
  

                       
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     ВИШИ СУД У БЕОГРАД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
               Б Е О Г Р А Д 
 

Пословни број: К-По2 9/2018 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

са главног претреса одржаног дана 09. септембра  2019. године 
 
Председник већа: Дана 09.09.2019. године са почетком у 10:05, отварам заседање пред 
Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном поступку К-По2 
9/2018 против окривљеног Милоша Чајевића, због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ,  по оптужници Тужилаштва за 
ратне злочине Републике Србије, КТО 7/18 од 22.10.2018. године. 
 
Веће поступа у саставу: судија Зорана Трајковић председник већа и судије Мирјана 
Илић и Дејан Терзић чланови 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 Огњен Ђукић,  
 
-окривљени Милош Чајевић доведен из КПЗ Сремска Митровица, 
 
-пуномоћник оштећене Нермине Аличехајић, адвокат Марина Кљаић.  
 
Нису приступили:  
 
-бранилац окривљеног Милоша Чајевића, адвокат Зоран Јовановић, уредно позван, 
који је факсом 09.09.2019. године обавестио суд да је због болести спречен да приступи 
на данашњи главни претрес и замолио одлагање истог, стим што није доставио 
медицинску документацију којом оправдава ову молбу за одлагање главног претреса. 
 
-сведок Семка Чалуковић, уредно позвана, за коју је сведок Мухамед Чалуковић 
обавестио суд да не жели да сведочи, 
 
-сведок Мухамед Чалуковић, уредно позван, који је обавестио Службу за помоћ и 
подршку сведоцима да није у могућности да приступи на данашњи главни претрес из 



  

здравствених разлога јер је у рату остао без стопала, оперисао је кичму, имао је висок 
шећер и онемоћао је, али је изјавио да је спреман да сведочи путем видео 
конференцијске везе. 
 
-сведок Мирела Бродлић, уредно позвана, изостанак није оправдала. 
 
Тужиоче, изволите. Имате ли неки предлог? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, очигледно нису испуњени процесни 
услови за одржавање данашњег главног претреса, али Тужилаштво предлаже да 
уколико је могуће да преко Службе за заштиту сведока се оствари контакт са овим 
сведоцима који данас нису приступили, те да се они саслушају путем видео-линка. 
 
Председник већа:  Е,  управо имајући у виду да су ово сведоци које је предложило 
Тужилаштво, на који начин предлажете да се са њима ступи у контакт од стране 
Службе, јер ови контакти које ми имамо су резултирали овим што сам сада изјавила. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините, нисам Вас разумео? 
 
Председник већа:  На који начин да ступимо са њима у контакт? То што сте 
предложили да Служба ступи у контакт са овим сведоцима, којим путем? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па, ја, колико овде имам, имам неке њихове 
телефоне који су овде уписани, па претпостављам да је могуће са њима ступити путем 
телефона и видети да ли су људи једноставно спремни да дају своју изјаву преко видео-
линка. 
 
Председник већа:   На тај број телефона који се налази у списима предмета Мирела 
Бродлић се не јавља и са њом није остварен никакав телефонски контакт, нити са 
Сенком Чалуковић у чије име је говорио Мухамед Чалуковић Служби за помоћ и 
подршку сведоцима. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:   Онда нам једино преостаје,  по мени,  да преко 
Мухамеда Чалуковића наставимо да контактирамо ова претходна два сведока, па да 
видимо да ли је могуће остварити контакт. 
 
Председник већа:  Добро. Ви уколико имате контакт са сведоком Мухамедом 
Чалуковићем којега сте предложили суду, Ви можете ступити са њим у контакт и 
распитати се о ова два сведока чије сте испитивање предложили, па о резултатима 
обавестите суд јер суд има само ове адресе које се налазе у списима предмета и ове 
телефоне који су нам достављени, а путем којих Служба за помоћ није успела ништа да 
уради.  
 
У публици присутни: Дамјан Брковић, Јелена Диковић, Матија Арон Лојпур и Милош 
Урошевић. 
 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање данашњег 
главног претреса. 
 



  

Након претходног главног претреса, Тужилаштво за ратне злочине је обавестило суд да 
су сведоци Сабид Арнаутовић и Мехмед Арнаутовић спремни да сведоче путем видео-
конференцијске везе, али да не могу да долазе на главни претрес, већ само на овај 
начин могу да дају свој исказ. Приликом одређивања термина следећег главног 
претреса суд је покушао да ступи у контакт са надлежним Судом Босне и Херцеговине 
због успостављања видео конференцијске везе, али смо обавештени да је тамо у току 
штрајк, те да они не могу да дају никакве податке о броју слободних судница, нити је у 
могућности испитивањa путем видео конференцијске везе. Ми ћемо одредити термин 
главног претреса, уколико термин буде одговарао Суду Босне и Херцеговине, тај 
термин ће остати, уколико не буде одговарао одредићемо нови термин, али имајући у 
виду да се ради о предмету који захтева хитност у поступању не можемо оставити 
незаказан главни претрес. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
Следећи се одређује за 25.10.2019. године у 10:00 часова, судница број 4. 
 
На главни претрес позвати браниоца окривљеног Чајевића, адвоката Зорана 
Јовановића, уз налог да у року од три дана достави суду медицинску документацију о 
разлозима не приступања на данашњи главни претрес. Уколико у остављеном року 
бранилац окривљеног не достави медицинску документацију, трошкови одлагања 
данашњег главног претреса падају на терет браниоца адвоката Зорана Јовановића. 
 
На главни претрес позвати сведоке: Мухамеда Чалуковића, Сабида Арнаутовића и 
Мехмеда Арнаутовића, који ће бити испитани путем видео конференцијске везе. 
 
Налаже се Тужилаштву за ратне злочине да у року од 10 дана обавести суд о адресама 
преко којих позвати сведоке Семку Чалуковић и Мирелу Бродлић. 
 
 
 
Довршено у 10:12 часова.  
 
 
 
Записничар        Председник већа-судија 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 



  

 
 
 
 


