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Транскрипт аудио записа 

са главног претреса од 23. фебруара 2011. године 
 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Небојша 
Марковић, 

 пуномоћник оштећених Славица Јовановић, 
 сви оптужени, изузев оптуженог Драгана Бачића. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, за Бачића? 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  Он је у болници задржан, имао је јуче 
инфаркт и мораће да му раде бајпасове да га отварају, нису могли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте укључили микрофон да се ово чује. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Њега су задржали у Клиничком центру 
са констатацијом инфаркта јуче што је имао и мораће да га оперишу 
класично, значи да му раде бајпасове и задржан је тако да 
претпостављам да ће што хитније то да ураде, задржан је у 
болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Тако да, ја могу да дам, Саша 
Стојановић је био до њега и те неке телефоне ако Вам, можете да се  
интересујете, ми смо прибавили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тражићемо ми од Клиничког центра 
документацију и кад ће евентуално моћи. Добро. 
 

 И браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац 
оптужених Деветака и Девчића, Марија Ивановић 
бранилац  оптуженог Радојчића, Војислав Вукотић 
бранилац оптуженог Крњајића, Бранко Лукић 
бранилац оптужених Миодрага Димитријевића и 
Влајковића, Јасмина Живић бранилац оптуженог 
Перића, Бранко Димић бранилац оптуженог 
Јосиповића, Гордана Живановић бранилац 
опт.Јована Димитријевића, Слободан Живковић 
бранилац оптужених Стојановића и Бачића, а који би 
на данашњем главном претресу мењао и 
адв.Браниславу Фурјановић браниоца оптужених 
Косијера и Стевановића и Радослав Шошкић 
бранилац опт.Николаjидиса. 
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КОНСТАТУЈЕ СЕ да је за данашњи главни претрес било 
одређено саслушање сведока Јелене Лукетић, Славице 
Лукетић-Бунета и Анкице Јовановић преко видео-
конференцијске везе са Жупанијским судом у Ријеци. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Рећи ћете ми за ове сведоке, прави 
се нека микрофонија. Да ли се чујемо? 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Добар дан, нисмо 
се до сад чули, ево сад се чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рећи ћете ми за ове сведоке каква је ситуација 
због чега нису дошли у Суд у Ријеци? 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Сведокиња 
Лукетић Јелена није се одазвала позиву суда, из запримљеног 
дописа то је допис Министарства правосуђа, стоји да није у 
могућности због старости и болести.  
 Сведокиња Славица Лукетић-Бунета је изјавила да не жели 
свједочити, а сведокиња Анкица Јовановић је такође изјавила да не 
жели сбедочити. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, судија Ксенија Зорц из Жупанијског суда 
у Ријеци обавештава суд да, јесу ли све уредне доставе за сва три 
сведока биле? Јесу? 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Достава позива за 
Анкицу Јовановић је уредна, достава позива за Славицу Лукетић-
Бунета и Јелену Лукетић нису уредне, оне су биле обавештене али 
нису добиле пошиљку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Обавештава суд да сведок Јелена Лукетић није 
приступила, а у суд је стигао допис да због старости и 
болести, а за сведоке Славицу Лукетић-Бунета и Анкицу 
Јовановић да не желе сведочити. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ због одсутности 
сведока чије саслушање је одређено за данашњи претрес. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми за ове сведоке који не желе 
сведочити, ми бисмо их поново звали следећег месеца и надам се да 
бисте Ви применили ваш закон у том случају као и код вас кад 
сведоци који не желе да дођу. 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Да, Ви доставите 
допис па ћемо ми поступити по њему у складу са Законом о 
казненом поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду.  
 
 
 Одјављујемо се са Жупанијским судом у Ријеци. 
 
 
 Главни претрес СЕ НАСТАВЉА дана 24.фебруара 2011. 
године са почетком у 09 часова и 30 минута. 
 

Довршено. 
 

 
Записничар    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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