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,К.По2 4/2018 

 

 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

14. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ  

 

 

 

Председник већа: Добар дан свима, седите  молим вас. 

 

Председник већа објављује наставак главног претреса у предмету Вишег суда у 

Београду, Одељења 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 главни претрес приступили: 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине у Београду, Душан Кнежевић, и тужилачки 

помоћник.... 

 

Представите се молим вас само. 

 

Тужилачки помоћник Јелена Владисављев: Јелена Владисављев. 

 

Председник већа: Добро. 

 

Оптужени Небојша Стојановић присутан. 

 

Добро, да  видимо браниоце.  

 

Присутан бранилац адвокат Милан Милосављевић. А шта је са Момчилом 

Минићем? Добро. Није приступио бранилац оптуженог адвокат Момчило Минић 

уредно позван.  

 

Како су испуњене процесне претпоставке за одржавање главвног претреса, веће 

доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се данашњи главни претрес одржи наставком доказног поступка. 

 

Главни претрес је јаван. 

 

На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП-а, врши се тонско снимање главног 

претреса, и транскрипти аудио записа су саставни део записника о главном претресу. 
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  Прелази се на  

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 

 Ви знате да смо ми данас имали у плану да саслушамо путем видео 

конференцијске везе са Швајцарском, Гостић Недељка сведока, међутим наша ИТ 

служба  је успоставила везу, односно комуникацију са судом у Берну у Швајцарској, и 

покушавала да успостави видео конференцијску везу, да видимо саслушање овог 

сведока, међутим добила сам службену белешку да и поред више покушаја са судом у 

Берну нису успели да успоставе видео конференцијску везу, па су ме обавестили да 

опрема из суда у Берну и опрема коју поседујемо ми у Посебном одељењу Вишег суда 

у Београду нису компатибилне и из тог разлога немамо техничке могућности да 

успоставимо ову видео конференцијску везу.  

 

  Дакле, веће доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 у наставку доказног поступка чита се:  

 

  -службена белешка Службе за режију, коју је потписао аудио и видео инжењер 

Чолић Петар од 04.09.2020. године, а која је упућена овоме суду и  

 -извештај из КЕ МУП РС, Одсека за аналитику и полицијске евиденције ПУ 

Пожаревац од 07.09.2020. године, који је запримљен у овај суд 11.09.2020. године.   

 

Предња писмена прочитана. 

 

Ми смо на овај начин извели све доказе које је предложило и тужилаштво и 

одбрана. Ми смо читали исказ овог сведока већ раније, који је дао пред тужилаштвом, 

били су присутни и браниоци, имали су право питања, зато смо читали његов исказ који 

је дао и пред Јавном безбедношћу, Службе јавне безбедности, тако да то је на тај начин 

смо завршили доказни поступак. 

 

Има ли даљих доказних предлога? Реците. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Одбрана сматра да је саслушање овог сведока 

неопходно извести. 

 

Председник већа:  Колега ја вас схватам, јел ви разумете мене шта вам кажем. 

Ми смо покушали на све могуће начине да га саслушамо, не можемо нешто што је 

немогуће, значи човек је недоступан, живи у иностранству, покушали смо видео 

конференцијском везом, не може да се успостави видео конференцијска веза, и ми ту не 

можемо ништа, изузев да читамо. Ви знате да имамо ону одредбу члана 406 кад је 

сведок недоступан да се чита.  

 

Адвокат Милан Милосављевић: Судија, само што се тиче записника, изнео 

бих да је нама, да је он саслушаван у тужилаштву, да је у том тренутку нама било 

рестрикривно омогућено да учествујемо у поступку. 

 

Председник већа:   Добро то је ваш коментар, у реду. 
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Адвокат Милан Милосављевић: Јесте, коментар. Имамо, обзиром да је што се 

може видети и из списа тужилачког предмета, рецимо на страни 295 позив је био 

30.12.2016., је позван Гостић Недељко, један од очевидаца, истог дана је позван и 

Мирослав Марковић, док је обавештење које је достављено браниоцима достављено је 

да се само саслушава један од наведена два сведока, иако су исти позивани. Друга ствар 

је што Гостић Недељко је један од очевидаца, он је први... 

 

Председник већа:   Све ми је јасно, мени је све јасно и вашу примедбу, ево то се 

констатује, ја разумем вас, али ми немамо могућности да натерамо неког ко живи у 

иностранству да дође, ако не може. И то је, ту се завршава свака даља дискусија. 

Констатовала сам вашу примедбу, све је у реду. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Ми имамо доказ, предлажемо доказ обзиром, 

имајући у виду изведене доказе у току поступка, саслушање сведока као и налаз и 

мишљење вештака, ми би предложили извођење доказа реконструкција догађаја. 

 

Председник већа:   Реконструкција догађаја? 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Да. 

 

Председник већа:   Добро. Тужиоче шта ви кажете у вези са овим предлогом? 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  А где да се врши реконструкција? 

 

Председник већа:   Где да се врши реконструкција, пита тужилац? 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Како суд одреди. 

 

Председник већа:   Каже где суд одреди. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Где суд одреди? 

 

Председник већа:   Да. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Противим се. 

 

Председник већа:    

 

Веће доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Одбија се предлог браниоца оптуженог адвоката Милана Милосављевића да се 

изврши реконструкција критичног догађаја, као неоснован. 

 

Добро. Има ли даљих доказних предлога. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Судија, обзиром на количину доказа 

изведених, то јест и обимност материјала ја бих тражио ако постоји могућност да нам 

суд достави краћи временски период, како би евентуално предложили извођење неких 

доказа. 
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Председник већа:  Колега, ви не можете више да предлажете извођење доказа, 

ви знате кад се предлажу докази, припремно рочиште, ви би сте сада били у 

преклузивном року. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Слажем се. Судија, али овде се ради о томе да 

је... 

 

Председник већа:  Немојмо да се препиремо тако и да одуговлачимо, ако имате 

конкретне предлоге имате, не можете сад да предлажете извођење доказа због 

обимности материјала, па ми три године радимо овај предмет. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Судија наши докази су сви били одбијени, 

осим... 

 

Председник већа:  Није тачно. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: Осим вештачења. 

 

Председник већа: Добро, нећемо да се препиремо. 

 

Адвокат Милан Милосављевић: ОК. Имамо, предлажемо суочење сведока 

Мирослава Марковића једног од очевидца, са окривљеним, оптуженим Стојановићем. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се предлогу за суочење.  

 

Председник већа: Па ми смо то исто радили, ми смо то радили и приликом 

саслушања. Седите, то смо радили. Има ли нових доказних предлога? Нема. 

 

Веће доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 

Одбија се предлог браниоца оптуженог Небојше Стојановића адвоката Милана 

Милосављевића да се изврши суочење између оптуженог Небојше Стојановића и 

сведока Мирослава Марковића, као неоснован.  

 

Како странке немају нових доказних предлога,  

 

објављује се да је доказни поступак завршен. 

 

Ја ћу данас почети са завршном речи тужиоца. Јел ви можете данас завршну реч? 

Не. Добро. Онда ћемо данас кренути са завршном речи тужиоца, па ћемо следећи пут 

одбрана и оптужених. Реците. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Због једнакости оружја да ми истог дана 

давао завршну реч, ја као тужилац и одбрана. То је мој предлог. 

 

Председник већа: Истог дана? Па ништа, онда ћемо одложити па следећи пут 

ви дајете завршну реч сви заједно. 
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Доказни поступак је завршен.  

 

Веће доноси  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Данашњи се претрес одлаже, а наставак главног претреса се заказује за 25. 

септембар 2020. године, у 09.30 часова,  у судници број 1, 

 

што се присутнима саопштава, а на претрес позвати браниоца оптуженог 

Небојше Стојановића, адвоката Момчила Минића, Београд, улица Цара Николаја II, 

број 69. 

 

Значи следећи претрес 25. септембра у 09.30 часова, у судници 1, и молим вас 

странке припремите се за завршну реч. 

 

Довршено у 10.10 часова. 

 

Хвала вам лепо. 

 

 

Записничар                                                                                     Председник већа-судија 
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