
К-По2 бр.4/2015 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса  
одржаног дана 27.11.2018. године  

 
 

Председник већа: Седите. Добар дан.  
 

Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 4/15 против 
оптужених Миладиновић Топлице и других, због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ, 
по оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године и 
других, последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од 
22.12.2015. године.  
 
 Веће суди у неизмењеном саставу.  
 

Констатује се да су на главни претрес приступили:  
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, 
 
-оптужени: Топлица Миладиновић, Поповић Срећко, Кастратовић Славиша, 

Богићевић Бобан, Корићанин Вељко, Сокић Абдулах, Мишић Синиша, Крстовић 
Владан, Павловић Лазар и Ивановић Милан.  

 
 
Присутни су браниоци оптужених:  
 
-за оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић, за 

кога...јесте Ви колега, по заменичком пуномоћју јавља адвокат Крсто Бобот;   
-за оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић; 
-за оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје;  
-за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот; 
-за оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша; 
-за оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић;  
-за оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав Ђорђевић;  
-за отпужене Крстовић Владана и Павловић Лазара...  
 
Адвокат Небојша Перовић: Па ја се јављам, у спису предмета је већ од раније 

заменичко пуномоћје за колегу...  
 
Председник већа: Е добро.  
 
Дакле адвокат Ненад Петрушић за кога се по заменичком пуномоћју у списима 

предмета јавља адвокат Перовић Небојша, а исти бранилац је присутан као одбрана 
оптуженог Ивановић Милана.  

 
Присутан је пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.  
 
Ко је од тумача ту?  
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Судски тумач Гани Морина: Господине судија овде смо Еда Радоман Перковић 

судски преводилац и Гани Морина. 
 
Председник већа: Добро. Еда Радоман Перковић и Гани Морина.  
 
Судски тумач Гани Морина: Да.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Е сад што би рекли сви су ту али нису приступили сведоци Азем Мехмети, 

Шабан Кастрати, Хајрулах Хисени и Рашид Ђојак. Јел` тако? Јесте. Нема доказа да су 
позив уредно примили. Комуникација је ишла преко ЕУЛЕКС-а, како је то и било 
уобичајено, последња информација од јуче је била да није извесно да ће доћи, да је било 
извесно да неће доћи ја бих вас, као што сам чини ми се у пар наврата и умео да вас 
обавестим да не долазите и да не правимо трошкове и да не губите време и тако даље, 
међутим због формулације како је она пренета да није извесно то значи да је могло да се 
деси и да дођу и онда би била већа штета да су они дошли, а да ви нисте ту, него у овој 
другој ситуацији. Павловић Лазар је ту беше, ја га прозвах, тако је ту је, добро.  

 
Пре него што донесем одлуку о исходу овог главног претреса,  
 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
На основу члана 30 ЗКП спаја се кривични поступак који се пред Одељењем за 

ратне злочине Вишег суда у Београду води под бројем К.По2 7/2018 по оптужници 
тужилаштва за ратне злочине Ктрз број 4/10 последњи пут измењена 22.12.2015. године, 
против оптуженог Павловић Лазара због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва из члан 142 став 1 КЗЈ у вези члана 22 КЗЈ, и кривични поступак који се 
пред Одељењем за ратне злоине Вишег суда у Београду води под бројем К.По2 4/15 по 
оптужници за ратне злочине КТРЗ број 4/10 последњи пут измењена 22.12.2015. године 
против оптужених Миладиновић Топлице и других због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у вези члана 22 КЗЈ, а ради 
јединственог вођења кривичног поступка и доношења једне одлуке.  

 
Предмете ће се убудуће водити под бројем К.По2 4/15 Вишег суда у Београду 

Одељења за ратне злочине.  
 
Против овог решења жалба није дозвољена.  
 
Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 
Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за: 
 

-30. јануар 2019. у 14.30 судница број 2, иста ова судница. 
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30. јануар 2019. у 14.30.  
 
Још једна ствар, прошли пут сам можда остао дужан, а и питање дал` сам дужан, 

пошто ви као браниоци вршите увид у списе предмета, ал` ево да вам кажем, још у јуну 
месецу је тужилац доставио фотокопију извештаја о узимању изјаве од оштећеног 
сведока Фидана Сељманаја, она се налази у списима предмета страна 1324/438 па ко 
није нек изврши увид.  

 
Ова, ова судница, јесте. У сваком случају погледајте спис па ћете видети о чему 

се ради. Записали сте датум, ко није транскрипт ће бити урађен па ће видети.  
 
Довршено у 09 и 40.  

 
 
Записничар                      Председник већа-судија   
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