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К.По2 4/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА
04. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ
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Председник већа: Добар дан свима, седите. Добро. Мењате данас њега, јел?
Добро. Аха, добро, добро. Само да сачекамо да нам режија да знак. Добар дан свима
још једном.
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Председник већа отвара главни претрес у предмету Вишег суда у Београду,
Одељења за ратне злочине, под службеним бројем К.По2 4/17 против оптуженог Лукић
Гојка и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у
саизвршилаштву, из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ, по оптужници
Тужилаштва за ратне злочине КТО 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 Миољуб Виторовић и тужилачки помоћник
Никола Арсић.
Оптужени Гојко Лукић, присутан, добро, са браниоцем адвокатом Гораном
Нинићем по заменичком пуномоћју за адвоката Жељка Санковића. Пуномоћје
доставио суду.
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Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом
Стојановићем, који је присутан.
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом
Стојановићем.
Адвокат Саво Стојановић: Стим што је господин Перовић обећао да ће
доставити пуномоћје.

Председник већа: Добро. По заменичком пуномоћју за адвоката Небојшу
Перовића, пуномоћје ће доставити.

Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем
по заменичком пуномоћју за адвоката Ђорђа Дозета.

Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем
који је присутан.
Констатује се да је приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина
Кљаић.
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На главни претрес су приступили сведоци оштећени Капетановић Алија,
Софтић Етем, Растодер Мисин и Бакија Един.
На главни претрес није приступио сведок оштећени Хусовић Бахто, јавио се
телефоном његов син, Служби за подршку сведоцима 03.04.2019. године и обавестио
суд да му је отац болестан и да из здравствених разлога није у могућности да се
одазове позиву суда за 04.04.2019. године и да би му велики напор било путовање до
Београда.
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Није приступио ни сведок оштећени Мурић Рамиз, вратиле се повратнице које
смо слали два пута на адреси непознат.
Како су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса, веће
доноси
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Да се главни претрес одржи наставком доказног поступка.
Главни претрес је јаван.

На основу одредбе члаа 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 оштећених Капетановић Алије,
Софтић Етема, Растодер Мисина и Бакија Едина.
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Сведок оштећени КАПЕТАНОВИЋ АЛИЈА
Позовите ми сведока оштећеног Капетановић Алију.
Сведок оштећени Алија Капетановић: Добар дан.
Председник већа: Добар дан.

Пред судом се налази сведок оштећени Алија Капетановић, је ли тако?

Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.

Председник већа: Чији се идентитет утврђује увидом у путн исправу пасош,
издату од стране Републике Црне Горе, регистарски број G31ЕZ6279.
Сведок оштећени Алија Капетановић: Е хвала.

Председник већа: Алија пре него што кренемо да разговарамо само да видим
овако, Ви сте давали исказ пред Тужилаштвом за ратне злочине на записнику од
26.12.2014. године?
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Сведок оштећени Алија Капетановић: Да. Да.
Председник већа: Ваши лични подаци јесу исти, адреса и нема измена?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.
Председник већа: Исти јел?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Исти.
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Председник већа: Добро. Са личним подацима као на записнику пред
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ број 2/14 од 26.12.2014. године. Ви ћете данас
овде бити саслушани у својству сведока оштећенога, ради се о догађају од 1993.
године, о отмици путника из воза Београд – Бар, на линији, из станице Штрпци. Пре
него што кренемо да разговарамо само да Вам кажем упозорења и Ваша права која
имате као сведок оштећени се опомињете да у смислу члана 95 ЗКП-а сте дужни да
говорите истину и да не смете ништа да прећутите, те се упозоравате да давање лажног
исказа представља кривично дело за које је предвиђена казна затвора до 5 година.
Сведок се упозорава да није дужан да одговара на одређена питања ако је вероватно да
би тиме изложио себе или лица из члана 94 став 1 Законика о кривичном поступку,
дакле своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу. Пошто сте овде у својству сведока оштећеног, Ви имате право да
истакнете имовинско правни захтев и да се изјасните да ли се придружујете 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, је ли прихватате то?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.
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Председник већа: Добро, реците ми ово, да ли Ви остајете при исказу који сте
дали пред Тужиоцем за ратне злочине на записнику од 26.12.2014. године?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.

Председник већа: Добро, ајте нам мало само реците ко је Вама од блиских
сродника био у том возу, ко је нестао, које је годиште то лице било, да ли знате шта је
имао обучен, када сте сазнали за сам овај догађај, па о томе мало?

Сведок оштећени Алија Капетановић: Добро. То је брат, он се звао Есад
Капетановић.
Председник већа: Рођени брат?

Сведок оштећени Алија Капетановић: Рођени брат, рођени брат, старији од
мене 5 година, значи он је 1974. годиште, ја сам 1979. Он је тада имао непуних 19
година, а ја 14 година. Он је средњу школу завршио у Београду, зато што смо ми из
мешовитог брака и мајка ми је православна и доста њене фамилије живи између
осталог и у Београду, тетке ми, сестре њене и то је био један од разлога зашто је он
дошао у Београд да иде и да завршава средњу школу. Завршио је средњу школу, после
тога се запослио у предузеће „Рад“, то је фирма, грађевинска фирма у то време, и тамо
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је већ до време школовања живио је код тетке, код њих, они живе у Земуну, и после је
прешао тамо у тај како се каже тај смештај у склопу фирме, и тамо је то и радио и
повремено је долазио, био је почео можда неких пола године да ради, јер тада у то
време чим заврше школу одмах су добијали те послове и кренуо је кући да дође и
дошао му је позив, по други пут му је дошао позив за војску, да служи војску у
Сремску Митровицу. И ми смо га звали, нормално телефоном фиксни тада је било у
оно време из говорнице и из поште оно, и тада смо га звали и казали му и он је рекао
да хоће да иде у војску јер је добио решење овамо да нема потребе, да га не спори када
се врати, посао. Значи ми прије тога него што смо се чули, односно што смо се виђели,
ми се нисмо са њим виђели неких 30-так дана, значи он је кренуо из Београда. Сада да
Вам ја опишем шта је имао на себи, не знам, јер није кренуо од куће, знаш, сада је
једно колико је он висок, колико је имао година, како је изгледао, али што се тиче
гардеробе не можемо знати...
Председник већа: Добро, ајте нам само реците овако физички како је изгледао,
кажете да је имао тада 19 година?
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Сведок оштећени Алија Капетановић: Да, непуних 19 година.
Председник већа: Колико је висине?
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Сведок оштећени Алија Капетановић: Па виши је пуно био од мене што би
рекли, значи и сви су породично високи и сестра ми је висока и сви, значи једно 185 до
190 цантиметара је висок, помршав, значи за ту висину значи можда неких 70-так кила,
75 није имао, и то онако плав, више смеђ плав него што је црн, и то, углавном тада је
он што би рекли имао и свој динар и значи пратио је у то време 1993. пратио је онај
тренд облачења као и све омладине у Београду, волио је да се облачи ка и сви они,
значи сав новац је волио да да на гардеробу, и тако. Углавном то је то што ми ближе
знамо, углавном знамо и да је нама помагао за то време док је радио, значи слао је и
нама новац, чак је и мени прво бицикло тада купио у то време, и то је то што знамо,
што знамо ми ближе.
Председник већа: Добро, а када сте Ви сазнали за ову отмицу путника?

Сведок оштећени Алија Капетановић: Ми смо сазнали исти дан, зато што
није он сам ишао у средњу школу у Београд и није сам био у тој соби, него његов,
односно мој рођени брат од тетке Суљевић Менсур они су заједно и завршили средњу
школу и заједно били код тетке моје, и заједно почели да раде тамо и живели у ту собу.
Суљевић није кренуо то јутро за Црну Гору из разлога зато што је чекао плату, то је
био 28. или 27. Ви ме исправите фебруар, а плата је 01, 02, 03. небитно и они су имали
чекове, они су, али он је ваљда остао не знам за који је разлог био, али мислим да је у
питању новац, он је остао и сутрадан је кренуо за Црну Гору, али не овим путем него
преко Пазара аутобусом или како већ другачије, углавном возом није кретао. А ми смо
сазнали исти дан око 5 – пола 6 већ када је пао мрак јер је то мјесец зимски период,
исто други брат од тетке, односно рођени брат од овог Суљевића који живи у Бијело
Поље, он је дошао до нас и рекао нам је јел стигао Есад кући, реко не, ми смо рекли па
шта има везе, воз касни ка возови, кренеш никада не можеш знати када ћеш стићи, то
је увек неизвесно код возова, па јеси слушао радио, реко не, тада се преко радија
слушало па покупљени су неки путници и ништа ми тај дан нисмо предузимали,
чекали смо га, није долазио, сутрадан су родитељи отишли у станицу полиције да
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пријаве, у Бијелом Пољу да пријаве, и тада је било неизвесно, ништа ти ми нисмо
знали, па смо звали овога у међувремену је стигао овај брат ми од тетке из Београда,
другим путем и он каже да га је он испратио до на воз, не баш у воз, али до испред
железничке станице, сада већ бивше железничке станице. И то је то, и он даље не зна
да ли је тражено карте, како је тражено, да ли је тражена лична карта он не зна, само да
га је испратио до улаза у железничку станицу и то је то. После непуног времена
Суљевић је отишао, напустио Црну Гору, отишао је да живи у Швајцарску и тамо је
остао и оженио се и више никада није ни долазио практично. Није се ни враћао на
посао. После тога пута није се ни враћао јер ипак он је имао право и да се врати, није
се више ни враћао ни он на посао, једноставно напустио је и Србију и Црну Гору.
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Председник већа: Јесу пронађени посмртни остаци Вашег брата?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Не.
Председник већа: Не?

П
O

75

Сведок оштећени Алија Капетановић: Не. Не. Мајка ми живи, односно
мајкини су из села Љубовија, то је Бајина Башта, тамо зове се једно место Оровица,
Горња, Доња, Бајина Башта, Зворник, Слатина, тај дио тамо и тада су била жива обадва
ујака моја, и мајка је после тога неко, па не знам да ли је прошло недељу дана или
више, не знам колико је прошло она је отишла сама код своје браће, један је био војно
лице у то време резервно, редовни војник, а један нисам сигуран шта је био млађи да
ли је био тада при војсци, углавном да ли је она њега нашла у некој кафани доље у
Љубовију, доље поред Дрине, причам како ми је она пренела значи, углавном када је
она пренела њему да је Есад био у том возу, он је практично ону пушку бацио, онако
једноставно је бацио доље од шодер, асфалт шта ли, значи једноставно да ли је он
тиме, шта је хтио тиме да, да ли је он нешто знао, није знао, није више жив, он је умро,
и један и други су умрли. То је то, она је ишла распитивала се мало, као и свака мајка,
и то, то је све што знамо. И ми и даље имамо добру комуникацију са њима и они
долазе и идемо и тако то, али они су чак покушавали на више начина и да сазнају
нешто, али тада је било и у том времену незгодно и за њих да провере шта је било...
Председник већа: То причате за ту фамилију, ујаке?

Сведок оштећени Алија Капетановић: Да, шта је било са тим случајем, што се
ти распитујеш за тај случај, ко је теби, откуд ти знаш за тај случај, ко је теби значи
једноставно и за њих није било угодно, односно за фамилију, они су исто фамилија као
и ја и њима је то пректично, од сестре син. Ето то је то.
Председник већа: Добро, као сведок оштећени је ли се придружујете
кривичном гоњењу, да ли сте за то да се казне људи уколико се утврди ко је то урадио?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.

Председник већа: Је ли истичете имовинско правни захтев, тражите ли накнаду
штете, не морате сада него да ли истичете тај захтев?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.
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Председник већа: Добро. Питања је ли има тужилац, да ли има пуномоћник
оштећених питања? Нема. Браниоци, неко од оптужених за сведока да ли има питања?
Нема. Реците ми овако Алија, Ви сте дошли заједно вас четворица је ли тако?
Сведок оштећени Алија Капетановић: Да.
Председник већа: Је ли тако сви из Бијелог Поља, заједно овде је тражено 200
евра за сведоке за превоз, то је у динарима 23.523,00 динара, али су ми рекли да се то
исплати оштећеном Един Бакији јер он има ваљда рачун девизни...

Председник већа: Је ли тако?
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Сведок оштећени Алија Капетановић: Отворен рачун.

Сведок оштећени Алија Капетановић: Јесте.
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Председник већа: Значи тражите те трошкове за долазак, добро.
Тражи трошкове за....

Сведок оштећени Алија Капетановић: Ми смо ангажовали возача који ће...
Председник већа: Добро, видим овде, да, да, тражи трошкове за долазак од
Бијелог Поља до Београда и натраг, дошао је заједно са сведоцима оштећенима Етемом
Софтићем, Един Бакијом и Мисин Ратодером, једним возилом довезао их је возач и
укупно трошкови за сву четворицу износе 23.523,00 динара, па моли суд да исте
исплати оштећеном Един Бакији јер он има девизни рачун. Добро. Имате ли још нешто
да додате?

П
O

Сведок оштећени Алија Капетановић: Не.
Председник већа: Добро. Хвала Вам лепо, можете ићи. Хвала што сте дошли.
Сведок оштећени Алија Капетановић: Хвала и Вама, пријатно.

Председник већа: Довиђења. Нека уђе сведок Софтић Етем.
Сведок оштећени СОФТИЋ ЕТЕМ

Добар дан. Пред судом се налази сведок Софтић Етем, сведок оштећених
Софтић Етем, чији се идентитет утврђује увидом у личну карту Републике Црне Горе,
регистарски број 549641244.

Етеме Ви ћете данас овде бити саслушани као сведок оштећени, пре него што
кренемо да разговарамо, само да видим Ваше личне податке, Ви сте давали исказ пред
Тужиоцем за ратне злочине на записнику од 26.12.2014. јесу Вам исти лични подаци,
адреса становања, овде је било пребивалиште, Краденик, Бијело Поље?
Сведок оштећени Етем Софтић: Јесте.

7
Председник већа: Јесте, све је исто. Добро. Са личним подацима као на
записнику пред Тужиоцем за ратне злочине КТИ број 2/14 од 26.12.2014. године. Ради
се о догађају од 1993. године, о отмици путника из воза Београд - Бар, у станици
Штрпци. О томе ћемо разговарати.

8

Па само пре него што кренемо да Вам кажем упозорења и Ваша права, Ви сте
позвани као сведок оштећени се опомињете да у смислу члана 95 Законика о
кривичном поступку да сте дужни да говорите истину и да не смете ништа да
прећутите, и упозоравате да давање лажног исказа представља кривично дело, такође
се упозоравате да нистеу дужни да одговарате на одређена питања ако је вероватно да
би тиме изложили себе или лиц, сроднике из члана 94 став 1 тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Као сведок оштећени поучавам Вас да
имате право да истакнете имовинско правни захтев и да се изјасните да ли се
придружујете кривичном гоњењу. 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, је ли прихватате то?
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Сведок оштећени Етем Софтић: Прихватам.

Председник већа: Добро. Кажем давали сте исказ пред Тужилаштвом за ратне
злочине на запсинику од 26.12.2014. године у вези са овим догађајем, да ли Ви остајете
при том исказу?
Сведок оштећени Етем Софтић: Да.

Председник већа: Добро, ајте нам сада мало реците само ко је Вама од блиских
лица био у том возу, шта се десило то лице које је годиште, како је изгледало, оно што
Ви знате у вези тога?

П
O

Сведок оштећени Етем Софтић: То ми је брат у питању.
Председник већа: Знам да Вам је тешко, али покушајте да се смирите.

Сведок оштећени Етем Софтић: Само мало...

Председник већа: Хоћете воде? Обезбеђење, је ли може једна чаша воде молим
вас... Ево сада ће Вам донети воде.
Констатује се да сведок оштећени пре почетка давања исказа плаче.

Сведок оштећени Етем Софтић: Овај мој брат он је радио у Београду...

Председник већа: Само ми реците, његово име је било?

Сведок оштећени Етем Софтић: Шећо.

Председник већа: Шећо Софтић?
Сведок оштећени Етем Софтић: Да.

8
Председник већа: Добро.
Сведок оштећени Етем Софтић: У Београд, предузеће у Жарково. Пошто је
био ВК мајстор он је радио на санацији пруге, водио је групу тих радника...
Председник већа: Ево Вам вода мало да се...

8

Сведок оштећени Етем Софтић: Е хвала. Били су у Штрпце на извођење
радова. Када је рат избио у Босни повучени су на Златибор. Како је он месечно долазио
пошто је он ту имао станове фирме, самачке, не знам у Жарково, крајем месеца
долазио је кући на... улазио је у Златибор и завршио у Штрпце. Е толико ти је то и
више ни дан данас ни кости, ништа не знам.
Председник већа: Јел` нису пронађени његови посмртни остаци?
Сведок оштећени Етем Софтић: Не.
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Председник већа: Нису?

Сведок оштећени Етем Софтић: Ништа.

Председник већа: А реците ми које је он годиште био?
Сведок оштећени Етем Софтић: 1945. годиште.

Председник већа: `45. Је ли можете да опишете како је изгледао, висина,
тежина, боја косе?

П
O

Сведок оштећени Етем Софтић: Па изгледао је крупан, повисок, можда је
имао метар и 85 до метар и 90, тачно сада не знам то, тежина је мислим од 110 до 115
килограма је имао, онако стварно развијен, мало одређенија груди и тако је изгледао.
Председник већа: Је ли био ожењен, је ли имао породицу?
Сведок оштећени Етем Софтић: Јесте, два сина и ћерку.

Председник већа: То је воз значи којим је он ишао то је Београд - Бар, из
Београда ка Бијелом Пољу, јел?

Сведок оштећени Етем Софтић: Па ја мислим да то јесте тај воз, али тај воз
није стајао на Златибор по реду вожње, али пошто је он радио на санацији пруге, ти су
бар како их ја познајем, чуо сам ту информацију, који раде на пругу они су зауставили
воз и он је рекао да би дошао до Бијелог Поља, и ето. Ту их изведоше...
Председник већа: Реците ми јел се придружујете кривичном гоњењу уколико
се утврди ко је то урадио?
Сведок оштећени Етем Софтић: Да, да.

9
Председник већа: Јесте за то да се казни? Јесте. И истичете имовинско правни
захтев?
Сведок оштећени Етем Софтић: Да.
Председник већа: Добро. Тужиоче има питања за сведока оштећеног?
Пуномоћник оштећених? Браниоци? Неко од оптужених? Нема. Је ли то све? Добро,
реците ми овако Ви сте дошли заједно Вас четворица из Бијелог Поља је ли тако?
Сведок оштећени Етем Софтић: Јесте.

Сведок оштећени Етем Софтић: Да.

8

Председник већа: Имали сте возача, овде су рекли трошкови су 23.523,00
динара за све вас, па да се исплати Един Бакију оштећеном пошто он има девизни
рачун?
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Председник већа: Добро. Сведок тражи трошкове за долазак од Бијелог Поља
до Београда и натраг, дошли су заједно сва четворица оштећених из Бијелог Поља, са
возачем и трошак је за превоз у износу од 200 евра за сву четворицу сведока
оштећених. Хвала Вам лепо, ово ће Вам бити плаћено, односно платићемо преко
Бакије на његов рачун. Хвала лепо што сте дошли, можете ићи, узмите само личну
карту, јесте узели личну карту. Добро.
Сведок оштећени Етем Софтић: Ја мислим да јесам, јесте, ево.
Председник већа: Хвала лепо, пријатно.

Зовите ми Растодер Мисина сведока оштећеног.

П
O

Сведок оштећени РАСТОДЕР МИСИН

Добар дан.

Сведок оштећени Мисин Растодер: Добар дан.

Председник већа: Пред судом се налази сведок оштећени Мисин Растодер,
чији се идентитет утврђује увидом у личну карту Републике Црне Горе, регистарски
број 378849554.

Мисине само да пре него што кренемо да разговарамо да видим Ваше личне
податке, Ви сте давали исказ овде пред Тужилаштвом за ратне злочине на записнику
од 26.12.2014. године, јесу Вам исти лични подаци као што сте тада, Ваши, као што сте
давали, пребивалиште је ли ово Савин Бор, општина Петница?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Јесте, јесте.

Председник већа: Добро. Са личним подацима као на записнику пред
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ број 2/14 од 26.12.2014. године.

10

8

Ви ћете данас овде бити саслушани у својству сведока оштећеног, ради се о
догађају од 1993. године, о отмици путника у станици Штрпци, из воза Београд - Бар.
Па пре него што кренемо да разговарамо само да Вам кажем Ваша права и обавезе,
сведок оштећени се опомиње да у смислу члана 95 ЗКП-а да је дужан да говорит
истину и да не сме ништа да прећути, а затим се упозорава 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, дакле
своје блиске сроднике тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном
гоњењу. Поучава се сведок оштећени да има право да истакне имовинско правни
захтев и да се изјасни да ли се придружује 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, је
ли прихватате то?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Прихватам.
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Председник већа: Добро. Да ли ви остајете при овом исказу који сте дали пред
Тужилаштвом за ратне злочине на записнику од 26.12.2014. године?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Да.

Председник већа: Добро. Реците нам мало само ко је од ваших блиских био у
овом возу, које годиште је био, да ли су нађени његови посмрти остаци, како је то лице
изгледало? У вези са тим.
Сведок оштећени Мисин Растодер: Мени је отац узет у возу, радио је овде у
Београду, „Планум“ предузеће и кренуо је кући на слободне дане и ...
Председник већа: Добро, само ми реците његово име и?

П
O

Сведок оштећени Мисин Растодер: Јусуф Растодер.

Председник већа: Добро, које годиште је био?

Сведок оштећени Мисин Растодер: Ја мислим да је он да ли '38., '39.годиште
је био, тако нешто.
Председник већа: Он је значи ушао у тај воз Београд-Бар јел?

Сведок оштећени Мисин Растодер: Да, да, кренуо је кући.

Председник већа: Кући. Кад сте ви сазнали за отмицу?

Сведок оштећени Мисин Растодер: Па чуо сам био за отмицу, но је било
навече на дневнику је било да се десила та отмица и то, мада нисам одма знао да је он
баш у том возу, е онда након неколко дана, али с обзиром госпођо судија, пошто је
прошло доста од тог времена па можда и неке ствари да сам мало и овај....
Председник већа: Добро.

11
Сведок оштећени Мисин Растодер: Један друг његов који је радио са њиме, он
је остао ту, па је после након можда пет, шест дана он дошо на слободне дане и причао
нам је да је он кренуо баш са тим возом, јер су овде заједно у Београд радили, Кочен
овај друг му што је био.
Председник већа: Како је изгледао ваш отац, можете ли да га опишете, висина,
тежина, боја очију, косе?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Па коса црна, очи црне, висина негде ту
метар и осамдесет отприлике, тако.

8

Председник већа: Јесу ли пронађени његови посмртни остаци?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Јесу, јесу.
Председник већа: А где?
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Сведок оштећени Мисин Растодер: Ја сам од Комисије за нестала лица из
Београда одавде, они су ми до Бијелог Поља допремили те кости, тако да ја мислим да
је то у Вишеград нађено у...
Председник већа: Да ли се ви придружујете кривичном гоњењу, да ли сте за то
да се казне лица ако суд утврди ко је то урадио?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Да.

Председник већа: Добро. Јел истичете имовинско правни захтев?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Да.

П
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Председник већа: Добро, тражи ћете накнаду штете, добро. Питања тужилац
јел` има?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан.

Сведок оштећени Мисин Растодер: Добар дан.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Кад сте ви чули да се догодила отмица у
Штрпцима?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Па навече, ја не знам, то је било на
дневнику.
Заменик тужиоца за ратне злочине: На телевизији или на радију?
Сведок оштећени Мисин Растодер: На телевизији, на телевизији.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте ли сигурни да је то било то исто
вече у суботу или је то било можда сутра, прексутра?
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Сведок оштећени Мисин Растодер: Нисам сигуран, не могу се изјаснит онда.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, добро. Хвала вам, немам више
питања.
Председник већа: Добро. Пуномоћник оштећених има ли питања? Браниоци?
Да ли има неко од оптужених питања? Јел то све што имате да изјавите? Добро. Ви сте
дошли заједно вас четворица, јел тако?
Сведок оштећени Мисин Растодер: Јесте.

8

Председник већа: Возача сте добили и дошли сте, тражите трошкове за
долазак, то ће све бити исплаћено, тако је договор са службом овом, Едину Бакију,
пошто он има девизни рачун.
Сведок оштећени Мисин Растодер: Да.
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Председник већа: Добро.

Сведок тражи трошкове путне за долазак од Бијелог Поља до Београда и натраг
за сву четворицу сведока оштећених у износу од 23.523,00 динара јер их је довео возач
све заједно.
Добро, то ће бити исплаћено. Хвала вам лепо што сте дошли. Пријатно.
Сведок оштећени Мисин Растодер: Хвала, довиђења.
Председник већа: Довиђења.

П
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Нека уђе сведок оштећени Бакија Един.
Добар дан.

Сведок оштећени Един Бакија: Добар дан.

Председник већа: Пред судом се налази сведок оштећени Бакија Един, чији се
идентитет утврђује увидом у личну карту Републике Црне Горе, регистарски број
161141243.
Едине, ви сте данас овде позвани као сведок оштећени ради се о догађају од
1993. године, о отмици путника из воза у станици Штрпци, воза Београд - Бар. Па пре
него што кренемо да разговарамо само да видим ваше личне податке. Ви сте давали
исказ овде у својству сведока оштећеног код Тужилаштва за ратне злочине на
записнику од 26.12.2014. године. Да ли су вам исти лични подаци, пребивалиште, јел и
даље ово село Биоче, Бијело Поље, Црна Гора?
Сведок оштећени Един Бакија: Да.
Председник већа: Јесте.

13
Са личним подацима као на записнику пред Тужилаштвом за ратне злочине,
КТИ број 2/14 од 26.12.2014.године.
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Ви као сведок оштећени се опомињете у смислу члана 95 ЗКП-а да сте дужни да
говорит истину и да не смете ништа да прећутите, и упозоравате се да давање лажног
исказа представља кривично дело за које је предвиђена казна затвора до пет година.
Упозоравате се 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. Поучавате се да
као сведок оштећени имате право да истакнете имовинско правни захтев и да се
изјасните да ли се придружујете кривичном гоњењу. 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, је ли прихватате?
Сведок оштећени Един Бакија: Прихватам.
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Председник већа: Добро. Реците ми да ли ви остајете при овом свом исказу
који сте дали пред Тужилаштвом за ратне злочине на записнику од 26.12.2014.године?
Сведок оштећени Един Бакија: Да.

Председник већа: Добро. Реците нам у вези са овим догађајем, ко је од ваших
блиских био у овом возу, да ли је отет, ко је отет, годиште тог лица, евентуално како је
изгледао? Оно што можете да нам кажете.
Сведок оштећени Един Бакија: Па у возу је био мој отац.
Председник већа: Име и презиме?
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Сведок оштећени Един Бакија: Фехијим Бакија.
Председник већа: Добро. Јел знате годину рођења?

Сведок оштећени Един Бакија: '41. годиште. Не, опростите, '53. годиште.
Мало сам се ...
Председник већа: Ви сте овде рекли кад сте саслушани '52., добро.

Сведок оштећени Един Бакија: Е ок, ок, мало сам се...

Председник већа: Добро, добро. Разумем вас. И где је он пошао, где је то?

Сведок оштећени Един Бакија: Овако, мој отац је радио овде у Београду
предузеће „Планум“, кући би долазио најчешће петнаестодневно или мјесечно. Тад за
случај сам сазнао, сазнали смо у ствари кући, гледали смо ТВ и најава је била, мислим
оно нешто био је некакав дневник или нешто, у пола четири или тако, и онда је била
најава, десила се отмица, пошто је он био најавио доћ, пошто је то било нешто оно при
крају месеца, да ће доћ, и онда смо посумњали, јавили смо се у Центар безбедности у
Бијело Поље, уз њихове провере потврдило се да је стварно он био ту. Онда после уз
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приче његових колега, другара, значи све смо да је стварно он тог несрећног дана
кренуо кући.
Председник већа: Јел можете да нам кажете његову висину, колико је био
висок, тежину, како је изгледао, боју косе, очију?
Сведок оштећени Един Бакија: Овако, око 170 је био висок, око 70 кила
тежак, то је оно све, стварно не могу се сад овај...
Председник већа: Па добро.

Председник већа: Сетити јел?

8

Сведок оштећени Един Бакија: Е, мало проћелав, то је отприлике што се могу
сад...
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Сведок оштећени Един Бакија: Јесте.

Председник већа: Добро, а реците ми јесу ли пронађени његови посмртни
остаци?
Сведок оштећени Един Бакија: Не.

Председник већа: Нису. Да ли се ви придружујете кривичном гоњењу, да ли
сте за то да се казне лица ако суд утврди ко је то урадио?
Сведок оштећени Един Бакија: Да.

Председник већа: Добро. Истичете ли имовинско правни захтев?
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Сведок оштећени Един Бакија: Да.

Председник већа: Добро. Тужиоче има ли питања?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија имам хиљаду питања, али да не би
бол још већу направио, ја ћу само ето једно питање. Како сте..., имали сте 13, 14
година сте имали, како сте живели без оца и како вас је мајка извела на пут? Како?

Сведок оштећени Един Бакија: Врло тешко, врло тешко, ја, брат и сестра,
значи сви смо били малолетни, живели смо до тог дана живели смо лијепо, мислим
оно, али после је бил много тешко. После је било много, много тешко.
Председник већа: Јел мајка радила?

Сведок оштећени Един Бакија: Не.

Председник већа: Добро.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала вам, хвала.
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Председник већа: Добро. Пуномоћник оштећених има ли питања? Браниоци?
Неко од оптужених? Нема. Ви сте дошли заједно сва четворица, јел тако, оштећени из
Бијелог Поља, имали сте возача, трошкови овде колико сте тражили то је 200 еура за
све сведоке, долазак и одлазак, то кад се прерачуна по средњем курсу НБС то буде
23.523,00 динара, и рекли су ми да се то исплати на ваш рачун, ви имате девизни
рачун, јел?
Сведок оштећени Един Бакија: Јесте.
Председник већа: Добро.
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Сведок тражи трошкове доласка од Бијелог Поља до Београда и натраг за сву
четворицу оштећених сведока који су данас дали исказ овде пред судом, обзиром да су
сви заједно дошли и ангажовали су возача, у износу од 23.523,00 динара, па суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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Досуђују се путни трошкови за сведоке оштећене Алију Капетановића, Етем
Софтића, Един Бакију и Мисин Растодера у укупном износу од 23.523,00 динара, и
исти се имају исплати на девизни рачун оштећеног Един Бакије.

Добро, то ћете регулисати са Службом за подршку сведоцима, ако немате више
ништа да кажете онда је то све. Хвала вам лепо што сте дошли.
Сведок оштећени Един Бакија: Пријатно.

Председник већа: Хвала, пријатно. Јесте ли узели личну карту? Добро,
пријатно.

П
O

Ми смо за данас саслушали ове сведоке који су дошли. Да видимо овако, за
Хусовић Бахту јавио се син да је болестан, да би му био напор да долази до Београда,
за сведока оштећеног Мурић Рамиза непознат је на адреси, враћала се два пута
повратница. Јуче нам није дошао Зековић Алмир, он је био из Сарајева, Бузов Ковиљка
је оправдала, ви сте се сагласили да се њен исказ чита, и није нам дошао Ханић
Изудин. Шта ћемо за ова лица која нису дошла? Да ли предлажете евентуално њихово
читање исказа, или да поново зовемо?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Па за Хусовић Бахту, за кога је син рекао
да је врло тешко, компликовано да дође због болести, ја предлажем исто оно што сам
јуче предложио за Бузов.
Председник већа: Добро, да се његов исказ чита јел?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да се његов исказ чита.

Председник већа: Добро. Шта ћемо за Мурића, он је непознат на адреси?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, ја бих предложио да се прочитају
сви искази сведока ко је неспреман да...
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Председник већа: Који нису дошли?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Који нису дошли, да, ако се сагласе.
Председник већа: Добро, да видимо шта каже...
Заменик тужиоца за ратне злочине: А, ако то не прихватите, онда за ове који
су у Србији, преко јучерашњег сведока Кајевић Наила, да покушамо да ступимо у
контакт, а оне који су у Црној Гори преко оног сведока од јуче, који је председник
удружења несталих из Црне Горе.

8

Председник већа: Добро. Шта каже одбрана? Колега Нинић.
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Адвокат Горан Нинић: Адвокат Горан Нинић. Па ја не бих правио
дискриминацију међу сведоцима, сасвим разумем људе који су болесни и који су стари
и сагласан сам и мислим да ће то одбрана у комплету, и колега Стојановић ће се
сложити с тим ...
Председник већа: Добро, колега Стојановићу, шта ви кажете, јесте ли сагласни
да читамо евентуално ове исказе?
Адвокат Горан Нинић: Не, не, само за ове који су болесни.
Председник већа: Који су болесни, то значи...

Адвокат Горан Нинић: А иначе ови који се не појаве, не видим зашто су ови
људи долазили...
Председник већа: Добро, а шта ћемо за овог Мурића, непознат на адреси.
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Адвокат Горан Нинић: Тужилац је у обавези, то је тужилачки сведок и
тужилац је у обавази да прибави податке и да обезбеди, он има апсолутно комплетну
државу иза себе и сматрам да ако он не може да набави, онда ћемо ми још теже.
Председник већа: Добро.

Адвокат Горан Нинић: Тако да, с обзиром да је то његов предлог или нека
одустане од предлога, или нека обезбеди адресу.
Председник већа: Добро.

Адвокат Горан Нинић: То, свих значи сведока за које немамо тачне податке то
је мој став. Хвала.
Председник већа: Добро, хвала. Колега Стојановићу.

Адвокат Сава Стојановић: Пошто оштећени немају непосредних сазнања о
самом догађају ја сам сагласан да се сведоци оштећени, да се њихови искази прочитају,
али нисам сагласан да се читају искази сведока без обзира да ли дођу или не дођу.
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Председник већа: Добро. За оштећене сте сагласни а за сведоке?
Адвокат Сава Стојановић: Јесте, за оштећене да, за сведоке не.
Председник већа: Добро. Ајте веће ће о томе одлучити. Ништа данас ћемо
одложити претрес, наставићемо следећи пут, јер ми имамо још сведока оштећених па
ћемо видети у вези са тим.
Веће доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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Данашњи се главни претрес одлаже, а наставак се заказује за 13.05.2019. године
у 09.30 часова и за 14.05.2019. године у 09.30 часова, судница 2.
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Адвокат Сава Стојановић: Пошто имам у Прокупљу суђење, где не могу да
изостајем.

Председник већа: Па дајте обезбедите замену, пошто ћемо још оштећене ја
мислим.
Адвокат Сава Стојановић: То ће бити за оштећене, јел тако?

Председник већа: Ја мислим да ћемо још тада оштећене, ево овако да видимо.
За 13.05.2019. у 09.30, ево све ће вам бити на транскрипту да имате да се
спремите.
Биће сведоци оштећени саслушани Бабичић Сахрет, Топузовић Ифета,
Прељевић Каћо, Синанчевић Ислаим и Вујовић Ђорђије.
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Онда би смо за 14.05.2019., позвали још сведоке оштећене који данас нису
дошли, само мало, значи овако, да пробамо још једном Зековић Алмира, Ханић
Изудина и Мурић Рамиза.
За овог Хусовића сте сагласни да се чита јер је болестан, јел тако? Констатуј

само...

Тужилац и одбрана сагласни да се чита исказ Хусовић Бахте сведока оштећеног,
обзиром да из здравствених разлога није у стању да дође на главни претрес.

Ево овако, расподелили смо та два дана да евентуално завршимо са сведоцима
оштећенима, наравно уколико сви дођу, а онда ћемо после у јуну кренути са сведоцима
овим осталим.
Адвокат Сава Стојановић: Судија јел могу само нешто да кажем?
Председник већа: Реците.
Адвокат Сава Стојановић: Вујовић Ђорђе мислим да је сведок, а да није
оштећени.
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Председник већа: Он има својство и сведока оштећеног, тако га тужилац
дефинише у оптужници.
Адвокат Сава Стојановић: Видим да га нема у оштећенима.
Председник већа: Позади, видећете међу сведоцима, он има својство и
сведока....
Адвокат Сава Стојановић: Да, да, знам да је он важан сведок.

75

Хвала лепо.

8

Председник већа: Јесте, јер тако га је дефинисао као сведок оштећени па смо га
звали. Ми имамо још ту једног сведока оштећеног, то је она једна жена која се налази у
Данској мислим, она је давала исказ видео линком, видећемо како ћемо и шта ћемо, да
ли ћемо опет успоставити видео линк или, ајте договорићемо се о томе још.

Довршено у 10.25 часова.
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Записничар

Председник већа-судија

