K-По 2 3/2014
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 16. јануара 2020. године
Председник већа: Дана 16. јануара 2020. године са почетком у 09 часова и 40
минута у смислу члана 377 у вези са чланом 378 став 2 ЗКП председник већа
констатује да веће заседа у саставу судије Мирјана Илић и Зорана Трајковић чланови
већа и судија Дејан Терзић председник већа, уз учешће записничара Наде Кнежевић и
судијског помоћника Мање Војиновић.
Има ли примедби на састав већа?
Констатује се да нема примедби на састав већа.
Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељење
за ратне злочине К-По2 3/2014 у предмету против окривљеног Бошка Солдатовиића,
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1
КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије КТО-1/18 од
21.12.2018. године.
Констатује се да су на главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић, са?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца Иван Марковић.
Председник већа:
-окривљени Бошко Солдатовић,
-бранилац оптуженог Властимир Огњановић, адвокат у Београду,
-пуномоћник оштећених Нрецо Белецај, Коља Лешај, Ђерђ Краснићи, Атлер
Антонија Паљушај, Крешимира Паљушај, адвокат Марина Кљаић.
Констатује се да су испуњени процесно-правни услови за одржавање главног
претреса.
Да ли сте сагласни да се главни претрес одржи?
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДРЖИ.
Главни претрес је јаван.
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Врши се аудио снимање главног претреса, а препис тонског снимка биће
саставни део записника о главном претресу.
Окривљени, приђите. Може он сам. Приђите за говорницу. Уколико Вам је
тешко да говорите или из неког другог разлога, ја могу да Вам прочитам Ваше личне
податке које сте већ дали на записник, разумете ме шта говорим? Па да потврдите да
ли су ти подаци тачни, односно боље да ми кажете имате ли некаквих измена у личним
подацима од када сте их последњи пут давала па до данас? Нема. Добро. Можете да се
вратите на место.
Окривљени Бошко Солдатовић са личним подацима као на записнику о
припремном рочишту од 02. децембра 2019. године, поучен о својим правима у
кривичном поступку.
Ово се односи на Вас што ћу сада да прочитам. Упозорава се окривљени на
своја права у поступку у смислу одредби члана 389 став 1 тачка 2 и 3 ЗКП, одредбе
чланова 68 и 70 ЗКП да пажљиво прати ток главног претреса, да је дужан да предлоге
за извођење појединих доказа изнесе одмах или у најкраћем року по сазнању да је
њихово извођење потребно, а посебно о праву да изнесе чињенице и предлаже доказе у
прилог своје одбране, поставља питања сведоку, вештаку и стручном саветнику,
ставља примедбе и даје објашења у вези са изведеним доказима, да има право да
слободно изнесе своју одбрану, да призна или не призна кривицу, да ништа не изјави у
своју одбрану, да ускрати одговор на поједина питања, да прикупља доказе за своју
одбрану, да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете, да изнесе
чињенице и доказе у своју корист, да се одазива на позиве суда и да обавести суд о
свакој промени пребивалишта, односно боравишта, као и о намери да исту промени.
Јесте ли разумели ово што сам прочитао? Јесте.
ИЗЛАГАЊЕ ОПТУЖБЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 391
Констатује се да заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић излаже
оптужницу КТО-1/18 од 21. децембра 2018. године.
Изволите тужиоче.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца.
Оптужницом Тужилаштва за ратне злочине КТО број 1/18 од 21.12.2018. године
терети се Бошко Солдатовић што је:
Дана 11. новембра 1991. године у месту Богдановци у Републици Хрватској,
тада у саставу бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, као
припадник чете Војне полиције Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде
Југословенске Народне Армије кршећи правила међународног права за време оружаног
сукоба који је на том подручју постојао, а није имао карактер међународног сукоба,
између оружаних снага ЈНА са једне стране и хрватских оружаних формација у коју су
спадали припадници Збора народне гарде хрватских одбрамбених снага Министарства
унутрашњих послова Републике Хрватске са друге стране, противно члану 3 став 1
тачка 1а Четврте Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од
12.08.1949. године „Службени лист ФНРЈ“ број 24/50 и члана 13 став 1 и став 2 у вези
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члана 4 став 1 и став 2 тачка а) Допунског протокола уз Женевске конвенције од
12.08.1949. године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба Протокол II
„Службени лист СФРЈ“, међународни уговори број 16/78, према цивилним лицима која
не учествују у непријатељствима у односу на која се мора поступати у свакој прилици
човечно без икакве неповољне дискриминације засноване на етничкој припадности
вршио убиства тако што је током подневних сати у делу Богдановаца у коме су снаге
ЈНА успоставиле контролу самовласно без ичије наредбе или одобрења и без икаквог
разлога у близини зграде Месне заједнице пуцњима из ватреног оружја лишио живота
девет цивилних лица мештана неспрске националности и то Љуљу Барлецај, Веру
Барлецај, Мрику Барлецај, Ђуљу Барлецај, Кристу Лешај, Манику Лешај, Прена
Краснићија, Зефа Паљушаја и Николу Паљушаја усмртивши их на лицу места. Чиме је
извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став
1 Кривичног закона Савезне Републике Југославије.
Председник већа: Хвала тужиоче. Окривљени, приступите. Јесте ли послушали
оптужницу?
Оптужени Бошко Солдатовић: Јесам. Нисам убица.
Председник већа: Кажете да нисте криви?
Оптужени Бошко Солдатовић: Нисам крив и нисам убица.
Председник већа: У смислу члана 394 ЗКП председник већа објављује доказни
поступак.
ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
На основу
Солдатовића

члана 397 ЗКП

изношење

одбране

окривљеног Бошка

Изволите. Ви сте Вашу одбрану дали пред тужиоцем за ратне злочине, то је
било 16. маја 2013. године, давно, нисте се детаљно изјашњавали, на страну и по, али
сте изнели свој став о догађају за који Вас се терети. Па, уколико желите, изволите
изнесите своју одбрану. Нисам Вас разумео?
Оптужени Бошко Солдатовић: Нисам убица, нисам ја убио те цивиле. Ја се у
то време нисам налазио на том месту.
Председник већа: Нисте ни били на том месту?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Председник већа: Је ли то све што имате да кажете у своју одбрану?
Оптужени Бошко Солдатовић: Све.
Председник већа: Уколико желите, ја ћу Вас подсетити, додуше то је моја
законска обавеза, према том записнику Ви сте изјавили да сте дошли у село Маринце,
били сте одређени за извиђање села Нуштар. Претходно су вођене жестоке борбе
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између наших и хрватских снага, били смо стационирани у Маринцима кад смо рано
ујутро око шест сати добили наређење да се иде у напад на Богдановце. Рекао сам да
смо рано ујутро ушли у Богдановце и ту се задржали до увече. Сада кажете да нисте ни
били тамо.
Оптужени Бошко Солдатовић: Био сам у Богдановцима.
Председник већа: Били сте у Богдановцима?
Оптужени Бошко Солдатовић: Да.
Председник већа: Па где онда нисте били?
Оптужени Бошко Солдатовић: Нисам био на, нисам убица и нисам био на
месту злочина.
Председник већа: Да ли Вам је нешто познато о томе?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Председник већа: Да ли Вам је познато уопште да се тај догађај догодио?
Нисте никад чули ни тада, ни после за тај догађај док Вас нису...
Оптужени Бошко Солдатовић: Док ме нису позвали.
Председник већа: Позвали. У којој сте јединици били?
Оптужени Бошко Солдатовић: Војној полицији.
Председник већа:
јединици?

Војној полицији, а Војној полицији при којој већој

Оптужени Бошко Солдатовић: При ЈНА.
Председник већа: То ми је све јасно, него која је то била бригада или већа
војна јединица која је извршила напад на Богдановце?
Оптужени Бошко Солдатовић: Из Ваљева.
Председник већа: Из Ваљева. Ви сте дошли, Ви сте резервиста из Ваљева?
Оптужени Бошко Солдатовић: При ЈНА.
Председник већа: Да, али то је била нека друга јединица. Која јединица? Да ли
можете да се сетите? Којој јединици сте припадали већој?
Оптужени Бошко Солдатовић: Дринска дивизија.
Председник већа: Дринска дивизија?
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Оптужени Бошко Солдатовић: Мислим да је Дринска дивизија.
Председник већа: Добро. Да ли је то све што сте имали да наведете у своју
одбрану?
Оптужени Бошко Солдатовић: Јесте.
Председник већа: Има ли питања за окривљеног?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца. Ја знам да је пуно
времена прошло, али ајде ипак да поставим неколико питања да покушам да дођемо до
података. Да ли се сећате какву сте униформу носили тада? И да ли сте уопште имали
униформу или сте били у цивилу?
Оптужени Бошко Солдатовић: СМБ.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Реците, које сте наоружање имали и да ли
сте имали наоружање?
Оптужени Бошко Солдатовић: Пиштољ и пушку.
Председник већа: Какву пушку? Аутоматску или полуаутоматску?
Оптужени Бошко Солдатовић: Аутоматску.
Председник већа: Аутоматску, добро.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли са преклопним кундаком или са
дрвеним кундаком?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не знам тачно.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како сте тада изгледали? Да ли сте имали
бркове, браду или не?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте носили капу, шлем, беретку или
тако нешто?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не. Кажете данас да сте били у
Богдановцима тада, да ли се сећате који је то дан био или који је месец био? Не сећате
се. Да ли сте тада имали неке контакте са цивилима у Богдановцима?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте евентуално испитивали цивиле
у Богдановцима?
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Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине:
испитивању?

Да ли сте били присутни њиховом

Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте цивиле било где водили у
Богдановцима тога дана? Да ли сте их можда спроводили, ишли поред њих или ишли
са њима?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Да ли можете да нам кажете нека
лица из ваше војне јединице, ако се сећате? Имена тих лица?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Но, за сваки случај да Вас питам само...
Председник већа: Одговарајте, немојте мимиком зато што се снима ово што
говорите, знате, па је потребно због транскрипта. Дакле, немојте мимиком
одмахивањем главе, можете и то наравно, него речима да би се могло снимити.
Оптужени Бошко Солдатовић: Не сећам се.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Реците ми, да ли Вам значи
нешто, да ли познајете лице са именом Лазар Алексић?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: '53. године рођен.
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли Вам значи нешто име Миодраг
Марковић, '64. годиште?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли Вам значи нешто име Гојко Лазић,
'60. годиште?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.
Заменик тужиоца за ратне злочине:
Вукајловић, '51. годиште?
Оптужени Бошко Солдатовић: Не.

Да ли Вам значи нешто име Душан
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам више питања.
Председник већа: Добро. Пуномоћник? Нема питања. Браниоче? Немате
питања. Можете да седнете.
Обзиром на поступке окривљеног током припремног рочишта, ја нисам могао да
планирам како ће тећи његово испитивање, односно саслушање, па смо онда за данас
предвидели давање његове одбране и писмене доказе, извођење писмених доказа, да би
на следећем рочишту испитивали сведоке.
Дакле, суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у доказном поступку упозна са садржином списа предмета КТИ-6/13, те се
врши увид у:
-допис Министарства Републике Србије, Војнобезбедносна агенција број
11793-6 од 17. августа 2012. године (регистратор 1 страна 106/44) са прилозима:
анализа Команде 2. пгмбр.Стр.пов.број 682-1 од 14. новембра 1991. године
(регистратор 1 страна 21/11-23/11), анализа команде Прве пролетерске гардијске
механизоване дивизије (1.пгмд) Стр.пов.број 3-662 од 14. новембра 1991. године
(регистратор 1 страна 24/12 -26/12), оперативни дневник 2.пгмбр за временски
период од 06. до 13. новембра 1991. године (регистратор 1 страна 27/13 -31/13),
дневни борбени извештај Команде 1. пгмд, Стр.пов.број 3-657...
Окривљени, седите ево овде за овај сто да можете на екрану да пратите
документацију која се приказује. Ја верујем да сте Ви ту документацију већ видели, а
ако нисте или свеједно, ово је овог тренутка званично извођење те документације у
виду доказа, па треба да је погледате.
-дневни борбени извештај Команде 1. пгмд.Стр.пов.број 3-657 од 10.
новембра 1991. године (регистратор 1 страна 32/14 -33/14), редовни борбени
извештај Команде 1. пгмд, Стр.пов број 3-658 од 11. новембра 1991. године(
регистратор 1 страна 34/15 -35/15), дневни борбени извештај Команде 1. пгмд,
Стр.пов.број 3-659 од 12. новембра 1991. године (регистратор 1 страна 36/16-37/16),
редовни обавештајни извештај Команде 1. пгмд, Стр.пов број 122-192 од 11.
новембра 1991. године (регистратор 1 страна 38/17-39/17), редовни обавештајни
извештај Команде 1. пгмд, Стр.пов.број 122-193 од 12. новембра 1991. године
(регистратор 1 страна 40/18-41/18), редовни обавештајни извештај Команде 1.
пгмд, Стр.пов.број 122-195 од 13. новембра 1991. године (регистратор 1 страна
42/19 -43/19), редовни обавештајни извештај Команде 1. пгмд, Стр.пов.број 122197 од 14. новембра 1991. године (регистратор 1 страна 44/20 -45/20),
-допис Клиничке болнице Осијек, Завода за патологију и судску медицину
од 04. априла 2002. године о попису идентификованих посмртних остатака Зеф
Паљушаја и Николе Паљушаја, ( регистратор 1 страна 46/21),
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-записник секције број 146/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Зеф Паљушај од 04. априла 2002. године (опис одеће и
личних ствари, преглед скелетних остатака, узрок смрти и мишљење – др Борис
Думенчић, ( регистратор 1 страна 47/22 -49/22),
-записник секције број 145/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Николе Паљушај од 04. априла 2002. године (опис одеће и
личних ствари, преглед скелетних остатака и закључак – др Младен Марцикић, (
регистратор 1 страна 50/23 -52/23),
-допис Клиничке болнице Осијек, Завода за патологију и судску медицину
од 25. марта 2002. године о попису идентификованих посмртних остатака за лица:
Љуља Барлецај, Вера Барлецај, Кристе Лешај, Манике Лешај, Мрика Берлецај,
Ђуља Барлецај и Прен Краснићи, ( регистратор 1 страна 62/27),
-записник секције број 126/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лица Љуља Барлецај од 25. марта 2002. године (записник
ексухумације, обдукција и закључак – др Младен Марцикић), ( регистратор 1
страна 63/28 -66/28),
-записник секције број 130/2002 прегледа тела ексухимариних у
Богдановцима за лице Вера Барлецај од 25. марта 2002. године (опис одеће и
личних ствари, спољашњи преглед и обдукција, узрок смрти, мишљење – др
Борис Буменчић), ( регистратор 1 страна 67/29 -68/29),
-записник секције број 128/2002 прегледа тела ексухумираних у
Богдановцима за лице Кристе Лешај од 25. марта 2002. године (опис ствар и одеће,
обдукција, закључак – др Младен Марцикић), (регистратор 1 страна 69/30 -71/30),
-записник секције број 127/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Манике Лешај од 25. марта 2002. године (записник о
ексхумацији, обдукција, закључак – др Младен Марцикић), (регистратор 1 страна
72/31 -74/31),
-записник секције број 131/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Мрика Барлецај од 25. марта 2002. године (опис ствари и
одеће, преглед скелетних остатака, узрок смрти, мишљење - др Борис Думенчић),
( регистратор 1 страна 75/32 -77/32),
-записник секције број 132/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Ђуља Барлецај од 25. марта 2002. године (опис одеће и
личних ствари, преглед скелетних остатака, узрок смрти, мишљење – др Борис
Думенчић), ( регистратор 1 страна 78/33 -79/33),
-записник секције број 129/2002 прегледа тела ексхумираних у
Богдановцима за лице Прен Краснићи од 25. марта 2002. године (опис одеће и
личних ствари, преглед скелетних остатака, узрок смрти и мишљење – др Борис
Думенчић), (регистратор 1 страна 80/34 -81/34),
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-војни картон за оптуженог са прилозима, (регистратор 2 страна 299/98 304/98),
-налаз и мишљење вештака неуропсихијатра др Миодрага Благојевића од
16. јула 2013. године о психијатријском вештачењу оптуженог, (регистратор 2
страна 310/101 - 313/101),
-извод из КЕ за оптуженог (регистратор 1 страна 143/56),
-извештај МУП РС - СОРЗ број 03/4-3-1 број 230-304/12-21 од 29. марта
2013. године са приложеним фотографијама из периода 1991. године за лице
Бошко Солдатовић и др., (регистратор 1 страна 82/35, 83/38 -84/36),
-допис МУП-а РС - СОРЗ број 03/4-3-1 број 230-304/12 од 06. јуна 2013.
године са приложеним фото албумом "Богдановци" (шест фотографија),
(регистратор 2 страна 200/80 -204/80),
-фото албум "Богдановци" – девет фотографија од 09. августа 2013. године
(регистратор 2 страна 353/105 -363/105),
-допис МУП РС – СОРЗ број 03/4-3-1 број 230-304/12-38 од 10. септембра
2013. године са приложеним фото албумом "Богдановци" (шест фотографија),
(регистратор 2 страна 399/115-408/115),
-допис Жупанијског државног одвјетништва (ЖДО) у Вуковару број КНДО-273/98 од 16. септембра 2013. године (регистратор 2 страна 412/118) са албумом
доступних фотографија, возачких картона и картона особних исказница мештана
страдалих у борбама за село Богдановци дана 10. новембра 1991. године међу
којима су и фотографије лица и то: Никола Паљушај, Мрика Барлецај, Љуља
Барлецај, Прен Краснићи и Зеф Паљушај, сачињени од МУП РХ, ПУ ВуковарскоСремске, (регистратор 2 страна 455/131-534/131),
-допис ЖДО у Вуковару број КН-ДО-273/98 од 02. априла 2014. године са
прилозима које чине: копија наредбе Жупанијског суда у Вуковару број Кир 52/97
од 25. марта 2002. године о ексхумацији лица страдалих у Богдановцима и Сотину,
записник Жупанијског суда у Вуковару број Кир 52/97 од 20. до 22. марта 2002.
године о ексухумацији на месном гробљу у Богдановцима,
Овде прилеже видео запис на носачу компакт диску и он је у трајању од цирка
неких 45 минута. Ја вас питам, да ли желите да се интегрално пусти да га одгледамо
или ћете се сагласити са тим да смо одгледали? Мислим да вам је познат и да сте имали
прилику да га видите, па је вама, што каже, на вољу, односно процесну вољу да се
изјасните о томе да ли желите да га приказујемо или... Изволите, устаните па реците
шта је ваш став. Браниоче.
Адвокат Вастимир Огњановић: Што се тиче гледања тог снимка, мислим да
нема потребе. Ја имам само, касније ћу рећи, два предлога за која сматрам да су једини
битни у овом поступку са наше стране. Хвала.
Председник већа: Добро. Хвала. Тужиоче, изволите.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Сагласан сам да није неопходно да се
врши непосредно показивање.
Председник већа: На сагласан предлог странака констатује се да је извршен
увид у видео запис који прилеже уз овај допис о ексхумацији на месном гробљу у
Богдановцима.
Дакле, реч је о видео запису, ситуационим плану и фотодокументацијом
ексухумације МУП РХ, ПУ Вуковарско-Сремска број 511-15-04/4-ЕКС-1/02 од 10.
марта 2014. године и извештај МУП РХ, ПУ Вуковарско-Сремска број 511-15-04/33131/10НБ од 19. марта 2014. године о идентитету родбине усмрћених Албанаца у
Богдановцима 10. новембра 1991. године (регистратор 1 списа предмета Кто.1/18
(10/13) стране 40/17 -133/17),
Пуномоћник се није изјаснио, али ја претпостављам да сте сагласни? Да.
-решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду-Одељења за
ратне злочине о одређивању притвора окривљеном Ки.По2 број 3/13 од 16. маја
2013. године, (регистратор 1 страна 139/558),
-решење судије за претходни поступак Вишег суда у Београду-Одељења за
ратне злочине о укидању притвора окривљеном Ки.По2 број 3/13 од 11. јуна 2013.
године и одређивању мере окривљеном забране прилажења, састајања и
комуницирања са одређеним лицима, (регистратор 2 страна 214/86-217/86).
Изволите, бранилац је имао предлог.
Адвокат Властимир Огњановић: Имамо два предлога. Мислимо да су оба
предлога нужна, односно нужно је да се обаве судско-медицинска вештачења.
Пре свега, што се тиче вештачења психичког здравља сведока Душана
Вукајловића. Још 2013. године сам ја ставио предлог да се обави вештачење, јер је он
приликом давања, односно после давања исказа изјавио да болује од Алцхајмерове
болести. Оно што се може наћи на интернету,то је значи болест која утиче и на
памћење. Тужилаштво је без консултације са лекарима одређене струке, одбило тај мој
предлог. Сматрам да је то било недопустиво, ни тада, а сматрам да се сада мора
обавити пре саслушања овог сведока. Не може Тужилаштво, не можемо ми правници
да говоримо о томе да ли је неко психички здрав или није. Ако је он сам рекао, а питао
сам га зато што сам видео да му се тресу руке и ноге и да је давање одговора било у
најмању руку чудно. Зато сам и поставио то питање. И сам је рекао да болује од
Алцхајмерове болести. Дакле, први предлог је да суд одреди судско-медицинско
вештачење на околност стања свести сведока Душана Вукајловића, да ли је он због те
болести у стању да да исказ пред овим судом.
Друго вештачење које предлажем, је вештачење на околност узрока смрти ових
лица за која се ставља на терет оптуженом да их је он убио. Наиме, стоји у тим
записницима са обдукције узрок смрти, пројектил или експлозивно средство. Имали
смо ми Рачак и врло добро знамо шта је било у Рачку. Према томе, ми морамо да
отклонимо ту сумњу. Морамо да отклонимо сумњу шта је узрок смрти, да ли је
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пројектил – ако је пројектил, да ли је из непосредно близине или није или је узрок
смрти екплозивно средство. Тек онда можемо говорити о неком лицу да је убијено из
непосредне близине, а ако јесте, и онда можемо говорити о евентуалној одговорности
окривљеног Солдатовић Бошка.
Сматрам да су ова два, понављам, вештачења, неопходна за даљи ток поступка.
Хвала,
Председник већа: Хвала Вама, браниоче. Тужиоче, изволите, изјасните се.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Што се тиче предлога за овај вештачење
психичког здравља Вукајловић Душана, сведока, ја се противим том предлогу.
Сматрам да је он у овом тренутку преурањен, него предлажем да га суд саслуша, па да
видимо шта и како, па ћемо се онда евентуално изјаснити. Значи, противим се том
предногу.
Такође се противим и вештачењу, јер мислим да је неспорно утврђен механизам
повређивања, односно усмрћивање тих лица и из документације и свега онога што је
приложено у списима.
Председник већа: Хвала. Суд ће у сваком случају одлуку о предлогу браниоца
донети благовремено, донеће је и донеће је благовремено.
За данас смо исцрпли оно што смо предвидели да урадимо на данашњем
рочишту. Због тога,
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДЛАЖЕ.
Морамо да уђемо у март.
Дакле, следећи се заказује за дан:
09. март 2020. године са почетком у 9,30 часова, судница број 2, на који се
присутни позивају објавом овог решења.
А у својству сведока позвати ради испитивања сведока Слободана
Барјактаревића, Гојка Лазића и Миодрага Марковића.
Довршено у 10 часова и 15 минута.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА
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