РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД
Пословни број: К-По2 9/2018
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 13. јула 2020. године
Председник већа: Пре почетка отварања заседања, на основу Закључка Високог савета
судства 021-05-46/2020-01 од 07.05.2020. године правила понашања запослених и
странака у Вишем суду у Београду након укидања ванредног стања до проглашења
престанка пандемије изазване вирусом COVID 19 од 07.05.2020. године и одлуке
председника Вишег суда у Београду о правилима понашања запослених и странака у
Вишем суду у Београду за време трајања ванредне ситуације на територији града
Београда која је донета донета 06.07.2020. године упозоравам све присутне да су дужни
да током заседања носе заштитне маске и заштитне рукавице.
Дана 13.07.2020. године са почетком у 10:09, отварам заседање пред Вишим судом у
Београду, Одељењем за ратне злочине, у предмету К-По2 9/2018 против окривљеног
Милоша Чајевића, због кривичног дела 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 и судија Зорана Трајковић председник већа и судије Мирјана
Илић и Дејан Терзић чланови већа.
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 Миољуб Виторовић,
-пуномоћник оштећене Нермине Аличехајић, адвокат Марина Кљаић,
-бранилац окривљеног Милоша Чајевића, по службеној дужности адвокат Саво Грујић,
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-сведок Дубравко Чешић.
Нису приступили:
Окривљени Милош Чајевић, није доведен из КПЗ Сремска Митровица, а КПЗ Сремска
Митровица није обавестио суд о разлозима недовођења окривљеног Милоша Чајевића
на данашњи главни претрес.
Сведок Никица Митровић, уредно позван, који је писаним путем обавестио Службу за
помоћ и подршку сведоцима да његова ћерка има Корону и да због тога није у
могућности да приступи на данашњи главни претрес.
У публици присутни: Уна Сабљаковић, Милош Урошевић и Дамјан Брковић.
Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са Основним судом Брчко
Дистрикта Босне и Херцеговине, где су приступили за главни претрес данас позвани
сведоци Мухамед Чалуковић и Мирела Бродлић.
Председник већа: Добар дан. Да ли ме чујете?
Судија Основног суда у Брчком: Добар дан колеге. Чујем вас. Чујете ли Ви мене?
Председник већа: Чујем Вас.
Судија Основног суда у Брчком: Да, пред судом су приступили свједоци Бродлић
Мирела и Чалуковић Мухамед.
Председник већа: Као што сте чули Казнено поправни завод Сремска Митровица није
довео окривљеног, тако да ми данас нећемо моћи да испитамо сведоке који су
приступили у суд у Брчком, али сачекајте, будите на вези да одредимо следећи термин.
Судија Основног суда у Брчком: Добро.
Председник већа: Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за
одржавање главног претреса.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ.
Следећи главни претрес се одређује за
Судија Основног суда у Брчком: Само секунду. Да ли је у реду да уђу свједоци да
буду присутни док будете саопштавали следећи термин или...
Председник већа: Нека уђу, да. да.
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Судија Основног суда у Брчком: Молим?
Председник већа: Да, да, нека уђу. Ја сам мислила да су већ ту. Нека уђу.
Судија Основног суда у Брчком: Нека уђу. С обзиром да је судска полиција отишла
по овог Чалуковића, још увијек нису приступили пред судницу, па како ћемо да га
обавијестимо, неким писменим дописом или собзиром да је сада тренутно у судници
присутна само Бродлић Мирела.
Председник већа: Ми можемо сада да им саопштимо и да се то сматра уредним
позивом. Уколико је потребно да им се доставља и писани позив, ми ћемо вам
доставити писани позив. Једноставније је овако да им сада саопштимо, да им Ви
запишете то и да приступе 24. септембра.
Судија Основног суда у Брчком: Ја се извињавам, мислим да ме нисте схватили.
Чалуковић је тешко покретан човек...
Председник већа: Добро.
Судија Основног суда у Брчком: И отишла је судска полиција по њега, нису још
дошли пред судницу. Ту је тренутно само Бродлић Мирела, ето то сам Вам рекао.
Председник већа: Добро. Сачекаћемо, пошто су већ отишли по њега сачекаћемо.
Само да констатујемо да није приступио изабрани бранилац окривљеног, адвокат
Зоран Јовановић са којима не знамо шта се десило у међувремену, а уредно је позван.
Судија Основног суда у Брчком: Још увијек нису пристигли, ајте да овако ријешимо.
Председник већа: Реците.
Судија Основног суда у Брчком: Бродлић Мирели саопштите термин следећег
претреса, а Чалуковић Мухамеда да испоштујемо процедуру, пошаљите нови позив, је
л може тако?
Председник већа: Може, може.
Судија Основног суда у Брчком: Дајте камеру тамо на свједока.
Председник већа: Добар дан. Окривљени није доведен данас из затвора у коме казну
издржава, тако да не можемо да држимо главни претрес. Следеће суђење ће бити 24.
септембра 2020. године у 10 часова, и Ви тада приступите ту у суд у Брчко. Ево,
записаће Вам колега термин и тада ћете бити испитани. Ви сада можете да идете. Не,
не Ви, него сведок.
Добар дан, станите ту.
Колега, то је то. Ми ћемо да пошаљемо позив за овог другог сведока писаним путем.
Судија Основног суда у Брчком: Довиђења.
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Председник већа: Довиђења.
У судницу приступио сведок Дубравко Ћешић.
Ми данас не можемо да држимо главни претрес јер из Завода у Митровици нису
довели окривљеног Милоша Чајевића. Следећи главни претрес ће бити одржан 24.
септембра 2020. у 10 часова. Ово се сматра уредним позивом, Ви тада дођите на ово
суђење. 24. септембра у 10 сати. Ви можете да идете.
На главни претрес позвати: сведока Мухамеда Чалуковића, сведока Никицу Митровића
и сведока Нермину Аличехајић.
Констатује се да се решење Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине К-По2
9/18 од 13.07.2020. године уручује заменику тужиоца за ратне злочине, пуномоћнику
оштећене и браниоцу окривљеног.
На главни претрес позвати окривљеног Милоша Чајевића преко КПЗ Сремска
Митровица, од којег затражити извештај о ралозима недовођења окривљеног на
данашњи главни претрес. Уз позив окривљеном доставити решење Вишег суда у
Београду, Одељење за ратне злочине К-По2 9/18 од 13.07.2020. године, као и налог да
се у року од три дана од дана пријема дописа изјасни да ли га и даље брани бранилац
Зоран Јовановић.
Да ли сте Ви браниоче успоставили контакт са окривљеним?
Адвокат Саво Грујић: Јесам. Био сам два пута у посети.
Председник већа: И помиње ли овог свог старог браниоца изабраног?
Адвокат Саво Грујић: Па помиње, пита се...
Председник већа: Укључите микрофон само.
Адвокат Саво Грујић: Како?
Председник већа: Укључите микрофон и устаните.
Адвокат Саво Грујић: Извињавам се. Судија, бранилац Саво Грујић. Ја сам два пута
већ био у посети у последњих двадесет дана код Чајевића у Сремској Митровици и
разговарали смо у вези са предметом, припремали смо ту одбрану. Окривљени се
просто интересује зашто је промењен бранилац његов, сматрао је да је он можда дуже
упућен у овај предмет, па можда мало и страхује да ли ћу ја добро да савладам
материју, то је његово мишљење, знате. Међутим, није се изричито противио, значи
био је спреман данас да приступи, али мислим да их нису довели управо због овог
ванредног стања и због Короне, не знам.
Председник већа: А са браниоцем претходним, да ли има контакт, знате ли?
Адвокат Саво Грујић: Да ли Чајевић има контакт?
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Председник већа: Да.
Адвокат Саво Грујић: Има контакт.
Председник већа: Је ли га он посећује тако што је само престао да се појављује пред
судом и није обавестио суд уопште о разлозима недоласка?
Адвокат Саво Грујић: Они су телефонски у контакту, колико ми је познато, ништа
друго.
Председник већа:
седнете.

Добро. Послаћемо му па нека се изјасни. У реду, можете да

Адвокат Саво Грујић: Хвала.
Председник већа:
Довршено у 10:20 часова.
Записничар

Председник већа-судија

