
                       
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

     ВИШИ СУД У БЕОГРАД 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

               Б Е О Г Р А Д 

 

Пословни број: К-По2 3/2019 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

са главног претреса одржаног дана 12. јуна  2020. године 

 

 

Председник већа: Дана 12.06.2020. године са почетком у 10:05 часова отварам 

заседање пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне злочине, у предмету  К-

По2 3/2019 против окривљеног Далибора Крстовића због кривичног дела ратни злочин 

против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва 

Босне и Херцеговине Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017. године, коју је преузело 

Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије и изменило својим актом КТО. 2/19 од 

26.09.2019. године.  

 

Веће поступа у неизмењеном саставу.  

 

Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоче? 

 

Констатује се да нема примедби на састав  већа. 

 

Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник 

Ивица Јагодић. 

 

Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део 

записника о главном претресу. 

 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 

 

-заменик тужиоца за ратне злочине Љубица Веселиновић, 

 

-окривљени Далибор Крстовић, 

 

-бранилац окривљеног адвокат Милан Вујин по пуномоћју у списима. 

 

У публици присутни: Дамјан Брковић, Јелена Диковић, Марина Кљаић, Уна 

Сабљаковић и Анђела Савић.  

 

Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса.  

 

Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да СЕ главни претрес ОДРЖИ. 

 

Главни претрес је јаван. 

 

За данашњи главни претрес било је планирано испитивање сведока путем 

видеоконференцијске везе из Босне и Херцеговине. Међутим, Суд Босне и 

Херцеговине је дописом од 26.05.2020. године обавестио суд да није у могућности да 

удовољи замолници ради испитивања ових сведока јер имају посебан режим суђења и 

посебан режим распореда судница узрокован пандемијом "Covid 19". Поред тога Суд 

Босне и Херцеговине је својим дописом од 25.02.2020. године обавестио суд да су 

сведоци Зијо Хаџић и Селим Хамзић преминули, да су сведоци Б2, Б3, Б4 и Б6 

болесни, да нису у могућности да дођу на главни претрес у Виши суд у Београду, да је 

сведок Б7 одбио пријем позива. Сведок Хаснија Ахатовић је обавестила суд да није у 

могућности да приступи на главни претрес јер је стара и болесна и о свом 

здравственом стању је доставила медицинску документацију овом суду.  

 

Сада ћемо извршити увид у документацију коју је Хаснија Хатовић доставила суду.  

 

Суд доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се у доказном поступку изврши увид у:   

 

Режија само ако може да укључи. 

 

Налаз и мишљење лекара специјалисте Дома здравља Сарајево број 17055564 од 

04.09.2019. године; 

 

Налаз и мишљење лекара специјалисте Дома здравља Сарајево број 17823779 од 

26.11.2019. године; 

 

Резултате медицинско биохемијских претрага Биохемијске лабораторије Дома 

здравља Илиџа број протокола МБЛ 201120196071 од 20.11.2019. године. 

 

Да ли неко има нешто да примети на ове доказе које смо сада извели? 

 

Имајући у виду да се ради о сведоку који је стар и болестан,  

 

Суд доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се на основу одредбе члана 406 став 1 тачка 1 ЗКП-а изврши увид у њене исказе, и 

то:  
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Записник о саслушању сведока Хасније Хатовић, Тужитељства Босне и 

Херцеговине број Т 200 КТРЗ 000 282510 од 22.03.2017. године; 

 

Записник о саслушању сведока Тужитељства Босне и Херцеговине број Т 200 

КТРЗ 0000 14507, КТРЗ 90/07 од 30.08.2010. године; 

 

Је л` има неко нешто да примети на исказе овог сведока? Окривљеном нема шта да се 

предочава овај исказ имајући у виду да га она није лично помињала. Имате ли Ви 

браниоче нешто? Не.  

 

 

Суд доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се у доказном поступку изврши увид у:  

 

Извод из казнене евиденције МУП-а РС, Сектора за аналитику, 

телекомуникационе и информационе технологије, Одељење за аналитику Београд 

И.број 235.2.1 8057 од 16.10.2019. године; 

 

Извод из казнене евиденције Федерације Босне и Херцеговине, Кантона Сарајево, 

МУП, Управе полиције, Сектора за правне, кадровске, логистичке послове, 

едукацију и аналитику број 02/5-2-2 04-8-2/6921 од 06.12.2019. године. 

 

Такође нас је Суд Босне и Херцеговине обавестио да они имају суднице само 

одређеним данима и дали су нам два термина када можемо успоставити 

видеоконференцијску везу.  То су 14. јули и 21. јули.  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: 14. и 21.? 

 

Председник већа:  Јесте.  

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Може оба.  

 

Председник већа:  И то у одређеним временским интервалима које они имају као 

слободне на располагање.  

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.  

 

Следећи главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за 14.07.2020. године са почетком у 13:30, 

судница број 2, на коме ће бити испитани путем видеоконференцијске везе сведок под 

псеудонимом Б5, сведок Фадила Хатић, сведок Мемна Јашаревић и сведок Тахир 

Пањета.  
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И за 21.07.2020. године са почетком у 13,00 часова, судница број 4, на коме ће бити 

испитани путем видеоконференцијске везе сведок Осмо Гублин, сведок Наза Перван, 

сведок Предраг Ђорем, сведок Гојко Лаловић, сведок Данило Ђорем, сведок Драган 

Церовина и сведок Александар Церовина.  

 

На наведене главне претресе позвати означене сведоке.  

 

Присутнима је саопштен дан и час главног претреса па их не позивати на исти.  

 

Такође, суд је затражио, то сте вероватно видели током увида у предмет, тражио је и 

медицинску документацију за ове сведоке који су навели да су болесни и изводе из 

матичне књиге умрлих за сведоке за које смо обавештени да су преминули, али ништа 

од те документације из Босне није достављено за данашњи главни претрес.  

 

Довршено  у 10:15 часова.  

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР                                                         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  

 

 

  

 


