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К-Пo2.бр.7/14 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 26. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ 

 
 

 Данас је 26.11.2015. година, 14 часова и 45 минута. Наставак главног претреса у 
предмету Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине К-По2 7/14, против 
окривљеног Чанковић Митра, због кривичног дела  ратни злочин против цивилног 
становништва из чл. 142 ст. 1 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, 
Кто.4/14 од 09.04.2014. године. 
 
 Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ  да су на главни претрес  приступили: 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић. 
 
 Оптужени Чанковић Митар.  
 
 Бранилац оптуженог адвокат Гордана Божиловић Петровић. 
 
 Испуњене су процесне претпоставке за одржавање главног претреса. 
 

 Заменик тужилаштва за ратне злочине на претходном претресу је предложио 
односно изјавио да ће доставити суду писане доказе на околности како је то наведено 
на претходном главном претресу дана 26.10.2015. године. Тужиоче нама ништа није 
стигло од тих доказа.  
 
 Заменик тужиоца: Ја се извињавам, није уопште успело да се у овом кратком 
времену то уради, онако како сам ја обећала, али се ја надам да ћу до понедељка имати 
то и да ћу доставити суду. 
 
 Председник већа: Добро. Обзиром да нам ти докази нису достављени, ја 
предлажем да овај главни претрес обзиром да је заказан и да смо сви присутни да се 
ипак одржи и да на данашњем претресу прочитамо и извршимо увид у ове писане 
доказе. Ви сте били сагласни да ли је тако? А на наредном претресу Ви ћете нам 
доставити само раније ту документацију да бисмо могли да доставимо браниоцу 
оптуженог, прочитаћемо и ту документацију и одлучићемо даље шта ћемо од доказа 
изводити. 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се главни претрес одржи. 
 
 Наставља се главни претрес прекинут дана 26.10.2015. године, у фази доказног 
поступка.  
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 Главни претрес је јаван. 
 
 Врши се аудио снимање тока главног претреса а препис тонског снимка биће 
саставни део записника о главном претресу. 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е 
  
 На основу члана 405 ЗКП-а на сагласан предлог странака врши се увид: 
 
 -У извод из полицијског дневника Треће полицијске управе Сански Мост, број 
20 на име Бешић Исмет од 20.01.1996. године, 
 -Службени извештај СЈБ Сански Мост, број 13/11-02/96 од 20.01.1996. године, 
 -Увид у фотокопију записника Основног суда у Санском Мосту број 13/96 од 
18.01.1996. године, 
 -Пропратни акт са матичним картоном општине Оштра Лука, број 03/5835 3/12, 
од 10.01.2012. године, на име Чанковић Митра, 
 -Наредба Кантоналног суда у Бихаћу број 010К00750913КППИД од 28.02.2013. 
године, о ексхумацији посмртних остатака Бешић Исмета, 
 -Записник Сектора криминалистичке полиције Бихаћ број 05-07/03-6-255/13 од 
21.03.2013. године, о извршеној ексхумацији и обдукцији тела Бешић Исмета. 
 -Извештај вештака др. Дурмишевић Џевада специјалисте судске медицине и 
патологије од 27.03.2013. године, о ексхумацији и обдукцији посмртних остатака 
Бешић Исмета, 
 -Фотодокументација и скица лица места ексхумације и обдукције посмртних 
остатака Бешић Исмета број 21/13 сачињена дана 20.03.2013. године, од стране КМУП 
УСК Бихаћ, 
 -Акт Дикреције полиције, Минитарства унутрашњих послова Републике Србије 
број 03/4-3-1 број 230-5468/13-3 на име Чанковић Митар, 
 -Извод из матичне књиге рођених општине Сански Мост број 05-13-1-969/13 од 
27.02.2013. године, на име Бешић Исмет, 
 -Извод из матичне књиге умрлих општине Сански Мост број 05-13-3-180/13 од 
27.02.2013. године, на име Бешић Исмет, 
 -Извод из матичне књиге рођених општине Сански Мост број 05-13-1-369/13 од 
23.04.2013. године, на име Чанковић Митар, 
 -Уверење о држављанству општине Сански Мост, број 05-13-4-214/13 од 
26.04.2013. године, на име Чанковић Митар, 
 -Фотокопија одлуке о проглашењу ратног стања „Службени лист Републике 
БИХ број 7 од 20.06.1992. године“, 
 -Фотокопија одлуке о укидању ратногстања, „Службени лист Републике БИХ 
број 50, од 28.12.1995. године“, 
 -увид у извод из казнене евиденције за осумњиченог Чанковић Митра, издат од 
стране Треће полицијске управе Сански Мост, број 05-07/07-2-04-1-527/13 од 
04.03.2013. године, 
  
 Писмени докази прочитани. 
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 Председник већа:  Да ли има неких примедби на ове изведене доказе, односно 
ивзршени увид у писане доказе. Изволите тужиоче, браниоче? 
 
 Заменик тужиоца:   Нема. 
 
 Председник већа:  Браниоче? 
 
 Адв. Гордана Божиловић Петровић: Нема. 
 
 Председник већа: Добро. Имајући у виду изјашњење судског вештака 
специјалисте судске медицине и патологије, Џевада Дурмишевића лекара Кантоналне 
болице „Др. Ирфан Љубијанкић“ у Бихаћу, његово изјашњење на главном претресу као 
и остале изведене доказе, суд налази да је ради свестраног расправљања предмета 
спора, неопходно одредити судско медицинско балистичкко вештачење да бисмо 
одређене несугласице и одређене контрадикторности евентуално исправили или 
поткрепили досадашње наводе тим новим доказом.  
 
 У том смислу, на основу чл. 15 ст. 2 ЗКП-а  
 
 Ради свестраног расправљања предмета спора, 
 
 Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ судско медицинско - балистичко вештачење на околности 
узрочно-последичне везе задобијених повреда покојног Бешић Исмета констатованих у 
извештају о обдукцији специјалисте судске медицине и патологије Џевада 
Дурмишевића, лекара Кантоналне болнице „Др. Ирфан Љубијанкић“ у Бихаћу и 
детаљно описаних у изјашњењу на главном претресу дана 09.09.2015. године, и 
наступеле смртне последице сада покојног Бешић Исмета. Начин и средство 
употребљено приликом наношења сваке појединачне повреде констатовано у налазу и 
мишљењу вештака Др. Дурмишевића и редослед наношења повреда констатованих у 
налазу. Међусобни положај, удаљеност жртве извршиоца у односу на сваку од 
констатованих повреда. Тежина и квалификација повреда констатованих у извештају о 
обдукцији као и изјашњењу вештака др. Дурмишевића на главном претресу у време 
настанка истих, као и разграничење заживотних и других повреда.  
 
 Вештачење се поверава комисији вештака у саставу вештак медицинске струке 
патолог и вештак балистичар а личност вештака биће одређена накнадно. 
 
 Вештачење ће се обавити на основу постојеће документације у спису Кто.4/14, 
извештаја о обдукцији вештака медицинске струке др. Џевада Дурмишевића која је 
достављена Кантоналном тужилаштву у Бихаћу дана 27.03.2013. године, записника о 
извршеној ексхумацији и обдукцији тела Бешић Исмета на  месном мезарију – гробљу 
Кијево, општина Сански Мост, управе полиције сектор криминалистичке полиције број 
05-07/03-6-255/13 од 21.03.2013. године, фотодокументације и скице лица места, 
ексхумације и обдукције посмртних остатака Бешић Исмета број 21/13 сачињенедана 
20.03.2013. године, од стране КМ ПУА УСК Бихаћ, изјашњење вештака др. Џевада 
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Дурмишевића на главном претресу дана 09.09.2015. године, као и службеног извештаја 
СЈБ Сански Мост број 13/11-02/96 од 20.01.1996. године.  
 
 Писани налаз и мишљење потребно је израдити у довољном броју примерака за 
суд и учеснике поступка и доставити суду у примереном року. 
 
 Председник већа:  Налазим да је заиста неопходно ово медицинско балистичко 
вештачење и да ћемо тим вештачењем евентуално те контрадикторности и те сумње и 
недоумице отклонити. Ја ћу одредити накнадно ком ће вештаку то бити поверено 
вероватно некоме из установе да ли ВМА, да ли уколико ви имате неки предлог свакако 
да ћу уважити или судске медицине, или неком другом вештаку о томе ћемо накнадно 
одлучити зато што нисмо могли никога да контактирамо и нисам хтела то да чиним док 
не чујем ваше мишљење и евентуално неки ваш предлог да ли ви имате тужиоче, 
браниоче? 
 
 Заменик тужиоца:  Увид у личност ја немам тренутно предлог, али ако везано 
за... 
 
 Председник већа: Добро, Ви можете ставити предлог, ми ћемо одлучити. 
Браниоче? 
 
 Адв. Гордана Божиловић Петровић: Хвала. Исто немам, сагласна сам потпуно 
са вештачењем, заиста сматрам да је неопходно да се обави. Хвала. 
 
 Председник већа:  Добро.  
 
 Ради извођења преосталих доказа, 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Главни претрес се одлаже. 
 
 Наредни претрес се одређује за: 
 

29.01.2016. године, у 14:30 судница број 2. 
 
 Што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
 Довршено у 15:00 часова  
 
Записничар                                                                                Председник већа-судија  
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