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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

 

Са главног претреса од  06.11.2015. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
К.По2 10/2015 

 

 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 

одржаног дана 06.11.2015.године 

 

 

Председник већа:   

 

Председник већа отвара заседање и објављује главни претрес у предмету Одељења 

за ратне злочине-Вишег суда у Београду К.По2 10/2015, у кривичном поступку против 

оптуженог Живковић Миодрага, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 

становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 истог Закона, 

по оптужници тужиоца за ратне злочине од 04.06.2014.године. 

 

Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили: 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић, 

 

Пуномоћник оштећених адвокат Гордана Андрејевић, 

 

Оптужени Живковић Миодраг,  

 

За оптуженог адвокат? 

 

Адв.Милош Јовковић: Адвокат Милош Јовковић по заменичком пуномоћју колеге 

Палибрка. Изволите судија. 

 

Председник већа:   

 

Милош Јовковић по заменичком пуномоћју које прилаже. 

 

Веће ће поступати у саставу председник већа судија Винка Бераха Никићевић, 

чланови већа Вера Вукотић и Владимир Дуруз. 

 

Да ли има примедби на састав већа?  

 

Нема примедби на састав већа. 

 

Како су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса 

 

Суд доноси 

 



 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се главни претрес одржи. 

 

Главни претрес је јаван. 

 

У смислу члана 236 ЗКП-а, врши се тонско снимање главног претреса и транскрипт 

тонског снимања је саставни део записника о главном претресу. 

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЗА ОПТУЖЕНОГ 

 

Изволите, станите овде за овај пулт.  

 

Оптужени Живковић Миодраг 

 

Реците ми да ли има неких измена у Вашим личним подацима? 

 

Опт.Миодраг Живковић: Не. 

 

Председник већа:   Без измена. 

 

Оптужени Живковић Миодраг, са личним подацима као у списима, без измена. 

 

Адреса иста? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Добро. Можете се вратити на место.  

 

Председник већа поучава оптуженог о његовим правима и дужностима, у смислу 

члана 68 и 70 ЗКП-а, да све што изјави може да буде коришћено као доказ у поступку, да 

може ништа да не изјави, да ускрати одговор на поједино питање, да слободно изнесе своју 

одбрану, призна или не призна кривицу, да његовом саслушању присуствује бранилац, да 

разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ, да прикупља доказе за своју 

одбрану, да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да изнесе чињенице 

и доказе у своју корист. Може да испитује сведоке, како сведоке оптужбе тако и сведоке 

одбране, дужан је да се одазове на позиве суда и обавести суд о промени адресе 

пребивалишта, односно о намери да промени адресу пребивалишта или боравишта. 

Посебно право да износи чињенице и предлаже доказе у прилог своје одбране, да поставља 

питања сведоцима и да ставља примедбе. 

 

Да ли сте разумели ова Ваша и права и дужности које имате? Јесте. 

 

Упозорава се оптужени у смислу члана 389 ЗКП-а да пажљиво прати ток главног 

претреса, и да је дужан да предлог за извођење доказа изнесе одмах или у најкраћем року, 

по сазнању да је њихово извођење потребно. 

 



 

 

Оптужени изјави да је разумео ове поуке. 

 

ИЗЛАГАЊЕ ОПТУЖБЕ 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине. Изволите. 

 

Заменик тужиоца: Оптужницом Тужилаштва за ратне злочине терети се Миодраг 

Живковић што је дана 14.06.1992. године, у вечерњим часовима у Бијељини, у Босни и 

Херцеговини, као припадник добровољачке јединице при српским оружаним формацијама, 

кршећи правила међународног права за време оружаног сукоба који је тада постојао на 

простору БиХ, а није имао карактер међународног сукоба, између наоружаних формација 

српског, хрватског и муслиманског народа који живи у Босни и Херцеговини, противно 

члану 3 став 1 тачка а) и тачка ц) IV Женевске конвенције о заштити грађанских лица за 

време рата од 12.08.1949. године „Службени лист ФНРЈ“ број 2450 и члана 4 став 1 и став 

2 тачка а) и тачка е) Допунског протокола уз Женевску конвенцију о заштити жртава 

немеђународних оружаних сукоба (Протокол II од 12.08.1949. године), према цивилним 

лицима која не учествују у непријатељствима, а у односу на које се мора поступати у 

свакој прилици човечно, без икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој или 

верској припадности, насилно поступао, вршио силовања и примењивао нарочито 

увредљиве и понижавајуће поступке којима се вређа лично достојанство,   

 

 па је тако: 

 

 након што је њему и припадницима добровољачке јединице Драгану Јовићу, Зорану 

Ђурђевићу и Алену Ристићу, против којих је поступак правноснажно окончан  у разговору 

у кафићу ,,Треф”, мештанин Данило Спасојевић (против кога се поступак одвојено води у 

БиХ) рекао да у граду живи муслимански екстремиста Авдић Рамо, да набавља оружје за 

Муслимане и да у својој кући има оружја, сви заједно постигли договор да оду до његове 

куће у Новом Насељу у улици Омладинских бригада, до које су се довезли путничким 

возилом марке ,,128” где им је Данило Спасојевић показао кућу Авдић Рама, након чега су 

наоружани ватреним оружјем и униформисани, сем Данила Спасојевић који је био у 

цивилној одећи, ушли у кућу тражећи оружје од Авдић Рама, па када им је исто предато, 

извршили претрес куће, одузели новац и накит, да би потом уз претњу оружја у присуству 

Авдић Рама, његове супруге Фате и синова Неџада и малолетног Хурема, принудили 

Рамову ћерку Низаму и снаху Хајрету, супругу Неџадову, да са себе скину сву одећу, 

затим у ходнику и у суседној просторији над њима наизменично вршили силовање и 

противприродни блуд, стављајући им своје полне органе у уста, након чега је Драган Јовић 

ставио цев аутоматске пушке у уста оштећеног Авдић Рама и извршио опаљење, чиме га је 

лишио живота, а затим су напустили кућу, потеравши испред себе оштећену Авдић 

Низаму и оштећену Авдић Хајрету кроз град голе и босе, додатно их мучећи и 

понижавајући на тај начин, као и Авдић Неџада који је био обучен, да им покаже ко има 

возило у комшилуку, а обзиром да се њихово возило претходно заглавило у каналу поред 

пута и да није могло да се покрене, па стигавши до куће Тодоровић Досе у улици 

Тузланска цеста бб, ушли у кућу и од исте одузели новац, накит, кључеве од возила и 

возило марке «Југо 55», којим су се удаљили са лица места, водећи са собом оштећену 

Авдић Низаму и оштећену Авдић Хајрету, успут оставивши Спасојевић Данила у граду, 

након чега су наставили пут ка Брчком, да би доласком у место звано «Љељенча», 



 

 

општина Бијељина, зауставили возило и испред возила поново наизменично вршили 

њихово силовање и противприродни блуд, стављајући им своје полне органе у уста и у 

анус (чмар), да би их потом голе и босе оставили на путу и удаљили се са лица места, 

 

-чиме је извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва 

из члана 142 став 1 Кривичног закона Савезне Републике Југославије у 

саизвршилаштву у вези члана 22 КЗ СРЈ. 

 

Председник већа:   Хвала.  

 

Констатује се да је заменик тужиоца за ратне злочине прочитао оптужницу КТО 

број 6/14 од 04.06.2014.године. 

 

Заменик тужиоца: Ја сам и додао, само извињавам се, ово је нашим поднеском од 

05. додата тачка А, то сам рекао, зато се разликује од те која је прочитана. 

 

Председник већа: Која је практично да кажем прецизирана. 

 

Заменик тужиоца: Јесте, јесте. 

 

Председник већа: Поднеском од.... 

 

Заменик тужиоца: 05.06. 

 

Председник већа: 05.06.2014.године. Добро.  Пуномоћник оштећеног изволите. Је 

ли хоћете поставити сад у овом моменту имовинско правни захтев или не? 

 

Пуномоћник оштећених адв.Гордана Андрејевић: Не. У овом моменту не, али се 

придружујемо кривичном гоњењу и имовинско правни захтев ћемо истаћи у посебном 

поступку. 

 

Председник већа:   Добро. Захваљујем. 

 

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ОПТУЖЕНОГ 

 

Хоћете стати молим Вас овде. Реците ми, да ли сте разумели оптужбу? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да, јесам. 

 

Председник већа:   Да ли ћете се изјаснити о оптужби? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не, сада нећу, ја остајем при изјави коју сам дао у... 

 

Председник већа:   Не, само реците да ли ћете се изјаснити? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не. 

 



 

 

Председник већа:   Не желите да се изјашњавате? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не. 

 

Председник већа:   Да ли ћете.....Добро и то што остајете код обране то је то? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Значи изјаснићете се о оптужби? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да, да, остајем при својој одбрани коју сам дао. 

 

Председник већа:   Добро, полако, још нисмо дошли у ту фазу. Да ли признајете да 

сте извршили кривично дело које Вам је стављено на терет? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не. 

 

Председник већа:   Не признајете? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Наравно. 

 

Председник већа:   

 

Оптужени изјави да је разумео оптужбу, да ће се изјаснити о оптужби и да не 

признаје да је извршио кривично дело које му је стављено на терет. 

 

ПОЧЕТАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНОГ 

 

Председник већа поучава оптуженог да се може изјаснити о свим околностима које 

га терете и да може изнети све чињенице које му иду у корист.  Али нисте ни дужни да се 

изјашњавате о оптужби, дакле, јел Ви остајете код одбране коју сте дали? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да, да, остајем. 

 

Председник већа:  Остајете у свему? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  У свему, у свему да. 

 

Председник већа:    
 

Оптужени Миодраг Живковић изјави да у свему остаје код одбране коју је дао у 

досадашњем току поступка. 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Изволите. Је ли имате неко питање? 



 

 

 

Адв.Милош Јовковић: Немам питања, хвала. 

 

Председник већа: Немате питања. Тужиоче? Немате питања. Ево ја ћу Вам 

поставити једно питање. Реците ми наравно, да ли ћете одговарати на моја питања? 

 

Опт.Миодраг Живковић: Да, наравно. 

 

Председник већа: Реците ми, Ви сте објаснили, описали сте како сте изгледали, 

говорили сте о томе да сте били у белој тренерци. 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   Да сте ушли у кућу покојног Авдић Рама, сада. Интересује ме, 

још једном само реците где сте Ви стајали тачно? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Ја сам стајао на улазу у том ходнику. На самом улазу у 

кућу, чим смо ушли, ту сам стајао.  

 

Председник већа:   И тад том приликом успели сте шта све да видите? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Па видео сам сва та дешавања, шта је Јовић радио... 

 

Председник већа: Сва дешавања? 

 

Опт.Миодраг Живковић: И Ђурђевић. Јесте. 

 

Председник већа:  Јовић шта је радио? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да, да, и Јовић и Ђурђевић.  

 

Председник већа:  Аха. 

 

Опт.Миодраг Живковић: То је све трајало можда једно пет минута, нико није хтео 

да ме послуша кад сам их позвао да изађу напоље и да прекину с тим. 

 

Председник већа:  Како сте Ви то рекли, шта сте рекли? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Рекао сам да прекину са тим и сећам се једино, мислим 

од свог дешавања сећам се и те жене и тог детета малог, где је, Фате, шта знам, она је 

стајала тачно у дну просторије у тој некој другој соби, шта ја знам, где нису постојала 

врата и тако. Ја сам их позвао да они изађу напоље, нико ме није слушао, ја сам напустио 

кућу после тога.  

 

Председник већа:   И шта сте радили? 

 



 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Ја сам отишао до свог аутомобила као што сам и рекао 

био у претходној изјави. 

 

Председник већа:   Добро. Ако сте видели то све шта се дешавало, зашто полазите 

са њима, зашто настављате са њима? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Ја нисам имао другог услова, јер то је већ било 12 - 1 у  

ноћу, нисам могао да останем ту.  Ја сам то рекао и у својој одбрани. 

 

Председник већа:  Јел Ви познајете тај крај? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не. 

 

Председник већа:   Не познајете? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не, наравно не. Ја сам први пут тада био ту. 

 

Председник већа:   Добро, дошли сте до куће оштећене Досе, јел тако? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. Не, не, ја тамо нисам уопште одлазио. 

 

Председник већа:   Нисте били ни близу? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не, ја сам био до свог аутомобила, кад су они изашли из 

куће и отишли су тамо, ја нисам знао ни где су, био је мрак тотално, нисам ни видео ту 

кућу. То сам исто рекао у својој одбрани. Затеко сам само на улици Алена и те две жене с 

којима је он стајао кад сам ја дошо до свог аутомобила, где сам покупио своје ствари и 

документа.  

 

Председник већа:  А реците ми претходно, дакле, враћам се поново на кућу Авдић 

Рама, кад сте изашли видели сте да су сви ови који су били у кући, да су и они изашли са 

Хајретом и са Авдић Низамом, јел тако? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:  Јесте ли Ви питали где их воде? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да, питао сам Алена у међувремену, не њих, јер док су 

они ту стајали они су разговарали са Неџадом, мислим колико сам прочитао из тих списа, 

ја нисам учествовао у тим договорима њиховим. Док је отишо да им он покаже ту кућу... 

 

Председник већа:  Немојте то што сте читали, него само испричајте шта је било. 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Па ја сам био до аутомобила док су они правили те 

договоре и они су нестали, кад сам дошао до Алена, питао сам њега где воде те...Зашто 

воде те жене и где, он је реко не знам, тако је Јовић рекао. 

 



 

 

Председник већа:   И Јовић је рекао да не  зна где воде? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не, не, Ален ми је рекао да је Јовић рекао да њих воде, 

да он не зна ни зашто ни где. 

 

Председник већа:  И добро, и значи у ком моменту Ви улазите поново у кола ова 

друга? 

 

Опт.Миодраг Живковић: Кад су се они појавили долазећи из те куће, из неког 

мрака, али ја ту нисам ни куће видео, није ни било услова да се види та кућа, јер она је 

била удаљена од тог пута и био је мрак потпуно, није било струје.  Тако да не знам ни шта 

се дешавало доле у кући.  

 

Председник већа:  И колико сте прешли тим возилом? 

 

Опт.Миодраг Живковић: Па не знам сад, не бих могао тачно да Вам кажем, али 

мислим да је то једно пет, шест километара, можда десет. 

 

Председник већа: Јел у колима питате неког од њих због чега су те жене пошле? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Не, не, они су...нико ништа није причао о томе у 

аутомобилу док нису стали тамо.. 

 

Председник већа:   Нико ништа није причао? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Да. 

 

Председник већа:   И кад је изашао Спасојевић Данило из возила, зашто Ви нисте 

изашли? 

 

Опт.Миодраг Живковић:  Па ја сам морао да се вратим у Босански Шамац где ми 

је била база. Ја нисам...Данила нисам ни познавао, није логично да ја останем са њим тамо. 

Тако да, то је то мислим, по мом сећању. 

 

Председник већа: Добро. Јел има можда још неких питања? Нема питања. Добро. 

Можете се вратити. Реците ми да ли има неких предлога? Ви остајете код свих оних доказа 

који су предложени у оптужници? 

 

Заменик тужиоца: Ја предлажем да се у својству сведока саслушају Јовић, 

Ђурђевић и Ристић, који нису саслушани приликом претходног суђења. 

 

Председник већа:    
 

Заменик тужиоца за ратне злочине предлаже да се у доказном поступку испитају у 

својству сведока а сада осуђени Јовић, Ђурђевић и Ристић Ален, а ради провере одбране 

оптуженог Живковића. 

 



 

 

Заменик тужиоца:   Јер се искази њихови разликују од његовог. 

 

Председник већа:   Добро. Да ли има још неких предлога? Иначе остајете код свих 

оних предлога из оптужнице јел тако? 

 

Заменик тужиоца:  Они остали предлози нису неопходни, можемо извршити увид 

у њих, односно упознати се са њиховом садржином. То је то. 

 

Председник већа:   Добро. Да ли Ви имате можда неки предлог? Изволите. 

 

Пуномоћник оштећених адв.Гордана Андрејевић: Ја такође судија остајем код 

предлога да се читају посебно искази оштећених, јер они нису у прилици да више долазе, 

нити да путем видео линка дају свој исказ. Значи да се  чита оно што су до сада рекли. 

 

Председник већа:   Добро. Изволите. 

 

Адв.Милош Јовковић: Па што се тиче предлога одбране судија ми немамо неких 

нових доказних предлога. Предлажемо у ствари да се читају сви докази који су већ 

изведени, а што се тиче предлога тужилаштва у односу на непосредно саслушање ових већ 

осуђених лица Јовића, Ђурђевића и Ристића ми смо већ указивали претходно да сматрамо 

да ови сведоци немају никакав кредибилитет имајући у виду да су они током поступка који 

је већ окончан често и мењали своје изјаве, да су њихове изјаве биле некако лажне и 

недоследне и више пута мењане и у том смислу сматрамо да они немају никакав 

кредибилитет и да се на њиховим исказима не може никако заснивати и не могу бити 

основ за доношење одлуке. Тако да се противимо генерално томе. 

 

Председник већа:    
 

Заменик тужиоца остаје код свих предлога за извођење доказа из оптужнице, стим 

што је сагласан да се изврши увид у исказе.... 

 

Заменик тужиоца: Ради појашњења. Само саслушање ових лица у својству сведока 

које сам рекао, за све ово остало што је било предложено у оптужници да се изврши увид, 

да се чита... 

 

Председник већа:   Управо то диктирам, управо. 

 

Заменик тужиоца:   Е у реду, значи не да се саслушавају. 

 

Председник већа:   Да, да, да се изврши увид у исказе  

 

.....оштећених.  

 

Пуномоћник оштећених такође предлаже да се изврши увид у исказе оштећених јер 

нису више у стању да дају исказ нити непосредно нити путем видео конференцијске везе. 

 



 

 

Бранилац оптуженог противи се извођењу доказа испитивањем у својству сведока 

Јовић Драгана, Ристић Алена и Ђурђевић Зорана.  

 

Пуномоћник оштећених адв.Гордана Андрејевић: Судија извињавам се, да ли 

могу ја још нешто да кажем? Супротно изјави браниоца сматрам...он је рекао да су искази 

предложених сведока недоследни, да су их врло често у току поступка мењали, њима 

закон даје то право да се као окривљени бране тако, могу и да лажу и да измишљају, али 

када буду саслушавани у својству сведока биће упозорени да морају да говоре истину.  

 

Председник већа:  Веће је донело одлуку да се одбије предлог заменика тужиоца 

за ратне злочине да се у својству сведока испитају Јовић Драган, Ђурђевић Зоран и Ристић 

Ален. Дакле, по закону они не могу бити...не могу имати два својства, они су били 

саоптужени. Живковић Миодрагу у том моменту се није судило јер је он био у бекству, 

био је раздвојен поступак у односу на њега, дакле они су саоптужени и не могу у овом 

истом кривично правном догађају имати два својства. Изволите. 

 

Заменик тужиоца: Они никад нису били саоптужени. Они су били само 

саокривљени. Значи против њих није истовремено подигнута оптужница, него су они 

били...против њих је донето решење о спровођењу истраге, након чега је против 

окривљеног Живковића истрага прекинута због његове недоступности, а против 

поменутих окривљених Јовића, Ристића и Ђурђевића је потом подигнута оптужница и 

поступак је после правноснажно окончан. Значи они ни у једном тренутку никада нису 

били саоптужени, то је разлика између појма саоптужени и саокривљени. 

 

Председник већа:   Добро.  

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Одређује се пауза у трајању од 10 минута ради одлуке о предлогу заменика 

тужиоца. 

 

Добро. Веће се повукло ради одлуке, да кажем, ако могу да схватим, да ли је овај 

Ваш коментар или примедба коју сте изнели тужиоче, је ли то као стављање поновног 

предлога да се они саслушају у својству сведока. Је ли тако можемо да схватимо или је то 

само неко појашњење након одлуке већа? 

 

Заменик тужиоца: Предлог.  

 

Председник већа:  Предлог је поновни. Добро. 

 

Веће је разматрало и схватило је да је то као поновни предлог и донело је одлуку да 

остаје од оног првобитног решења, да се одбије да се Јовић, Ристић и Ђурђевић саслушају 

у својству сведока, имајући у виду да су они саучесници у кривичном делу, а сада већ 

осуђени и на издржавању казне затвора. То је одлука већа и...Да ли има још неких 

предлога? Одбрана нема предлога више? Нема. Добро.  



 

 

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се у наставку доказног поступка изврши увид у: 

- целокупне списепредмета К.По2 10/14; у пресуду овога суда К.По2 10/14 од 

14.04.2015.године; у решење Апелационог суда у Београду Кж1 По2 2/15 од 

28.09.2015.године; у списе  Ки.По2 89/10 уз захтев за спровођење истраге КТРЗ 7/10 од 

01.09.2010. године; у решење о одређивању притвора Ки.По2 89/2010; у наредбу о 

издавању потернице од 15.12.2010. године, у решење Вишег суда у Београду Одељење за 

ратне злочине Ки.По2 89/2010 о прекиду истраге од 05.05.2011. године, у решење Вишег 

суда у Београду Одељење за ратне злочине Ки.По2 89/2010 од 09.05.2011. године, којим је 

раздвојен поступак у односу на оптуженог Живковић Миодрага; у решење Вишег суда у 

Београду Одељење за ратне злочине о одређивању притвора Ки.По2 1/14 од 07.05.2014. 

године, у предмет К.По2 7/2011, у пресуду К-По2 7/2011 од 04.06.2012. године и пресуду 

Апелационог суда у Београду Кж1 По2 6/12 од 25.02.2013. године, у налаз и мишљење 

судског вештака др Ђорђа Алемпијевића специјалисте судске медицине од 19.04.2011. 

године; у записник о увиђају Основног суда у Бијељини број Кри.94/92 од 15.06.1992. 

године; у извештај о гинеколошком прегледу и извештај о прегледу вагиналног секрета 

оштећене Авдић Низаме и оштећене Авдић Хајрете од 15.06.1992. године;у потврду СЈБ 

Бијељина од 15.06.1992. године  о враћеним предметима Тодоровић Доси; потврду о 

предаји предмета СЈБ Бијељина од 16.06.1992. године Авдић Неџаду; потврду о 

привременом одузимању предмета од Ђурђевић Зорана СЈБ Бијељина од 15.06.1992. 

године; у путни радни лист ВП Бруник 6318 везано за возило „Застава 128“; у записник о 

препознавању овога суда од 26.01.2011. године, у албум фотографија у списима; у извод из 

казнене евиденције за оптуженог; у допис Окружног затвора у Београду број 587/14 од 

06.05.2014. године којим је Виши суд у Београду обавештен да је окр. Миодраг Живковић 

дана 06.05.2014. године у 12,30 часова лишен слободе по решењу Вишег суда у Београду, 

Одељење за ратне злочине Ки.По2 89/10 од 15.12.2010. године; у поднесак Службе за 

помоћ и подршку оштећенима и сведоцима С.број 21/14 од 27.08.2014. године; у поднесак 

С бр.26/14 од 03.10.2014. године; у поднесак Окружног суда у Бијељини број 120 

К.3095509 од 06.10.2014. године којим је суд обавештен да се Спасојевић Данило налази 

на издржавању казне у трајању од 5 година у КПЗ Фоча од 29. новембра 2012. године по 

правноснажној пресуди Окружног суда у Бијељини због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ; поднесак 

Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима С бр.31/14 од 09.10.2014. године где 

је овај суд обавештан од стране Авдић Неџада да су он и његова супруга Хајрета имали 

тежак период после сведочења у Бечу због чега не желе поново да сведоче; у поднесак 

Окружног суда у Бијељини од 13.10.2014. године везано за изјаву сведока Спасојевић 

Данила; у допис Министарства правде Управе за извршење кривичних санкција 25-00-

00199/14-01-15/1 од 25.02.2015. године; увид у пресуду Окружног суда у Бијељини број 12 

ОК0009550910 К од 25.01.2012.године и у пресуду Врховног суда Републике Српске-Бања 

Лука број 120К00095512 Кж од 30.10.2012.године. 

 

На сагласан предлог странака врши се увид у записнике о исказима сведока: 

Станкић Бранка од 11.08.2009. године, сачињен у просторијама Окружног тужилаштва у 



 

 

Бијељини; Мићић Пере испитаног пред Окружним тужилаштвом у Бијељини број КТ 10/03  

од 07.10. 2009. године и пред Окружним тужилаштвом у Бијељини КТ број 0002147 11 од 

03.03.2011. године; Тодоровић Досе, испитане пред Окружним тужилаштвом у Бијељини 

број КТ-10/03 од 11.08.2009. године и на записнику КТ-000214711 од 03.03.2011. године; 

Спасојевић Душана испитаног пред Окружним тужилаштвом у Бијељини број КТ 10/03  од 

12.08.2009. године, пред Окружним тужилаштвом у Бијељини КТ број 000214711 од 

03.03.2011. године и на главном претресу на записнику Kи.По2 7/11 од 08.09.2011. године; 

Фејзић Раме испитаног на главном претресу на записнику К.По2 7/11 од 21.12.2011. 

године; Ловро Милорада испитаног пред Окружним тужилаштвом у Бијељини број КТ 

10/03  од 25.08.2009. године, пред Окружним тужилаштвом у Бијељини КТ број 0002147 

11 од 03.03.2011. године и на главном претресу на записнику К.По2 7/11 од 08.09.2011. 

године. 

Врши се увид у исказе сведока испитаних путем видеоконференцијске везе:  

Спасојевић Данила на главном претресу 13.02.2015. године, као и сведока оштећених 

Авдић Фате, Авдић Хурема и Авдић Низаме удато Франц, на главном претресу 19.02.2015. 

године,  

У исказ сведока Спасојевић Душана и сведока Лазић и сведока Лазић Драгољуба 

испитаних  на главном претресу дана 09.04.2015. године. 

Врши се упознавање са исказима сведока оштећених Хајрете Авдић сачињене у 

просторијама Амбасаде Републике Србије у Бечу дана 12.12.2011. године и Неџада Авдића 

испитаног пред Окружним тужилаштвом у Бијељини КТ.10/03 од 27.10.2009. године и 

пред истражним судијом Вишег суда у Београду од 30.03.2011. године. 

На основу члана 406 став 1 тачка 5 ЗКП врши се упознавање са садржином 

записника о исказима осуђених, и то исказа Јовић Драгана датог пред истражним судијом 

Вишег суда у Београду на записнику од 15.12.2010. године и 17.01.2011. године, као и на 

главном претресу на записнику К-По2 број 7/11 од 04.07.2011. године, те Ђурђевић Зорана 

датог пред истражним судијом Вишег суда у Београду на записнику од 07.10.2010. године 

и на главном претресу на записнику К-По2 број 7/11 од 04.07.2011. године, као и Ристић 

Алена датог пред истражним судијом Вишег суда у Београду на записнику од 18.01.2011. 

године и на главном претресу на записнику К-По2 број 7/11 од 04.07.2011. године. 

  

Да ли има још неких предлога? 

 

Нема предлога за извођење доказа. Добро. Реците ми јесте Ви спремни да данас 

дате завршну реч?  

 

Адв. Милош Јовковић: Судија ја бих Вас замолио с обзиром да је колега Палибрк 

мислим све време био у предмету, ја сам само на замени данас па ако само можете да 

одложите да би он дао завршну реч.  

 

Председник већа: Да. У том смислу је и колега Палибрк долазио код мене... 

 

Адв. Милош Јовковић: Јесте, јесте.  

 

Председник већа: Јуче или прекјуче не могу да се сетим сада, такође је замолио да 

ако буде данас била завршна реч да се то одложи.  

  



 

 

Адв. Милош Јовковић: Да, с обзиром да је све време мислим он био ту, ја сам 

кажем само на замени.  

 

Председник већа: Добро. Да ли сте сагласни? Добро. 

 

Заменик тужиоца: Немам ја ништа против, ја могу и данас да одржим завршну 

реч.... 

 

Председник већа: Па не заједно ћемо онда. Добро.  

 

Суд доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Данашњи главни претрес се одлаже, а следећи заказује за: 

 

20.11.2015. године у 13,00 часова, судница број 3. 

 

Што је саопштено уместо позива.  

 

Драгана Палибрка адвоката Ви ћете обавестити. Добро. У 13 часова, судница рој 3. 

 

Довршено у 10,20 часова.  

 

 

Записничар          Председник већа-судија  


