К.По2 6/14
Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 13.04.2016. године

Председник већа: Добар дан, седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 6/14 против
оптуженог Шиник Горана због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ по оптужници Тужилаштва за ратне злочине
КТО 3/14 од 08.04.2014. године.

Констатује се да су на претрес приступили:

заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,

11

Оптужени Шиник Горан, бранилац оптуженог, адвокат Марко Миловић.
Добро, да ли је успостављена веза? Јесте, успостављена је.

Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са Окружним судом
у Бања Луци. Је ли тако?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Јесте.

Председник већа: Реците ми ко је присутан од овлашћених лица, службених

З

лица?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Извињавамо се ми Вас
скроз слабо чујемо, прекида стално. Квалитет слике је лош, а и звук је сада лош.

ВР

Председник већа: Сада ћемо да видимо, режија нама је замрзнута слика из
Босне, на екрану овде. А и кажу из Босне да је лош звук.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Сада је мало бољи али
често прекида, ако може мало да се...
Председник већа: Добро. Каже режија да ви нас позовете сада.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Да вас позовемо, ево
сада, само мало.
Председник већа: Дoбар дан.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Добар дан, да ли се
чујемо?

Председник већа: Ја Вас чујем и видимо се.
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: И ја Вас чујем и видим
Вас боље много. Ја сам Јелена Поповић и јављам се из Окружног суда из Бања Луке, ја
сам виши стручни сарадник, морам да Вам кажем да је у нашу судницу приступио
сведок Раца Ђорђо, док сведок Маљчић Никола још није стигао, можда ће и стићи,
позивали смо га више пута, и јуче смо га позвали, рекао је да ће доћи.
Председник већа: Рекао је да ће доћи.

Председник већа: Добро.
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Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Тако да што се нас тиче
ми можемо да почнемо прво са господином Раца Ђорђом, сада Ви видите како Вама
одговара.

Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Окружним судом
у Бања Луци је ли тако?

11

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Јесте.

Председник већа: Где се налази стручни сарадник, како сте рекли?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Јелена Поповић.
Председник већа: Јелена Поповић. Добар дан Јелена.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Јесте, добар дан.

З

Председник већа: Констатује се да стручни сарадник из Окружног суда у Бања
Луци, потврђује да је за сада приступио сведок Раца Ђорђо, чије испитивање ће се
обавити путем видеоконференцијске везе, а да сведок Маљчић Никола још увек није
приступио у Окружни суд у Бања Луци, иако је позив примио. Је ли тако Јелена?

ВР

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Јесте.
Председник већа: Добро.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Ви можете слободно да
кажете када желите да почнете, ја ћу бити ту цјело време, па ако Вам будем требала
слободно ме позовите.
Председник већа: Добро. Моје питање је само следећу ствар да констатујем.

Суд доноси

РЕШЕЊЕ
да се главни претрес одржи и настави у фази доказног поступка.

2

Главни претрес је јаван.
Врши се аудио снимање главног претреда и препис тонског записа главног
претреса биће саставни део записника о главном претресу.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ
да се у доказном поступку као сведок испита Раца Ђорђо.
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

Молим Вас само ми кажите како сте утврдили идентитет сведока Раца Ђорђо?

11

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Да, утврдили смо
идентитет на основу његове личне карте.
Председник већа: Је ли имате неки број личне карте, или нешто слично?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Имамо, имамо.
Председник већа: Који је број?

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Хоћете ли да Вам...?
Председник већа: Да.

З

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Дајте молим Вас.
Читам..

ВР

Председник већа: Добро.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: 600Т04КТТ.
Председник већа: Добро.

Констатује се да је службено лице Окружног суда у Бања Луци утврдило
идентетет сведока Раца Ђорђа увидом у његову личну карту са бројем како је то ближе
евидентирано аудио техником овог суда.
Добро. Раца Ђорђо?

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Ево само мало,
приступиће овде ближе да га и видите и боље чујете.
Председник већа: Добро.

3

Сведок Ђорђо Раца: Ја вас поздрављам свију тамо у Београду.
Председник већа: Хвала такође узвраћамо поздраве. Добар дан.
Сведок Ђорђо Раца: И можете ме питати шта желите.
Председник већа: Ђорђо, Ви сте дали личне податке својевремено Окружном
тужилаштву у Бања Луци 16.10.2007. године, ајте нам сада кратко реците рођени сте
када и где?

Председник већа: Добро.
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Сведок Ђорђо Раца: Рођен сам 24.11.1947. године у Мачковцу, са
пребивалиштем у Бок Јанковцу, Градишка.

Сведок Ђорђо Раца: Ако сте добро чули.

11

Председник већа: Добро, дакле са личним подацима као на записнику
Окружног тужилаштва Бања Лука од 16.10.2007. године. Моје питање је да ли познајете
Шиник Горана?
Сведок Ђорђо Раца: Ја Шиник Горана не познам, само познам презиме да
Шиника има у Градишци. Вјероватно мене он познаје јер сам ја био таксиста дуго
година, па по томе знам да многи у Градишци познају Ђорђу. А иначе ја када би га
видио можда би га познао, а не знам...
Председник већа: Дакле нисте у сродству, нисте у завади, је ли тако?
Сведок Ђорђо Раца: Не.

З

Председник већа: Добро.

Сведок Ђорђо Раца: Немам зашта бити...

ВР

Председник већа: Да ли Вам је потребно да видите окривљеног, па би га можда
препознали?
Сведок Ђорђо Раца: Ма не треба, чујте ја говорим оно шта знам, а ко је
оптужен...

Председник већа: Слушајте ме сад пажљиво, бићете испитани у својству
сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате на постављена питања, давање
лажног исказа представља кривчно дело. Нисте дужни да одговарате на поједина
питања ако би сте тиме себе или блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Испричаћу Вам и текст заклетве за
сведока, а Ви ћете само рећи да, да не понављате текст: заклињем се својом чашћу да ћу
о свему што пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми
је познато нећу прећутати. Је ли можете да потврдите ту заклетву, да кажете да само?
Сведок Ђорђо Раца: Да, да.

4

Председник већа: Добро. Ви сте дали изјаву на записнику који сам мало пре
поменуо Окружном тужилаштву у Бања Луци 16.10.2007. године, је ли знате који је
повод Вашег данашњег испитивања и да ли се сећате те изјаве коју сте тада дали и да
Вам што мање кажемо да бисте нам што више рекли, знате ли повод?
Сведок Ђорђо Раца: Па сјећам се ја свега, имам ја тај записник идентичан и у
Градишци, и овде у Бања Луци што су ме испитивали, ако желите ја ћу Вам то и сада од
почетка рећи како је то шта како.
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Председник већа: Добро, најпре да Вас питам је ли остајете при том исказу који
сте дали у Бања Луци?

Сведок Ђорђо Раца: Остајем према томе јер ја сам тада рекао оно све шта знам
и остајем при томе.
Председник већа: Добро. Ајте нам испричајте укратко поново шта је то било те
године, имали сте неку трговину......1992. године?

11

Сведок Ђорђо Раца: Ево овако је то било, ја сам имао трговину од 1987. а то се
наводи да је било 1992. када је оно букнуо рат у Славонији и то све. Међутим пред
мојом трговином јер је било љето знам по томе, ако не знам датуме, да је пуно се пило
и ту се окупљало доста и војске и полиције и тога свега. И пред мојом трговином нашао
се покојни Ранко Рачић који је један од кључних сведока био ту, причао је ту пред том
групом да је на обали Саве доле низводно од моје куће, око 2.500 метра, 2 и по
километра, колико ли нисам мерио, има леш који он зна да је то по имену Марјан
Виштица. Ја сад вас замољавам као суд, хоћу да говорим за тога покојника као НН
особу јер ја ту особу уопште нисам познавао и када сам је видио под обалом Саве
нисам ни знао ни ко је ни шта је, већ сам видио леш, ако смем тако да Вас замолим.

З

Председник већа: Добро.

ВР

Сведок Ђорђо Раца: Ранко Рачић је рекао да је тамо Марјан Виштица, дотични,
јер је он радио некада у „Раднику“ и зна га лично, био је у функцији у „Раднику“
наводно, службеник је био по моме сазнању каснијем, да је он био у ХДЗ-у и то све.
Како је он доспио на Саву низводно где је смећара наша у Бок Јанковцу, ја то не знам,
али је тамо, како да се изразим, не би могао вулгарно избачен под обалу Саве. Ја сам
тада када сам чуо ту под јабуком, многи су одлазили, долазили и са колегом Балтом
који је био у полицији ту недалеко од моје куће, ту је резервни састав, не знам име како
се зове, резервни састав полиције, сједнемо ми у то мобилисано ауто, ја, Ранко и Балта.
Одвеземо се доле до смећаре, ауто је остало негде ту, нисмо се смјели спустити до Саве
јер са обе стране Саве у Хрватску гледајући био је непалски батаљон који је
обезбеђивао дио Хрватске, оно примирје је било, тачно уз Саву, тако да се ту није
смјело долазити ни аута, чак ни наша смећара из Градишке није смјела вући смеће
доле, већ су вукли тамо око града по рупама. Када смо дошли тамо било је ту и војске
било је и цивила, било је свега ту. Ја сам видио човјека лежи потрбушке, то значи лице
и тјела према земљи, једно два метра од обале од воде, а гледајући са пута једно 8
метара доле од мене. Доле је она Дрина, то је тако ту та обала Саве која када Сава
руши и земљу и то је било стрмо, човјек је лежао, било је ту и дрвећа и свега, имао је на
себи белу, белкасту кошуљу са пругама, кратких рукава, због тога знам тачно да је било

5
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љето. Ту сам се задржао извесно време, не пуно јер долази војска и они што су ту
чували стражу крај Саве, то је био рјечки вод, тако су га звали, рекли су не скупљајте се
ајте возите имају Непалци са оне стране, ја сам фино покупио се и отишао. Отишао сам
пјешице кући. Остало цењени суде и ја више не знам ни је ли био Марјан Виштица,
само знам да је био човјек, можда Вам одговара како је обучен, можда је тачно то тај,
али да је то Марјан Виштица ја не знам. Знам од приче Ранка Рачића јер је он са њим
радио и тако га ја могу сада рећи да је био тај Марјан Виштица јер је он тако рекао. Ето
то је било и данашњи што је требао бити свједок и Никола Малчић, и још остали
мјештани тамо долазило је ту после мене вероватно много и Славко Радоњић и сви
остали. Ја када сам отишао својој кући, јер трговина је још у то време радила, отишао
сам кући, шта се касније дешавало ја не знам. Можете ме сад наставити Ви питати.
Председник већа: Пре него што Вас препустим тужиоцу, пошто сте тужилачки
предлог, само једно питање кратко, да ли сте познавали Марјана Виштицу?
Сведок Ђорђо Раца: Не.
Председник већа: Нисте.

11

Сведок Ђорђо Раца: Па зато Вам ја сада, зато сам Вас ја замолио молим Вас, ја
сам у Бања Луци од колеге који ме истраживао, рекао ми је да је то Марјан Виштица,
међутим онај моменат када сам ја отишао да видим, нити сам познавао нити сам га
знао, ја нисам силазио доле да видим шта има он, какву личну карту, нити је ко, ја
нисам видио да је силазио ко, већ касније се сазнало, односно Ранко Рачић ми је рекао
тај моменат пред нашом, мојом радњом да је убијен Марјан Виштица и да је тамо
истоварен, одакле је истоварен вјероватно из неког аута и то све, а нисам га познавао.
Наводно радио је у „Раднику“ као функционер неки био.
Председник већа: Добро, сада ћу Вас препустити тужиоцу, изволите тужиоче.

З

Заменик тужиоца: Добар дан.

Сведок Ђорђо Раца: Добар дан.

ВР

Заменик тужиоца: Значи, појаснили сте нам сада да Марјана Виштицу нисте ни
знали? Ни као директора „Радника“?

Сведок Ђорђо Раца: Не, ја да Вам искрено кажем нисам радио, рођен сам рекао
сам када, имам 70 година...... аха, добро, добро, хвала. Нисам га познавао.
Заменик тужиоца: Кажите ми молим Вас јесте познавали Радоњић Славка?
Сведок Ђорђо Раца: Молим?

Заменик тужиоца: Јесте познавали Радоњић Славка?

Сведок Ђорђо Раца: Јесам, он је комшија доле ниже мене близу те смећаре има
кућу гледајући низ Саву од моје куће.

6

Заменик тужиоца: Колико је то, колико је његова кућа удаљена од места где сте
Ви видели леш о ком сте данас говорили?
Сведок Ђорђо Раца: Па има километар и по, тако, километар, 1.000 метара.
Заменик тужиоца: Да ли сам Вас добро разумела сада када сте нам
објашњавали кога сте видели у тој маси људи која је била ту окупљена, рекли сте да сте
видели Радоњић Славка и Маљчић Николу?
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Сведок Ђорђо Раца: Нормално, јер и када сам ислеђиван, мене је иследник
питао јесам ли га видио, нормално да јесам видио јер тако ми је рекао да морам
говорити истину и рекао сам истину, видио сам међу масом били су...
Заменик тужиоца: Хвала, а кажите ми како знате Маљчић Николу?
Сведок Ђорђо Раца: Молим?

Заменик тужиоца: Како знате Маљчић Николу?
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Сведок Ђорђо Раца: Аха, Маљчић Николу знам због тога што ми је у
комшилуку, има кућу, сада он живи у Тополи има фарму његов син има фарму, а овај у
комшилуку живио је и био у полицији радио.
Заменик тужиоца: Шта је радио у полицији, је ли се сећате?

Сведок Ђорђо Раца: Сад је у пензији, био је неки немам појма, ја нисам, у
пензији је, био, сада је у пензији а онда је био имао неки чин немам појма...
Заменик тужиоца: А кажите ми је ли био Ваш командир?

ВР

З

Сведок Ђорђо Раца: Не, није мој командир био. Он је ту дошао у мој комшилук
и један дио резервног састава полиције у једну хрватску кућу где су они стационирани
били и одакле су они држали стражу од, гледајући крај кеја од моје куће низводно доле
до грађевине, а доле је ниже држао „рјечки вод“.
Заменик тужиоца: А значи био је при резервном саставу полиције?
Сведок Ђорђо Раца: Па да.

Заменик тужиоца: Кажете „речки вод“, да ли можете да нам кажете који су
били евентуално припадници тог „речког вода“?
Сведок Ђорђо Раца: Ја то не знам, немам појма који су били, ту се мењало
војске мало, мало дођу на одмор па дођу ту одмарају, па онда опет иду на линију негдје
на фронт, па онда дођу опет то се мјењају, тако да ја не знам, то је требало путем
команде видети ко, шта како је био, гдје ко је био команданти и то све.
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли Вам је том приликом, када сте разговарали
са Рачићем, он још нешто рекао везано за леш и за Марјана Виштицу сем овога што сте
нам испричали, да ли можете да се сетите?

7

Сведок Ђорђо Раца: Тај моменат када је рекао?
Заменик тужиоца: Да.
Сведок Ђорђо Раца: То што је рекао да је тамо бачен и ја сам отишао и видио
то, није ништа друго.
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли се...
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Сведок Ђорђо Раца: Јер да Вам кажем, он је више знао зато што је он радио са
њим у „Раднику“, он је знао и ко је и шта је и то, ја никад нисам у фирми радио.

Заменик тужиоца: А јел` се сећате шта се касније евентуално догодило са
лешом, или евентуално да сте чули шта се догодило?
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Сведок Раца Ђорђо: Ја кад сам отишо, ја не знам шта се десило са лешом
међутим оно причу после дан, два, три по селу како ко дође па највише се то жене...,
пушило је се тамо нешто на смећари што је нормално, увек се запаљивало и дан данас
се тамо запали доле у утроби пушило се, наводно каже вероватно да су га запалили, ко,
шта, како, шта је било ја не знам.
Заменик тужиоца: Хвала. Толико.

Председник већа: Добро. Браниоче, само се представите. Привуците тај
микрофон мало.

З

Адв. Марко Миловић: Добар дан. Рекли сте на почетку Вашег излагања које
сте имали пред Окружним тужиоцем 2007. године да сте били мобилисани и да је неко
постојало станично одељење полиције. Можете ми мало поближе објаснити где се то
налазило?
Сведок Раца Ђорђо: Јел` то мене питате?

ВР

Адв. Марко Миловић: Вас, вас.
Сведок Раца Ђорђо: Ало.

Председник већа: Да, да, Вас пита. Вас пита.
Адв. Марко Миловић: Вас питам.

Сведок Раца Ђорђо: А да, да, па рекао сам малопре да је недалеко од моје куће
била мобилисана једна кућа хрватска која је била празна, Баришић Јосипа, тај човек је
то сад продо и ту су они били стационирани. Одатле су они ишли на, гледајући од моје
куће низводно једно километар имали су, одржавали су контролу. Ал` одма да Вам још
додам нешто, можда, и рекао сам, ја сам био мобилисан у једну сеоску стражу, то се
звало Б формација коју смо ми док се није формирала та војска и све чували своје куће
касније смо ми, полиција је заузела те делове испред наших кућа крај Саве и онда су
они наставили да то обезбеђују. Важно, недалеко од моје куће они су имали спаваону и
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одатле су ишли у сменама на контролу горе и по ноћи и по дану, шетали су по каналу
са оружјем и тако то. То је резервни састав полиције.
Адв. Марко Миловић: Да ли и даље остајете при томе да је командир тог
станичног одељења полиције био Никола Маљчић?
Сведок Раца Ђорђо: Па он је био ту командир немам ја, нисам био ја, био он,
он је био међу старијим, он је моје годиште.

Сведок Раца Ђорђо: Молим?

96

Адв. Марко Миловић: Добро. Реците ми Ваша..., рекли сте да сте имали
трговину у то време?

Адв. Марко Миловић: Рекли сте да сте имали трговину у то време?
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Сведок Раца Ђорђо: Је, од `87 сам имо трговину, па ме закачило то негде до
`93. сам, кад је оно инфлација кренула тад сам и затворио и онда активиро је опет после
рата.
Адв. Марко Миловић: Можете ми рећи колико је Ваша трговина далеко од Бок
Јанковца?
Сведок Раца Ђорђо: Ја сам у Бок Јанковцу.

Адв. Марко Миловић: Од места где сте Ви отишли да видите...

З

Сведок Раца Ђорђо: Да, ја сам ту рекао два и по, тако два и по километра ту
има негде, доле. Има онда једно 200 метара кад се изађе на тај одбрамбени сип од Саве
има доле једно 150 метара где се леш налазио
Адв. Марко Миловић: Да ли се може евентуално чути пуцањ од трговине до
тог места где сте затекли леш?

ВР

Сведок Раца Ђорђо: Пуцањ?

Адв. Марко Миловић: Да.

Сведок Раца Ђорђо: Па нисам ја чуо какви, где ћеш чут пуцањ, нема говора о
томе. А на крају крајева ту још није се водио имеђу, никакви рат између нас и Хрвата
да сад кажем нешто се пушкара. То нисам чуо.

Адв. Марко Миловић: Добро. Рекли сте да сте се возили аутом и да је то неко
мобилисано возило полиције.

Сведок Раца Ђорђо: Ма то је мобилисано ауто вјероватно од ових који су
одлазили онда се војска, војска је узимала та аута неко је био задужен за одузимање
аута да се користи у сврхе војске.
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Адв. Марко Миловић: Извините, јел` то било мобилисано возило полиције или
војске?
Сведок Раца Ђорђо: Ма обично цивилно возило.
Адв. Марко Миловић: У реду. Ко га је мобилисао?
Сведок Раца Ђорђо: Не могу се сјетити шта је био јел` био „голф“ неки, „кец“
шта је, ја мислим да је био „голф“ јединица.
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Адв. Марко Миловић: Не питам вас то. Можете ли ми рећи ко је мобилисао
војска или полиција то возило, с којим сте дошли?

Сведок Раца Ђорђо: А био је задужен човек који је решио мобилизацију
средстава и чак и људи да иду у радну акцију, па онда та возила, па неки...
Председник већа: Пита вас бранилац јел` војска узела то возило или полиција?
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Сведок Раца Ђорђо: Полиција је возила да. То је полиција возила то ауто.

Адв. Марко Миловић: Кажите ми ко је возио то возило критичном приликом?
Сведок Раца Ђорђо: Возио је по презимену Балта, ја не знам имена само....
Балта, он има сад ауто-школу једино ту можете некакве информације, а не знам како се
зове, како му тачно име.
Адв. Марко Миловић: Јел` постоји још неки Балта у Градишци који се бавио
тим, или само један Балта постоји?

З

Сведок Раца Ђорђо: Он је био у резервном саставу полиције.
Адв. Марко Миловић: А да се бавио том ауто-школом јел` постоји још неки
Балта или само један?

ВР

Сведок Раца Ђорђо: Не верујем, нема, нема.

Адв. Марко Миловић: Ја би вам само предочио да је Балта овде давао исказ
пред Окружним тужиоцем 19.12.2007. године, он каже да никаквих сазнања нема у вези
тога и да му ништа у вези тога што Ви причате сад конкретно није познато.
Сведок Раца Ђорђо: То ...

Адв. Марко Миловић: Нити да је био тамо, нити да је возио, нити да ишта зна у
вези овог што Ви кажете.

Сведок Раца Ђорђо: Добро. Онда испада да ја лажем, казните ме ако ја лажем.
Ја говорим истину.
Адв. Марко Миловић: Немате неки коментар на то?
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Сведок Раца Ђорђо: Немам ништа.
Адв. Марко Миловић: Добро. Рекли сте 2007. године да је Рачић дошао и да
сте заједно са Балта Бориславом сели односно отишли на лице места, јел` тако?
Сведок Раца Ђорђо: Које године?
Адв. Марко Миловић: Па ово, `92. године.
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Сведок Раца Ђорђо: Да, да, да. Рекли сте, разумео сам да сте рекли 2007.
године.
Адв. Марко Миловић: Не, не, `92. године, а исказ сте дали 2007.
Сведок Раца Ђорђо: Да, да.

Адв. Марко Миловић: На жалост сад покојни Ранко...

11

Сведок Раца Ђорђо: Ја сам њих нашао под мојом, ту пред мојом радњом, била
је једна велика јабука, ту се увек скупљало, пило се пиво и тако и ту су они, јел` ја сам
био у покрету стално и ту су они били, буде их по 10 пију пиво и тад је, тако се била
прича причала и ја сам оно што сам вама реко тако је било.

Адв. Марко Миловић: Дакле рекли сте да је Рачић Ранко седео код вас у
трговини том критичном приликом.
Сведок Раца Ђорђо: Пред трговином седео је са тим друштвом људи...
Председник већа: Пред трговином.

З

Сведок Раца Ђорђо: И то је причао, каже јесте ли чули да је убијен Марјан
Виштица, ја нит` знам Марјана Виштицу, ни ко је ни шта је.

ВР

Адв. Марко Миловић: Ја би Вам само цитирао део исказа Рачић Ранка од
22.10.2007. године где он каже...
Сведок Раца Ђорђо: Па да тад смо ми били у Бања Луци заједно на давање

исказа.

Адв. Марко Миловић: Добро. Каже - ја се враћам кући да би након протека
један, два сата по мом доласку кући пред моју кућу са путничким возилом мени
непознате марке долази Маљчић Никола, Радоњић Славко, Раца Ђорђо и тај Балта.
Возилом је управљао Маљчић. Дакле он каже да нисте седели пред Вашом трговином
него да сте Ви дошли испред његове куће и да је возио Маљчић а не Балта. Имате ли
објашњења за ова два одступања?

Сведок Раца Ђорђо: Са тим исказом се не слажем, он је седио пред мојом
трговином, ја уопште не би отишо тамо да нисам чуо то од њега. Како би ја сад нешто,
зашто да ја идем тамо њему да прелим, да сјелим, па да он каже то па да ја идем
видити. Међутим он је седио пред мојом трговином и зато сам се ја упутио тамо да
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одем видити, да. Испред моје трговине он је отишао самном и са Балтом. Нико други
није отишо. А Никола је отишо, да ли је он отишо сам или касније дошо, ја то не знам,
важно био је на Сави. Ово су вам тачно подаци.
Адв. Марко Миловић: Можете ми само још један пут рећи ко је био тамо,
значи били сте Ви, Балта како сам схватио, ко још?

96

Сведок Раца Ђорђо: Па био је Радоњић Славко, Никола, био је Маљчић и било
је војске море, јел` ту се стално крај Саве патролирала војска, и цивила долазило и
свега. Има ту насеље одма ђе се то десило.
Адв. Марко Миловић: Сад би вам цитирао исказ Маљчић Николе од
16.10.2007. године.
Сведок Раца Ђорђо: Може.
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Адв. Марко Миловић: Дакле, он каже – „ја категорички тврдим да о свему
овоме дакле о било каквом лешу немам појма. Никакав леш нисам видо у то време али
сам чуо да је убијен Марјан Виштица а све то сам чуо у СУП-у“. Можете ли ми, не би
даље читао, можете ми дати објашњење зашто сад Маљчић каже овако?
Сведок Раца Ђорђо: Чуо. Појма немам зашто такве исказе, да одговори он
немам појма, ја сам вам реко, ја сам рекао онако, откуд мени сада да ја правим неки
проблем да сам ја био код куће, а ја нисам био сам тамо ишо гледати и видио човека, с
тим сам рекао да нисам знао о чему се ради, о коме се ради. Не знам ништа, ја то...
Председник већа: Добро.

З

Адв. Марко Миловић: У реду. Сад би се вратио на исказ Рачић Ранка где он
каже да, опет ћу цитирати, везано је за паљење леша, значи исказ 22.10.2007. године...
Председник већа: Чији, извините, још једном.

ВР

Адв. Марко Миловић: Исказ Рачић Ранка.
Председник већа: Добро.

Адв. Марко Миловић: „У једном тренутку Маљчић одлази до возила и са
задњег седишта узима канистер од чини ми се 5 литара, али не знам да ли се радило о
бензину или нафти, те заједно са Радоњић Славком спушта се до самог леша док се ја и
Раца и Балта у том моменту сакривамо иза такозваног зечијег насипа како би се
склонили од евентуалног пуцања са друге стране реке Саве јер је рат почео“. Па онда
има још мало касније где опет Вас помиње: „...њих четворица, дакле Балта, Раца,
Маљчић, Радоњић, остају иза мене“. Да ли можете да објасните, да дате свој коментар
на исказ Рачића.
Сведок Раца Ђорђо: Може, може. Ја уопште нисам дошо са Маљчићем...
Адв. Марко Миловић: Јел он каже да сте Ви.....да сте били ту присутни када се
палио леш.
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Сведок Раца Ђорђо: ...јел` ја сам дошо са Балтом с његовим аутом, а нит сам ја
био присутан о томе што Ви говорите о тој нафти и том канистеру, ја сам отишо кући
својој, а они су остали тамо, Ранко је близу куће није му 500 метара одатле преко
канала тога великога одбрамбеног од поплаве, они су остали ја сам отишо. Ја појма
немам ни о канистеру, ни о ауту, нити да су они дошли, Славко је дошо вјероватно са
Маљчићем, јер он није дошао са нашим аутом. То је то. О паљењу ја нисам, ништа не
знам и само сам чуо касније приче као, говоре о томе изгледа су запалили тога,
запалило се смеће можда је чак изгорео и Виштица. Такве су приче оне сеоске биле.

96

Адв. Марко Миловић: Дакле Ви тврдите да ови наводи нису тачни?

Сведок Раца Ђорђо: Ја нисам био ту уопште присутан, то што Ви причате. Ја
нисам био присутан ту, нити је било пуцања да кажем сакрили се зечеви, ја сам био ту
нормално стајо кад сам видио тамо војска каже не палите с оне стране, немојте каже
ајмо се разилазити, ја сам фино покупио се ко нормалан грађанин и вратио се шта ћу.

11

Адв. Марко Миловић: Питам Вас из разлога зато што се Ваш исказ у многоме
и то у битноме разликује и од исказа Балта Борислава...

Сведок Раца Ђорђо: Знам ја то, мени је у крим. полицији у Бања Луци рекао
човек да се пуно разликује због тога што, јел` је мени тако речено, ја сам, он га је
познавао он ми је и рекао тамо код моје куће да је то та особа, јел` овај, ја остало не
знам.
Адв. Марко Миловић: Овај пут ка депонији тамо где је нађен леш можете ми
рећи да ли сте Ви у исто време дошли, мислим то сте рекли али морам поново да вас
питам и знам због чега, да сте заједно дошли у исто време са Рачић Ранком.

З

Сведок Раца Ђорђо: Нисам вас чуо.
Адв. Марко Миловић: Да ли сте Ви у исто време дошли са Рачић Ранком на
ову депонију смећа?

ВР

Сведок Раца Ђорђо: Он је дошао самном у ауту са Балтом колико се ја могу
сјећати. Он није уопште био код куће, а кажете да је то он код куће па ми дошли код
њега, како би ми онда сазнали под том мојом јабуком о чему се ради шта се десило
доле. Већ он је био код моје трговине то причао и ми смо сјели у ауто и отишли тамо,
ајмо видити шта се дешава и то је то. А да он каже да је био код куће, а ми дошли,
зашто би ја дошо код њега. Ми се нисмо обилазили никада, у сродству нисмо сад ја
идем код Рачић Ранка нешто.
Адв. Марко Миловић: То је био његов исказ.
Сведок Раца Ђорђо: Добро.

Адв. Марко Миловић: Пре него што наставим само би вам поставио још једно
кратко питање. Да ли сте Ви и Рачић Ранко из овог краја, мислим на Градишку и
околину, да ли потичете из Градишке, Општине Градишка?

13

Сведок Раца Ђорђо: Па ми смо у истој мјесној заједници.
Адв. Марко Миловић: Живели сте дуго година тамо?
Сведок Раца Ђорђо: Ја сам доселио у Бок Јанковац `50. године а он је негде `52.
рођен, иначе он је умро прије 5 година.
Адв. Марко Миловић: Дакле познајете цео тај крај претпостављам.
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Сведок Раца Ђорђо: Што да не знам.
Адв. Марко Миловић: Укључујући и Бок Јанковац.

Сведок Раца Ђорђо: Па то је моја мјесна заједница, где ја живим.

Адв. Марко Миловић: Добро. Питам вас ево због чега. Ви сте означили једну
локацију, а Рачић Ранко је означио другу локацију где је наводно виђен тај леш.

11

Сведок Раца Ђорђо: Добро.

Адв. Марко Миловић: Сад ако би могао да покажем слику лица места где
показује.
Председник већа: Молим режију да укључи документ... Да, да.
Констатује се да се сведоку предочавају фотографије из списа предмета на
странама 25/7.
Хоћете све фотографије ове или само прву страну?

З

Од стране 25/8 до стране 28/7.

ВР

Сведок Раца Ђорђо: Па не, него знам ја шта човек хоће да мене пита. То је `92.
а 2007. то је 9 година, срушило се...
Председник већа: Режија документ... Слику из суднице са документ камере да
пребаците тако да у Босни виде.
Адв. Марко Миловић: Јел` има код вас у боји нека фотографија можда би било
практичније ако имате фотодокументацију.
Председник већа: Сада ћемо да видимо како изгледа. Јел` имате Ви то исто код
Вас? Ви сте нечију другу, режија, ово није наш предмет. Е то је то.
Дакле, само да видимо, фотографија број 1 на страни 25/7.

Сведок Раца Ђорђо: Ово вам је... хоћу вам говорити, ово вам је силаз са канала
према Сави, то што сам вам реко 150 метара има доле. Ево пише горе смеће, забрањено
одлагање смећа знак доле и ту се пролази, рампа била где се силазило доле.

14

Председник већа: Добро. Браниоче.
Сведок Раца Ђорђо: Ево види се по путу и смеће.
Председник већа: Добро. Сад погледајте другу фотографију. Фотографија број
2 на истој страни.
Сведок Раца Ђорђо: Овде се види смеће и обала Саве ту, грмови ти.
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Адв. Марко Миловић: Моје питање...
Сведок Раца Ђорђо: Ту се скреће десно низ Саву.

Председник већа: Добро. Сачекајте питање браниоца. Изволите.

Адв. Марко Миловић: Из фотодокументацију коју видите ако се не варам Ви
сте на позицији где пише број 1, означили где сте видели Ви први пут леш Марјана
Виштице.

11

Сведок Раца Ђорђо: Добро.

Адв. Марко Миловић: А мало више горе према десно пише број 2 па само
стрелица се показује где је Рачић Ранко видео тај леш. Можете ми објаснити дал`,
разлику и шта је истина од тога.

З

Сведок Раца Ђорђо: Чујте, то је било 2007. јел` тако, а `92. то се десило. Ја и
сад кад би ме одвезли тамо на обалу Саве не би тачно мого рећи, јел` пазите ту је можда
педесетак метара јел` игра улогу 50 метара, ако сам ја погрешио и он погрешио. Ових
више топола нема то је све вода однјела и тада вјероватно кад сам ја даво исказ односно
са крим. полицајцем отишо тамо да покажем. Нисам ја мого тачно знати у метар где се
леш нашо.
Председник већа: Потом фотографија број 3 на страни 26/7 списа. Добро.

ВР

Адв. Марко Миловић: Предпостављам да сте Ви ово.

Сведок Раца Ђорђо: Је, је, то сам ја са колегом крим. полицајцем који је то
дошо и ја сам ту показиво, ево показујем да је то под обалом било. Ту је то било негдје.
Било би врло незгодно да сам отишо доле 300 метара, ил` 500, па реко то је ту, кад ја
знам да је ту негде. Ту има 90 степени кривина и то је ту било, ту је и смећа било и било
свега.
Адв. Марко Миловић: Ви кажете да сте ту затекли леш Марјана Виштице.

Сведок Раца Ђорђо: Да ли је 100 метара доле, ја да сам знао да ће бити овако
питање ја уопште не би даво, показиво где, шта, ја би реко не знам тачно јел` овде, јел`
овде, ко што и сад говорим. Рекао сам да је под обалом доле.
Председник већа: Показује у том правцу, а не ...

15

Сведок Раца Ђорђо: У том правцу био.
Адв. Марко Миловић: И само још ово би, фотографија...
Сведок Раца Ђорђо: Јер Рачић он је живио ту, он зна боље, боље је знао.
Председник већа: Опет се предочавају фотографије 5 и 6 на страни 27/7 списа.
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Адв. Марко Миловић: Сад видите фотографију 5, после ћете видети
фотографију број 6. Дакле ово место показује Рачић Ранко где је наводно виђен леш.
Признаћете да се ово место у многоме и конфигурацијски и са дрвећем, без дрвећа, ово
је равница, оно Ваше је било као нека шумовита увала, разликује у односу на ово што
показује Рачић Ранко.

11

Сведок Раца Ђорђо: Ма то је исто. То је мало ниже ако је он ишао ниже 20
метара, то је исто то сада, то је само помако се сниматељ који је снимио овде, видите
ово на лијевој страни ту се кривина мота 90 степени кад се силази с канала ту иде,
удара се директно у Саву и овај пут води низ Саву према смећу, само што овај колега
који је то снимио изгледа да је изравно са фото-апаратом, помакнуо се на страну.
Адв. Марко Миловић: Питам зато што је био јасан у оно време где је затекао
леш, значи не говорим ....
Сведок Раца Ђорђо: Па ево то је то, то је тај део крај Саве, обрасло тополама,
доле има једно 8 метара провалија и Сава. Јел` ту, тај пут тачно удара у обалу, у Саву и
иде низ Саву, смеће се вукло.
Председник већа: Режија вратите слику из суднице у Бања Луци. Е добро,
видимо вас.

З

Адв. Марко Миловић: Ви сте рекли да је леш био окренут потрбушке.
Сведок Раца Ђорђо: Толко се сјећам и остајем при томе.

ВР

Адв. Марко Миловић: Питам Вас из разлога зато што Рачић Ранко тврди да је
леш био на боку, то је опет разлика. Можете ми објаснити и то.
Сведок Раца Ђорђо: Ја се сјећам да је лежо потрбушке, имо је неку кошуљу
бијелу пругасту, колко је ко мого запамтити, ја се толко сјећам. Кратки рукави. По
томе сјећам се да је било љето.

Адв. Марко Миловић: Да ли се сећате када сте видели тај леш да ли је то леш
био, да кажем у свежијем стању, значи тело које је скоро лишено живота по Вама, ако
можете да оцените наравно, или се ради о лешу који је већ дуже време био или напољу,
или у води?

Сведок Раца Ђорђо: Ја сам видио да је човек лежао на стомаку и имао је
чистију кошуљу разумјете, то значи није плуто, није био у води па кад оно изиђе буде
од муља и то. Значи свјеже је то било.

16

Адв. Марко Миловић: Мислите да је леш који је, односно ради се о телу и
особи која је недавно у односу на тај период лишена живота или мислите да је..., ако
можете да оцените.
Сведок Раца Ђорђо: Па вјероватно. Вјероватно да је то тако мишљење, да није
дошо Савом, није прљав, јел` утопљеник који дуго буде у води он буде прљав. Била је
кошуља бјелугава, нако са пругама колико се сјећам. Кратке рукаве тако, лежо је, колко
ја знам да је лежо потрбушке.
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Адв. Марко Миловић: Добро. Да ли се сећате, ако сте можда гледали тај леш
колко сте могли да видите да ли је то да кажем то лице покојно имало косу или је било
проћелаво?

Сведок Раца Ђорђо: Ја, само могу са тјемена сјетити се да је имо косе нешто, ја
не знам особу уопште дал` је ћелав, дал` је био, јер лежо је на потрбушке, вјероватно да
је, па имо је косу нормално да је имо ко и ја што фали напријед а назад имам.

11

Адв. Марко Миловић: Добро. Још мало би вас, рекли сте да је било доста
војске, јел` било народа тамо, полиције?
Сведок Раца Ђорђо: Па било је, нормално да је било, људи долазе одлазе, ја кад
сам крено увек неко има, имали су људи тамо њиве па наиђу и то све, сијали су, нису
ишли крај Саве већ су ишли с друге стране до својих њива, пролазили су, обрађивали
док није и то забрањено.
Адв. Марко Миловић: Да ли је било и полиције тамо, цивилне не војне?

З

Сведок Раца Ђорђо: Није било. Ја колко знам да је било само тај резервни
састав ту и да је долазило ту, ето кажем био Никола, био Балта, дал` је касније ко дошо
они су се кретали увек ту. Комуницирали са војском, ту је био „ријечки вод“ који је то
обезбеђиво.

ВР

Адв. Марко Миловић: Да ли Вам је неко познат из тог „речког вода“ војске
обзиром да сте из, да сте ту одрасли, који је био присутан, неко од тих лица?
Сведок Раца Ђорђо: Па не знам, не могу се ја сјетити ја сад никог више ко је
био, шта је био.
Председник већа: Добро.

Адв. Марко Миловић: Не бих имао више питања, то је оно што ме... Наравно,
као и раније што сам имо...
Председник већа: То ћете после. Микрофон нисте укључили.

Адв. Марко Миловић: У самом записнику колеге Митровића наравно полази се
од тога да се већ ради, на страни другој, где је поставио питање, реците нам све што
знате, што вам је познато у вези налажења леша грађанина Марјана Виштице на
подручју Бокова.

17

Председник већа: Добро. То је примедба на записник. Добро.
Адв. Марко Миловић: Примедба на колегу.
Председник већа: Шиник имате Ви питање за овог сведока? Немате питања.
Добро. Хвала. Ви сте све предочили, све што сам ја као председник већа односно веће
спремило, такође...

Председник већа: Ајте питајте.
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Сведок Раца Ђорђо: Цењени суде могу ли ја нешто да вас питам?

Сведок Раца Ђорђо: Само ја би вас замолио, пошто ја нисам познаво тога
господина покојника, овога Марјана Виштицу, да се не уводи да Ђорђо Раца то и то о
Марјану Виштици. Ја хоћу да говорим о НН особи, ја не знам ко је био под обалом,
само сам чуо поименце од Рачића да је то, а не ја да исказујем ја сам га знао, да се тако
евидентира у записник. Ја не знам Марјана Виштицу, нити сам га познавао.

11

Председник већа: Сад Вас само чујемо, а слика нам се замрзла, али ми смо
завршили питања. Вама је предочено све што је било на овим записницима...
Сведок Раца Ђорђо: Добро, добро.

Председник већа: ...што је ваљало предочити. Ви немате нешто да додате ако
смо нешто пропустили можда, можда нечег сте се сетили?
Сведок Раца Ђорђо: Ма немам шта, шта ћу, немам шта. Ја што сам вам знао ја
сам рекао.

З

Председник већа: Само имам једно питање.
Сведок Раца Ђорђо: Може, може.

ВР

Председник већа: У каквим сте односима са Балта Бориславом?

Сведок Раца Ђорђо: Какав однос, ја у Градишци колико сам дуго пословно
радио и сада радим пословно, са сваким сам остао добар и са Балтом исто сам добар,
нема човека у Градишци са ким сам ја у некој завади.
Председник већа: Је ли то важи иза Маљчића?

Сведок Ђорђо Раца: Са свима сам ја добар.
Председник већа: Добро, нисте у свађи са њима, нисте?

Сведок Ђорђо Раца: Никада, нема човека, кажем Вам ја сам радио приватно ако
могу мало приватно нешто да причам о себи, од музике...
Председник већа: Не, не...

18

Сведок Ђорђо Раца: Музичар у Београду у удружењу Србије, учлањен 1978.
Председник већа: У реду, у реду је.
Сведок Ђорђо Раца: Па даље и даље.
Председник већа: Не чујете ме, је ли ме чујете, кажем у реду је, хвала.

Председник већа: Хвала лепо.
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Сведок Ђорђо Раца: Да, да, живели.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Поштовани да ли сте
завршили са...?
Председник већа: Јесмо, јесмо, завршили смо.
међувремену?

Маљчић се није појавио у

11

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Није се појавио у
међувремену, не знам да ли ви остајете и даље код тога да га саслушате као сведока?
Председник већа: Остајемо, имамо тужилачки предлог и тражи непосредно
испитивање, тако да ћемо морати нови термин да закажемо, па ћемо Вас обавестити.
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Добро, ми ћемо бити у
контакту или нас обавестите о даљим поступањима, па ћемо се за даље договарати и
наш поступајући судија који је укључен у овај предмет, а који данас није могао да
присуствује јер су му цјели дан заказана друга вјећа.

З

Председник већа: Добро, добро, у реду. Ми имамо следећи термин 24. маја
2016. године.

ВР

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Само, 24. маја, само
мало, морам да проверим ову нашу књигу да ли имамо слободно.
Председник већа: Ајте. за тада сам планирао следећи главни претрес и нешто
друго, али сада ћемо морати Маљчића...
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Само мало. 24. маја
наша судница је заузета цјели дан, да ли имате неки други термин?
Председник већа: Сада у овом моменту немам, овај сам једини термин имао,
планирајући...
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Имамо 19. мај, 20. мај
слободан, имамо 25. мај, 26, 27.
Председник већа: 26. можемо 26. маја?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: 26?

19

Председник већа: Да, је ли можемо ујутро?
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Можемо, то је четвртак,
значи ујутру у колико?
Председник већа: Само да видимо, нама требају две суднице овде због видео
линка, само да проверимо и ми, 26. мај ујутру како стојимо? Само сачекајте, добро,
можемо и касније.
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Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Нема проблема.

Председник већа: Заузето, од колико, од 09. А нешто касније? Је ли можемо 19.
погледај 19. али то је нама судница 2. Је ли може, само да проверимо...

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Нема проблема
сачекаћемо.

11

Председник већа: Може? 19. мај у 13,00 може је ли тако, судница која 4?
Требају нам две, е добро, је ли можемо онда 19. мај у 13,00 часова? Ви рекосте да ...
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Може, може.
Председник већа: Е нека буде 19. у 13,00 часова.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Може записала сам, а
чућемо се још око овог свједока, хоћемо ли ми њега позивати онда, наш судија, за 19.
мај?

З

Председник већа: Добро, па да. Да, да, позовите за 19, да, да, у реду, у реду.
Маљчића за...

ВР

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Пошто се мало прије
нешто рекли да ћете јавити после па то нисам добро разумела.
Председник већа: Не то је било док нисмо ускладили термине, а сада смо
нашли термин 19. мај у 13,00 часова.
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: У реду, записала сам,
све је договорено, ако нешто буде требало ми ћемо свакако бити у контакту.
Председник већа: Важи, важи, поздав.

Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Хвала вам, пријатно,
поздрав.
Председник већа: Поздрав за суд у Бања Луци. Довиђења, пријатно.
Службено лице суда у Бања Луци – Јелена Поповић: Довиђења.

20

Председник већа: Добро.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
главни претрес се одлаже, наредни се заказује за:
-19. мај 2016. године у 13,00 часова.
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Што се присутнима саопштава уместо позива, те позив неће добијати.
Знате план рада за тада. Судница 4.

Добро, имам једно питање само за браниоца пре него што завршимо, Ви сте...,
један од сведока кога сте предложили на уводним излагањима је Млађа Бабић како сте
га Ви назвали, био је командир јединице?

11

Адв. Марко Миловић: Да.

Председник већа: Је ли Ви остајете код тог предлога за, јер смо чули из неког
исказа везано за...
Адв. Марко Миловић: Да, неке...

Председник већа: Али питам Вас за њега?

Адв. Марко Миловић: Пошто нисмо ступили.... можемо неформално.

З

Председник већа: Нећемо неформално, кажите, кажите.
Адв. Марко Миловић: Остајемо при предлогу да се саслуша Млађо Бабић.

ВР

Председник већа: Је ли имате адресу?

Адв. Марко Миловић: Ја мислим да су Горњи Подградци, Градишка. Одустали
би од неких које смо...
Председник већа: А то су?

Адв. Марко Миловић: Пошто нисмо ступили у контакт са њима не знамо ни
где су, не знам да ли смо сада имали Шврака Бранко њега нећемо, оно не можемо да
нађемо, Грлица Милош и од њега одустајемо, Шестић Небојша и Малетић Зденко,
значи ту четворицу.
Председник већа: Добро, остајете код Млађе Бабића је ли тако?

Адв. Марко Миловић: Да. Остајемо, да. Имали би, пошто, давали смо Вам неке
које нисмо имали у оно време предлоге које је и обзиром да је он у врло неповољној
процесној...
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Председник већа: Шиник без приче сада. Шта си се распричао. Добро.

96

Адв. Марко Миловић: Обзиром да је он што сам Вам истицао више пута, па у
односу на тужилаштво у врло неповољној и неправедној позицији обзиром да
правосуђе Републике Српске и Босне и Херцеговине и даље има потерницу и
одређивање решења о притвору, тако да овај човек не може да адекватно припрема
одбрану баш из овог разлога, због тога и јесте проблем што се тиче и налажења лица и
тако даље, сасвим другачија позиција би његова била да он може да оде до Градишке, а
то није у стању, него из ове позиције овако каква јесте...
Председник већа: Добро, то сте рекли сада. Добро. Дакле рекли смо када је
заказано.

Довршено у 11.10 часова.

Записничар

ВР

З

11

Председник већа-судија
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