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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 19. aприла 2016. године 

 
 

 
 Председник већа: Данас је 19. април 2016. године, 9 часова 30 минута. 
 
 На наставак главног претреса у предмету К-По2 12/13 против окривљеног 
Совиљ Неђељка и Рајка Векића, због кривичног дела из чл.142 став 1 у вези чл.22 КЗ 
СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТО број 3/12 од 06.08.2011. године, 
веће поступа у неизмењеном саставу. 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на данашњи главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, 
 
 -окривљени Неђељко Совиљ и Рајко Већић, 
 
 -адвокат Душан Јанићијевић и адвокат Милан Камперилић. 
 
  Требао је да приступи сведок Вера Радошевић. Она је позвана, међутим, нема 
никакав доказ да је примила позив. Сада не знам какве имате информације, 
Тужилаштво, то је био Ваш предлог да се она саслуша. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заменик тужиоца за ратне злочине 
Снежана Станојковић. Дакле, ја имам ту информацију да она не може да приступи 
данас, јер јој је то нешто далеко и скопчано са разним њеним проблемима, што 
финансијским, што здравственим. Али њен је предлог и ја то уједно и предлажем, да се 
она испита путем видеоконференцијске везе из Окружног суда из Добоја. Она је са 
пребивалиштем у Дервенти, што је тридесетак километара до педесет од Добоја, тако 
да је она вољна да дође у Добој и да посведочи. Ја сам ступила са Окружним судом у 
Добоју у контакт, они имају техничке могућности за видеоконференцијску везу и само 
моле да пре него, када ми закажемо, да суд ступи са њима у контакт, да би евентуално 
извршили некакве пробе пре тога, обзиром да никада нису са другом државом имали 
видеоконференцијску везу. Али су ме јуче звали и рекли да имају могућности. Само 
просто да се то провери пре самог претреса. 
 
 Председник већа: Ја немам никакву повратну информацију, ми нисмо добили 
чак ни наша Служба за сведоке није добила повратну информацију. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Вероватно ће доћи. 
 
 Председник већа: Вероватно ће доћи касније, она долази преко међународне 
правне помоћи.  
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 Адв. Милан Кампарелић: Адвокат Милан Кампарелић, бранилац оптуженог 
Векић Рајка, па и Совиљ Неђељка, али првенствено Векић Рајка. Ја сам, мени је сутра 
заказана овај заказано да кажем, одлучивање о операцији, тако да очекујем да ћу 
наредне недеље најкасније бити оперисан. Данас сам дошао само из тог разлога да 
испоштујем суд и да не правим..., мислио сам да ће та сведокиња доћи. Па бих Вас 
молио ако можете за једно месец и по дана, да закажете. То би неко време било, што 
бих Вас ја замолио. Ако не можете, шта да радим. 
 

Председник већа: Само да видимо... 
 
Адв. Милан Кампарелић:  Па ја не знам, отприлике од те операције је месец 

дана опоравак, да човек може после тога да наступа нормално, без напора, па сам се 
распитао и о томе, али, хитно је, не би ми заказивали. Ако треба, ја ћу Вам дати 
документацију. 

 
Председник већа: Чули сте тужиоче, ми смо у јуну слободни. 
 
Адв. Милан Кампарелић: Ако можете. 
 
Председник већа: Ја сам хтео да закажем 23. маја... 
 
Адв. Милан Кампарелић: Не, ја сутра односим резултате, они ме поново 

прегледају и заказују ми. То значи негде ће то 20. и неког да ме оперишу. 
 
Председник већа: Онда 06.јуна, мислим да би било сасвим коректно. 
 
Адв. Милан Кампарелић: Хвала Вам, коректно. 
 
Председник већа: Мислим да ће моћи и суд у Добоју. 
 
Адв.Милан Кампарелић: Ако ја не будем ипак могао из неког разлога, 

овластио сам колегу да се и он појави, ради предострожности. 
 
Председник већа: Добро, Ви никада нисте, ни у једном тренутку злоупотребили 

своје право током поступка. 
 
Адв.Милан Кампарелић:  И  не бих никада то урадио, то не иде. 
 
Председник већа: Ради потребе саслушања непридошлог сведока, суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Да се данашњи главни претрес одложи. 
 
Следећи главни  претрес заказује се за 10. јуни 2016. године у 9,30 часова, 

судница 4. 
 
Заузети судницу 4 и 3 због видеоконференцијске везе. 
 
Других доказа више немамо да изводимо, значи саслушаћемо сведока. 
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Адв.Душан Јанићијевић: За сведока Мандић Драгана нисмо успели да 

прибавимо податке, ми,  не знам да ли суд може, пошто је он био непосредни учесник 
те ситуације, када је Вукелић Милан..., ето, то нисмо успели. 

 
Председник већа: То је нешто друго сад. Али да кажем, и ако будемо 

одлучивали ако у међувремену нађете, одлучиваћемо о томе, али, спремите се за 
завршне речи. 

 
Адв.Душан Јанићијевић: Да, да, спремили смо, написано је. 
 
Адв.Милан Каперелић: Ја сам се и данас припремио. 
 
Заменик тужиоца за организовани криминал: И ја сам. 
 
Председник већа: Добро. Ово је трећи пут да одлажемо, мислим да треба да 

дођемо до краја. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако дозволите, ја сам везано за архив 

Босанског Петровца и податке које сте ми тражили, везано је за извод из матичне књиге 
умрлих, и то ће пристићи, међутим, преко међународне правне помоћи, то је јако споро 
и они..., али сам ја успела преко Тужилаштва и преко суда и судије за претходни 
поступак у Бихаћу, они су то иницирали и тако да се надам да ће то пристићи. 

 
Председник већа: Овде ће нам доћи непосредни сведок овог догађаја, па ће 

рећи када се десио смртни случај, односно када је ово лице погинуло, да ли су 
окривљени били присутни, то је оно што смо требали да питамо сведока.  

 
То је то. Значи рекли смо 10. јун у 9,30 часова, судница 4. 
 
Завршено у 9 часова и 47 минута. 

 
 
 
ЗАПИСНИЧАР            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 

 
 


