
                       
        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 12. марта  2020. године 
 
 
Председник већа: Дана 12.03.2020. године са почетком у 10:09 часова, 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 неизмењеном саставу и чине га судија Зорана Трајковић председник 
већа и Мирјана Илић и Дејан Терзић чланови већа. 
 
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? 
 
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 Миољуб Виторовић са тужилачким помоћником 
Новаком Вучо,  
 
-пуномоћник оштећене Нермине Аличехајић, адвокат Марина Кљаић. 
 
У Основни суд Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ради испитивања су приступили:  
 
-сведок Мухамед Чалауковић и сведок Мирела Бродлић. 
 
Приступио сведок Дубравко Чешић и Никица Митровић. 
 
Нису приступили:  
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-окривљени Милош Чајевић, није доведен од стране КПЗ Сремска Митровица, а 
радник матичне службе КПЗ Сремска Митровица Снежана Трнанић је дана 12.03.2020. 
године у осам часова телефонским путем обавестила референта кривичне писарнице 
Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине, Драгану Влаовић, да због могућег 
ширења заразе корона вирусом имају забрану извођења затвореника из КПЗ Сремска 
Митровица, о чему ће писани доказ доставити накнадно суду. 
 
Није приступио бранилац окривљеног адвокат Зоран Јовановић, уредно позван. 
 
Није приступила сведок Семка Чалауковић, према информацији Службе за помоћ и 
подршку сведоцима одсељена са дате адресе. 
 
Није приступио сведок Драгомир Јаковљевић, доставница враћена са назнаком да је 
непознат на датој адреси. 
 
У публици присутни: Дамјан Брковић, Јелена Диковић, Уна Сабљаковић, Милош 
Урошевић. 
 
Тужиоче, изволите. Је л' имате Ви неки предлог у погледу браниоца који данас није 
дошао? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Прилично сам се изненадио када видим да нема 
браниоца. Ово сам разумео, сада када сте Ви рекли да због Коронавируса нису довели 
затвореника, па не знам, да га казните, као што је иначе то, због непоштовања суда и 
свих овде присутних, поготово ових људи који су дошли у Суд у Брчком, да они имају 
бар неку сатисфакцију да овај суд ради озбиљно. 
 
Председник већа:  Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са 
Судом Дистрикта Брчко. Добар дан. Да ли ме чујете? 
 
Судија Велибор Милићевић: Добар дан. Чујем Вас. Судија Велибор Милићевић. 
 
Председник већа:  Ви сте вероватно чули да ми немамо процесне претпоставке за 
одржавање главног претреса јер окривљени није доведен из КПЗ Сремска Митровица 
због опасности од корона вируса и забране коју КПЗ има у погледу извођења 
затвореника. 
 
Судија Велибор Милићевић: Да, чуо сам. 
 
Председник већа:  Тако да ми данас не можемо испитати сведоке који су приступили 
у суд код Вас. 
 
Судија Велибор Милићевић: Добро. Мене само, само да ми дате једну информацију. 
Ми смо пропустили, односно било је неко кратко време да вам доставимо доставнице 
потписане, је л' сам добро схватио да су Дубравко... 
 
Председник већа:  Ја Вас јако слабо чујем, сачекајте само да ставим слушалице. 
Сачекајте само тренутак, да ставим слушалице, јако Вас слабо чујем или у микрофон 
причајте. 
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Судија Велибор Милићевић: Микрофон је ту. Је л' сам добро схватио Никица 
Митровић и Дубравко Ћешић су приступили, је ли тако? 
 
Председник већа:  Јесте. 
 
Судија Велибор Милићевић: Добро, у реду. Коју методу сматрате сада за подобну да 
свједоке који су приступили, а приступили Чалуковић Мухамед и Чалуковић Семка, 
којом методологијом да их обавјестите о следећем термину главног претреса? Да ли 
писменим позивима или сада да им усмено саопштите? 
 
Председник већа:  Па можемо сада да им саопштимо усмено. Да ли је потребно да им 
достављамо накнадно писани доказ? Ово се сматра позивом уколико им саопштимо 
дан одржавања наредног главног претреса. 
 
Судија Велибор Милићевић: У реду. Само да Вам дам још једну информацију. 
Чалауковић Семка је одселила са наведене адресе и број телефона који је наш 
запосленик из Одељења за подршку свједоцима добио није исправан, значи није то тај 
број. Немамо ни уредну адресу, ни валидан број телефона, да знате само. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Судија Велибор Милићевић: Али можемо да покушамо да прибавимо информацију 
путем поступајућег тужиоца који је радио у овом предмету у Брчко Дистрикту, па да 
евентуално покушамо да утврдимо нову адресу. 
 
Председник већа:  Уколико сте у могућности, Ви то покушајте. Ево, ја ћу наложити и 
поступајућем тужиоцу у овом предмету Миољубу Виторовићу да достави адресу 
сведока чије испитивање је предложено у оптужници. Тужиоче... 
 
Судија Велибор Милићевић: Нека уђу, да им се саопшти нови термин главног 
претреса. Ја ћу им објаснити о чему се ради. 
 
Председник већа:  Обавестите суд у року од петнаест дана о адреси са које позивати 
сведока Семку Чалауковић, имајући у виду да њено присуство није обезбеђено до сада 
преко ове адресе коју сте Ви навели у оптужници.  
 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 
претреса. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
Следећи главни претрес се одређује за  
 
Судија Велибор Милићевић: Ту су два свједока која су приступила, па само им 
саопштите термин. Значи, то су Чалуковић Мухамед и Бродлић Мирела. 
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Председник већа:  Добро. Као што вам је рекао судија Суда у Брчком, данас не 
можемо да одржимо главни претрес јер окривљени није доведен из затвора због 
опасности од корона вируса и наредбе која је у складу са тим издата.  
 
Следећи главни претрес се одређује за 
 
23.04.2020. године у 10 часова. 
 
Ово се сматра позивом. Значи ви запишите када је заказано ваше испитивање, нећете 
добијати позив. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, извините, ја тог дана имам „Штрпце“ у 
исто време. 
 
Председник већа:  Тужиоче, ми немамо другу судницу, неопходне су две суднице због 
видео линка и морамо тада. Обезбедите замену. 
 
У 10 часова, што је присутнима саопштено, па их не позивати. 
 
Још једно питање за пуномоћника оштећене, сведок Драгомир Јаковљевић, да ли имате 
неку адресу његову? 
 
Адвокат Марина Кљаић: На жалост, немам. Ја сам користила адресу, мислим која је 
наведена приликом његовог јединог давања исказа, а то је додуше стара адреса. 
Имајући у виду улогу процесну коју имам, ја једино да молим тужиоца да он покуша 
да прибави преко колега из Тужилаштва у Брчком адресу, јер су они до њега и дошли. 
 
Председник већа:  Да ли су сведоци записали када је заказан следећи главни претрес, 
колега? Да ли ме чујете? 
 
Судија Велибор Милићевић: Да, чујем Вас. 
 
Председник већа:  Значи 23. април у 10 часова, неће добијати позиве. Ово се сматра 
уредним позивом. 
 
Судија Велибор Милићевић: Да, схватили су свједоци. 
 
Председник већа:  Добро, запишите им само да знају у 10 часова. 
 
Судија Велибор Милићевић: Записаће им мој асистент, написаће им то и писмено. У 
реду је. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала Вам. 
 
Судија Велибор Милићевић: Можемо се искључити ми? 
 
Председник већа:  Можете. Довиђења, пријатно. 
 
Судија Велибор Милићевић: У реду. Довиђења, пријатно. 
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Председник већа:   
 
Довршено у 10:20 часова. 
 
Нека уђу.  
 
Добар дан. Ви сте Чешић Дубравко и Никица Митровић, је ли тако? Ми данас не 
можемо да држимо главни претрес јер окривљени није доведен из затвора у 
Митровици због корона вируса. Вас ћемо испитати на неком другом суђењу. Следеће 
суђење је заказано за 23. април у 10 часова, иста ова судница, и ви дођите. Ово се 
сматра позивом. Нећете добијати писани позив. Да ли је потребно да вам се запише 
термин? Записаће им Служба, је ли тако? У 10 часова. Можете да идете. 
 
Списе предмета изнети председнику суда ради постављања окривљеном Милошу 
Чајевићу браниоца по службеној дужности. 
 
 
 
Записничар        Председник већа-судија 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


