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К-По2 4/2018 

 

 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД 08. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ  

 

 

 Председник већа: Добар дан свима, седите молим вас.  

 

 Председник већа објављује наставак главног претреса у предмету Вишег суда у 

Београду, Одељење за ратне злочине под службеним бројем К-По2 4/18 против 

оптуженог Стојановић Небојше због кривичног дела ратни злочин против ратних 

заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ, а по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО 

број 3/18 од 13.07.2018. године.  

 

 Веће поступа у неизмењеном саставу. 

 

Председник већа констатује да су на рочиште приступили: 

-заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић,  

-оптужени Небојша Стојановић присутан, браниоци оптуженог адвокат 

Момчило Минић присутан и адвокат Милан Милосављевић присутан.  

 

Сведоци. Јел нема ништа? Нико од сведока данас које смо позвали није дошао, 

тако су ми јавили из ове службе, а сви су уредно примили позив, имамо доставнице. 

 

Констатује се да на главни претрес нису приступили сведоци Драган Кајинић, 

Емир Хавић, Иво Сенковић и Морослав Марковић, сви уредно позвани.  

 

Шта ћемо да радимо тужиоче, сви долазе из Добоја, тамо из Босне. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја сам хтео да кажем неко своје лично 

уверење, нешто сам размишљао, обзиром да је претрес био заказан за 09.30, пре подне, 

мислио сам да ће они заиста тешко и да дођу, обзиром оданде одакле долазе, па ја 

предлажем да се у следећем термину поподневном закаже. Ја могу са своје стране 

можда ето и да контактирам. 

 

Председник већа:  Ја једино поново нашу колегиницу из Службе за подршку 

сведоцима она ми је доставила да су сви уредно позвани, имамо доставнице да су 

позвани уредно. Сад сам је звала да нема реко неко информацију, нема никакву 

информацију. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја предлажем да буде поподневни термин 

следећи пут, па ја ћу контактирати, односно служба наша може да их контактира.... 

 

Председник већа:  Само да ја видим, проблем је, само... 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јер ако је ујутру тешко је, они морају да 

дођу један дан раније, то су велики трошкови. Постоји могућност нека видео 

конференцијске везе... 
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Председник већа:  Ми смо узели 16.05., термин, али дајте да ставимо касније, ја 

сам ставила у 09.30, да ставимо у 11. Да ставимо у 11, па да пробамо тада. 

 

Због недоласка сведока, како нису испуњене процесне претпоставке за 

одржавање главног претреса веће доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

да се данашњи главни претрес не одржи.  

 

Следећи главни претрес се заказује за... 

 

Реците. Па добро ту вам је колега, па слушајте, дајте се уклопиште, не могу зато 

што је проблем судница, проблем је већа, нађите некога. Стварно не могу, све нам је 

пуно, до јуна месеца. Па не знам дал би могла, само да погледам да ли имам судницу, 

то је проблем, то је проблем, само да видим да ли имам судницу. Сада ћемо да видимо, 

то је јавност, јавност има право. Може, па ништа, ајде онда 16, да ставимо у 14.30.  

 

16. мај у 14.30 иста ова судница, па ћете моћи онда да се уклопите и браниоци и 

евентуално сведоци ако долазе.  

 

16.05.2019. у 14.30 часова, судница 4. 

 

Што се присутнима саопштава, а на претрес позвати сведоке: Драгана Кајнића, 

Емира Хавића, Ива Сенковића и Мирослава Марковића, замолним путем преко 

Министарства правде. 

 

Ништа пробаћемо овако поподне, па да видимо да ли ће доћи, а да видим да се 

ангажује мало ова наша служба да види њих, али они су сви по селима, то је проблем, 

није то негде у граду, и онда њих и преко Окружног суда у Добоју, они шаљу позиве, то 

је мало проблем, али ајде, видећемо. 

 

Довршено у 09.40 часова. 

 

Реците. 

 

Адвокат Момчило Минић: Судија имао бих само две ствари. прва ствар 

обзиром да је окривљеном Небојши Стојановићу супруга у поодмаклој трудноћи, да је 

ризична трудноћа, да има да кажем потребе да је води на прегледе, да може сваког часа 

и да се породи, ја бих данас имао један процесни предлог, да се Небојши Стојановићу 

укине ова мера забране напуштања боравишта, али уз забрану његовог напуштања 

територије Србије, он се јавља на свако суђење, на сваки позив суда се редовно 

одазивао, ово већ траје дуже време, види се његова намера да не избегава овај кривични 

поступак, али само због ситуације где је сам са супругом која кажем има ризичну 

трудноћу замолио бих ово веће да му укине ову меру, уз наравно забрану напуштања 

територије Србије. Сви пасоши, односно пасоши се налазе у суду, тако да он не може и 

да хоће не може да пређе државну границу. 
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Председник већа: Добро. Тужиоче шта кажете у вези са овим предлогом 

одбране? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Остављам суду на оцену. 

 

Председник већа: Добро. Ајте то ће веће одлучити накнадно. А јел имате ви 

неку документацију медицинску за његову супругу да је болесна, односно да је у 

другом стању. Ајде доставите па ће веће одлучити. Важи. 

 

 

 

Записничар                                                                                     Председник већа-судија 
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