РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ
БЕОГРАД
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Пословни број: К-По2 4/2016
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
са главног претреса одржаног дана 20. октобра 2017. године
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Председник већа: Дана 20.10.2017. године са почетком у 09,40 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 у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ
СРЈ, у вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници Кантоналног тужилаштва Унско-санског
кантона Бихаћ Република Босна и Херцеговина 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 и судија Дејан Терзић.

Констатује се да судија Мирјана Илић због болести не присуствује данашњем главном
претресу.
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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 адвокати Саво Радак и Тодор Павићевић, по пуномоћју у
списима.

Констатује се да је успостављена видео-конференцијска веза са Републиком Босном и
Херцеговином ради испитивања сведока Богдана Шобота.
Да ли је приступио сведок Богдан Шобот?
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Окружни суд Бања Лука: Добар дан. Поздрављавам Вас из Окружног суда из Бања
Луке. Свједок Богдан Шобот приступио је данашњем рочишту.
Председник већа: Добро, хвала Вам. Да ли је приступио сведок Раденко Шкавић?
Приступио сведок Раденко Шкавић.
У публици присутни:
Дамјан Брковић и Марина Кљаић.
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Имајући у виду да нису процесне претпоставке за одржавање данашњег главног
претреса испуњене због оправдане спречености члана већа, данашњи главни претрес
нећемо одржати, него ће исти бити одложен за неки други термин.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ.

Следећи главни претрес се одређује за 27.11.2017. године.

01.12.2017. године у 09,30 часова, судница број 4,

Промењен термин, јер тада имамо слободне две суднице које су нам неопходне за
саслушањем путем видео-линка.
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Председник већа: Шкавићу, данашњи главни претрес неће бити одржан. Следећи
главни претрес је заказан за 01. децембар у 09:30 и тада приступите. Видела сам, Ви
сте тражили трошкове на име данашњег доласка у суд, али објективни разлози су нас
спречили да данас судимо. Вама ће трошкови бити исплаћени, а наредни пут морате
доћи у суд на испитивање.
Констатује се да је сведоку Раденку Шкавићу саопштен дан и час одржавања следећег
главног претреса.
Можете сести.

Успоставите, режија, везу са Судом у Бања Луци.

Добар дан, да ли се чујемо?

Окружни суд Бања Лука: Добар дан, чујемо се. Да ли Ви нас чујете и видите?

Председник већа: Чујемо Вас, видимо Вас. Данашњи главни претрес неће бити
одржан јер нису испуњене све процесне претпоставке. Следећи главни претрес је
заказан за 01. децембар 2017. године у 09:30. Наша служба ће успоставити контакт са
Вашим службама ради реализације видео-линка.
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Окружни суд Бања Лука: Разумијемо.
Председник већа: Хвала. Довиђења.
Окружни суд Бања Лука: Довиђења.
Довршено у 09,50 часова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
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ЗАПИСНИЧАР

