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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

Са главног претреса од 13.10.2011. године

Транскрипт аудио записа са главног претреса
од 13.10.2011. године
Страна 2/7
___________________________________________________________________________
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на наставак главног претреса приступили:



заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,
окривљени Зоран Вукшић, Слободан Стригић, Бранко Хрњак и
Велимир Бертић,
браниоци - окривљеног Зорана Вукшића, адвокаг Ивана Томовић,
окривљеног Слободана Стригића, адвокат Павле Литричин,
окривљеног Хрњак Бранка, адвокат Бјелетић Радмила.
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Није приступио адв. Мирослав Перковић, по заменичком пуномоћју,
адвокат Радмила Бјелетић.

75

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес настави.

Главни претрес се наставља читањем писмених доказа.

ВР

З0

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо прочитати ове писмене доказе који се
налазе у списима предмета. Изволите.
Адв. РАДМИЛА БЈЕЛЕТИЋ:. Могу ли ја само у име одбране окривљеног
Бертића да предам списак сведока?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо констатовати када прочитамо.
Адв.ПАВЛЕ ЛИТРИЧИН: Кад већ, ево и ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су предлози јел тако?
Адв.ПАВЛЕ ЛИТРИЧИН: Предлози.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел има и за другу страну за браниоца, овог тужиоца
да се и он упозна.
Адв.ПАВЛЕ ЛИТРИЧИН: Ја имам за тужиоца један примерак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево само ћемо констатовати.

Констатује се да је од стране адвоката Мирослав Перковића
достављен списак сведока, један примерак је достављен заменику
тужиоца за ратне злочине Веселину Мрдаку.
Такође и адвокат Павле Литричин је доставио списак
сведока а примерак овог списка достављен је тужиоцу.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у допуну доказног поступка прочитају:
К.ПО2.45/2010
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Записник о претресању стана и других просторија МУП-а РС, УКП
03-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је потребно читати сваки овај или можемо само
да прочитамо, упознати су. Добро, само да прочитамо.
Потврда о привремено одузетим предметима издату од стране
МУП-а УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године



Записник о претресању стана и других просторија МУП-а РС,
УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године,



Потврда о привремено одузетим предметима издату од стране
МУП-а УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године



Записник о претресању стана и других просторија МУП-а РС,
УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године

З0

75

5



Потврда о привремено одузетим предметима издата од стране
МУП-а УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године,



Записник о претресању стана и других просторија МУП-а РС,
УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године,



Потврда о привремено одузетим предметима издату од стране
МУП-а УКП-а 03/4-3-1 број 230-345/08 од 24.12.2009.године,

ВР





Записник о увиђају састављен од стране СУП-а Барања, Бели
Манастир број 03/1-КУ-28/91 од 10.10.1991.године,



Фотографски елаборат СУП-а Бели Манастир број УУ-12/91 у вези
догађаја од дана 10.10.1991.године



Записник о увиђају састављен у име СУП-а
Манастир број 03/1-КУ-15 од 27.11.1991.године,



Фотодокументација СУП-а Бели Манастир број 03/1-КУ-15/91 у
вези догађаја од дана 10.10.1991.године



Билтен бр. 356/А састављен дана 25./26. 11. 1991.године у СУП-у
Бели Манастир
К.ПО2.45/2010

Барања-Бели
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Записник састављен од стране Жупанијског суда у Осијеку бр.
КИО-471/00 од 15. новембра 2000. године,



Записник састављен од стране Жупанијског суда у Осијеку бр.
КИО-471/00-44 од 12. новембра 2000.године,



Извадак из матице умрлих издат од стране Осјечко-Барањске
жупаније, испостава Бели Манастир, Матични уред Бели
Манастир бр.223-04/00-02/773 од 24. августа 2000.године, за Чичак
Винка.



Извадак из матице умрлих издат од стране Осјечко-Барањске
жупаније, испостава Бели Манастир, Матични уред Бели
Манастир бр.223-04/00-02/773 од 24. августа 2000.године, за Чичак
Ивана



Извадак из матице умрлих издат од стране Осјечко-Барањске
жупаније, испостава Бели Манастир, Матични уред Бели
Манастир бр.223-04/00-02/773 од 24. августа 2000.године за Чичак
Анта



Извадак из матице умрлих издат од стране Осјечко-Барањске
жупаније, испостава Бели Манастир, Матични уред Бели
Манастир бр.223-04/00-02/773 од 24. августа 2000.године, за Чичак
Мата



Извадак из матице умрлих издат од стране Осјечко-Барањске
жупаније, Матични уред Бели Манастир бр.2158/11/05/04-02 од
26.04.2004. године за Малек Ивана.



Трауматолошки лист Опште болнице Осијек, број 13045/91, за
пацијента Јосипа Вида.
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Медицинска документација о лечењу Ане Барић из Белог
Манастира у медицинском центру»Др. Радивој Симоновић» у
Сомбору,



Фотодокументација о ексхумацији и обдукцији пок. Чичак Винка,
Анте, Ивана и Мата, МУП-а РХ, ПУ Осјечко-Барањске, IV
Полицијска
постаја,
број:511-07-65/4-КУ-2003/00,
од
21.12.2000.године



Записник-секције бр.419/2000, са обдукције и ексхумације
пок.Винка Чичка, Клиничке болнице Осијек-Завод за патологију и
судску медицину, од 12.12.2000

К.ПО2.45/2010
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 Записник секције бр. 418/00, са обдукције и ексхумације пок.
Чичак Ивана, Клиничке болнице Осијек-Завод за патологију и
судску медицину, од 12.12.2000
Записник секције бр. 416/00 са обдукције и ексхумације пок.
Чичак Анта, Клиничке болнице Осијек-Завод за патологију и
судску медицину, од дана 12. децембра 2000.године



Записник секције бр. 417/00 са обдукције и ексхумације пок. Мате
Чичка Клиничке болнице Осијек-Завод за патологију и судску
медицину, од 12.12.2000. године.



Записник састављен од стране Жупанијског суда у Осијеку о
извршеним ексхумацијама мртвих тела грађана Р.Хрватске
страдалих у време грађанског рата, а чија тела су нађена на
православном гробљу у Сарвашу и на католичком гробљу у
Кнежевим Виноградима, од 03.новембра 1999.године



Записник секција бр. 409/99 о ексхумацији и обдукцији пок. Барић
Адама, КБЦ Осијек, Клиничког завода за патологију, на гробљу у
Белом Манастиру од 03. новембра 1999.године
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Извадак из матице умрлих за пок. Малек Ивана, издат од стране
Осјечко-Барањске жупаније, Матични уред Бели Манастир
бр.2158/11/05/04-02 од 26.04.2004. године



Трауматолошки лист пацијента Јосипа Вида, Опште болнице
Осијек, број 13045/91, од дана 28.08.1991.године

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су докази који се налазе у списима. У
међувремену нам је стигао поводом дописа за проверу података да ли је
окривљени Стригић Слободан од оца Душана и мајке Тодорке био у
уписнику Војног суда у Београду, добили смо извештај да је вођен поступак
због кривичног дела ратни злочин, да је вођен поступак против њега. Како
је предмет уништен, добили смо само фотокопију дела уписника Војног
суда Ки.бр.1001961/92. У овом уписнику Стригић Слободан је био цивил из
Белог Манастира, због кривичног дела напад на војно лице у вршењу
службе из члана 206 ст. 2 у вези става 1 КЗ СРЈ а био је 13.11.1992.године,
то је захтев тужиоца. То можете исто извршити увид у списе предмета само
ћемо констатовати.

Чита се допис Војног архива и врши се увид у фотокопију
дела уписника Војног суда у Београду Ки.бр.1961/92.
Предње прочитано.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се тиче предлога браниоца Иване Томовић у
вези саслушања то јест испитивања сведока, Ви сте нам доставили поново
К.ПО2.45/2010

ВР
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један допис од 20.09.2011.године, у коме сте навели имена сведока који
треба да се саслушају. Као што смо и прошли пут рекли потребно је да нам
објасните ближе. Међутим, кажете напад на село Козарац, деловање Зорана
Вукшића за време ратних дешавања, убиство цивила. Тужилац је дао
одговор на ово и он није сагласан да се саслушају лица која би говорила о
томе какав је зоран Вукшић био пре ратних дејстава имајући у виду да то
није предмет овог поступка, а што се тиче саслушања 12 сведока, тужилац
наводи да предлог није прецизан па се не може изјаснити јер се у предлогу
означава да су ти сведоци предложени на околности напада на село Козарац
и убиство цивилних лица. Не види се које је од тих лица за напад, које за
убиство цивилних лица и једни су сведоци за време деловања окривљеног
Вукшића за време ратних дејстава односно окривљеног према другим
сународницима, скривање, разлози његовог скривања и привођења које
околности су у току досадашњег поступка су довољно разјашњени, па
предлаже да се ова лица у вези тога не саслушавају. Значи, мора се
нагласити за свако лице понаособ да би тужилац могао да се одреди а да би
и ми могли да се одредимо које лице позвати. Значи, ако је у вези убиства
која су се десила у нападу на насеље, која су лица била присутна, ако је
нешто што се дешавало у вези ових других убистава или других навода
оптужнице, мора понаособ да се наведе да би ми знали које је које лице. Ја
ћу Вам рећи да сам ја не прејудицирајући кога ћемо да позовемо или не, Ви
немате чак ни податке за та лица дао да се утврде имена ових лица која су у
Србији односно да се утврде њихово пребивалиште и боравиште али ми још
о томе нисмо добили од стране полиције никакав извештај. Значи, потребно
је за сваког понаособ да би тужилац могао да се изјасни а да би и ми могли
да знамо кога ћемо, од ових 12 лица, за ове друге, ови су само за његово
понашање и они нису за. Што се тиче тужиоче, Ви сте добили сада ова два,
јел Вам треба време да погледате да се изјасните или? Оставићемо време.
Ајмо у року од 8 дана. Јел Вам довољно да погледате?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Због заказивања евентуално следећег претреса
могуће да се ја и на данашњем претресу можда 5,6, до 10 минута само још
једанпут ово да би погледао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ми да погледамо, ја сам сада добио исто ово као и
Ви.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако је, ако Вама треба више времена, онда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не нама него само да видимо из простог разлога
ми имамо у сад ћемо да видимо датуме, ми у новембру почињемо 9., 10., 11.
Добили сте распоред и који ће се сведоци саслушати. 9., 10., 11. Ајмо пре 9
да ми дате то да би ја у међувремену могао одмах да закажем и да позовем и
ове сведоке у децембру, али сад не могу да видим који су слободни
терминуи у децембру јел то морамо да погледамо. Ништа, оставићу Вам рок
од 8 дана да се изјасните о предлозима одбране за саслушање сведока. Ви
ми доставите у том року. Браниоче Томовић доставите нам само за ових 12
лица ко је за Козарац, ко је за убиства да би могли да се изјаснимо. Ето, то
је у року од 8 дана после ћемо заказти. А ја ћу дати термин само да видимо,
јел има негде? Не можемо да уђемо овде у мега либру.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих Вас замолио само уколико је то могуће да се
не би два пута изјашњавали у року од 8 дана, ово што ће данас доставити
као.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја одмах достављам Вама.
К.ПО2.45/2010
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлог да би се истовремено изјаснили да не
губимо време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Само да видимо термине које смо заузели ево
овде. Значи заузето је 12, 13, 14 и 15. децембар. Пре подне у 09,30 ова
судница 4, само видећемо колико ће бити сведока па ћемо онда, онда ћу Вам
ја доставити за сваки дан и који сведоци ће бити позивани за те дане зато
што треба да се изјасните о предлозима. Значи, 12, 13. Од 12-15 децембра,
судница 4, у 09,30. Накнадно ћемо добити распоред сведока.

РЕШЕЊЕ

5

Суд доноси
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ОБАВЕЗУЈЕ СЕ бранилац адвокат Ивана Томовић да у року од
8 дана достави суду допис са јасним наводима на које околности треба да се
саслушају сведоци који се налазе у Србији а у вези дописа од
20.09.2011.године.
Следећи главни претрес се заказује за:

09. новембар 2011.године, у 09,30, судница бр. 4

З0

Када ће бити саслушани сведоци по списку сведока који је
достављен браниоцима а путем видео-конференције са Жупанијским судом
у Осијеку.
Довршено у 15,08 часова

ВР

Записничар,

К.ПО2.45/2010

Председник већа-судија,

