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Транаскрипт аудио записа 

са главног претреса од 21. марта  2011. године 
-видеоконференцијска веза са Жупанијским судом у Осијеку- 

 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
 заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић, 
 пуномоћник оштећених Славица Јовановић, 
 сви оптужени, осим оптуженог Бачића према коме је 
поступак раздвојен, 

 и браниоци: 
- адв. Бранкица Мајкић - бранилац опт. Деветака и Девчића, 
- адв. Градимир Налић- бранилац опт. Радојчића, 
- адв. Војислав Вукотић, бранилац опт. Крњајића,  
- адв. Бранко Лукић - бранилац опт. Миодрага Димитријевића и 
Влајковића,  

- адв. Јасмина Живић - бранилац опт. Перића, 
- Адв. Бранко Димић, бранилац опт. Јосиповића, 
- адв. Гордана Живановић - бранилац опт. Јована 
Димитријевића,  

- адв. Слободан Живковић - браникац оптужених Стојановића и 
Бачића, 

- Адв. Бранислава Фурјановић, бранилац оптужених Косијера и 
Стевановића, 

- адв. Радослав Шошкић, бранилац опт. Николајидиса. 
 

Констатује се да је за данас било одређено саслушање сведока 
оштећених Валентине Рендулић и Руже Сабљак 
видеоконференцијском везом преко Жупанијског суда у Осијеку.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добар дан, да ли се чујемо? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Добар дан, 
колеге, да ли ме чујете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми за. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Да ли ме 
чујете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За ове сведоке Валентину Рендулић и Ружу 
Сабљак, јесу ли уредне позване и шта се десило, да ли су 
приступиле, ако нису, због чега? 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Колеге, имамо 
уредне позиве за сведоке Валентину Рендулић и Ружу Сабљак, но, 
међутим, Ружа Сабљак је доставила медицинску документацију, 
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односно потврду лечника да је спречена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мало гласније, уопште Вас не чујемо. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Ево овако, 
имамо уредне позиве за обадва сведока. Но, сведокиње нису 
приступиле, што је већ приликом потврђивања адресе и телефона, 
изјавиле да не желе сведочити, а Ружа Сабљак је доставила 
медицинску документацију. Ја сам малопре телефоном још једанпут 
проверио да ли ће ипак приступити, унаточ ономе што су претходно 
већ изјавиле и изјавиле су да не желе сведочити, неће приступити 
на суд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Обе су изјавиле. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Тако да не 
можемо спровести ову радњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Тако је. 
 

Констатује се да је судија Жупанијског суда у Осијеку 
Мирослав Рожац обавестио веће да су сведоци оштећени 
Валентина Рендулић и Ружа Сабљак уредно позване, те да 
су изјавиле да не желе сведочити. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ништа, за неки други пут када будемо, Ви ћете 
вероватно применити ваш закон везано за њихово одазивање као 
сведока. Ја Вас поздрављам. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Ја ћу Вам 
доставити записник и ове доставнице и ову медицинску 
документацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У реду. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одјављујемо се са Жупанијским судом у 
Осијеку. 
Судија Жупанијског суда у Осијеку Мирослав Рожац:  Добро, 
довиђења. 
 
 

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ због одсутности сведока 
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оштећених чије је саслушање за данас  одређено. 

 
 
Главни претрес ће се наставити: 
 
 

23. марта 2011. године, 
са почетком у 9 часова и 30 минута. 

 
 

 
 Довршено. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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