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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По2 7/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 01.03.2016. ГОДИНЕ

2

К -По2 7/14

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 1.марта 2016. године

Председник већа: Данас је 01.03.2016.година, 10.00 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељење
за ратне злочите К По2 бр.7/14 против опт.Чанковић Митра због кривичног дела ратни
злочин против цивилног становништва и чл.142 ст.1 КЗ СРЈ по оптужници Тужилаштва
за ратне злочине Републике Србије КТО.4/14 од 9.04.2014.године.
Веће поступа у неизмењеном саставу.

Утврђује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,
-опт.Митар Чанковић,
-бранилац оптуженог адв.Гордана Божиловић-Петровић.

Од осталих лица у судници присутни, само да се представите.

-Дамјан Брковић испред ОЕБС-а и Марина Кљајић из Фонда за хуманитарно
право.

Нису приступили судски вештаци, судски вештак Мирослав Бусарчевић, дан и
час одржавања претреса саопштен на претходном претресу.

ВР

З

Оно што је битно да обавестим присутне, пре него што одлучимо о даљем току
овог поступка, односно о данашњем претресу, је да је суду захваљујући ангажовању
тужиоца за ратне злочине, ја Вас унапредих, заменика тужиоца за ратне злочине, да нам
је из Босне и Херцеговине достављена документација коју смо тражили, а ради
наложеног вештачења по наредби суда. Достављен је компакт диск са нарезаним
снимцима приликом ексхумације, обдукције, записници и израђене фотографије али
одевни предмети који су требали да буду подвргнути експертизи на трагове проналаска
пројектила испаљених из ватреног оружја, а ради диференцирања који су отвори од
пројектила и колико их је, а који су од других оштећења, мимо свих правила
криминалистичке полиције нису изузети већ су поново закопани са посмртним
остацима покојног Бешић Исмета, након извршене есхумације и обдукције. Стога не
постоји могућност да се испитају оштећења спекталним путем, односно путем
спектралне анализе трагова на одећи покојног Бешић Исмета, те је јасно да нема
потребе за ангажовањем спектрографичара из Националног криминалистичкотехничког центра Нови Сад, као што је било назначено на претходном претресу, да ће
евентуално бити ангажован и овај вештак у изради вештачења.
Судски вештаци Мирослав Бусарчевић и Бранислав Александрић јавили су се
суду и без обзира што им је сва документација достављена одмах, нису били у
могућности да израде до сада писани налаз и мишљење, имајући у виду да је потребно
посебно ангажовање, обзиром да нису достављени одевни предмети, а с друге стране и
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њихову заузетост у другим предметима. Суд су обавестили да ће до краја ове недеље
доставити суду писани налаз и мишљење, тако да ћемо ми писани налаз и мишљење
пре претреса доставити окривљеном, браниоцу и тужиоцу.
Сада бих само питала браниоца да се изјасни, да ли захтевате да Вам се достави
сва ова документација која је достављена из Босне и Херцеговине, а ради израде овог
налаза и мишљења, уз налаз и мишљење или евентуално пре тога?
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Адв.Гордана Божиловић-Петровић: Не знам о коликој се документацији ради.
Је л` има тога пуно?
Председник већа: То су записници о ексухумацији, обдукцији и компакт диск
са нарезаним снимцима и има одређени број фотографија, већи број него што је
достављено заједно са истражним списима.
Адв.Гордана Божиловић-Петровић: Ништа, ја ћу извршити увид у предмет ако
Ви дате одобрење, па ћу према томе закључити да ли је потребно да се овај доставља и
нама.
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Председник већа: Добро. Сва та документација је сада код вештака, јер ми смо
им доставили тај оригинал, имајући у виду које трагове треба испитати и да је боље да
им се достави оригинал, него нека копија која не би била видљива. Добро, свакако ми
ћемо Вам доставити то благовремено.
Адв.Гордана Божиловић-Петровић: Хвала најлепше.

Председник већа: Да ли сте сагласни да наредни главни претрес одржимо
10.марта? Ја се надам да ће до тада суд располагати тим налазом и мишљењем. У 14.30,
да у 14.30, 10.03.

З

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ВР

Да се због одсуства судских вештака Мирослава Бусарчевића и др.Бранислава
Александрића, чије је изјашњење одређено на данашњем претресу, а који нису
приступили обзиром да због кратког рока и заузетости вештака писани налаз и
мишљење није израђен и достављен благовремено суду, претрес не одржи.
Наредни претрес се одређује за
10.03.2016.године у 14.30 часова, судница бр.4.

Довршено у 10:08.

Записничар,

Председник већа-судија

