РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД
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Пословни број: К-По2 4/2016
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 18. маја 2018. године
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Председник већа: Дана 18.05.2018. године са почетком у 10:08 часова, отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном
предмету К-По2 4/2016 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-3/16,
која је измењена дана 11.01.2018. године.
Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић председник већа, судије Мирјана Илић
и Дејан Терзић чланови већа.
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоци?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам примедби.

Председник већа: Браниоци?

Адвокат Тодор Павићевић: Немамо примедби.
Председник већа: 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 доктор Бруно Векарић,
-окривљени Миланко Девић,
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-браниоци окривљеног Миланка Девића, адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић, по
пуномоћју у списима.
У публици присутни: Дамјан Брковић и Марина Кљаић.
Тужиоче, браниоче, да ли сте сагласни да држимо главни претрес? Иначе, суду није
достављена правноснажна пресуда надлежног суда Босне и Херцеговине, иако смо
добили податак да је јавна седница у другостепеном поступку одржана. Та пресуда је
тражена, али још увек није достављена суду. Изволите, тужиоче.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Поштовани суде, обзиром да је то по нама веома
битно да стигне та правоснажна пресуда, ми би смо данас тражили одлагање. Желео
сам да Вас обавестим да можда постоји шанса, сада смо пре претреса коментарисали
нешто да се споразумемо са другом страном, тако да сматрам данашњи претреес да се
одложи, предлажем.
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Председник већа: Браниоци, изволите. Адвокат Тодор Павићевић.

Адвокат Тодор Павићевић: Сагласни смо са предлогом да се данашњи главни
претрес одложи. Е, сада, што се каже, у неком, да кажем, међупериоду, између овог
претреса и наредног заказаног, видећемо да ли ће нешто можда бити споразума, јер је
то увек могучност и да видимо да сачекамо шта ће да буде са том пресудом из Бихаћа.
Председник већа: Добро, хвала.
На сагласан предлог странака,
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ.

Следећи главни претрес се одређује за

08.06.2018. године у 10:00 часова, судница број 3, што је присутнима саопштено, те
их не позивати.

Упутити замолницу надлежном органу Босне и Херцеговине ради достављања тражене
судске одлуке.
Довршено у10:12 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

П
O
7

90

3

