РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД
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Пословни број: К-По2 4/2016
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 01. децембра 2017. године
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Председник већа: Дана 01.12.2017. године са почетком у 09:36 часова, отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Посебним одељењем за ратне злочине, у
предмету К-По2 4/16, против окривљеног Миланка Девића, због кривичног дела ратни
злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ, у вези члана 22 КЗ
СРЈ, по оптужници Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона Бихаћ Републике
Босне и Херцеговине број Т010 КТРЗ 000356798 од 22.09.2015. године, коју је преузело
Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије својим актом КТО.број 3/16 од
05.04.2016. године.
Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић, председник већа и судије Мирјана
Илић и Дејан Терзић, чланови већа.
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоци?
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Констатује се да нема примедби на састав већа.

Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник
Ивица Јагодић.

Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део
записника о главном претресу.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић,

-окривљени Миланко Девић,

-браниоци окривљеног Миланка Девића - адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић, по
пуномоћју у списима.
Није приступио сведок Раденко Шкавић, уредно обавештен, који је обавестио Службу
за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима да није у могућности да приступи на
данашњи главни претрес јер је уговорио посао око сече шуме.
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Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са Окружним судом у
Бања Луци.
Добар дан.
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Судија Окружног суда у Бања Луци – Светлана Марић: Добар дан. Ја сам Светлана
Марић, судија Окружног суда у Бања Луци. Данас замењујем колегу Драгана Аћића
који је тренутно заузет у овом предмету пружања међународне правне помоћи ради
саслушања свједока Шобот Богдана путем видеоконференције, по Вашој замолници, и
констатујем да свједок није приступио у суд. По обавјештењу радника Одељења за
подршку свједоцима, они су са њим обавили разговор, значи са Шобот Богданом,
јуче, и он је рекао да је имао саобраћајни... Ево, сада ћу Вам дати везу са радницом
Одјела за подршку свједоцима, која ће Вам препричати њихов телефонски разговор.
Председник већа: Изволите.
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Радник Одјела за подршку свједоцима: Добар дан. Јуче је успостављена веза са
Шоботом, он је потврдио свој долазак, међутим јутрос пошто није дошао на вријеме,
опет сам га контактирала и рекао је да није имао новца да купи карту за Бања Луку и да
је синоћ имао саобраћајну незгоду, па да се не осјећа најбоље.
Председник већа: Да ли Вам је доставио неку медицинску документацију о
повредама након саобраћајне незгоде?
Радник Одјела за подршку свједоцима: Није ништа.
Председник већа: Добро. Хвала Вам.
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Радник Одјела за подршку свједоцима: Молим.
Председник већа:
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да СЕ данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ, имајући у виду да нису испуњене
процесне претпоставке за одржавање истог.

Следећи главни претрес се одређује за

11. јануар 2018. године, у 10:00 часова,

што је присутнима саопштено, па их не позивати.

Позвати сведока Раденка Шкавића, уз решење о новчаном кажњавању у износу од
10.000,00 динара.
Ургирати Тужилаштву Унско-санског кантона Бихаћ да доставе тражену пресуду.

3

Довршено у 09:40 часова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
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ЗАПИСНИЧАР

