан Инђић: Пријатно. 
 

  Председник већа: Хвала, пријатно.  
 
Нека уђе сведок Крсмановић Оливер. Јел можете да га прозовете. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Може нема проблема. Што се тиче 

његовог идентитета он је приведен из... са издржавања казне затвора... Завода. 
 
Председник већа: Хвала. Добро.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Добар дан изволите. Добар дан. 
 
Председник већа: Само да га ја видим. 
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Ево сад ће сад ће.  
 
Председник већа: Хвала.  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Е можете сјести. Само мало ја ћу 

му само рећи да је данас позван у суд у својству свједока по замолници Вишег суда у 
Београду, гдје се води кривинчи поступак против Гојка Лукића и других, а сада ће 
преузети колеге у Београду Ваше испитивање. Изволите колегинице.  

 
Председник већа: Хвала. Оливере добар дан.  
 
Сведок Оливер Крсмановић: Добар дан. 
 
Председник већа: Јел ме чујете? 
 
Сведок Оливер Крсмановић: Чујем али ставићу слушалице.  
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Председник већа: Добро. Добро. Овде је Виши суд у Београду, председник већа-

судија Вера Вукотић. Ви ћете данас бити саслушани као сведок ради се о догађају из 1993. 
године о скидању путника са воза, са железничке станице „Штрпци“ па њиховом даљем 
одвођењу. Ја ћу прво да узмам податке од Вас, реците ми само име Вашег оца? 

 
Сведок Оливер Крсмановић: Милан. 
 
Председник већа: Година рођења? Датум и година рођења? 
 
Сведок Оливер Крсмановић: 13.8.`63.  
 

  Председник већа: Ваша адреса пребивалишта? 
 
Сведок Оливер Крсмановић: Тренутно, затвор „Војковићи“, не знам тачан назив.  
 

  Председник већа: Добро. Тренутно се налазите на издржавању казне, јел? 
 

  Сведок Оливер Крсмановић: Тако је.  
 

  Председник већа: У Казнено-поправном заводу „Војковићи“. 
 

 Сведок Оливер Крсмановић: Тако је.  
 
 Председник већа: А због којег кривичног дела? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Због 17 тачки.  
 
 Председник већа: А шта је то? Које дело кривично? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Злочини против човјечности. 
 
 Председник већа: Аха. А јесте осуђени или је то ...? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Осуђен сам издржавам  казну 18 година.  
 
 Председник већа: Добро. Само да видим, ја ћу Вам прочитати овде имена 
оптужених који су у овом предмету, па ћете ми рећи да ли неког од њих познајете, да ли 
сте са неком, неким од њих у сродству или завади. Оптужени Гојко Лукић, јел га 
познајете?  

 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не познајем.  
 
 Председник већа: Не познајете, значи нисте у сродству, завади са њим? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не.  
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 Председник већа: Добро. Оптужени Љубиша Васиљевић?  
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не познајем. 
 
 Председник већа: Нисте у сродству, завади? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не.  
 
 Председник већа:  Оптужени Душко Васиљевић? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не.  
 
 Председник већа: Не позанјете јел? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не познајем. 
 
 Председник већа: Не познаје није у сродству и завади. Оптужени Јован Липовац? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не.  
  
  Председник већа: Не познајете га. Не познаје није у сродству. Оптужена Драгана 
Ђекић? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не познајем је.  
 
  Председник већа: Не познаје, није у сродству, завади. Ја ћу Вам дати упозорења и 
Ваша права као сведока.  
 
  Сведок се упозорава у смислу члана 95 ЗКП, и опомиње се да је дужан да говори 
истину, да не сме ништа да прећути а затим ће се упозорити да давање лажног исказа 
предстравља кривично дело.  
 
 Сведок се такође упозорава да није дужан да одговара на одређена питања ако је 
вероватно да би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 Законика о кривичном 
поступку, тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.  
 
 И сведоци полажу заклетву а текст заклетве 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“. Да ли прихватате ову заклетву? 
 
  Сведок Оливер Крсмановић: Прихватам. 
 
 Председник већа: Добро. Само моменат. Дозвољава се браниоцу адвокату 
Небојши Перовићу да напусти главни претрес. Изволте. Да ли Ви можете да нам 
испричате у ствари Ви сте предлог одбране, браниоца овде оптужених и њих самих да се 
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саслушате као сведок. Па да ли Ви шта знате о овом догађају „Штрпци“ из 1993. године? 
Ја ћу Вам, ја ћу Вас препустити најпре да Вам постављају питања браниоци и оптужени а 
потом ће питања постављати тужилац и евентуално судско Веће. Изволте браниоци. Само 
се представљајте молим Вас.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Адвокат Ђорђе Дозет, бранилац оптуженог Јована Липовца. 
Господине Крсмановићу... 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Да.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Ви сте сад на питање судије, изјавили да не познајете 
Јована Липовца.  
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Није ми познато име и презиме. 
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли нам можете рећи да ли сте Ви били у периоду, 
почетак двехиљаде...1993. године припадник неке формације на територији тадашње БиХ.  
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Регуларне формације Треће чете, у селу Дринско.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Трећа чета, јел нам можете даље јединице набројити, који 
батаљаон, која бригада, који... 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не знам заборавио сам стварно.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли нам можете рећи ко је био командир те чете? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Био Момир Савић.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Момир Савић. Да ли су Вам позната, да ли Вам је познто 
име Мића Јовичић? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Јесте.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли је Мића Јовичић био у Вашој јединици? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Није.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли Вам је познато у којој је јединици он био? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: То је добровољци неки били, не знам тачно стварно.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли сте било кад, у било којој ситуацији извршавали 
некакав ратни задатак заједно са Мићом Јовичићем? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Никад. 
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 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли се сећате да ли сте уопште некада сретали на 
територији Општине Вишеград? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Можда сам га виђао 2-3 пута. Онако на улици и 
тако.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Дакле, да Вам не стављам ово у уста...да ли је то Ваше 
виђање било изван било каквих војних операција? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Тако је. 
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли је Мића Јовичић тад када сте га виђали био у цивилу? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не могу се сјетит.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Не можете се сетити. Да ли Вам је познато име Митрашин 
Глишић? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Јесте.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Откуд Вам је познато име Митрашин Глишић? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Познато ми је са суђења пред судом БиХ. Када је 
свједочио видео линком из Београда.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: А да ли сте га познавали из периода `92-3 година? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Нисам.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Да ли је у периду, тад, Вашег боравка у... на територији 
тадашње БиХ, Ваша јединица било кад долазила у Прелово ради узимања хране или по 
било ком другом основу? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не моја јединица је далеко од Прелова била 30 
километара.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Захваљујем, немам више питања.  
 
 Председник већа:Хвала колега Дозет. Има ли још ко од бранилаца питања? Нема. 
Јел? Тужиоче има ли питања за овог сведока? Нема. Пуномоћник оштећених? Оптужени 
има ли неко питања? Нема. Је ли Вама позната интервентна чета? У то време.  
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Па нисам неке, нисам неке људе баш познавао у 
интервентној чети. 
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 Председник већа: А јел знате ко је командовао том интервентном четом? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Не знам богами. 
 
 Председник већа: Не знате. Аха. Јел Вам шта познато у вези овог догађаја 
„Штрпце“ скидање путника са воза `93-ће године? 
 
 Сведок Оливер Крсмановић: Није ми познато било тај дан, али сазнао сам након 
неколико дана. Зато што сам горе био на положају у шуми, то ти је 20 километара, чували 
смо хидроелектрану, неко од војника је био у граду, каже отети су путници, није речено 
ни које су вероисповести, ништа, нисам обраћао пажњу много на то. 

 
  Председник већа: То је само што сте чули, јел? 

 
Сведок Оливер Крсмановић: Тако је. 
 
Председник већа: A не знате ко их је отео или знате? Јел се причало? 
 
Сведок Оливер Крсмановић: Није се у то време причало. А реците Ви мени јесте 

ли Ви пратили суђење пред судом Босне и Херцеговине? 
 
Председник већа: Нећу ја Вама одговарати на питања, Ви сте овде да мени 

одговарате на питања.  
 

  Сведок Оливер Крсмановић: Добро. 
 

  Председник већа: Добро. Има ли још питања за овог сведока? Јел то све што имате 
да кажете?  

 
  Сведок Оливер Крсмановић: То је све што... што Вас још интересује. 

 
Председник већа: Добро. Ево питам, немају питања више за Вас. Хвала лепо 

Крсмановићу, хвала што сте се одазвали позиву суда, можете ићи, хвала. 
 
Сведок Оливер Крсмановић: Пријатно. 
 
Председник већа: Пријатно. Колегинице...  
 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Да.  
 
Председник већа: Хвала Вам најлепше. Ево ми смо завршили испитивање ових 

два сведока који су дошли. За убудуће ћемо се чути. Хвала пуно на пруженој правној 
помоћи. Довиђења и пријатно. 

 
Председница већа Суда Босне и Херцеговине: Довиђења и пријатно. 
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  Председник већа: Констатује се да се видео-конференцијска веза са судом Босне и 
Херцеговине одјављује у 10 и 34 минута. Добро. То је значи ова два сведока. Ми ћемо 
данас још наставити са извођењем неких писмених доказа, које нисмо прошли пут 
завршили. Односно нисмо били одлучили,  а то су они Ваши предлози да се изврши увид у 
транскрипте записника о саслушању сведока пред судом Босне и Херцеговине и 
извешћемо налаз и мишљење вештака, комисије вештака за Митрашина Глишића. Ево 
сада ћемо све то преко документ камере. Молим? 
 
  Адвокат Ђорђе Дозет: Адвокат Дозет. Везано за сад што сте донели решење да 
ћете извести као доказ... 
 
  Председник већа: Да? 
 
  Адвокат Ђорђе Дозет: Налаз вештака, претпостављам да се ради о везано за овог 
Митрашина Глишића а, ја сматрам а у име целе одбране да је нужно да ти вештаци се 
појаве овде и буду непосредно саслушани. 
 
  Председник већа: Добро, о томе ћемо да одлучимо. 
 
  Адвокат Ђорђе Дозет: Након тога... 
 
  Председник већа: Важи, важи, то је Ваш предлог. Ми ћемо само да сад прочитамо, 
односно видимо а о том ћемо одлучити.  
 
  Режију молим да ми повеже документ камеру са екранима у судници. Јел повезано? 
Ево, управо се сад повезује.  
 
 Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 Одређује се извођење доказа читањем и увидом у:  
 
 Адвокат Сава Стојановић: Судија извините, оптужени и даље немају увида у оно 
што се изводи како доказ.  
 
  Председник већа: Па не може.... 
 
 Адвокат Сава Стојановић: Стварно то није примерено да се тако... 
 
  Председник већа: Може један да приђе ево овде за овај пулт... 

 
Адвокат Сава Стојановић: Па не може један њих је петоро... 
 
Председник већа: Или овде, ево овде нека седне. Дајте један, нека дође један. 
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Адвокат Сава Стојановић:  То није решење судија.  
 

  Председник већа: Биће решење, полако Саво. Дајте, Драгана одите седите овде, да 
видите, да видите.  
 
  Адвокат Горан Нинић: Драгана нек седне, Драгана нема проблем с тим.  
 
  Председник већа: Нема. Ко хоће да седи да гледа на екрану, ајте оптужени. Ко ће? 
Па ево неће. Ако хоће, имате овде, имате овде. Није проблем. 
 
 Оптужени Гојко Лукић: Нисам ништа прочито што сте прије ми ставили, нит` ме 
интересује....  
 
 Председник већа: Добро. Добро.  
 
  Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 Одређује се извођење доказа читањем и увидом у:  
 
 -налаз и мишљење комисије вештака у саставу проф. др Ратко Ковачевић 
специјалита неуропсихијатрије, др Милена Станковић психијатар и Звездана Савић 
специјалиста медицинске психологије за сведока Митрашина Глишића од 10.12.2020. 
године налази се у регистратору 7 главни претреси, страна 959 до 972/374. 
 
 -Затим се врши увид у лични картон за 1993. годину за оптуженог Душка 
Васиљевића у ЈП Електропривреда Србије“ Огранак ТЕНТ број 0301-617854, 4-2020 од 
14.12.2020. године регистратор 7 главни претреси, стр. 973 до 976/375,  ово је прдлог 
колеге Перовића, он је прошли пут он је предложио да ми то тражимо, ево ми смо 
тражили, треба још да стигне један извештај, тај није стигао, али пошто Перовића данас 
нема ја ћу њега питати у вези са овим следећи пут ако жели да да још неко објашњење.  
 
  -Затим се врши увид у транскрипт записника са главног претреса пред судом БиХ 
од 28.12.2016. године, о испитивању сведока Папић Крсте то је регистратор 5 главни 
претреси, страна 459/254 до 504/254,  
 
  -Потом се врши увид у транскрипт записника са главног претреса пред Судом БиХ 
од 07.11.2016. године о испитивању сведока Папић Крсте регстратор 5 главни претреси, 
страна 505/254 до 542/254,  
 
 -Затим се врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ 
о испитивању сведока Јовичић Мића од 23.12.2016. године регистратор 6 списа главни 
претреси, страна 613/295 до 6397/295,  
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-Затим се врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ 
о испитивању сведока Јовичић Миће од 16.01.2017. године регистратор 6 списа главни 
претреси, страна 640/295 до 674/295,  

 
 -Затим се врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ 
о испитивању сведока СТ1 од 17.02.2017. године регистратор 6 списа главни претреси, 
страна 676/295 до 721/295,  
 
 -Затим се врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ 
о испитивању сведока СТ1 од 03.02.2017. године регистратор 6 списа главни претреси, 
страна 722/295 до 756/295,  
   
   -Затим се врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ 
о испитивању сведока Душана Божића од 06.03.2017. године регистратор 6 списа главни 
претреси, страна 757/295 до 789/295,  
 
  -И врши увид у транскрипти записника са главног претреса пред Судом БиХ о 
испитивању сведока Божић Душана од 27.03.2017. године регистратор 6 списа главни 
претреси, страна 790/295 до 816/295.  
 
 Предња писмена прочитана и извршен увид у исте.  
 

То је оно што смо остали дужни одбрани, то сте Ви предлагали да се ови 
транскрипти изведу као доказ са главних претреса Суда БиХ. Ево то смо данас урадили.  

 
 Следећи пут ми ћемо наставити са видео конференцијском везом са Судом БиХ, да 

покушамо да позовемо још ових пет сведока, који су нам остали. Значи Луку Драгићевића, 
Радојицу Ристића, Митрашиновић Миодрага, Петка Инђића и Полуга Обрада. 

 
  Веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Данашњи се главни претрес одлаже, а наставак се заказује за 02. март 2021. године 
у 10,00 часова у судници број 4.  

 
Морам ову судницу јер  нам за видео линк требају две повезане суднице иначе би 

можда могли и већу али не можемо због видео линка, значи за 02. март 2021. у 10 часова у 
судници број 4.  

 
На следећи главни претрес путем видео-конференцијске везе са Судом Бих у 

Сарајеву позвати сведоке:  
 

  -Луку Драгићевића Вишеград, улица Војводе Путника број 36,  
  -Радојицу Ристића, Вишеград, улица Козачка број 3,  
  -Митрашиновић Миодрага, Вишеград, улица Јована Дучића број 22,  
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  -Петка Инђића, Вишеград, улица Карађорђева број 29,  
  -и Полуга Обрада, Вишеград, улица Краљ Петра број 6.   
 
 Ко? Ево сад га зовемо за следећи пут. Не, не, ово је био Инђић Бобан, јесте.  
 
 И на следећи главни претрес позвати браниоце адвоката Жељка Санковића и 
адвоката Небојшу Перовића.  
 
 Реците.  
 
  Адвокат Ђорђе Дозет: Извели сте као први доказ, ја се сад враћам на налаз и 
мишљење вештака. Оног момента кад сам добио наредбу за вештачење ја сам доставио 
поднесак у коме сам тражио дозволу за учешће стручног лица што сте наравно одобрили... 
 
 Председник већа:  Јесте, ја сам га обавестила и он је био присутан.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Наравно, али исто тако тим поднеском сам тражио да се у 
поступку вештачења прибави нешто што ми као одбрана, далеко смо још... 
 
 Председник већа:  Колега нећемо сад о томе, све о томе кад буду дошли вештаци и 
кад буде дошао ваш стручни саветник па ћемо видети.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Ја бих хтео да то буде одлучено о томе пре него што они 
уђу па да имамо готову ситуацију.  
 
 Председник већа:  Шта сте тражили да се прибави?  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Дакле, медицинска документација која постоји у његовој 
породици.  
 
 Председник већа:  Немам, све што имам прибављено је.  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Па прибављено је од ... 
 
 Председник већа:  Па не могу ја медицинску документацију од породице, како?  
 
 Адвокат Ђорђе Дозет: Прибавити социјалну анамнезу преко Центра за социјални 
рад у Вишеграду.  
 
 Председник већа:  То ћемо видети, о том потом, не знам те ваше предлоге, има у 
поднеску па ћемо да видимо. Ето.  

 
  Довршено у 10 и 50 часова.  

 
 
Записничар                              Председник већа-судија 


