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НАСТАВЉЕНО 27.10.2009.ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ У 10,15 ЧАСОВА 
 
 
 
 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је веће у неизмењеном саставу. 
 
 

Да су присутни: 
 

 Заменик тужиоца за ратне злочине Кнежевић,  
 

 те опт.Малић са  
 

 браниоцем адв.Драганом Заклан.  
 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да до почетка главног претреса у суд још увек 
није приступио позвани вештак Алемпијевић др Ђорђе који се пре 
почетка претреса телефонским путем јавио председнику већа око 08,30 
часова исказујући да ће са доласком на главни претрес каснити око пола 
сата због обавеза на факултету.  
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да на данашњи главни претрес није приступио 
ни уредно позвани вештак Ковачевић др Ратко који је у току јучерашњег 
дана непосредно дошао у суд код председника већа, објаснио да је од 
раније позван као вештак у предмету пред Окружним судом у Ужицу са 
обавезом да приступи на главни претрес у 10,30 сати, те да је реч о 
притворском предмету у којем је позив примио пре пријема позва у овом 
предмету, па је у том смислу са овим објашњењима суду предао и 
поднесак од 26.10.2009. године.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, видите суштину, нема још увек др Ђорђа 
Алемпијевића, имамо ми шта да радимо до тада, имамо неке ствари да читамо 
овде, то је предложио и тужилац у оптужници, имамо докумената која свакако 
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треба прочитати до надам се брзог доласка др Ђорђа Алемипијевића, па ћемо 
се потом договорити шта даље.  
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

ДА СЕ ГЛАВНИ ПРЕТРЕС НАСТАВИ 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја ћу редом читати дакле у решењу којим набрајам да 
се читају документа, после ћемо се договорити о техничком облику извођења 
ове доказне радње. Ако има неких примедби у том смислу значи одмах ми 
треба сугерисати. Да, ви бисте желели сад. 
АДВ. ДРАГАНА ЗАКЛАН: Да, ја бих. Бранилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кажите? 
АДВ. ДРАГАНА ЗАКЛАН: Судија противим се читању исказа сведока датих 
пред босанско-херцеговачким судовима из простог разлога што сматрам да је 
на тај начин повређено начело непосредности.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дакле то је везано за ове записнике о 
саслушању сведока,  појединих сведока. Добро.  
АДВ. ДРАГАНА ЗАКЛАН: Истовремено сматрам да се они могу, да се знају 
њихове адресе, односно зна се где се налазе и према томе могу да се, суд их 
може позвати и саслушати путем линка или на неки други начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ево имамо, још ћемо, у реду, дакле то је 
генерално тако али још ћемо расправити о томе знате у ком смислу, у смислу 
што ћемо ми позвати Велић Хузеира као, мислим да је ред да се позове отац 
покојног оштећеног, ми ћемо покушати и мислим да је уреду да га позовемо 
да дође у суд ако жели, а у том смислу практично би била усвојена ваша 
примедба и несагласност. Такође смо одлучили да позовемо и овог Сахатлић 
Адема, Сахатлић Адема јер то је човек који може да потврди или да негира 
тврдње које из поступка истраге знамо, односно оштећеног Хаџалића, кога 
ћемо опет саслушати па ћемо преко њега проверавати те тврдње. Потом 
Љиљана Прошић једну смо саслушали јуче, али ону другу, она је погрешна 
особа и нема никаквих сметњи да се то чита, мислим стварно, то је она 
службена белешка. Ступар Мирко, каже он каже ја нисам тај, каже ја нисам 
тај, Горан Дошеновић он каже ја нисам тај има неки други Горан Дошеновић, 
е тог другог Горана Дошеновића ми зовемо за 18. новембар али нема никаквих 
сметњи да прочитамо записник о саслушању овога, ако се слажете, разумете. 
Зато кажем имамо још о томе да попричамо. 
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Бранилац оптуженог адв. Драгана Заклан исказује да се начелно 

противи читању записника о саслушању сведока пред појединим 
судовима у претходном делу овог поступка будући да се то противи 
начелу непосредности и сматра да је било сасвим довољно времена и 
могућности да се сведоци пронађу, позову на главни претрес и непосредно 
саслушају.  
 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

ЧИТАЈУ СЕ: 
 

1. Решење овог суда пословни број Ки.В.5/08 од 12.12.2008. године.  
 

То је решење којим је оптуженом одређен притвор, правноснажно решење. 
 

2. Замолница од 11.02.2009. године упућена од стране овога суда за 
надлежни орган Босне и Херцеговине преко Министарства правде 
БиХ, 

3. Замолница такође надлежном органу БиХ од 26.02.2009. године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Том замолницом, вршили сте увид у списе,  тражи се 
саслушање више сведока и Хаџалића и Захић Бећира и Велић Хузеира и 
Мирка Ступара, Инђић Мила, Мршић Момира, чули смо Инђић Мила да је 
чак тада и саслушан тамо, али добро ми о томе ништа нисмо добили. 
 

4. Извод из КЕ за оптуженог, а од стране Полицијске управе у Новом 
Саду,  

5. Службена белешка истражног судије овог суда од 01.04.2009. године, 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је службена белешка којом истражни судија, знате 
о којој се ради, али само потсећања ради, констатује да је приступила извесна 
Прошић Љиљана, дакле не ова која је јуче саслушана, исказује да је по 
занимању трговац, да никад није била у Босни, да јој ништа није познато, ето 
дакле из тих разлога.  
 

6. Оптусна листа са епикризом на име опт. Малић Ненада, а од 
25.03.2009. године,  
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7. Извод из матичне књиге умрлих на име Плавшић Мила,  
8. Извод из КЕ за оптуженог, а од стране Федералне управе полиције у 

Сарајеву. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према једном и другом извештају господине Малићу 
произилази да сте ви у Бечеју 2005. године суђени за неко кривично дело 
ваљда незаконитог риболова и да вам је изречена условна казна 3 месеца 
затвора, условно 1 годину, је ли тако? Па незаконит риболов.  
 

9. Допис Кантоналног суда у Бихаћу од 06.04.2009. године којим нас 
обавештавају везано за ону фотодокументацију и скицу лица места,  

10. Службена забељешка од 06.04.2009. године, сачињена од стране 
државне агенције за истраге и заштиту регионалног уреда у Бања 
Луци, а при Министарству сигурности Босне и Херцеговине.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је интересантна ова забиљешка, Мршић Момир 
према овоме произилази да је Мршић Момир тренутно настањен у САД на 
непознатој адреси, то је овај сведок Мршић.  
 

11. Допис Министарства правде Општинском суду у Бечеју од 
27.11.2007. године, 

12. Допис Кантоналног суда у Бихаћу од 09.03.2007. године, а 
Министарство правде БиХ, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле практично у уступању предмета Кантоналног 
суда у Бихаћу, како је предмет дошао нама. 
 

13. Кривична пријава од 22.12.1992. године поднета Војном 
тужилаштву у Бања Луци,  

14. Записник о увиђају Основног суда у Санском Мосту, пословни број 
КР.19/93 од 18.01.1993. године,  

15. Извод из матичне књиге умрлих на име Велић Рефика, 
16. Извод из матичне књиге умрлих на име Грбић Хусеина, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо у међувремену добили ако странке евентуално 
нису знале. 
 

17. Потврда о смрти на име Велић Рефика, 
18. Записник Дома здравља у Санском Мосту од 23.12.1992 године, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај записник који смо јуче коментарисали са 
докторком Прошић који је она сачинила. 
 

19. Захтев за спровођење истраге од 30.12.1992 године пред Војним 
судом у Бања Луци, 
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20. Решење о спровођењу истраге од 12.01.1993 године од стране Војног 
суда у Бања Луци, 

21. Решење од 12.06.1998 године о спровођењу истраге, а од стране 
Кантоналног суда у Бихаћу.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, у овом смислу претпостављам да нема 
никаквих проблема везано за ово. У поступку истраге саслушани су Инђић 
Душан, Ступар Мирко, Љиљана Прошић то ова трговац, Милорад Плавшић 
који немају никаквих, ни о чему никаквих сазнања, Горан Дошеновић који 
није тај Горан Дошеновић него нас упућује на овог другог који живи и ради у 
Приједору у некој фирми ради «Арцелор Миттал», па смо њега позвали, па у 
том смислу шта каже одбрана, дакле претпостављам да нема сметњи да 
читамо ове исказе, а уз сагласност странака  
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 И да СЕ ПРОЧИТАЈУ: 
 

1. Записници о саслушању сведока Инђић Душана од 26.05.2009 
године, 

2. Ступар Мирка од 22.06.2009 године, 
3. Љиљане Прошић од 30.06.2009. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте, тачно, тачно, не, не Љиљана Прошић, 
сугестија, нема потребе јер смо је саслушали, значи није то, тачно није то, она 
је трговкиња. 
 

4. Милорада Плавшића од 02.07.2009 године и 
5. Горана Дошеновића од 02.07.2009 године.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажем, одлучили смо да позовемо Велић Хузеира, оца 
покојног оштећеног Велић Рефика за 03.12. јер не можемо за 18. никако, 
сувише је мало времена, пошто иде преко надлежних органа Федерације и 
овога Сархатлић Адема. За ове остале сведоке, има их још три, који су 
саслушани од стране Кантоналног суда у Бихаћу, тужилац је предложио да се 
и ти записници прочитају, одбрана се томе противи, а ја предлажем да о томе 
одлучимо након што саслушамо ова два сведока па онда да о томе одлучимо. 
Нема нам још увек, можете ли проверити на пријавници да ли је евентуално 
ушао у зграду. Молим? Договорили сте да вас одмах обавесте, е то је сад већ. 
Немамо ми пуно посла са вештаком Алимпијевићем али. Да, да направимо 
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паузу, 15 минута паузе и нећемо дуже чекати, ако га нема после 15 минута 
завршавамо па ће доћи други. 
 
 
 Председник већа у 10,35 часова издаје  
 
 

Н А Р Е Д Б У 
 
 

Да се претрес прекине на 15 минута. 
 
 

НАСТАВЉЕНО У 11:00 САТИ 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ се да у суд још увек није приступио вештак Ђорђе 
Алемпијевић али се председнику већа јавио секретар Института за судску 
медицину објашњавајући да вештак ипак данас не може приступити у суд 
због заузетости на Медицинском факултету и раду са студентима. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Услед овога ми ћемо морати претрес да одложимо, 
нажалост. Ја вам могу рећи шта и како смо све планирали да знате да упишете. 
Значи планирамо да наставимо 18. новембра саслушањем, покушавамо да 
успоставимо видео-конференцијску везу са Шведском и да саслушамо 
оштећеног Хаџалића, а да позовемо вештаке, дакле Ковачевића и 
Алемпијевића за 18., а за 19. Дошеновић Горана. Док би смо 03. и 04. 
децембра, за 03. децембар смо позвали ове сведоке из Босне, дакле Велић 
Хузеира и све ове друге предложене из оптужнице саслушане пред 
Кантоналним тужилаштвом, односно Кантоналним судом у Бихаћу, четворица 
их је у питању, али кажем у свкаом случају овога Велић Хузеира, па у 
зависности од тога ако дођу саслушаћемо их, ако не дођу онда ћемо да 
одлучимо шта ћемо да радимо са тим записницима да ли да их читамо или не 
читамо, да ли ће тужилац и даље бити при томе да се то чита итд., но то су 
дакле наши планови, ако одбрана или Тужилаштво за ратне злочине имају 
каквих других доказних предлога боље да то сад нам се каже да имамо и  ми 
времена да одлучимо и уколико усвојимо да имамо времена да нешто 
порадимо по томе, а за супротно одлажемо за 18.новембар. За сада не. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 Главни претрес се ОДЛАЖЕ за: 
  

- 18. и 19.11.2009 године, - 
те 

- 03. и 04.12.2009 године, - 
сваког дана са почетком у 09,30 сати у судници број 4 зграде овог суда. 
 
 С тим што је за 18.11.2009 године планирано саслушање оштећеног 
Хаџалић Џемала путем видео-конференцијске везе са Краљевином 
Шведском, а позвати:  
 
 вештаке др Ратка Ковачевића и др Ђорђа Алемпијевића,  
 
 за 19.11. позвати сведока Дошеновић Горана,  

 
 а за 03.12.2009 године позвати сведока оштећеног Велић Хузеира, 

сведоке Сархатлић Адема и Шефика, те Захић Бећира. 
 
 

Довршено. 
 

 
ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА, 
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