К-По 2 12/2013

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 28. јануара 2016. године

Председник већа: Добар дан, још једном. Данас је 28.01.2016. године, 14 часова
и 43 минута.
Отварам заседање и објављујем наставак главног претреса у предмету К-По2
12/13 против оптужених Совиљ Неђељка и Векић Рајка због кривичног дела из члана
142 став 1 у вези чл.22 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТО број
3/12 од 06.08.2012. године.
Веће поступа у саставу – судија Мирјана Илић и судија Зорана Трајковић,
чланови већа и судија Драган Мирковић, председник већа.
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на данашњи главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,
-окривљени Неђељко Совиљ и Рајко Векић,
-браниоци окривљених, адвокати Душан Јанићијевић и Милан Камперилић.
Није приступио сведок Ибрахим Дурић, нема доказа да је путем замолнице исто
лице обавештено о дану и часу главног претреса, а што произилази из навода Службе за
помоћ сведоцима, које су нас пре главног претреса обавестили да су ступили у контакт
са надлежним органима Босне и Херцеговине који су јавили да су нашу замолницу
упутили на адресу Ибрахима Дурића, али да нису добили повратну информацију да ли
је исти пронађен, односно да ли је исти примио позив, а како данас није приступио,
вероватно није ни примио позив.
Прво да вас питам, да ли има примедби на састав већа, дошло је до промене у
саставу већа, то сте и сами приметили? Нема, добро.
Како су испуњене процесне претпоставке,
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да СЕ данашњи главни претрес ОДРЖИ:
Претрес је јаван.
Врши се аудио снимање претреса и препис тонског снимка биће саставни део
записника о главном претресу.
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Како је дошло до промене састава већа, главни претрес ће почети испочетка.
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОКРИВЉЕНИХ
Председник већа: Оптужени Недељко, изађите само овде за пулт. Добар дан,
још једном.
Опт. Неђељко Совиљ: Добар дан.
Председник већа: Неђељко, Ви сте већ дали своје податке прво код истражног
судије, а онда на претресима и то је било 25.05.2011., па затим на претресу 10.10.2012. и
после тога 13.11.2012. године и 08.02.2013. године. Да ли има нешто да се изменило у
Вашим личним подацима или су они исти?
Опт. Неђељко Совиљ: Нема, увек су исти подаци.
Председник већа: Са личним подацима као на раније изнетим записницима.
Хвала, можете да седнете.
Опт. Неђељко Совиљ: Хвала.
Председник већа: Оптужени Рајко Векић.
Опт. Рајко Векић: Добар дан.
Председник већа: Рајко исто питање, добар дан, исто сте дали своје податке код
истражног судије путем замолнице у Суду Босне и Херцеговине 25.05.2011. године, па
затим на припремном рочишту 10.10.2012. године и затим на претресима 13.11.2012. и
08.02.2013. године. Да ли има неких измена у међувремену, да ли се нешто изменило?
Опт. Рајко Векић: Нема, све је исто.
Председник већа: Са истим личним подадима као на раније изнетим
записницима. Хвала, можете да седнете.
Окривљењни, она уоозорења која сте већ добили више пута, значи које сам
рекао, ви сте овде у својству окривљених, можете да изнесете своју одбрану, не морате
да се изјасните, ако то не желите, имате право на браниоце или исте имате ангажоване
браниоце. Исто тако, можете да предлажете доказе током поступка, то вам је јасно.
Главни претрес почињемо излагањем оптужнице од стране заменика тужиоца за
ратне злочине.
Председник већа: Да ли има потребе да се чита оптужница или само да
констатујемо?
Како нема потребе да се поново прочита оптужница, имајући у виду да се иста
није изменила, констатује се да су сви упознати са оптужницом КТО број 3/12 од
06.08.2012. године, јер су сагласни да се иста не чита поново.
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ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
Саслушање окривљеног НЕЂЕЉКА СОВИЉА
Председник већа: Совиљ, изађите.
Опт. Неђељко Совиљ: Добар дан.
Председник већа: Добар дан, опет. Чули сте малопре оно упозорење, упознати
сте од раније са истим упозорењем које сам дао на прошлим главним претресима?
Опт. Неђељко Совиљ: Јесам, да.
Председник већа: Исто тако, сада ћу Вас питати оно што сам већ питао, да ли
сте разумели оптужницу, да ли се осећате кривим или не осећате?
Опт. Неђељко Совиљ: Не осећам се кривим.
Председник већа: Ви сте у више наврата већ изнели своју одбрану. Да ли има
нешто ново да се дода у међувремену што сте сазнали или што нисте рекли раније?
Опт. Неђељко Совиљ: Нема ништа.
Председник већа: Значи остајете при свему ономе што сте рекли?
Опт. Неђељко Совиљ: Да, при свему остајем.
Председник већа: Значи овако, окривљени остаје при свим раније датим
одбранама и нема ништа ново да дода.
Хвала, можете да седнете.
Опт. Неђељко Совиљ: Хвала.
Председник већа: Оптужени Рајко Векић.
Опт. Рајко Векић: Добар дан.
Председник већа: Нема потребе да понављате, ту смо. Само овако, Ви сте
добили оптужницу и исту сте разумели, је ли тако?
Опт. Рајко Векић: Да.
Председник већа: Питао сам Вас исто и прошли пут да ли се осећате кривим?
Опт. Рајко Векић: Не.

4
Председник већа: Добро. И Ви сте изнели у више наврата своју одбрану. Да ли
има нешто да додате у вези Ваше одбране?
Опт. Рајко Векић: Нема ништа.
Председник већа: Добро. Можете да седнете. Само нисам питао, да ли има неко
питање да постави? Изађите Неђељко прво Ви, извињавам се, заборавио сам да
поставим питање. Изволите, одбрана да ли има питања? Само се представите.
Адв. Душан Јанићијевић: Душан Јанићијевић, бранилац Совиљ Неђељка. Хтео
сам да питам, да ли познајете Марић Бранка, у његовом присуству је Ибрахим Дурић
набедио Мила Вукелића да је извршио предметно убиство? Значи Мандић Бранка да ли
познајете?
Опт. Неђељко Совиљ: Па, да, познајем Мандић Бранка.
Адв. Душан Јанићијевић: Да ли познајете неке неке његове адресе, податке
или где се сада налази, предложио бих га за сведока?
Опт. Неђељко Совиљ: Не знам, не знам.
Председник већа: Значи, Марића не знате?
Опт. Неђељко Совиљ: Не знам, познам, познам.
Председник већа: Познате га, али не знате где сада живи?
Опт. Неђељко Совиљ: Не знам где сада живи.
Председник већа: Добро. Да ли има још неко питање?
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала.
Председник већа: Тужилац?
Заменик тужиоца: Заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић. Ја
бих имала неколико питања за окривљеног Совиља. Интересује ме само, да ли
познајете, да ли сте познавали Зорана Шкорића?
Опт. Неђељко Совиљ: Да, познавао сам.
Заменик тужиоца: Да ли можете да нам кажете, одакле сте га познавали?
Опт. Неђељко Совиљ: Па, познавао сам га, у основну школу смо ишли и то.
Заменик тужиоца: Заједно сте ишли у школу?
Опт. Неђељко Совиљ: Да.
Заменик тужиоца: Кажите ми.
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Опт. Неђељко Совиљ: Село исто.
Заменик тужиоца: Из истог села?
Опт. Неђељко Совиљ: Да.
Заменик тужиоца: Кажите ми, а за време оружаног сукоба?
Опт. Неђељко Совиљ:Да, били смо и на положају заједно.
Заменик тужиоца: Када кажете на положају, да ли можете да нам кажете, којој
сте јединици припадали?
Опт. Неђељко Совиљ:Па, то је била пешадија, то се тако третирало као
пешадијска јединица.
Заменик тужиоца: Али били сте заједно са Шкорићем?
Опт. Неђељко Совиљ: Да, да, заједно смо били.
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли се сећате када је Шкорић погинуо?
Опт. Неђељко Совиљ:Па 1992. године је то било, има у смртовници оно, али не
могу сада тачно овако да знам.
Заменик тужиоца: 1992. године је било?
Опт. Неђељко Совиљ: Да.
Заменик тужиоца: Да ли можете да нам кажете, да ли се сећате, под којим
околностима је то било?
Опт. Неђељко Совиљ:Тачно не знам, знам да су то били су напади и то су били,
онда сада, тачно не могу се сетити.
Заменик тужиоца: А кажите ми, да ли се сећате, када је сахрањен Шкорић?
Опт. Неђељко Совиљ: Па 1993., не знам баш тачно, има у смртовници пише.
Заменик тужиоца: Добро, то ми је јасно. Јесте Ви били на тој сахрани?
Опт. Неђељко Совиљ: Нисам.
Заменик тужиоца: Значи нисте били на сахрани?
Опт. Неђељко Совиљ: Нисам, нисам био.
Заменик тужиоца: Хвала, толико.
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Председник већа: Добро, ја питања немам. Чланови већа? Аха, изволите.
Адв. Милан Кампарелић: Адвокат Милан Кампарелић, бранилац. Ја бих да Вас
питам, да ли је Шкорић погинуо, ако је тако преминуо, 1992. или 1993.?
Опт. Неђељко Совиљ: 1993.
Адв. Милан Кампарелић: Па, малопре сте рекли тужиоцу 1992.
Опт. Неђељко Совиљ: Па можда сам се мало збунио.
Адв. Милан Кампарелић: Ништа, хвала.
Председник већа: Можете да седнете, хвала. Рајко Векић, дођите само да,
нисмо Вам поставили питања. Одбрана има питања за Векића?
Адв. Душан Јанићијевић: Душан Јанићијевић, бранилац Совиљ Неђељка.
Једино је питање које сам поставио и малопре Совиљу, то је, да ли познаје Мандић
Бранка, да ли познаје та лица?
Опт. Неђељко Совиљ: Па, био је у јединици са нама на ратишту.
Председник већа: Па да ли имате нешто ближе, одакле, из ког села?
Опт. Неђељко Совиљ: Па Бјелај, исто бјелајска чета, како.
Председник већа: Шта је било после рата?
Опт. Неђељко Совиљ: После рата сви смо оно избегли, после неко се вратио,
неко није.
Председник већа: Да ли се он вратио, знате, да ли имате сазнања?
Опт. Неђељко Совиљ: Немам.
Председник већа: Не знате шта је даље било?
Опт. Неђељко Совиљ: Не знам, оно 1995. када је било, прогнани сви, ко се
вратио.
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала.
Председник већа: Има ли још неко питања? Тужиоче, изволите.
Заменик тужиоца: Па исто питање, да ли сте познавали Зорана Шкорића?
Опт.Неђељко Совиљ: Па познавали смо га, био је на ратишту.
Заменик тужиоца: А јесте га познавали пре оружаног сукоба?
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Опт. Неђељко Совиљ: Па онако, слабије, он је старија генерација.
Заменик тужиоца: Када кажете старија генерација, шта подразумевате под тим?
Опт. Неђељко Совиљ: Па старији, више година има од нас.
Заменик тужиоца: Јесте ишли у исту школу?
Опт. Неђељко Совиљ: Па нисмо, ја сам млађи.
Заменик тужиоца: Е кажите ми, јесте Ви били на сахрани Шкорићу?
Опт. Неђељко Совиљ: Не.
Заменик тужиоца: Да ли се сећате тог догађаја када је он погинуо?
Опт.Неђељко Совиљ: Па, чули смо, пошто сам ја био у кући тада, оно,
јединица је долазила по десет дана, зависи како ко буде на ратишту, онда кући.
Заменик тужиоца: Били сте код куће када сте сазнали да је...
Опт.Неђељко Совиљ: Да је била акција. И онда, одмах нас је и покупила и
одвело на ратиште.
Заменик тужиоца: Је л` се сећате када је била та акција?
Опт.Неђељко Совиљ: Не. Не бих сад тврдио тачан датум.
Заменик тужиоца: Не датум, може и месец, ако можете да нам кажете.
Опт.Неђељко Совиљ: Па, тамо око..., сад да рекнем, да погрешим, не бих тачно
могао да се сетим.
Заменик тужиоца: Не можете да се сетите?
Опт.Неђељко Совиљ: Па, не могу да се сетим, то је прошло пуно година већ.
Заменик тужиоца: Је л` се сећате када сте се вратили у јединицу после тога кад
сте били на одмору?
Опт. Неђељко Совиљ: Па, јединица..., некад смо долазили кући, били десет
дана, некад смо били..., никад се није знало када се враћа. Дођеш дан, преспаваш, и они
одмах покупе те, врате те назад.
Заменик тужиоца: Износећи Вашу одбрану, Ви сте рекли да сте то јутро се
спремали да се вратите у јединицу када је страдао Мехмед Хркић.
Опт. Неђељко Совиљ: Да.
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Заменик тужиоца: Је л` кад говорите, кад се враћате, је л` говорите о том
враћању са одмора?
Опт. Неђељко Совиљ: Да.
Заменик тужиоца: Хвала лепо, толико.
Председник већа: Још нешто да разјаснимо. Ибрахима Дурића знате, је ли тако?
Опт. Неђељко Совиљ: Па, знам га овако из села, из виђења.
Председник већа: И кажете он је био у Вашој јединици?
Опт. Неђељко Совиљ: Не Ибратих Дурић. Мехмед.
Председник већа: Мехмед?
Опт. Неђељко Совиљ: Да. Уствари Ћамил, како га...
Председник већа: Ћамил, он је био?
Опт. Неђељко Совиљ: Да. Ћамил и Елвир.
Председник већа: Добро. Има ли неких питања још? Нема. Нема питања. Хвала,
можете да седнете.
Што се тиче доказа које смо већ извели, сходно одредбама члана 388 ЗКП-а, у
њих можемо да извршимо увид. Значи то су искази свих сведока који су до сада
саслушани, налаз и мишљење вештака, и сви писани докази који се налазе у списима
предмета, који су већ једном извођени. Ја сам дужан да вас питам јесте ли сагласни да
ове доказе изведемо? И одбрана, и тужилаштво јесте ли сагласни?
Адв.Милан Комперелић: Да.
Адв.Душан Јанићијевић: Да
Заменик тужиоца: Тужилаштво сагласно.
Председник већа: Сходно одредбама члана 388 Законика о кривичном
поступку, суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
-Да се у допуни доказног поступка изврши увид у:
-Записнике о испитивању судких вештака Милан Куњадић и др Душан Дуњић.
од 27.01.2015. године.
-Записнике о испитивању сведока из предходног поступка и са главних претреса
и то: сведока оштећене Ћамке Хркић, затим сведока Мухамеда Бећировића, Бошка
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Ромића, Ђурађа Салапуру, Хасу Хркића, Јелку Плећаш, Мила Вукелића, Радета
Совиља, Милорад Колунџија.
-Налаз и мишљење комисије вештака др Душана Дуњића и Милана Куњадића од
25.04.2014. године.
-Извод у матичне књиге умрлих Босне и Хедрцеговине, Федрадија Босне и
Херцеговине, Унско - Сански кантон, Општина Босански Петровац под редним бр.1 за
1993. годину и то за место Бусије, за Зорана Шкорића, а која је издата 07.10.2013.
године.
-Записник о увиђају Основног суда у Петровцу Кри бр.12/92 од 21.12.1992.
године.ртеж лица места убиства Мехмеда Хркића број 14-13/0297 од 06.03.1997.године
Унско Санског Кантона, Министарства полиције ЦСБ – Бихаћ.
-Фтодокументацију убиства Мехмеда Хркића број 14-13/02-400/97 од 06.03.1997.
године Унско Санског Кантона Министарства полиције ЦСБ Бихаћ.
-Цртеж лица места ексхумације Мехмеда Хркића број 30/97 од 18.04.1997.
године Унско Санског Кантона Министарства полиције, ЦСБ Бихаћ.
-Оверену фотокопију записника о ексхумацији увиђају масовних и појединачних
гробница на подручју општине Босански Петровац, број Кри.25/97 од 14.04.1997.
године.
-Оверену фотокопију записника о извршењу и идентификацији и обдукцији
лешева из масобних и појединачних гробница на подручју општине Босански Петровац
број Кри. 25/97 од 18.04.1997. године.
-Обдукциони записник на име Мехмеда Хркића који је сачинио др Мешић
Пашалић Семир од 28.05.1997. године.
-Извод из матичне књиге умрлих за Мехмеда Хркића издат од стране Општине
Босански Петровац број 02-13-3-250/10 од 27.09.2010. године.
-Уверење о држављанству за Неђељка Совиља издат од стране Општине
Босански Петровац број 02-13-4-1015/11 од 22.08.2011. године.
-Уверење о држављанству на име Рајка Векића издат од стране Општине
Босански Петровац број 02-13-1016/11 од 22.08.2011. године.
-Допис о војној припадности за осм. Рајка Векића издат од стране Општине
Босански Петровац број 02-835-48/12 од 13.10.2011. године.
-Извод из казнене евиденције за осм. Неђељка Совиља издат од стране ПС
Босански Петровац број 05-1/06-3-1-04-3-390/11 од 19.08.2011. године.
-Извод из казнене евиденције за Рајка Векића издат од стране ПС Босански
Петровац број 05-1/06-3-1-04-3-390/11 од 19.08.2011. године.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је извршен увид у напред наведена документа.
Е сада нам је овде остало, да смо на прошлом главном претресу, био је
прихваћен предлог да се саслуша сведок Ибрахим Дурић, за њега нисмо добили
никакве податке. И било је потребно да Тужилаштво за ратне злочине нам достави
извештај да ли су овде окривљени и оштећени Зоран, како му је презиме, Шкорић били
у истој јединици, односно о тренутку смрти, односно да ли постоји неки други податак,
имајући у виду да је Тужилаштво утврдило да је он погинуо пре него што је уписано у
матичне књиге умрлих лица. Да ли има нешто од тога?
Заменик тужиоца: Има, Тужилаштво је прибавило, имам за суд оригинал и за
супротну страну, за одбрану фотокопије.
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Председник већа: Констатује се да је од стране Тужилаштва за ратне злочине
суду достављено, то је Босна и Херцеговина, Република Српска, општина Петровац, од
начелника општине, Општинска управа број 02-835-36/15 од 03.12.2015. године, пише
Унско-Сански Кантонално тужилаштво Унско-Санског кантона Бихаћ, предмет
тражилац за Шкорић Драгана Зоран: „На основу вашег захтева у вези смрти Шкорић
Драгана и Шкорић Драгана Зорана, обавештавамо вас да је именовани био припадник
војне поште 7463 Петровац, те да је заробљен 12.02.1999. године у рејону Грабеж,
Бихаћ и мртав размењен 20.12.1992. године“. То је начелник Драго Ковачевић
потписао, а ово је доставило Кантонално тужилаштво. Имате само један примерак за
одбрану?
Констатује се да је одбрани достављен примерак.
Значи ово вам је доставило Тужилаштво?
Заменик тужиоца: Јесте.
Председник већа: Јесте, али овај начелник Драго Ковачевић, је ли он начелник
општине или?
Заменик тужиоца: Судија, по налогу Тужилаштва Босне и Херцеговине УнскоСанског кантона они су поступали према својим органима и значи његов орган је био
начелник општине Општинска управа и начелник Драго Ковачевић. А према званичним
евиденцијама и званичним књигама који се налазе архив, како год, у општини
Петровац.
Председник већа: Да, мртав је размењен 20.12., значи то је 1992. године, пре
догађаја. Тада је размењен?
Заменик тужиоца: И он је 20.12. је размењен, значи преузели су посмртне
остатке породица. Ја сам и на те околности предлагала да се најближи сродници
испитају на те околности веано када је сахрањен Зоран Шкорић, јер Тужилаштво верује
да је то било истог дана када је и сахрањен, када је и убијен Мехмед Хркић. Значи, а
везани, а подаци су значи из њихових званичних евиденција. И на тај начин и
достављани Тужилаштву за ратне злочине, а ја Вама доставила.
Председник већа: Ово је Република Српска доставила, Петровац. Да ли можете
да тражите од њих да нам доставе копију тих података, јер ово је само извештај, ми
немамо званичну копију. Сада имамо два опречна става, имамо умрлицу у којој стоји да
је погинуо у јануару 1993. године, имамо општина Петровац која тврди.
Заменик тужиоца: У књизи умрлих не стоји да је он погинуо 28. јануара, него
стоји чињеница смрти која је констатована самим уписом. Значи а овим се потврђује да
је лице погинуло месец дана, месец и по пре него што је констатована чињеница смрти
у изводу из матичне књиге умрлих. Још једном наглашавам да су то биле ратне
прилике, да није могло да се уписује тек тако и одмах чињеница смрти, али ово је из
зваичног архива и везано за њихову јединицу, а и овде имамо окривљњене који
потврђују да се то отприлике десило у децембру, да је Зоран Шкорић заробљен. Ја сам
доставила суду и надгробни споменик Зорана Шкорића где је констатовано да је он овај
1992., али ево још једном подсећам, председниче већа, просто. Ако је већу спорно
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значи на основу чега су они, они не дају тек тако податке. Ја ћу, ако је то неопходно,
они су то узимали из архива и доставили. Али свакако постоји документација, није то
спорно, ни Тужилаштву да прибави, ако је спорно већу, ако је спорно већу.
Председник већа: Па, морам рећи да јесте спорно.
Заменик тужиоца: С тим што сам Вам образложила како је могло доћи до тог
уписа у књиге уписа.
Председник већа: Добро, то је образложење Тужилаштва, ми немамо ништа
против тог образложења. Али да би ми утврдили тачан датум, ипак.
Заменик тужиоца: Ја ћу свакако...
Председник већа: Мислим ово је Ваш предлог, ја ћу Вам дати налог, ако можете
у примереном року да, јер Ви сте у контакту са Тужилаштвом.
Заменик тужиоца: Мислим, да, да, нема проблема, него пошто је то за
Тужилаштво, да, није спорно. Него само још једно питање, претходно, да ли су они
званично доставили тај извод из матичне књиге умрлих, везано? До сада је одбрана
увек прилагала овај извод из...
Председник већа: Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине, судија
Драган Мирковић, поштовани, обавшетавам Вас да је Суд Босне и Херцеговине
удовољио замолници којом сте тражили информацију о лицу Зорану Шкорићу, па Вам
достављамо допис опћине Босански Петровац, Службе за опћу управу, друштвену
делатност и сличне послове, заједничке послове са прилогом извод из матичне књиге
умрлих за лице Зорана Шкорића и онда је достављено само у фотокопији. Та
фотокопија је иста као и овај оригинал који су поднели браниоци, само што је разлика о
упису, ово је узето сада, 06.11.2015., а ова је извађена, овај извод је био од 07.10.2013.,
али су подаци идентични, значи нема разлике у подацима што се тиче тога. Значи
постоји несагласност у томе да начелник општине тврди да је он погинуо раније, а по
изводу из матичне књиге умрлих, то би требало да буде потпуно тачно и да у њих не
сумњамо, имају други података, па је само потребно да нам ако имате везу са архивом,
да нам они доставе на основу чега су утврдили, ако имају да је тада умро.
Заменик тужиоца: Свакако има подаци и о размени. Они упућујући овакав
допис, уствари, црпе податке из својих званичних евиденција, нису они, тако да ја могу
да сада тражим...
Председник већа: Нема проблема, нека они доставе суду ту званичну
евиденцију.
Адв. Душан Јанићијевић: И ја то мислим.
Председник већа: Јер овде, сада смо дошли до једне ситуације, да постоје
опречни документи, а велика је разлика, дакле, умро раније, умро касније и то је.
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Заменик тужиоца: С тим што бих поновила предлог да се најближи сродници
ипак испитају на ове околности, када је била сахрана Зорану Шкорићу, па управо из тих
разлика значи уписа чињенице смрти, а и овога што постоји у званичним архивима.
Председник већа: Ја бих ипак сачекао да ми прво добијемо информације.
Адв. Милан Кампарелић: Да ли могу нешто да помогнем, ако дозволите?
Председник већа: Само тренутак, даћу Вам право. Изволите, само се
представите.
Адв. Милан Кампарелић: Само сам хтео да помогнем тиме што имамо сазнање
да су родитељи умрли, а ја сада не знам да ли је то истина, то сам чуо од странака, али
не знам да ли је то истина.
Председник већа: Ако Ви знате неке који су у роду.
Заменик тужиоца: Рођени брат и рођена сестра.
Председник већа: Где они живе?
Заменик тужиоца: Исто на територији Бихаћа, ја ћу прибавити, ја имам те...
Председник већа: Ако можете да набавите.
Заменик тужиоца: Ја сам то за прошли, када сам прошли пут предлагала, имала,
али ево сада не могу, али ако прво сматрате да треба прво да прибавимо ово што сте већ
рекли, онда ћу доставити у најкраћем року.
Председник већа: Ево овако, да ли има још неких предлога? Нема.
Адв. Милан Кампарелић: Једино што се не противимо...
Председник већа: Морате да се представите.
Адв. Милан Кампарелић: Милан Кампарелић, адвокат, опростите. Овај, једино
што се не противим тужиоцу да буду саслушани преживели и сада живи брат и сестра,
ако је то истина. Па да идемо до краја, када је овако.
Председник већа: Прво би требало, добро, ја ћу имати у виду тај Ваш предлог,
али прво што би требало да урадимо, то ће суд да уради, јер код суда постоји по оном
члану 15, ако нешто није јасно, а овде није јасна једна ствар, да ли је он умро у јануару,
па је тада сахрањен или је умро када је био мртав 20.12., када је размењен, а онда не
знамо када је била сахрана, па ћемо ми послати замолним путем општини Петровац
допис да нас обавесте, на основу чега су утврдили ове податке, тј. ово ће ићи преко
међународне правне помоћи преко Суда Босне и Херцеговине, а за општину Петровац,
а уједно ћемо послати, тражити од Уреда за матичне књиге да утврде, на основу чега су
они уписали датум срмти, имајући у виду овај податак који смо сада добили, па ћемо
питати и једне и друге, да нам дају образложење. Не знам да ли је онда потребно
позивати ове. Ви можете у међувремену, Тужилаштво да нам прибавите тај доказ,
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односно да нам достави адресе брата и сестре, а то ћемо можда накнадно одлучити,
зависно од, ако се не може разјаснити на основу дописа Босне и Херцеговине односно
општине Петровац, Републике Српске односно матичних књига на основу кога су они
уписали, па ћемо онда позвати да се и та ствар разјасни, јер у свему до сада
спроведеном, врти се, тј. помиње се име овде покојног Шкорић Зорана као један од
мотива за убиство, па да разјаснимо и ту чињеницу до краја. С друге стране, да ли
остаје овај предлог да се саслуша овај сведок и даље? Јер ако већ одлажемо сада овог
пута, онда да покушамо преко Суда Босне и Херцеговине да позовемо.
Адв. Душан Јанићијевић: Да. Да ли могу да додам, Душан Јанићијевић,
бранилац Совиљ Неђељка и да покуша да се пронађе Мандић Бранко из Бјелаја, већ
када чекамо, да би он био присутан.
Председник већа: Али видите овако, како је овај нови ЗКП ступио на снагу, на
странкама је да покушају да прибаве доказе које хоће да изведу. Значи пробајте Ви
преко својих и због суђења и због свега, Ви сте дужни да прибавите то, значи суд неће
ићи по службеној дужности. Значи ако Ви предлажете, немам ништа против да
прибавите тог сведока, да доставите суду, а суд ће да накнадно одлучи, да ли ће га
испитати у својству сведока, зависно од овога што ово буде у међувремену пристигло.
Адв. Душан Јанићијевић: Хвала.
Ради потребе прибављања доказа, суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да се у допуни доказног поступка затражи од општине Петровац, а замолним
путем преко Суда Босне и Херцеговине, да нам доставе податке на основу чега је
утврђено да је Шкорић Зоран заробљен дана 12.12.1992. и да је мртав размењен
20.12.1992. године, а имајући у виду да је на основу умрлице односно извода из
матичне књиге умрлих Кантона Унско-Санског, општина Босански Петровац, под
бројем 1 за 1993. годину, дан смрти за Шкорић Зорана уписан 28. јануар 1993. године.
Такође, замолним путем преко надлежног органа Босне и Херцеговине, тражити
и податке на основу чега је у изводу из матичне књиге умрлих Кантона Унско-Санског
за 1993. годину као датум смрти уписан 28. јануар 1993. године за Шкорић Зорана, а
имајући у виду извештај општине Петровац где се као смрти помиње 20.12.1992.
године.
Такође се налаже Тужилаштву да достави адресе брата и сестре Шкорић Зорана,
од оца Драгана.
Извињавам се, Ви ако нађете овај податак за овог сведока, ја ћу Вам, видећемо
да ли он постоји, да га прихватимо.
Уједно преко надлежног органа Босне и Херцеговине, замолним путем, позвати
непридошлог сведока Ибрахима Дурића.
Следећи главни претрес ЗАКАЗУЈЕ СЕ за:

14
-24.март 2016. године у 14,30 часова, судница бр.4, што је присутнима
саопштено, па их не позивати.
Завршено у 15 часова и 23 минута.
Заменик тужиоца: Судија, ја само молим транскрипт са данашњег главног
претреса
Председник већа: Добро, чим буде урађен транскрипт, добићете.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

