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 Констатује се да су приступили: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић. 
 

• Пуномоћници оштећених адв. Драгољуб Тодоровић и Наташа 
Кандић. 

 
• Оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, Петковић 
Мирослав, Петковић Зоран, Папић Рамиз. 

 
• Браниоци оптужених адв.Горан Петронијевић и адв.Мирјана 

Несторовић, Игор Исаиловић, Вељко Ђурђић, Владица 
Васиљковић, Фолић Горан, Милан Бирман, Палибрк Драган. 

 
• Није приступио адв. Татомир Лековић.  

 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Данас је мене позвао телефоном и замолио 
да га мењам, па ако се слаже окривљени ја би данас да га мењам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта каже Нишавић? 
 

Уз сагласност опт.Нишавић Милорада, на данашњем главном 
претресу браниће га адв.Игор Исаиловић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је присутан сведок Обрад Стевановић? 
Сведок Обрад Стевановић ту је, је ли тако колико имам информацију, 
присутан.  
 

Присутан је и судски вештак доц.др Ђорђе Алемпијевић.  
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се главни претрес одржи.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте добили овај налаз и мишљење судских 
вештака, је ли тако? Јесте,  и ја сам управо сада добила исто. Исто и ја 
сам сад добила, зато смо и позвали судског вештака да нам се изјасни на 
онај наш налог који смо дали. Претнодно само да чујем Петковић 
Зорана. Петковићу како се осећате? Ја имам извештај Вашег 
ординирајућег лекара за данас, Ви сте изразили жељу да присуствујете 
суђењу, а и дозвољено Вам је од стране кардиолога Специјалне 
затворске болнице. Само сам хтела да Вас питам, приђите ако можете.  
Добар дан господине Петковићу, како се осећате данас? 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Добар дан. Како, ставио сам, под 
«нитроглицерином», како кад под терапијом сам пуном, значи јутрос 
сам попио терапију. Примио сам још «нитроглицерин» ми је стављен 
испод језика јер сам имао и синоћ нападе и јутрос. Колико могу да 
издржим, издржаћу. Не знам. Вама сам захвалан за све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите, седите. Добро, сада ћемо судског 
вештака. Како се осећате? Нешто ми не делује да је баш добро.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Судија је ли ми дозвољавате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту нам је и доктор, па ћемо сигурно питати у том 
смислу. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: (бранилац окр.Зорана Петковића) Ја јесам 
добио налаз пре 10 минута за нешто у шта се не разумем добро, обично 
се консултујем са неким ко је стручан у овом. Овог пута нисам за то 
имао прилику. Две и по године браним Зорана Петковића, у последње 
време после овога што се њему десило врло је тешко успоставити 
комуникацију, след мисли Зоран Петковић не може да прати. Ја вам 
тврдим да он није у стању да прати ток главног претреса, а поготово не 
да учествује у главном претресу. Овде се све свело на то да ли ће Зоран 
Петковић умрети или неће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њему није добро изгледа. Је ли није добро? 
Молим вас. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Кажем овде се свело у налазу и мишљењу да 
ли ће он умрети у судници или неће. Није то питање, питање је да ли је 
Зоран Петковић способан да прати ток главног претреса и да у њему 
учествује. Ја  вам тврдим да није и сигуран сам да није, а што се тиче 
тога да ли ће уопште физички издржати као биљка, ако каже доктор да 
му се обезбеди да седи, па можда једног дана да лежи, па можда са 
инфузијом и тако даље. Ако је то сврха суђења онда уреду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сад ћемо саслушати и доктора. 
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Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се саслуша судски вештак доц.др Ђорђе Алемпијевић. 
 
 
 Судски вештак доц.др Ђорђе Алемпијевић, са генералијама 
као са списка судских вештака. 
 
 Судски вештак опоменут на дужност да налаз и мишљење да 
по најбољем знању и упозорава се да давање лажног налаза и 
мишљења представља кривично дело.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Докторе добили смо овај Ваш налаз од 21. 
априла 2008. године. По овом мишљењу стоји да је опт.Петковић Зоран, 
имајући у виду његово здравствено стање уз редовну терапију коју 
користи,  способан да учествује на главном претресу и активно прати 
његов ток, с тим што му треба омогућити да у судницу долази и из ње 
одлази  са што је могуће мање физичког напора коришћењем лифта, 
чешћим одморима уколико хода уз степенице и потребно му је 
омогућити да у току саслушања седи како се не би додатно замарао. 
 Да ли Ви остајете у свему код овог налаза и мишљења? 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Да, тај налаз и мишљење 
је базиран на медицинској документацији коју смо добили на увид из 
Специјалне затворске болнице, а која се односи на лечење 
опт.Петковића у тој здравственој установи у току 2006, 2007. и 2008. 
године. Такође у тој документацији се налази и документација 
Војномедицинске академије у Београду у којој је он био лечен у току 
априла месеца ове године. Поред анализе медицинске документације 
извршен је и непосредни преглед оптуженог Петковић Зорана. Преглед 
је извршила други члан комисије доктор специјалиста кардиолог и 
преглед је подразумевао клинички преглед, ЕКГ, дакле снимање 
електричне активности срца и испитивање срчаног мишића 
ултразвучним прегледом. Дакле ехо-кардиографски налаз. На основу 
свих ти медицинских чињеница закључено је као што је и написано у 
документу који је достављен суду да Петковић болује од хроничног 
обољења срчаних крвних судова и срчаног мишића, да је он имао 
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инфаркт што јесте чињеница, међутим да је његово здваствено стање у 
време када је преглед извршен а то је 23. април ове године, такво да 
срчани мишић не показује знаке слабости, механичке слабости у смислу 
пумпе. Дакле, не постоје знаци отицања, поремећаја циркулације у 
тежем степену. Он заиста има тегобе у виду болова у грудном кошу које 
наводи и које постоје описане у медицинској документацији, што је и у 
складу са његовом основном болешћу, међутим његов целокупни 
здравствени статус телесни је такав да му омогућава да он учествује у 
току главног пртреса као што смо се изјаснили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имајући у виду да је он прегледан 23. априла, а 
данас је већ 06. мај, да ли имајући такође у виду његово здравствено то 
стање, да ли је могуће да се његово стање у том року и погоршало? Мада 
имамо овај налаз. 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Управо сам то хтео да 
кажем, Ви сте данас предочили налаз лекара специјалисте за интерну 
медицину Специјалне затвоске болнице, па у складу са тим теоретски је 
могуће да се његово здравствено стање мења укључујући и погоршања, 
али конкретно из овог што сте Ви саопштили не произилази да је дошло 
до погоршања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите имате питања? Изволите 
тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сви смо видели мало пре окривљеног, и 
наравно никоме није овде стало да неко плати главом на овај начин. 
Суштина мог питања је следећа, да ли узбуђење које производи 
присуство на суду, да ли тај стрес сте имали  Ви и колегиница приликом 
давања овог налаза и мишљења. Да ли тај стрес може по њега да буде 
кобан.  
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Видите, стрес физички, 
ми смо се пре свега овде изјаснили о физичком стресу, али и психички 
стрес такође може допринети погоршању хроничког срчаног обољења, 
дакле обољења од кога болује Петковић Зоран, недвосмислено. 
Медицински је познат феномен тзв.природне напрасне смрти, дакле када 
људи који су, односно који су наизглед здрави, који немају никаквих 
тегоба попут ових које има окр.Петковић,  и који не знају да су болесни 
у ситуацији стреса могу напрасно, дакле нагло да умру, да дође до 
престанка срчаног рада. Дакле, то се никада не може искључити, па се не 
може искључити ни у конкретном случају. Поготово што се зна да човек 
болује од срчаног обољења. Значи то јесте ризик који постоји увек, али 
он постоји и за рецимо друге оптужене који можда немају никаквих 
тегоба и не знају да су болесни или за све осале који се налазе у овој 
судници, који такође немају никаквих тегоба или имају неке тегобе 
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којима не придају важности, а може се  десити ми обдукујемо недељно 
можда троје, четворо људи који у ситуацији накаквог стреса умру 
напрасно, а да нису знали да су срчани болесници, значи то јесте ризик, 
наравно ми га не искључујемо као таквог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците имајући у виду његово садашње стање, 
видели сте кад се појавио, он стварно делује, оставља утисак да њему 
није добро, да ли можете у том смислу нешто да нам кажете.  
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: На основу ове медицинске 
документације коју смо ми гледали, на основу налаза, на основу свега 
тога произилази да Петковић Зоран јесте човек тешко нарушеног 
здравља, мислим он дуготрајно болује од шећерне болести, значи болује 
од проблема са срцем и то је све се реперкутовало на његово опште 
здравствено стање и његов изглед и његово понашање, мислим 
понашање у смислу тога како је приступио говорници, како се односио, 
како се сада понаша произилази  из тог његовог здравственог стања. Ми 
смо дакле имали у виду могућност да ће он бити прегледан у затвоској 
болници, имали смо на уму исто чињеницу да постоји здравствена 
служба у просторијама Посебног одељења Окружног суда, дакле то јесте 
некакав ризик, ми не можемо да кажемо нити да ће се њему погоршати 
здравствено стање, мислим јер не постоји медицински инструмент којим 
ми то можемо да измеримо. Теоретски свакоме може да се погорша када 
се нађе у ситуацији рецимо окривљенога за оваквим путом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Интересује ме да ли је приликом давања налаза 
и мишљења ангажован судски вештак или доктор неуропсихијатар? 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: То није било предмет 
наредбе за вештачење, па сходно томе није. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А како сте се онда изјаснили да је Зоран 
Петковић способан да учествује и да прати ток главног претреса? 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: На основу налаза 
соматског прегледа, дакле телесног. Са телесног аспекта јесте, а са 
психијатријског нисмо помињали нити смо га разматрали. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли ја то добро разумем, да ли може значи да 
издржи уопште да присуствује у судници док се обавља суђење, 
физички само у том смислу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сам разумела. 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: У том смислу да.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А пошто је, судија, окривљени Зоран Петковић 
као и сваки други окривљени носилац своје одбране, ја сам ту да му 
помогнем. Судски вештаци се нису изјаснили прецизно о томе како та 
његова болест, како тај инфаркт који је прележао, како то стање 
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постинфарктно делује на окривљеног и на његову психу, на могућност 
да прати ток главног претреса, да учествује у поступку, то је суштина. 
Сви смо ми смртни, никад се не зна, свако од нас може у судници да 
умре једног тренутка. Није суштина вештачења то. Суштина вештачења 
је да ли Зоран Петковић може да прати ток главног претреса или не, ја 
вам тврдим да не може, а није ангажован вештак који би се о томе 
изјаснио. Друго, да ли је Зоран Петковић јутрос прегледан од стране 
кардиолога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево добили смо, сад ћу Вам рећи, имамо од 05. 
маја, од 05. маја, то је значи од јуче, притвореник, стоји да се налази на 
лечењу у Специјалној затворској болници и да је изразио жељу да 
присуствује суђењу, а што му је дозвољено од стране кардиолога.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Судија ја знам шта је изразио Зоран Петковић 
као жељу, он је мени тврдио да он жели, он је спреман свој живот да 
заложи да би доказао своју невиност. Ја као бранилац не могу то да му 
дозволим. Разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, само да прецизирамо. Дозвољено је 
од стране кардиолога. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли је прегледан од стране кардиолога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: И да ли постоји извештај кардиолога, не да ли 
је њему дозвољено на његову жељу од стране кардиолога да дође на 
суђење или не, овај налаз је писан 21.04. судски вештаци су се као што 
се иначе увек раде, оградили па су написали у садашњем тренутку, да не 
би преузели обавезу и одговорност за све оно што ће се десити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо сам питала.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја вас зато питам да ли је прегледан од стране 
кардиолога јутрос и да ли је тај налаз достављен, кардиолошки налаз. Да 
ли је достављена трака нека ЕКГ, било шта да би се вештак сад могао 
изјаснити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, такав налаз немамо, али само стоји да је 
дозвољено од стране кардиолога, у том случају ја не знам, ја не могу да 
тумачим овај папир. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па ево питајте Зорана Петковића да ли га је 
прегледао кардиолог јутрос. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али имајући у виду да му је дозвољено од  
стране кардиолога, ја закључујем да је он јуче прегледан, а сад ћемо и 
питати. Не морате долазити, господине Петковићу,  јесте Ви прегледани 
јуче од стране кардиолога? Немојте долазити.  Је ли можете да причате.  
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 Ево ја сам рекла и нашем судском стражару да се позове и лекар за 
сваки случај да буде присутан, јер стварно за мене као лаика не оставља 
утисак да му је добро.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па судије ми немамо намеру да опструишемо 
поступка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, наравно, сигурно зато смо и ту. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Он има јаку жељу да учествује у поступку, 
погледајте човека. Човек није способан, како да прати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато и кажем. Оставља такав утисак. 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Јуче ујутру кардиолог је био код мене у соби, 
разговарао је са мном, није био за то да ја присуствујем суђењу. Ја сам га 
молио и захтевао сам да дођем да присуствујем суђењу. Имао сам након 
тога, вадили ми крв, радила се нека како они стручно зову ЦКМ, не знам 
ни ја, после тога ми је био адвокат, разговарао је са мном. Молио сам да 
присуствујем суђењу. Синоћ сам негде око 6, пола 7, имао јаке нападе 
исто. Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што не седнете, седите. Је ли Вама згодније да 
стојите.  
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Лакше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лакше Вам је да стојите? 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Да. Исто сам имао напад. Докторка 
интерниста је била дежурна, рађен ми је ЕКГ, није био како треба 180 са 
120. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија је ли могу, молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жели да каже, пустите га. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не може да каже, видите да. 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: 180 са 120 ми је био притисак синоћ и јутрос. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам предлог судија извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте га, има жељу да каже, па пустите га. 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: И јутрос ми исто притисак био 185, 175 са 
120, попио сам терапију. Дат ми је «нитроглицерин» испод језика, 
речено ми је да ако не могу да присуствујем да се јавим нашем лекару у 
дежурној служби овде. Ја сам и сад после овог овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петковићу немојте се замарати, 
немојте више говорити, нама је присутан сада у судници и судски, ту 
нам је и лекар. Немојте се замарати. Направићемо паузу једно 10 минута 
да Вас прегледају и одлучићемо даље. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице. 
ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Ја вас молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, сачекајте. Шта молите суд. 
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ОПТ.ЗОРАН ПЕТКОВИЋ: Покушаћу да издржим колико могу, ја вас 
молим.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Је ли могу нешто да предложим само пре паузе. 
 
 
 Прави се пауза од 10 минута. 
 
 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас, предлажем да у овом тренутку 
раздвојимо поступак у односу на Петковића, да психијатар и психолог 
обаве преглед и да за идући претрес или ћемо да га спојимо поново, а 
имамо сад сведоке који се њега много не тичу уопште.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлучићемо, направићемо паузу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То је мој предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало молим вас, докторе јесте нам Ви 
приложили тршковник. 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало молим вас, нисам још завршила.  
Добро.   Направићемо паузу 10 минута молим Вас.  
 
 Констатује се де је приспео лекарски извештај од стране 
дежурног лекара Службе хитне помоћи, др Бранке Видаковић.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Докторе Алемпијевић хоћете молим Вас овај 
извештај да нам прокоментаришете.  
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Из извештаја др Бранке 
Видаковић, лекара Хитне помоћи, који је сачињен поводом прегледа 
обављеног у просторијама Посебног одељења Окружног суда у Београду 
данас у 10,20 часова стоји да је приликом прегледа Петковић Зорана 
поред анамнестичких података о томе да он болује од шећерне болести и 
да има срчане тегобе те да је дугогодишњи, да има дугогодишњи 
поремећај регулације крвног притиска стоји да је приликом прегледа 
измерен крвни притисак 180 са 110 милиметара живиног стуба. Такође 
извршен је ЕКГ преглед и нађен је негативан, такозвани негативан Т- 
талас, који је знак промена на срчаном мишићу код особа које су 
преживеле инфаркт, као што је то Петковић, и констатована је једна 
екстра систола, дакле врста поремећаја срчаног ритма.  Колегиница је 
дала «зоркаптил» лек и дала је таблете «нитроглицерина», и у свом 
извештају је дала мишљење да је за Петковић Зорaна индиковано 
одгодити суђење док лекови не делују и док се његово стање не 
стабилизује, дакле на основу овог извештаја имајући у виду наш налаз и 
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оно о чему сам се претходно изјашњавао на данашњем главном 
претресу, констатујем да јесте дошло до извесног погоршања његовог 
здравственог стања, ова вентрикуларна екстра систола, дакле тај 
поремећај ритма може да угрози срчану функцију, она се може јавити у 
стресним ситуацијама каква је била овде којој смо сви присуствовали, 
тако да у сваком случају би требало Петковића вратити под лекарску 
контролу и у складу са његовим стањем евентуално даље одлучити о 
његовом учешћу у главном претресу. Дакле, ситуација у којој смо ми 
вршили преглед није била ни изблиза оваког степена, дакле она се 
дешавала у потпуно другачијим околностима, у здравственој установи, 
екстра систоле том приликом нису регистроване, тако да ево значи 
крвни притисак је био нешто нижи него што је данас, али све ово 
одговара заправо једном стању стреса који је он имао у судници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сваком случају од Вашег налаза до данас 
ситуација се променила? 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Јесте, јер и ова ситуација 
у којој се он данас нашао је свакао другачија од оне у којој је био за 
време прегледа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Судија ми смо наставили главни претрес, а да 
немамо услове за наставак главног претреса. Ја не видим Зорана 
Петковића у судници и ми немамо услова да се ни постављају питања ни  
да се судски вештак изјашњава. Ја сам сачекао да се доктор изјасни да би 
знао шта ми је са клијентом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: У каквом је здравственом стању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зорана Петковића нисте довели? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Не, Зоран Петковић није у судници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам довести Зорана Петковића. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Он је враћен у болницу колико сам ја разумео 
стражу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Враћен је, добро, добро.  
 
 Констатује се да је од стране затворског стражара, који је 
известио суд да је опт.Петковић Зоран враћен у затворску болницу.  
 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја не знам да ли хоћете сад онда да се 
изјашњавам или да писмено доставим изјашњење на овај налаз и 
мишљење. Ја имам доста примедби. Приговарам у целости, сматрам да 
вештаци који су овде потписани нису довољно компетентни да дају 
овакав налаз и мишљење. Овде треба бар још један доктор кардиолог, 
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овде треба доктор неуропсихијатар да буде ангажован, ако је у налазу 
наведено да је то хронично обољење, дуготрајног прогресивног тока, то 
стање мора да се прати свакодневно. Овај налаз је дат 21.04. ево имали 
смо данас прилику да видимо. 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Добро, прогресивни ток 
није такав да се мења из сата у сат или из дана у дан. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја то не знам. Ја то не знам, нисам лекар. 
СУД.ВЕШТАК ДР ЂОРЂЕ АЛЕМПИЈЕВИЋ: Па зато смо ту. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Стоји у налазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад нам је рекао доктор. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да је прогресиван ток, онда треба да се објасни 
какав је то прогресиван ток.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Обзиром да немамо услова за држање суђења, 
ви одлучите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па чини ми се да је сада свака примедба на 
налаз беспредметна. Јер околности су се промениле, чули смо вештака 
што је рекао, окривљени је враћен у затворску болницу и сад је само 
питање хоћемо ли данас држати, да ли ћемо раздвојити, да ли ћемо се 
сложити са предлогом колеге Ђурђића, па ако њему буде боље да 
евентуално за неко време да спојимо. Ето то је само питање не би да 
губимо време на стварима које су беспредметне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
  Питања за судског вештака више нема. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Је ли тако. Добро, у овом моменту нема. У овом 
моменту нема. Добро, докторе хвала Вам, Ви можете ићи. Хвала.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али председнице већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш предлог је био. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У вези уопште овог вештачења. Ја имам једну 
примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ви сте одредили Институт за судску мединицу 
да обави вештачење на околнос способности једног од оптужених да 
учествује на главном претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, да Институт одреди лекаре одређене 
специјалности.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Према томе, они за то стручни нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу, јер су. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Овде је присутан вештак, молим вас, је ли могу 
ја да кажем па не морате ви да прихватите то. Овде присутни вештак се 
налази на листи судских вештака за специјалност судска медицина. 
Према томе нама ни интерниста, ни судски обдуцент не могу дати налаз 
и мишљење да ли је неко способан да прати ток суђења и да активно 
учествује у свом, у суђењу и да даје своју одбрану. То може да да само 
психијатар, неуропсихијатар. Значи да ли такво стање које су нашли, 
утврдили лекари за живе утиче на његову психу, односно на његову 
способност за одбрану. Ја мислим, принципијелна је примедба да вештак 
др Алемпијевић не може и да брани налаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вештачење је поверено. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не може, сваки лекар може да прочита оно што 
је написао лекар кардиолог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, вештачење је поверено Институту за 
судску медицину који ће одредити лекаре посебне специјалности 
имајући у виду сву документацију која је и приложена за опт.Петковић 
Зорана и у том смислу је одређен и лекар кардиолог др Босиљка 
Вујисић-Тешић. Пошто смо имали сазнање да је опт.Петковић Зоран 
имао инфаркт у том смислу је и одређен вештак кардиолог, а др Ђорђе 
Алемпијевић је дошао и интерпретирао, бранио на неки начин овај налаз 
и мишљење, изложио све оно што стоји у налазу и мишљењу. Дакле, 
одређен је адекватан лекар везано за стање и везано за болест 
опт.Петковић Зорана. Пошто смо имали у виду да је дошло до 
погоршања, до промене у сваком случају, у сваком случају ми ћемо 
одредити још једно вештачење, наравно и од стране лекара 
неуропсихијатра. Међутим, ја сматрам да ми треба данас да радимо, 
раздвојићемо поступак у односу на опт.Петковић Зорана. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ја се противим предлогу колеге Ђурђића да се 
поступак раздвоји. Ово је налаз који је у крајњем случају 
непрофесионално и достављен, 10 минута пре почетка главног претреса. 
Ваша наредба је дата мислим има месец дана, пред празник је обављен 
преглед, 10 минута пре почетка претреса је дат налаз. Ја сам се изјаснио 
онолико колико сам био стручан, компетентан да се о овоме овако на 
брзину изјашљавам, имате изузетну жељу овде саопштену у судници 
окр.Зорана Петковића да учествује у поступку, и Ви сад имате налаз у 
коме каже да је способан, да учествује у поступку. Имате ситуацију где 
је он враћен у затворску болницу зато што је очигледно неспособан да 
учествује у поступку, а ја сам вам то на почетку указао и ви сад 
раздвајате поступак. Ја се противим том раздвајању, сваку радњу коју 
будете изводили ја ћу тражити да, ако будете спојили, да је изведемо 
поново. Мора професионално да се уради налаз, да се зна да ли је тај 
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човек способан или није способан, па на основу тога да суд донесе 
одговарајуће одлуке. Није једина одлука раздвојити поступак и оставити 
човека у притвору, у затвору горе да чека да умре. Ако је то суштина, 
онда ви раздвојите и завшите. Ја се противим предлогу за раздвајање 
поступка. Имате заказане термине већ у јуну месецу, то је довољно 
времена да се обави једна исправна аналаза његовог здравља, да се уради 
једно право вештачење како треба да буде, да буде достављено на време, 
да одбрана може да се изјасни о томе и онда суд нека донесе одлуку. За 
сада се противим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Добро. Изволите. Наравно, прво тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не разумем колегу Бирмана шта он нама 
предлаже. Јутрос је тражио, јутрос је тврдио, не јутрос него пре сат 
времена је тврдио да његов клијент није способан да пратиа суђење, што 
би значило, ја сам тако схватио раздвајање поступка. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да се одложи суђење.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е то је само питање моје шта Ви нама 
предлажете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, молим вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад ја сам пре на становишту, а чини ми се да 
ће сви окрвљени да ме у томе подрже, и већина присутних адвоката, да 
не испаднемо, да не испадне тужилаштво и суд криви што ово траје 
толико дуго, ми смо на то упозоравали неколико пута.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако добацивати молим вас. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлог тужилаштва би било да се прихвати 
предлог колеге Ђурђића да се раздвоји поступак, ако окривљеном 
Петковићу буде боље, да се то споји и да наставимо да радимо, да не 
губимо још месец дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јер нисмо ништа ближе ономе где смо били пре 
месец дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Само мало Вељко, извињавам се. Ја морам да 
интервенишем на овакве речи господина тужиоца. Жели се рећи да је 
Зоран Петковић крив зато што ће се данашње суђење одложити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то нико није тако протумачио, молим вас. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Молим вас, тужилац је рекао да суд и 
тужилаштво нису криви зашто ово дуго траје. Па је ли одбрана крива и 
Зоран Петковић зато што је у оваквом здравственом стању и што је 10 
минута пре почетка претреса достављен налаз и мишљење, јесам ли ја 
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крив, два пута сам јуче долазио овде, имате доле можете проверити у 
писарници да добијем налаз и мишљење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јутрос сам дошао у пола 9, нисам га добио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То стоји. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: И сад жели да се каже да је Зоран Петковић 
крив.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нико то није рекао. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Молим вас, то из Ваших речи произилази и ја 
то не дозвољавам, Зоран Петковић није крив због свог здравственог 
стања, он није крив ни зашто је оптужен, ни зашто се налази у овој 
судници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Бирман, наравно да нико није 
схватио то овако како сте Ви схватили на тај начин, то је био само 
предлог тужиоца да се раздвоји поступак, да се раздвоји поступак, 
сигурно да није Зоран Петковић крив што би се евентуално одложило 
суђење или би се евентуално раздвојио поступак јер човеку евидентно 
није добро, што смо ми сви и констатовали. У том смислу обавили 
преглед и чули смо судског вештака да је стварно дошло до промене 
његовог здравственог стања у односу када је првобитно дат налаз и 
мишљење. Према томе ја само хоћу да чујем ваше, мада ми можемо по 
службеној дужности сами то одлучити да ли ћемо раздвајати или не, али 
ево и Вас да саслушамо. Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија, и кад је вештак био присутан мени је 
било јасно да опт.Петковић Зоран није способан да се брани и да је било 
адекватно вештачење то би данас и добили и завршили. И зато сам и 
предложио раздвајање. Међутим, стоји једна чињеница све оно што се 
пропусти без  Зорана Петковића, он не може да учествује у поступку и 
онда поново ћемо то радити, јер он, ако буде способан. Разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате да је за данас предвиђено саслушање 
Обрада Стевановића сведока.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Цео дан, цео дан. Зато Вам и кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, хоћу да кажем, не знам у том смислу колико 
је баш Петковић Зоран, колико он задире у његову одбрану. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Проблем је у томе што он или ће да се поступ 
по закону ако није способан или ће да учествује у овом поступку и има 
сва права у поступку, према томе ја остављам, ја повлачим мој предлог, 
саглашавам се са оним што бранилац опт. Петковића предлаже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јер за мене је било јасно да он не може да, а за 
овог вештака је било јасно да може.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, изволите господин 
Петронијевић. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Захваљујем се судија, бранилац 
првооптуженог Митровића. Судија ја у потпуности подржавам колегу 
Бирмана. Јавио сам се иако се не ради о мом клијенту због тога што 
сматрам да је ипак мало потребно да спустимо лопту  јер је мало 
ситуација и узаврела, чини ми се непотребно. Ви овде имате процесну 
ситуацију која је потпуно јасно чиста. Ви имате окривљеног који данас 
није способан, што је утврђено управо сада, дакле овим последњим 
прегледом, да учествује у поступку. Да ли ће он бити способан за 3 дана, 
такође не би могло да се вероватно неким медицинским прегледом 
утврди. Имате заказан следећи претрес, следећи турнус, то је сасвим 
довољно времена да се отклоне сви ови процесни недостаци за које опет 
сматрам да нисте криви Ви него комисија која је на овај начин то 
посматрала. Није први пут, већ је постало уобичајено да имамо институт 
лекара опште праксе, то је више укинуто у медицини, ми сад овде имамо 
медицинског вештака опште праксе, они не воде рачуна судија о томе да 
је у оваквој ситуацији, ја је сумњам да су они добро тада проценили 
његово медицинско здравствено стање по питању кардиологије и 
интернистичке проблематике и тако даље, али немају основну ствар, а то 
је да ли је он способан да учествује у поступку, а ту је колега Бирман 
потпуно у праву, ту мора неуропсихијатар да учествује у томе. То је 
њихов пропуст, ја вас молим ево вам предлог конкретан да не бисмо 
губили времена пуно, одложите ово за овај следећи турнус, имате нашу 
сагласност за то, дајте нека се уради његов тај налаз медицински да се 
утврди овако како то треба да се учини. Ја Вас молим напишите им то, 
изгледа њима мора све да се пише, напишите им да мора 
неуропсихијатар да се о томе изјашњава, да се не изјашњава било који 
медицински вештак  о томе да ли је неко способан или није способан, јер 
знате шта, доћи ћемо у ситуацију да овог вештака питамо шта то значи 
да је неко способан да учествује у поступку и онда ћемо доћи у 
ситуацију из које он неће моћи да изађе, ево само на та питања он неће 
моћи одговорити. Значи молим вас имате довољно времена, отклоните 
то, отклониће се сумња да ли он може да учествује у постуку, да ли не 
може да учествује у поступку. Јесте да ми сада губимо ова три дана, 
мислим сви смо за то и ови људи тамо седе у притвору, али мислим да из 
солидарности према њему, да није прво ни фер да ми због наших 
брањеника инсистирамо на продужењу поступка и вођењу поступка без 
његовог присуства. Јесте видели какав он хоће да уђе у судницу, какав 
он хоће да присуствује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Молим вас да то испоштујете, мислим 
да је то прво основна ствар. Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сам био сво време ту док му је указивана 
помоћ, значи верујте ми то можете и ви у разговору са докторком која 
му је данас пружила помоћ, жена се крстила и чудила како је уопште 
могао да буде доведен у судницу. То је ово управо ово што је колега 
Петронијевић рекао, он је због ових људи, то је пет пута поновио, не 
може да дозволи да они пате због њега. Значи он је због тих људи 
апсолутно и јуче рекао да је способан иако сви смо то видели данас да 
није могуће. Према томе ја се само плашим да се овде ради о следећој 
ствари, да он човек са таквим стањем слушајући лекара који га је 
прегледао данас, значи жена је стручњак за то, ја се само плашим да код 
њега мора ипак и ту се не слажем са лекаром који је данас био, 
вештаком, да анализира његово стање, да њему мора да се из дана у дан 
пружа та контрола и ти прегледи. Верујте ми ево дајем једну малу 
сугестију и Вама као председнику већа, попричајте са лекаром 
кардиологом, видећете шта ће Вам жена рећи. Значи она је њему низ 
овде терапија, мислим она жена нормално као и стручњак и из етички 
разлога је причала као да је он на слободи, он није на слободи, ја сам 
рекао само што он није на слободи, али мислим попричајте, биће Вама 
јасније у каквом се стању Зоран Петковић налази. Значи ово што је 
дошао он у полу, очигледно да је спорно мислим чим је. Добро колега да 
ми не упадате у реч, мислим једноставно значи то на вас апелујем ту 
консултујте неке који су много, много компетентнији ода нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Немојте више онда у том 
смислу.  
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само још. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Сматрам да је технички скоро немогуће 
раздвојити поступак јер и према Судском пословнику је потребно да тај 
предмет према раздвојеном, према окривљеном Зорану Петковићу, 
добије свој нови број и да се цео предмет копира и да то у писарници 
води се као засебан предмет да би сутра могло да се споји са оређеним 
предметом, а то је колико ја видим 40 и нешто предмета, 40 и нешто 
регистратора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је технички неизводљиво. Добро, ми 
не мислим тако, али у сваком случају одлучићемо.  
 Добро. Овако одложићемо онда данашње суђење. У сваком 
случају прихватили смо ваш прдлог, ваше сугестије.  
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Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДЛАЖЕ СЕ данашњи главни претрес и отказује се главни 
претреси заказани за 07. и 08. мај 2008. године.  
 
 Следећи главни претрес заказује се: 
 

02, 03, 04. и 05. јуна 2006. године са почетком у 09,30 часова. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исти датуми, исти.  
 
 
 
Записничар                                                           Председник већа-судија 
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