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К.По2 4/2018 

 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ  

20. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  

 

 

Председник већа:  

 

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 заменик 

тужиоца за ратне злочине у Београду, Иван Марковић. 

 

Оптужени Небојша Стојановић присутан. 

 

Браниоци оптуженог адвокат Момчило Минић присутан, и адвокат Милан 

Милосављевић присутан.   

 

Ви знате да смо ми данас требали да имамо видео конференцијску везу са 

Окружним судом у Добоју, ради саслушања односно испитивања сведока Жељка 

Живковића, Богдана Живковића, Слободана Деспотовића и Мире Старчевић. Међутим, 

добила сам обавештење од нашег руководиоца Одељења за информатику и аналитику 

Данијеле Алексић, да видео конференцијска веза са одређеним судовима у Босни не 

функционише, односно не може да се успостави и ево шта је она мени овде у службеној 

белешци навела, ја ћу вам прочитати. 

 

Каже током последњих недеља имамо сталне проблеме у успостављању видео 

конференцијске везе са судовима у БиХ и то са свим градовима који припадају истом 

систему. Ради провере урадили смо тест видео линка са судовима у Марибору, 

Подгорици,  Бечу и судом БиХ у Сарајеву који је ван горе наведеног система и свуда 

смо се повезали и успешно успоставили видео линк. Како са осталим судовима нисмо 

имали проблема у успостављању везе обратили смо се нашем провајдеру фирми 

„Орион“ да провери линије ка Босни. Такође смо контактирали и мрежног инжењера 

задуженог за рад видео линка у БиХ, остаје да они у наредном периоду открију где је 

проблем у успостављању видео конференцијске везе и реше га. 

 

Дакле, ми немамо сазнања да ли су тамо сведоци приступили у Окружни суд у 

Добој, нисмо успели да успоставимо ту видео конференцијску везу па нећемо данас 

моћи да радимо, односно да испитујемо ове сведоке како смо предвидели. 
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Констатује се да је прочитана службена белешка руководиоца Одељења за 

информатику и аналитику Данијеле Алексић од 19.12.2019. године, којим је обавестила 

председника већа да нису у могућности да успоставе видео конференцијску везу са 

Окружним судом у Добоју, због техничких проблема на мрежи. 

 

Још једно питање за странке. Да ли сте добили налаз и мишљење комисије 

вештака? Тужилац јесте. Реците ми само молим вас јесте ли се упознали, имате ли 

примедби, да ли сматрате да треба да зовемо вештаке на следећи? Не треба. Али 

укључите микрофон, ништа вас нисам сад чула. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Примио сам судско медицинско 

балистичко вештачење, упознао сам се са наводима вештака, налазим да није  

неопходно његово саслушање, односно извођење доказа његовим саслушањем на 

претресу. 

 

Председник већа:  Добро. Браниоци шта кажу? Изволите. 

 

Адвокат Момчило Минић: Одбрана је такође примила налаз, ми немамо 

примедбе на налаз, али сматрамо да је потребно да се позову вештаци ради разјашњења 

неких ствари, и имамо и доста неких питања за вештаке. 

 

Председник већа:  Добро. Јел мислите оба вештака да зовемо? 

 

Адвокат Момчило Минић: Оба, оба. 

 

Председник већа:  Добро. Ништа, онда ћемо овако, данас ћемо, односно нећемо 

држати претрес зато што нисмо успели да обезбедимо ове сведоке. Следећи претрес ће 

бити заказан за 20. фебруар. Зашто толико? Па да би управо видели са овом видео 

конференцијском везом, тада бисмо позвали све ове сведоке, с тим што би још тог 

датума позвала и Славољуба Круља. То је сведок који није до сада никако примио 

позив. Враћа се неуручено и тако даље, па да видимо да ли ћемо успети видео 

конференцијском везом и следећи пут би онда позвали и вештаке. Зашто? Зато што 

рачунам да ако се опет не успостави веза или нешто, да бар искористимо да саслушамо 

вештаке, а ако буде се успоставило нека дођу, нек мало чекају, па шта да радимо.  

 

Због тога што нису приступили позвани сведоци, односно није успостављена 

видео конференцијска веза из техничких разлога са Окружним судом у Добоју,  

 

Веће доноси 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

Да се данашњи главни претрес не одржи, следећи главни претрес се заказује за 

20. фебруар 2020. године у 10.00 часова, судница 4. 

 

Ја овако заказујем из разлога што је потребно време да ми успоставимо и да 

пошаљемо замолницу, да успоставимо видео конференцијску везу, за то треба одређено 

време, а осим тога требају технички услови кад успостављамо ову везу, нама требају 

две суднице, па морамо да заказујемо овако. За 20.02.2020. године, у 10.00 часова, 

судница број 4. 
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 Обратити се замолницом Окружном суду у Добоју ради пружања међународно 

правне помоћи у вези са испитивањем сведока Жељка Живковића, Богдана Живковића, 

Слободана Деспотовића, Мире Старчевић и Славољуба Круља. 

 

 Те позвати сталне судске вештаке проф др Зорана Станковића и балистичара 

Милана Куњадића. 

 

Још једна ствар, ми смо овде звали сведоке Емира Хавића, Милана Старчевића, 

они су болесни, ја мислим да их више нећемо звати, ми смо читали њихове исказе, не 

можемо на силу терати људе ако не могу. Овај је Старчевић имао инфракт, Емир Хавић 

дискусхернију како смо обавештени, тако да знате.  

 

Остао нам је јоште сведок кога нисмо до сада звали то је онај Гостић, који живи 

у Швајцарској. Међутим чекам да ако се успостави видео конференцијска веза са 

Добојем, да питам ове сведоке да ли га можда знају, да ли се можда није вратио у Добој 

да живи, ако не онда ћемо успостављати видео конференцијску везу са Швајцарском, 

видећемо. То је све. 

 

Довршено у 09.40 часова. 

 

Хвала вам лепо. 

 

 

Записничар                                                                                    Председник већа-судија 
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