
К-По2 брoj 3/2014 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана  22. септембра 2020. године 

 
Председник већа:  

 
Дана 22. септембра 2020. године са почетком у 9 часова 36 минуута у смислу 

члана 377 у вези са чланом 378 став 2 ЗКП председник већа констатује да веће заседа у 
саставу судија Мирјана Илић и Зорана Трајковић, чланови већа и судија Дејан Терзић, 
председник већа уз учешће записничара Наде Кнежевић и судијског помоћника Мање 
Војновић. 

 
Има ли примедби на састав већа?  
 
Констатује се да нема примедби на састав већа. 
 
Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељења 

за ратне злочине К-По2 3/2014 у предмету против окривљеног Бошка Солдатовића због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ 
СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, КТО број 1/18 од 
21. децембра 2018. године. 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

-Заменик тужиоца за ратне злочине за ратне злочине Душан Кнежевић,  
-окривљени Бошко Солдатовић, 
-бранилац окривљеног Властимир Огњановић, адвокат у Београду, 
-пуномоћник оштећених Нрецо Барлецаја, Коља Лешаја, Ђерђа Краснићија, 

Атлера Антонија Паљушаја, Крешимира Паљушаја, адвокат Марина Кљаић. 
 
Констатује се да су испуњени процесни услови за одржавање главног претреса. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес одржи. 
 
Главни  претрес је јаван. 
 
Врши се аудио снимање главног претреса, а препис тонског снимка биће 

саставни део записника о главном претресу. 
 
У смислу члана 388 ЗКП главни претрес почиње кратким извештајем 

председника већа о садржини претхдоног главног претреса који је одржан 02. јуна 2020. 
године када су испитани сведоци Душан Вукајловић и Лазар Алексић, а наредни главни 
претрес који је био заказан за 02. јули 2020. године када је одређено испитивање 
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сведока није одржан због квара на видеовезама са Републиком Хрватском, односно 
Судом у Вуковару. 

 
Такође, сведок Миодраг Марковић који живи и ради на Малти се јавио мејлом 

од 03. јуна 2020. године преко Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима, те 
обавестио да због пандемије и проблема на послу и авионског превоза не може са 
сигурношћу да каже када би могао да дође у Србију. Због тога он данас није ни позван. 

 
Дана 10. јуна 2020. године преко Службе за помош и подршку сведоцима 

запримили смо допис Министарства правде Републике Хрватске које нас је обавестило 
да су сведоци оштећени Паљушај Алтер-Антонио, Барлецај Нрецо и Паљушај Ментор 
изјавили да желе да сведоче, а сведок оштећени Хиљ Лешај, Краснићи Ђерђ живе у 
иностранству и нису ступили са њима у контакт. Дана 15. јуна 2020. године преко 
Службе за помоћ и подршку сведоцима запримили смо мејл Мајде Памуковић, 
Министарство правде Републике Хрватске која је обавестила да сведоци Алтер-
Антонио Паљушај и Нрецо Барлецај желе  да сведоче али путем видеолинка, док сведок 
Ментор Паљушај не жели да сведочи. Дана 02. јула 2020. године заказали смо главни 
претрес како би испитали сведоке оштећене путем видеолинка. 

 
На данашњи главнии претрес позвани су сведоци Паљушај Алтер-Антонио и 

Барлецај Нрецо и Паљушај Ментор. 
 
Дана 21. септембра 2020. године Служба за помоћ и подршку оштећенима и 

сведоцима овог суда обавестила је да од стране Одјела за подршку жртвама и 
свједоцима Жупанијског суда у Вуковару да ће сведоци оштећени Алтер-Антонио 
Паљушај и Нрецо Барлецај приступити суду да дају исказ, док сведок Ментор Паљушај 
одбија да дође у суд и да сведочи. 

 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ наставак доказног поступка. 
 
Ja бих вас молио да нас повежете са просторијама Жупанијског суда у Вуковару. 

Добар дан, да се представим. Ја сам судија Дејан Терзић, председник судећег већа. 
Поред мене у већу, у раду већа или у заседању, учествују судија Мирјана Илић и 
Зорана Трајковић. Хоћете нам се представити, колега? 

 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Добар дан, колега, 

судац истраге Даворин Смичић из Вуковара. 
 
Председник већа: Опростите, ја Вас молим још једанпут пошто се слабије чује. 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Судац истраге или 

истражни судац Даворин Смичић, Вуковар, Жупанијски суд у Вуковару. 
 
Председник већа: Хвала лепо, колега на представљању. Па нам реците, ко је 

данас приступио од позваних сведока у суд ради давања исказа? 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Као што сте рекли, 

дошао је Паљушај Алтер-Антонио и Барлецај Нрецо, док је свједок Паљушај Ментор, 
који је праводобно обавештен о одржавању данашег рочишта, изјавио да не жели 
приступити суду из особних разлога. Дакле, не жели сведочити. 
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Председник већа: Добро. Ја бих Вас молио само да се стрпите који минут како 

би странке, зато што се лоше чује, добили слушалице. А онда бих Вас замолио да 
позовете првог сведока Aлтер-Антониа Паљушаја ради давања исказа. 

 
Позивам окривљеног Солдатовића, Ви не чујете, сигуран сам да не чујете. Да 

седнете овде за монитор, добићете слушалице. Сада сви учесници претпостављам имају 
слушалице, добро. Дакле, ја бих Вас молио, пре свега, колега да утврдите идентитет 
приступелог сведока. 

 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Ево само тренутак, 

молим Вас. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Дакле овако. Свједок  

Паљушај Алтер-Антонио предочио је на увид особну исказницу број 112519397 с 
роком важења до 25.04.2021. године коју је издала Полицијска постаја Вуковар. 

 
Председник већа: Хвала лепо.  
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић:  Јесте ме чули? 
 
Председник већа: Чуо сам, да. Дакле, суду приступа сведок Алтер-Антонио 

Паљушај, несродан, није у завади, опоменут да је дужан да говори истину, упозорен на 
последице давања лажног исказа. Дакле, дужни сте да говорите истину и не смете 
ништа прећутати, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања којима бисте Вас или Вама блиско лице изложили 
великој срамоти, тешкој материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што 
отпочнете са давањем Вашег исказа, ја Вас позивам да дате заклетву чији текст гласи: 
„Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питан говорити само 
истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“. Да ли се заклињете? Ја 
бих Вас молио мало гласније да говорите јер ионако лоше чујемо.  

 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Заклињем се. 
 
Председник већа: Добро. Ви сте дали Ваш исказ пред Жупанијским државним 

одвјетништвом у Вуковару 18. априла 2014. године. Сећате ли се шта сте тада изјавили? 
 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Делимично сећам се, да. 
 
Председник већа: Да ли остајете код тако датог исказа? Имате ли га у чему 

изменити или допунити? 
 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Остајем. 
 
Председник већа: Остајете? Ви нисте били сведок очевидац овог догађаја о 

коме судимо, је ли тако? 
 



 4 

Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Нисам. 
 
Председник већа: Добро, изнели сте Ваша сазнања која су посредног карактера. 

Уколико остајете, ја препуштам тужиоцу да Вам поставља питања. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине за ратне злочине:  Немам питања. 
 
Председник већа:  Има ли одбрана каква питања за овога сведока?  
 
Адвокат Властимир Огњановић: Да.  
 
Председник већа: Изволите. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Па, гледајући Службену забелешку 

Полицијске управе Вуковара ту пише да тело Зефа Паљушаја није пронађено у 
масовној гробници. Да ли сведок има сазнања где је пронађено његово тело? 

 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај:Био сам у масовној гробници када 

је била откривена. Тело је било Зефа Паљушаја тамо. 
 
Председник већа: Добили сте одговор. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Захваљујем. 
 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Лично сам видео, нашао сам 

особну исказницу када је било тело изнешено на... 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Ништа, захваљујем. 
 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Особна исказница је била његова. 
 
Председник већа: Да ли окривљени има питања за сведока? Нема. 
 
Оптужени Бошко Солдатовић: Немам, јер га не познајем. 
 
Председник већа: Добро. Хвала Вам лепо, то је све што смо од Вас тражили. 

Можете да идете. 
 
Сведок-оштећени Алтер-Антонио Паљушај: Хвала.  
 
Председник већа: И нека приступи сведок Нрецо Барлецај. 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Moжете ту сести. 

Дајте ми Вашу особну исказницу. Дакле, овако, сведок Нрецо Барлецај је предао на 
увид особну исказницу серијског броја 113603498 са роком важења до 05.02.2023. 
године и издану од Полицијске постаје Вуковар. Изволите, колега. 

 
Председник већа: Хвала лепо. Суду приступа сведок Нрецо Барлецај, упозорен, 

заклет, изјављује.  
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Нрецо, Ви сте као сведок дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело за које је запрећена казна затвора. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања којима бисте Вас или Вама блиско лице изложили 
великој срамоти, тешкој материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што 
отпочнете са давањем Вашег исказа, требало би да положите заклетву, чији текст гласи: 
„Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питан говорити само 
истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати“. Да ли се заклињете? 

 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Заклињем се. 
 
Председник већа: Молим Вас, приђите микрофону јер Вас јако лоше чујемо, 

готово да Вас не чујемо. 
 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Да, да, заклињем се. 
 
Председник већа: Добро. Ви сте раније пред Жупанијским државним 

одвјетништвом у Вуковару 15. априла 2014. године дали Ваш исказ, па Вас питам, да ли 
остајете код тако датог исказа односно имате ли тај исказ који сте онда дали, чиме 
допунити или изменити? 

 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Остајем при исказу. 
 
Председник већа: Остајете при исказу. Тужиоче, изволите, сведок је Ваш. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине за ратне злочине:  Немам питања. 
 
Председник већа: Немате питања? Бранилац? 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Да. Сведок је изјавио да је учествовао у 

одбрани места. Да ли је био припадник неке регуларне јединице или као обичан 
мештанин? 

 
Председник већа: Морате ми објаснити зашто то питање постављате. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Питање постављам зато што је по Службеној 

забелешки Полицијске постаје Сесвете наведено да су мушки припадници који су 
убијени, а вероватно и други, имали задатак да чувају село. Управо зато да бих могао да 
појасним да ли се ради о цивилима или ... 

 
Председник већа: Али, Ви сте питање поставили сведоку. Због тога то нема 

сврху. Можете да поставите питање везано за покојне оштећене, који су жртве овог 
кривичног дела, а не сведоку. Можете преформулисати питање. 

 
Адвокат Властимир Огњановић: Да ли су убијена и ексхумирана лица били 

припадници регуларних јединица или су као мештани учествовали у одбрани свог 
места? 

 
Председник већа: Хајде да допунимо, у активној одбрани, дакле... 
 
Адвокат Властимир Огњановић:  У активној одбрани, да.  
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Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Ја могу само рећи да нису били 

припадници оружаних снага. 
 
Председник већа: Хоћете, молим Вас, прићи микрофону. 
 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Ја могу рећи за моју маму и баку да нису 

били припадници оружаних снага.  
 
Председник већа: За остале имате ли нека сазнања? 
 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Немам сазнања. 

 
Председник већа: Немате сазнања?  Добро. 
 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Не. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Да ли је сведок присуствовао ексхумацији 

убијених лица? 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Да. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Колико лица је ексхумирано, да ли се сећа? 
 
Сведок-оштећени Нрецо Барлецај: Четрнаест или шеснаест. 
 
Адвокат Властимир Огњановић: Ништа, захваљујем. 
 
Председник већа: Има ли окривљени питања? 
 
Оптужени Бошко Солдатовић: Не познајем човека, не знам шта бих га питао.  
 
Председник већа: Хвала Вам лепо, можете ићи. То би било све. 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Колега, да ли се 

чујемо? 
 
Председник већа: Чујемо се. То би било све. Ја Вам се захваљујем за сарадњу и 

поздрављам Вас. 
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић: Нема на чему, 

такођер, поздрав из Вуковара.  
 
Председник већа: Пријатно.  
 
Судија Жупанијског суда у Вуковару Даворин Смичић:  Довиђења. 
 
Председник већа: Довиђења.  
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Након испитивања ова два сведока, нама је преостало испитивање Ментора 
Паљушаја који, како сте чули, одбија да приступи ради сведочења, односно одбија да 
сведочи и сведока Марковића, о коме сте епопеју чули не само на данашњем главном 
претресу, него и на ранијим. Дакле, он је запослен на Малти, ради у прехрамбеној 
индустрији, то су садржине мејлова које је он упућивао Служби за помоћ и подршку и 
који прилежу спису и њему није могуће да услед познатих разлога приступи у суд, а 
није могуће ни предвидети у ком би то временском  периоду могло бити оствариво. 
Због тога, а собзиром на чињеницу да је ово доказни предлог тужиоца, ја позивам 
тужиоца да се изјасни о томе остаје ли и даље код предлога ради непосредног 
испитивања ових сведока или пак предлаже нешто друго. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заменик тужиоца за ратне злочине. Након 

упознавања са овим што сте нам саопштили везано за могућност, односно немогућност 
испитивања поменутих лица, тужилац предлаже да се... 

 
Председник већа:  Опростите, осим ове двојице сведока и сведока који је одбио 

да сведочи, ту су још и два сведока која се налазе у иностранству, како сам уводно 
рекао, то су Хиљ Лешај и Ђерђ Краснићи који су такође дали своје исказе. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јасно. 
 
Председник већа:  Па Вас и у односу на њих питам. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заменик тужиоца за ратне злочине. Што 

се тиче лица која је тужилац предложио да се на претресу непосредно испитају, 
имајући у виду ово што сте нам саопштили данас, односно стање у списима предмета и 
изјашњење поменутих лица, везано за могућност њиховог испитивања, тужилац 
предлаже да се њихови искази читају, а да се они непосредно не саслушавају. Значи то 
се  односи на Ђерђа Краснићија, Ментора Паљушаја и Хиљ Лешаја, то су сведоци-
оштећени, чији су сродници били тада побијени и сведока Миодрага Марковића, такође 
предлажемо да се врши читање његовог исказа, односно да суд поступи у смислу члана 
406 став 1 тачка 1, односно 2 уколико је бранилац сагласан, уколико не, мој предлог је 
да се врши упознавање са садржином њихових  исказа, односно записника о њиховом 
испитивању у смислу члана 406 став 1 тачка 1 ЗКП. 

 
Председник већа:  Хвала лепо. Браниоче, изволите. 
 
Адвокат Властимир Огњановић:  Одбрана сматра да је неопходно да се сведок 

Марковић саслуша јер се његов исказ у битном разликује од исказа сведока 
Вукајловића и потребно је да се изврши суочење ова два сведока да би смо дошли до 
праве истине или макар до неких доказа који побијају или потврђују оптужницу. Хвала. 

 
Председник већа:  Окривљени, имате ли Ви Ваш предлог или сте сагласни са 

браниоцем? Устаните када се обраћате, укључите микрофон. 
 
Оптужени Бошко Солдатовић:  Господине судија, ја лично не познајем 

Марковић Миодрага, а у првом саслушању код Веселина Мрдака кад сам био 
притворен рекао је „Ја се извињавам господину, ја сам то само чуо по причама“. 
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Председник већа:  Добро, али мислим моје питање је било усмерено на то да ли 
прихватате предлог Вашег браниоца, обзиром да имате Ви право самосталног 
предлагања. Значи Ви сте сагласни са предлогом Вашег браниоца? 

 
Оптужени Бошко Солдатовић:  Да. Хвала Вам. 
 
Председник већа:   Добро. Можете да седнете. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ прекид ради доношења одлуке о предлогу у трајању од 10 

минута. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ прекид из техничких разлога.  
 
Констатује се да се време прекида продужило, имајући у виду техничке 

проблеме у режији. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се главни претрес наставља након прекида. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се усвоји доказни предлог заменика тужиоца за ратне злочине и да се у 

смислу члана 406 изведу докази читањем исказа сведока Хиљ Лешаја, Краснићи 
Ђерђа, Ментор Паљушаја и Миодрага Марковића. 

 
Ја молим режију да повеже преносни рачунар са екранима. 
 
Ви реците ако треба спорије, ако треба брже, ако је ово добар темпо листања 

онда је у реду. 
 
Има ли неко од странака да да примедбу на изведене доказе? Нема. 
 
Има ли неко од странака предлог ради допуне доказног поступка? Нема. 
 
Браниоче, хтели сте нешто да кажете, па... 
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Адвокат Властимир Огњановић:  Не. Остајем код предлога који сам већ изнео. 
Немам ништа друго да додам.  

 
Председник већа:  Добро. О тим предлозима је одлучено.  
 
Суд објављује да је ДОКАЗНИ ПОСТУПАК ДОВРШЕН. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Главни претрес се ОДЛАЖЕ ради давања завршних речи и заказује се за 
 
02. новембар 2020. године са почетком у 09  и 30 часова, судница број 4, на 

који се присутни позивају објавом решења, значи нећете добити позив. 
 
У 09 и 30. 
 
Довршено у 10 и 32. 
 

Записничар                                         Председник већа-судија 
 
 

 
 
 


