
Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. новембра 2008. године 

1

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

• заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,
• пуномоћници оштећених, адвокат Драгољуб Тодоровић и
Наташа Кандић,

• сви оптужени,
• браниоци, адвокати Здравко Крстић, Градимир Налић,
Војислав Вукотић, Јасмина Живић, Бранко Лукић,
Бранко Димић, Гордана Живановић, Слободан Живковић,
Бранислава Фурјановић и Миодраг Планојевић, с тим 
што ће на овом претресу мењати и браниоца Миладина 
Живановића.

Приступили су сведоци:

• Срђан Новковић и
• Милан Васовић.

Није приступио сведок Петар Вулета, а Служба за сведоке 
Републике Хрватске обавестила суд да овај сведок не жели да сведочи 
у Београду, те није приступио сведок Никола Вуковић, Служба за 
сведоке овог суда обавестила веће да се сведок налази у Словенији и да 
ће после 15. децембра бити у земљи, те није приступио сведок 
Војислав Воштић, а уредно позван.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се главни претрес ОДРЖИ.

Претрес је јаван.
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Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 9 часова и 55 минута, а у
наставку доказног поступка саслушаваће се сведоци Срђан Новковић 
и Милан Васовић.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА 

СВЕДОК СРЂАН НОВКОВИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, изволите, уђите за пулт па укључите 
микрофон. Од оца?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Од оца Новице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Полицијски службеник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са станом у?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: У Владичином Хану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења и место?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: 29.08.1978. године Косовска Каменица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству са неким од наших 
оптужених, ја ћу Вам прочитати све оптужене – Љубан Деветак, Милан 
Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић,
Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован 
Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер,
Петроније Стевановић, Александар Николајидис?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У завади?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.

Сведок Срђан Новковић,. од оца Новице, по занимању 
полицијски службеник, са пребивалиштем у Владичином Хану, рођен 
дана 29.08.1978. године у Косовској Митровици, са оптуженима 
несродан, није у завади.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Новковићу, бићете саслушани као 
сведок. Као сведок сте дужни истину да говорите. Давање лажног исказа 
је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања,
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уколико бисте себе или неког свог блиског сродника изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него 
што кренете да дајете исказ, положићете заклетву читајући текст који се 
налази испред Вас. Изволите.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато, нећу прећутати.

Опоменут, упозорен, а након полагања заклетве изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред овим судом води се кривични поступак 
против ових четрнаест лица које сам Вам прочитала малопре, због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у вези 
догађаја у месту Ловас, октобар – новембар 1991. године. С обзиром да 
из података у списима предмета произилази да сте Ви и колега Милан 
Васовић испитивали поједине, у то време, осумњичене, а данас 
оптужене, двојица од оптужених су оспорили ове записнике, тврдећи да 
је нешто од тога што се тамо дешавало, неистинито, унето у записник,
па ће суд да Вам предочи ове записнике, изволите. Ево конкретно, за 
овај први записник о саслушању осумњиченог Драгана Бачића. Овај 
оптужени је оспорио тај записник, тврдећи да му адвокат његов тада 
постављен по службеној дужности, Војислав Воштић, није био присутан 
испитивању и да поједина лица која се спомињу у овом записнику, да он 
то није спомињао. Ево, изволите, поводом тога, можете да погледате тај 
записник, па ми реците, која је иначе процедура при том испитивању, да 
ли су испоштоване све одредбе ЗКП-а ове наведене у првом делу 
записника, да ли је било поверљивог разговора и да ли је био његов 
бранилац, адвокат Војислав Воштић присутан. Изволите.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Изјављујем да је све што стоји овде у
записнику што је наведено, значи, тачно и што се тиче Драгана Бачића и
осталих осумњичених који су саслушавани тог дана. Сви су они имали 
право да ангажују браниоца или у случају да то нису били у могућности,
значи ангажован је бранилац по службеној дужности. Свим 
осумњиченима је дата могућност да обаве поверљив разговор са 
браниоцем, након тога су саслушани, упознати су, значи са својим 
правима у кривичном поступку. Такође је напоменуто да у случају да не 
желе, не морају да дају значи одбрану своју тада, што су неки, чини ми 
се то искористили, не могу да се сетим који тачно, али неки од 
осумњичених су се бранили ћутањем. Ангажован је бранилац, у овом 
случају видим да је то Воштић Војислав, мени то ништа не значи, то. И

ВРЗ 03
80



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. новембра 2008. године 

4

што се мене лично тиче, значи ту није било ничег спорног, значи,
бранилац је, колико видим, потписао, значи записник и био је присутан 
његовом саслушању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овом задњем делу тог записника, унели сте 
текст на питање браниоца, адвоката Војислава Во'штића и тако даље,
оптужени негира, каже, није му уопште био присутан бранилац и ја када 
сам га питала везано и за ту констатацију, да је у задњем ставу чак и
одговарао на питања браниоца, он каже није, што би значило да је овај 
текст овде неистинито унет.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Слушајте, најбоље је да Ви саслушате 
адвоката. Значи, ја записник нисам измислио ни у једном делу. Ово 
нисам приметио последњи пасус, али самим тим мислим да то довољно 
говори о томе да је човек био ту присутан. Значи, апсолутно није било 
разлога да сада било шта стављам на питање браниоца адвоката,
једноставно сам могао да ставим на питање овлашћеног службеног лица,
али претпостављам да је адвокат у питању. Значи, бранилац има право 
да поставља питања, да би разјаснио неке чињенице, околности које 
мисли да су битне. Наравно, да то утиче на одбрану осумњиченог, не на 
његову кривицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, да ли сте након саслушања,
дали оптуженом да прочита овај, у то време осуњиченом, дали да 
прочита овај записник?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да, наравно. Записник је састављен у
присуству осуњиченог, односно сада оптуженог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се наглас диктира?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Наглас се диктира записник, и у сваком 
тренутку осумњичени, значи, може да изрази неслагање са садржином 
записника. Након тога, записник док се још увек налази у рачунару,
прочита, чисто да не би прошао папир, да кажем. Када се записник 
одштампа, значи записник се даје осумњиченом, записник се даје 
браниоцу и они читају, значи тај записник. У случају да имају 
примедбе, уносе се примедбе, значи у записник, садржину записника, а
након тога се потписује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У случају овог другог, имате ту и други 
записник о саслушању осумњиченог Зорана Косијера, такође од истог 
датума, од 28. маја 2007. године. Овај оптужени тврди да је диктиран тај 
записник, али да је нешто изостављено приликом тог диктата и да 
нешто што није изјавио, да је унето у записник. Тврди да сте му дали да 
чита, али он је нешто као покушавао да чита и тако даље.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, везано за овог осумњиченог, значи 
ово све што сам рекао малопре, значи важи исто, значи немам шта да 
додам.

ВРЗ 03
80



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. новембра 2008. године 

5

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог истог дана сте испитивали осумњичене 
Петронија Стевановића, Александра Николајидиса и видим да су они 
искористили своје право да се бране ћутањем.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се, али ако имате записнике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ту су ти записници који су у списима. Имају 
ли чланови већа неких питања? Тужилац, неко други, да ли има питање?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Има.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Колега се први јавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, идемо неким редом.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Бранилац Љубана Деветака и других, за Вас 
је то небитно. Суд Вас је по службеној дужности позвао, значи одбрана 
Вас није предложила, а када сте већ ту, ја бих Вас питао, не о томе како 
треба да изгледа саслушавање и испитивање прво у својству грађанина, а
после осумњиченог, које су разлике и тако даље, него, како се то тамо 
ради, пошто сам у једном делу и ја био присутан. Па Вас прво питам, ево 
рецимо, ја немам те записнике, али имам неке друге. Записник о
саслушавању тада грађанина, прво да Вас питам, у ком својству су сви 
ови који су сада оптужени, били позвани те вечери, тог дана, те ноћи?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја ћу да Вам кажем, у својству грађанина.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Могуће.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли је то правило у Вашој служби или је 
ово изнимка?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Зависи од случаја до случаја.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: А зашто, не разумем, каква примедба?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Човек је ту да разјаснимо када је већ дошао.
Немојте да се бојите око технологије, ја врло добро знам технологију, а
знам како се ради.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није ствар у технологији, него је ствар о
ономе шта сведок треба да сведочи данас, значи само на једну једину 
околност, да ли је био присутан ту бранилац, приликом саслушања и.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Погрешно сте разумели, ја сам погрешно 
онда разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разматрамо конкретна ова два записника.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Врло конкретно и овај трећи записник, исто,
исто је записник.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Примедба је само, да ли је бранилац био све 
време присутан за време саслушавања у то време осумњиченог.
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Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Немојте, ако не дозвољавате да се саслуша и
ако он има неку тајну, па не сме да каже, нека се изјасни, нећемо да га 
питамо. То је ствар Ваша, ја не улазим у то. Ја га нисам предлагао.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Колега, примедбе су и на садржину 
записника, не само на присуство адвоката, на текст, просто не можемо 
да испитујемо само, да ли је био Воштић или није, него.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не може се саслушавати полицајац на 
садржину записника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не на садржину, него како је уношено, ко је 
саслушавао, око начина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само у вези овог записника.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ево, само у вези овог записника, што сам ја 
цитирао, Димитријевић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Записника који имамо, који је почео у 17 и 10, 
завршио се у 18 и 35, Драган Бачић.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, сада ме стављате у незгодну позицију, ја 
сам исто ставио ове примедбе, то ће и колегиница сигурно, зато што је 
најкарактеристичнији записник о саслушању Јована Димитријевића у
својству грађанина, па је почело у 15 часова, како пише у записнику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се освртати на друге записнике.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: А завршено у 17 и 30 часова, на страну и по,
каква је то врста саслушања грађанина на страну и по, а после 
осумњиченог, почело у 17 и 30, а завршено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осврните се на ове записнике, које су предмет 
овога.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Само, ево, судија, завршавам, у 18 часова,
значи 30 минута. Шта то значи?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Овако, ја ћу да Вам објасним.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тако је.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: О чему се ради, у конкретном случају.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Значи, не шта је речено.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Добро, ја ћу сада.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не улазим у то, судија.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Што се тиче господина Јована 
Димитријевића, то је човек, колико се сећам неких седамдесетак година,
јел тако?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: 78. 
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: 78, човек је дошао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Није то тај човек.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим, немојте да одговарате на питања,
везано за друга нека испитивања, за друге записнике, то нам није 
интересантно, интересантно су нам ова два записника.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, одбрани јесте, судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја могу да одбијам питања.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Одлично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви постављајте, ја ћу да одбијам.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ево поставио сам то, Ви га одбите, ево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које питање?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Како објашњава сведок да је грађанин Јован 
Димитријевић саслушаван два и по сата, два и тридесет минута на 
страници и по, у својству грађанина, а у својству осумњиченог пола 
сата на четири стране?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, јер се ради о
изјавама грађана, које су издвојене из списа, а и нису предмет данашњег 
испитивања сведока на оспорене записнике.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Судија, нисте ме добро разумели. Ја не 
говорим о садржини записника, ја говорим како је могуће да се утроши 
два и по сата времена да се саслушава грађанин, а осумњечни пола сата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијен је одговор на Ваше питање, да ли 
желите да веће одлучује?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, ја знам како ће веће да одлучи, нема 
потребе да трошимо време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према томе, идемо даље са питањима.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Идемо даље. Ко је све не само овог 
осумњиченог и трађанина, него све, ко је и у ком својству, у ком 
својству сте Ви присуствовали тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Човек је рекао да је присуствовао.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Немојте, није рекао ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као овлашћено службено лице Службе за 
откривање ратних злочина.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, овде, час је записничар, час је овлашћено 
службено лице, ја зато и питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је то час записничар?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: На сваком записнику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тачно.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Јесте, ево га, овај записник који сам ја 
цитирао, записничар Срђан Новковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који записник?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О коме записнику расправљамо?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: О записнику од 07.11.2006. године.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај записник није предмет данашњег 
испитивања и то су записници о испитивању у својству грађанина који 
су издвојени из списа.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, ја питам, у том својству шта је био, не 
садржина, понављам, а у ком својству је био када се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбијен је одговор на то Ваше питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, идем даље, Ви одбијајте. Колико Вас 
је у просторији било службених лица, да ли је за предмет задужено једно 
лице или вас је било осморо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: И каква је технологија испитивања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Када су саслушавани ови људи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Драган Бачић када је саслушаван.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ево Драган Бачић, рецимо.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: У записнику стоји да су тада били 
присутни овлашћена службена лица Срђан Новковић, Милан Васовић,
записничар Гордана Радивојевић, осумњичени Драган Бачић, бранилац 
Воштић Војислав, саветник тужиоца за ратне злочине Милан Бекан, то је 
све.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Господине сведоче, ја знам да читам и видим 
шта пише, ја питам, колико вас је било и испитивало тамо Љубана 
Деветака, када сам ја био, ево, рецимо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја Љубана Деветака нисам саслушавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер су то радила друга службена лица, овај 
сведок није.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, сада ћете ме поколебати да не питам 
више, али ћу ипак питати. Рекли сте начелно, а ја питам конкретно, јесте 
Ви питали у овом записнику, кога сте саслушавали, грађанина, а потом 
осумњиченог, Косијера, за браниоца, па када он није имао име, Ви сте 
ангажовали. Са које листе сте ангажовали, имате ли Ви такву листу 
тамо?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Наравно.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Можете ли да нам доставите ту листу да 
видимо да ли сте по реду одабрали браниоца.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Овако, мораћете да тражите листу од 
Службе за откривање ратних злочина, ја више не радим у тој служби,
значи затражите званично, претпостављам да ће Вам доставити.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нисам најбоље разумео, али ја питам Вас, Ви 
сте ангажовали браниоца, не.
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Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Слушајте, питате ме за листу, значи ја 
Вам кажем, адвокат се налази на листи бранилаца. Уколико хоћете 
листу, тражите службеним путем.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сви су на листи, ја питам, одакле баш тај, да 
ли је био први на реду,то хоћу да питам?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не знам да ли је био први на реду.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ко то одлучује, Ви, извините што питам?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту листу може да тражи суд ако буде сматрао, а
Ви ако сматрате, можете да идете тамо да тражите ту листу.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нећу ја, судија, баш ме брига, ја говорим о
поштеном приступу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према томе, то није питање за овог сведока.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Зашто је дошао сведок да искористимо то,
врше се злоупотребе, а Ви треба да будете заинтересовани за то. Али ако 
нисте, баш ме брига. Може колега Воштић свуда да буде 'по службеној 
дужности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако сматрате да негде има неких злоупотреба,
обратите се.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, заиста ме не интересује, ја само питам,
да ли Ви знате, ако не знате, ником ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље са питањима.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Колега, да ли Ви имате нешто против, ја ћу 
да седнем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се овамо, немате шта да дискутујете.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, има примедбе неке, али гласно нека 
каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим да не дискутујете, него да завршите 
са Вашим питањима.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да, судија, ево нећу да одуговлачим. Е сада,
Ви сте нас изненадили са груписањем питања која су дозвољена, а која 
су недозвољена. Ја сам мислио да искористимо прилику, ретко имамо ту 
прилику, бар ми браниоци, да из предкривичног поступка саслушамо 
неког у својству сведока, о томе како се радило, а ја Вам тврдим да се 
ради наопако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ту прилику овде добити нећете, имамо 
предмет, два оспорена записника, суд је по службеној дужности звао 
сведока и можете да се оријентишете на то.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Могу ли да подсетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У конкретном случају.
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Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Могу ли да подсетим сведока на један допис 
тужиоца којим се усмерава, усмеравају питања и групишу, а посебно на 
које личности или не?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да подсетите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Али то је у списима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Судија, Ви сте мало изненађени, ја се 
извињавам, заиста се извињавам, па реците, ја одмах седам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, ја сам рекла шта је предмет испитивања 
овог сведока данас.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Зашто сте га звали онда, Ви сте то 
прочитали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо због тога.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да потврдите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два записника имамо, Ваш клијент је оспорио 
да није био присутан бранилац, човек тврди да јесте, звали смо сведока.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: А како тврди да јесте, како, како пише ту?
Па, ми смо знали и пре тога да пише ту. Како тврди? Дакле, дошли смо 
до закључка да ови који су оспоравали, то лажу, кажите слободно, лажу 
и готово и нека иде човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље са питањима конкретна.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли ван оквира тог не дозвољавате 
питања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ван оквира овога што смо звали сведока.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Молим одлуку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада нећемо да расправљамо о деловању 
Службе за откривање ратних злочина.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не, апострофира се Љубан Деветак и они 
тако воде поступак, то је суштина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О томе нећемо да расправљамо.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, хоћемо, неко ће расправљати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете Ви на неком другом месту, овде нећемо.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не на другом, нема места другог, него ово,
ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим да се не расправљате са мном.
Одузећемо Вам реч ако будете даље се настављали. Да ли Ви то хоћете 
са мном.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви хоћете да се свађате са мном?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нећете, концентришите се на ова питања,
Ви сведока предлагали нисте, суд га је довео по службеној дужности.
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Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ви га испитајте, ја ништа онда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сада хоћете нешто да расправљате друго,
што није тема овога.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, али службено је лице, па је користило 
ове белешке, зато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, идемо даље.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Тражим одлуку већа и одмах седам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези чега тражите одлуку већа?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да немам права да постављам питања мимо 
ова два записника које сте цитирали.

Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

ОДБИЈА СЕ приговор браниоца окривљеног.

Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Видим да сте једногласни били, хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, изволите.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан, адвокат Градимир Налић,
бранилац окривљеног Милана Радојчића. Реците ми, господине 
Новковићу, Ви сте нам изнели овде садржину записника и ко је био 
присутан. Да ли је адвокат по службеној дужности Војислав Воштић био 
присутан сво време испитивања?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: То већ треба да питате господина 
Воштића, што се мене тиче, ја нисам приметио да је он фалио, значи,
могуће да је у неком тренутку изашао, на пример, до тоалета, било шта,
значи, ја нисам приметио да је он својим изостанком, значи, или 
успоравао рад или да једноставно није био присутан дуже, значи, заиста 
не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Господине Новковићу, ја Вас не питам за 
излазак његов до тоалета или за краће одсуство, о томе се у записнику 
сачини белешка па се сачека. Претпостављам, пошто таквих бележака 
нема, да он није излазио за време испитивања.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: И ја исто претпостављам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли Ви значи тврдите да је он био 
присутан сво време испитивања ту?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, опет Вам понављам, значи, могуће да 
је човек излазио на кратко, до тоалета.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Само кратко, значи ако је то било, то нисте 
убележили, немам ништа против, само ми реците, да ли је излазио 
можда?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Колико се ја сећам, не.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Али мораћете њега да питате.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, молим Вас, да ли се уписује 
улазак и излазак свих странака, укључујући и адвокате у просторији у
којој Ви вршите Ваш посао, мислим на улазу доле да:
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Мислим да се уписује.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, молим Вас, где Ви сада радите,
ако то није службена тајна?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Радим исто у другој јединици 
Министарства.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли радите можда у Управи за борбу 
против организованог криминала?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Та управа више не постоји, радим у
Служби за борбу против организованог криминала.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Служби, да. Да ли Вам је познато да је у
време у које сте Ви уписали овде да је био присутан адвокат Воштић, да 
ли је он можда био на испитивању неког другог окривљеног, у Служби 
за борбу против организованог криминала, да ли Вам је то познато?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није Вам познато. Добро, реците ми, молим 
Вас, овај, у колико сати је потписан овај записник? Да ли је потписан у
време које Ви, које Ви наводите у записнику?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Претпостављам да је тако.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли претпостављате или тврдите да је 
тако?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се тачног времена, на основу 
овога што пише у записнику.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли да схватимо да се Вама повремено 
деси у Вашој служби да стоји једно време, а да друго овај време је 
уствари било време потписивања, па Ви због тога допуштате такву 
могућност? Можда се не сећате да ли је то било тако, ако сте то 
потписали?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се због тога, што се то 
дешавало пре годину и по дана, значи не могу.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Знате ли Ви, господине Новковићу, на 
околности ког догађаја и када се тај догађај десио када сте испитивали 
ова лица?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Знам.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Када се десило то, где се тај догађај десио?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Октобар 1991. године.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте млад човека, Ви се не сећате шта је 
било пре годину и по дана, како онда објашњавате да је овако детаљан 
исказ дао, рецимо, Бачић код Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се упуштате у садржину, ја Вас 
молим.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја ништа о садржини рекао нисам, ја сам 
рекао само да је детаљан исказ, не разумем шта онда, каква је улога овде 
сведока, он свакако неће себе да терети.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Можда је то за њега био битан догађај,
јер такве ствари остају урезене у сећању. Ја саслушаван годишње сто 
лица, тако да ако би се сећао сваког појединачно.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте саслушавали неко лице које је 
осумњичено за извршење неког кривичног дела старијег од десет година 
пре овог догађаја?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Јесам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Много лица таквих?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Претпостављам више него Ви.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, а кажите ми, овај, још једну ствар.
Какво је здравствено стање било осумњиченог Бачића када сте Ви 
узимали од њега исказ?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, нисам приметио да је имао 
здравствених проблема. Колико се сећам, човек је имао неких 
здравствених проблема, али раније, значи у смислу да је можда имао 
мождани удар неки лакши или тако нешто слично. Мислим да једну ногу 
или руку нешто вуче, или тако нешто.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А за време тог испитивања, Ви се не сећате 
да Вам се он пожалио на лоше стање, на?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, у смислу да не може да се саслушање 
обави, ништа специјално.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите ми, господине Новковићу, да ли сте 
Ви или неко од Ваших колега више пута тога дана са службеног или 
неког од Ваших телефона звали адвоката Воштића?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Мислим да ја ниједног адвоката нисам 
звао тог дана.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли Вам је познато, ко је звао адвоката 
Воштића?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, подела после је била таква да су 
били одређени људи који ће саслушавати осумњичене, људи који ће 
ангажовати браниоце, људи који ће одвозити осумњичене.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Знате ли, ко је тада био задужен за 
ангажовање бранилаца?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не знате, не можете да се сетите или не 
знате просто?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите ми, молим Вас, да ли сте Ви 
окривљеном Бачићу показивали некакве исказе, туђе исказе за време 
Вашег испитивања окривљеног, осумњиченог?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се, не могу да се сетим.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли су ти искази којих се вероватно не 
сећате, али просто ја предочавам овде, ако суд дозволи, да је Бачић рекао 
или Косијер, нисам сигуран тачно, да не тражим сада, али један свакако,
да су поједини делови исказа били подвлачени флуоресцентним жутим и
зеленим маркерима, претпостављам?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не разумем питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем ни ја.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Један од ова два окривљена, ако ми дате 
времена, потражићу, рећи ћу Вам тачно који је, у свом исказу рекао да 
му је полиција предочавала нечије туђе исказе, који су били болдирани 
неким флуоресцентним овај ево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се не односи на конкретно Драгана Бачића,
него на Зорана Косијера.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, то се односи на Драгана Бачића, његов 
исказ са претреса, овај, по транскрипту, значи више пута су, што кажете 
Ви, изјаве, «те изјаве ми показивали, а што је највећа фора, другачије, те 
једном било жутом флуоресцентном па једном црвеном»; значи то је 
његов исказ. Ја питам, да ли је показивао он или неко од његових колега 
Бачићу нечије исказе, подвучене, сингиром жутим или зеленим, сећате 
ли се тога?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, не сећам се.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А где се налази спис Ваш, Ваша копија 
списа предмета и службена?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја немам своју копију,
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Односно, службена постоји, претпостављам 
ко је оперативни радник задужен конкренто био за то лице?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Постоји архива у Служби за откривање 
ратних злочина.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, ја ћу да предложим суду касније да 
се из архиве прибави тај њихов примерак, да видимо, да ли су нешто 
подвлачили, жуто, зелено и тако даље, у неким изјавама. Реците ми,
молим Вас, да ли сте у току узимања исказа, Ви или неко од Ваших 
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колега сугерисали одговоре на нека питања или начин на који треба да 
одговоре?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте? Да ли сте сугерисали овај, да се 
уместо Крагујевчана унесу Ваљевци у исказ?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите ми, да ли Вам је познато, да ли је 
адвокат Воштић дошао у Ваше просторије поново негде у вечерњим 
часовима после 9 и по ком послу?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, молим Вас, да ли се сећате,
стручни сарадник који је био присутан из канцеларије специјалног 
тужиоца за ратне злочине, да ли је он постављао нека питања неком од 
осумњичених?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Мислим да није, али то ћете морати 
њега да питате.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, ја Вас питам, да ли се сећате, да ли је он 
постављао питања?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја мислим да није, не сећам се.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хвала. Реците ми, да ли је тај исти 
стручни сарадник, ако га се сећате, био присутан у свим овим Вашим 
испитивањима?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Што се тиче ова два испитивања, јесте.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А реците ми, молим Вас, просто ја нећу да 
Вас питам за мишљење, него хоћу да Вас питам за праксу, да ли је по 
Вашем искуству, пошто кажете имате много више искуства у
испитивању од мене, да ли, овај, је по Вашем искуству то овако 
нормално да се за поступак који се води за ратни злочин, тужилац не 
појављује пред полицијом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја нисам разумео, судија, ако хоћете могу 
да образложим зашто сам то тако питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да образложите.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер из Законика о кривичном поступку чл.226. 
став 9 каже да тужилац може присуствовати, а не да мора.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала судија. Овај, ја сам просто желео 
нешто друго да кажем. Тужилац може да присуствује када је нека и не 
мора када је шумска крађа и тако нешто, али када ми судимо у нашој 
земљи овако агилно за ратне злочине, онда стварно је просто 
невероватно да се овај тужилац не појављује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате то да коментаришете.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хоћу да кажем да тај тужилац није питао 
ништа, ни у истрази, овај, сведоке, ваљда му је још од сарадника све 
било јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То онда идите горе, обратите се тужиоцу за 
ратне злочине, ако имате примедби на рад његових заменика.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Када буде слободан.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Немам ја примедбе на рад његових 
заменика. Још нешто ћу Вас питати, да ли се по Вашем искуству, често 
појављује овај исти адвокат или ти исти адвокати код Вас као браниоци 
по службеној дужности?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: На кога мислите?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: На господина Воштића. У колико је 
предмета Ваших он био отприлике?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја се не сећам да је било када био 
присутан када сам ја некога саслушавао. Што се осталих тиче, не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не знате, добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, изволите. Колегиница Живановић.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Гордана Живановић, адвокат. Ја бих 
Вас само замолила да ми кажете, да ли сте Ви обављали разговор,
односно испитивање осумњиченог Бачић Драгана?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли сте окривљеном, односно 
осумњиченом пре почетог разговора, усмено саопштили сва његова 
права која је по закону имао у поступку?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да, апсолутно.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Осим овога што је написано у овом 
записнику.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Апсолутно, све.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате, да ли је током 
почетка Вашег испита, адвокат Воштић обавио поверљив разговор са 
Бачићем?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Тога се сећате?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Питате ме за конкретан случај?
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да, да.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Значи, ја Вам кажем уопштено и
начелно. Сви осумњичени су имали право на поверљив разговор, а то се 
ради, то се ради наравно и због њих, а и због себе.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Слажем се, него, питам за конкретан 
случај.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не могу конкретно да Вам причам,
значи.
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Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не можете конкретно за записник да 
ми дате одговор?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не зато што је Драган Бачић у питању,
него зато што Вам кажем, значи, начелно, а Ви из тога извиците 
закључак, значи, сви осумњичени су имали иста права и исту могућност,
сви су имали право на поверљив разговор са браниоцем.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Колико сам ја разумела, данас је по 
предлогу бранилаца, суд по службеној дужности позвао Вас и Вашег 
колегу да сведочите на околности управо ова два конкретна записника.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Мене је суд позвао да сведочим, не 
наводећи у позиву због чега ја долазим овде да сведочим. Значи, ја 
нисам знао због чега долазим да сведочим.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја не желим да постављам више 
питања овом сведоку, али молим да констатујете као моју примедбу,
чињеницу да је данас сведок позван да сведочи на околности два 
конкретна записника, да су му оба та записника о којима је требао да се 
изјашњава, на питања која смо хтели да поставимо, претходно 
предочена и дата у руке да их прочита. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ја ћу конкретно део за Косијеров 
записник, небитно. Због чега, како се зове, пошто је сведок рекао да је 
све урађено по Закону о кривичном поступку, због чега у овом 
записнику нема писана констатација шта се Косијеру ставља на терет и
због чега је осумњичен? Јер Ви овде када прочитате овај почетак 
кажете, ратни злочин. Такво кривично дело има извршење, значи има 
радњу, место, начин извршења кривичног дела. Ни у једном записнику,
откако је почео да се примењује овај Законик о кривичном поступку, у
99% случајева који изађу из станице милиције, би требао суд да стави са 
стране и да их не користи. Значи, Ви када прочитате овај записник, каже,
усмено му је саопштено, шта му је то усмено саопштено? Значи, ја 
кажем због чега није писмено унето, значи, да се Косијеру ставља на 
терет да је дана 1991.. године, 10. октобра, убио Перу Перића у селу 
Ловас. Након тога, он обавља разговор и даје исказ. То нећете видети ни 
у једном записнику у нашем судству, односно у полицији. То би исто 
било када бих ја дошао и рекао окривљеном, ево тужилац је ставио 
захтев за спровођење истраге, па усмено Вам је саопштено да сте убили 
Перу Перића, хајте, изјасните се. Шта то значи усмено? Због чега није 
писмена констатација шта се Косијеру конкретно ставља на терет, а то 
Законик о кривичном поступку налаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, у вези овога, изјасните се, да ли то 
усмено Ви њима кажете а у записнику не констатујете?
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Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, баш онако како је и господин 
адвокат рекао, значи усмено се саопштава и то и стоји констатовано овде 
у записнику, господин адвокат је рекао да у 99% случајева то је тако.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Али, ја када прочитам, ево судија када 
прочита тај записник, она не види шта се осумњиченом, Ви као 
полиција, односно значи Ви као полиција, оперативним радом дошли до 
неког сазнања и стављате неком нешто на терет. Суд када то прочита, он 
не зна шта се Косијеру ставља на терет. Он може да прича доживљаје из 
1991. године, шта је он то радио, а затим тужилац да из тога извуче 
закључак, тако што ове дрогоше када ухвате, онда им ставе по једно 
педесет кривичних дела и кажу,они су признали. А шта су признали, то 
је исто слично као и овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Значи, због чега писмено није унета 
констатација шта се ставља на терет свим осумњичениам, ето само то.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, немам шта друго да кажем, рекао 
сам, значи, то је тако, то је чињенично стање, ништа друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље питања, изволите, адвокат 
Бранислава Фурјановић. Да ли је микрофон укључен?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да, укључен је. Да ли је 
саслушању осумњиченог Косијер Зорана присуствовао саветник 
тужиоца за ратне злочине Милан Бекан?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, већ сам рекао, да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ја сам конкретно значи питала,
то што сте рекли «већ сам рекао»,  конкретно сам поставила питање, за 
саслушање осумњиченог Косијер Зорана?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Пошто имате записник пред 
собом, због чега саветник тужиоца за ратне злочине Милан Бекан није 
потписао записник а изјавили сте да је присуствовао?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не знам, не могу да се сетим, могуће да 
је напустио у неком тренутку саслушање.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је по ЗКП-у дозвољено да 
осим тужиоца или заменика тужиоца за ратне злочине, присуствује и
саветник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да сам имала 
примедбу приликом читања записника, да је унето у записник више 
пута да је осумњичени Косијер Зоран изјавио да су притоврени хрватски 
цивили вођени на минско поље као живи штит и да сте ме питали, да ли 
да се то избрише из записника или да остане, или да се констатује да је 
моја примедба?
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Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се тога.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате да сам ја изјавила 
да се то избрише из записника, након чега је избрисано?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога нема у записнику, према томе.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате да је осумњичени 
Косијер Зоран прочитао записник?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се, значи записник је или 
прочитао или му је прочитан, а сигурно сам да сте га и Ви прочитали.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате да сам га ја 
прочитала?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Па, требали сте.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је то констатовано у
записнику?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Да ли сте Ви прочитали записник?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Констатовано је да је записник прочитао 
осумњичени, осумњичени даје изјаву ваљда.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да сам ја 
тражила од осумњиченог да прочита записник и да он није хтео да га 
прочита?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате да је осумњичени 
захтевао од мене да не пишем жалбу на решење о задржавању?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Нисам чула.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У реду, хвала, немам више 
питања.
Адв. МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ: Окривљени Димитријевић би хтео да 
постави питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Димитријевић? Миодраг?
Адв. МИОДРАГ ПЛАНОЈЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Димитријевић Миодраг, онај о
коме сте почели да причате као 69-годишњака. Овај, обзиром да ја 
стварно нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само преко суда, питања, господине 
Димитријевићу.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда питања, значи не обраћате се 
директно сведоку, него преко суда.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, обзиром 
да ја стварно нисам знао, стварно нисам знао ко присуствује овоме и
зашто долази, стварно нисам знао, заклињем се да нисам знао, овај, ја 
хтео бих да искористим уколико дозвољавате, да ја 'поставим неколико 
питања господину Новковићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, али преко суда, да питате.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Преко суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање и суд ће онда рећи сведоку да 
ли да одговори или не.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се сећа када су ме и у ком 
својству и где позвали на саслушање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од каквог је то значаја за ово због чега смо ми 
данас позвали сведока? Ви сте били у полицији, рекли сте да ћете да се 
браните ћутањем. Ваш је господин Васовић и Срђан Новковић су радили 
на томе. Овде је констатовано да се Ви браните ћутањем и ту је 
завршена прича што се тиче Вас. Уколико имате неких питања везано за 
ова два записника, изволите.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Значи, за мене ништа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево записник Ваш из полиције од 28. маја 2007. 
године, где се коистатује да се браните ћутањем и не знам шта сада 
хоћете да питате сведока.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хоћу да га питам то, да ли се сећа 
да ми је у току саслушања подместио, поднео под нос неко наређење са 
којим се ја одређујем да будем координатор неки тамо за не знам ни ја 
која борбена дејства и да ми је после десет секунди то наређење извукао 
и да тог наређења више нигде нема, ни у списима, нити било где, а то је 
била копија тог наређења. Да ли се тога сећате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, реците.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не сећате се? Свака Вам част,
свака Вам част. Да ли се сећате како сам ја реаговао када сте ми 
саопштили оно што се, врло симптоматично?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, на конкретне 
записнике.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се сећате ко је био службени 
бранилац мој тада?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не сећате се?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Могу ли га подсетити?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор, Ваш записник је потпуно 
неспоран. Бранили сте се ћутањем. И од каквог значаја, нису та Ваша 
питања сада за ово за шта смо ми звали сведока.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је уопште био присутан 
тада, бранилац неки кога сте Ви одредили по службеној дужности?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Приликом саслушања, сигурно јесте. Не 
знам, ако ми покажете записник, саслушавано је тада десет, дванаест 
лица, ако Ви мислите да сам ја све упамтио, што сам малопре рекао,
значи заиста, не знам. Сећам се Вас.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Сећате се мене?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Вас се сећам.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, свака част и на томе да се 
сећате мене. Овај, да ли се сећате, да сте наручили и наложили тамо да 
тамо дође тужилац и да ме тамо саслушава?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја не налажем тужиоцу било шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да одговарате на питање, уопште се 
не односи на ова два записника.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим? Добро. Да ли се сећате, да 
ли се сећате и да ли сте били у просторији ту, када сам ја прешао у другу 
просторију тамо, овај,где је компјутер тамо, где је она госпођа, она, мало 
елегантно попуњена и не знам ни ја ко је све тамо био, да ли се сећате 
разговора, неслужбеног разговора, између мене и господина тужиоца?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Питајте тужиоца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу, имате ли питања на 
конкретна два оспорена записника.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо, видим на шта 
је усмерено, не треба ми ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш записник је брани се ћутањем и ту је 
завршена прича. Сва та Ваша питања су сувишна. Изволите Бачићу.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Добар дан, господине Новковићу, окривљени 
Бачић Драган.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда постављајте питања.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Ви сте казали да је мој бранилац Воштић нон-
стоп био присутан. И ја Вас, сада Вам кажем, питам Вас, не кажем сада 
директно, али сматрам, мислим, да сте га Ви звали, рекао је «за десет 
минута, за пола сата, за сат времена ће доћи»; па је дошао једном 
приликом, не знам отприлике од колико сати, да ли три, четири, пет, то 
ми није важно, важно ми је, али и онда као има неки случај у Макишу,
па је морао да иде. Па је касније дошао када смо ми разговарали ово. Да 
ли се тога сећате?
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Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, не сећам се.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Значи, не сећате се да се, значи тврдите да је он 
нон-стоп био ту?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не тврдим, не сећам се да ли је излазио 
или није излазио.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Мислим, извините што Вас то питам, али 
морам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени је иначе тврдио да је његов адвокат 
дошао тек у 10, 11 увече, оптужени Драган Бачић, а да уопште није био 
присутан његовом испитивању.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Ја мислим да смо сви у 10, 11. били кући.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Ја сам, поштовани суче, рекао да ми је пао мрак 
на очи када су ми рекли да сам оптужен и не сећам се, да ли је девет,
десет, једанаест, причитао сам да сам дао изјаву у 6,15 поподне, значи, ја 
се тог момента не сећам, значи, али хоћу да Вам кажем, да мој бранилац 
није био, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате питање?
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Друго питање, да ли сте га ви звали, не тврдим 
сада директно Ви, али звали, ја мислим, ако грешим, подсетите ме,
значи, звали сте га, он само се јављао, «за десет, петнаест, двадесет 
минута, долазим за сат времена». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање, господине Бачићу, слушали смо то што 
сте причали.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Да ли сте звали мог адвоката Воштића?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Рекао сам малопре, значи не сећам се,
значи ја се не сећам уопште да сам телефоном и звао, значи, било кога,
да сам ја ангажовао неког браниоца или, заиста мислим да то није било,. 
да ја то нисам радио, дакле, ја сам саслушавао осумњичене.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Могу? Значи, из те просторије где сам ја 
саслушаван, звао га је, кажем, можда грешим, али, значи, на питање када 
је мој адвокат дошао, значи, други пут, пошто је имао важну обавезу у
Макишу, други пут, значи дао Вам је неки документ и ја сам потписао.
Значи, ја нисам знао шта сам потписао, зато што, рекао сам, и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бачићу питање, знате ли шта значи 
питање? То што Ви причате, ми смо слушали. Питање за овог сведока.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Да ли сам ја иједног момента споменуо да је 
био са мном у групи, рекао сам, «Сајџија», «Јоца»; да ли сам «Јоцу»
споменуо иједном?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може на садржај да се испитује.
Опт. ДРАГАН БАЧИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. А Косијер има питања, изволите.
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Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан, моје поштовање, Срђане. Имам пар 
питања за господина Новковића. Да ли се сећате, 28. маја, у колико сам 
се часова јавио у Кнеза Милоша улицу, код Вас у Министарству?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се тачно.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли могу да подсетим сведока?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушали смо Вашу одбрану, Ви питајте сада 
њега даље, а после можете да имате примедбу на оно што је изјавио.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не, подсетио бих га само да сам у 10, а у 12 
сам имао заказано да се јавим у Министарство.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Хоћете да кажете да сте дошли раније?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Два сата раније, да.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Могуће.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли се сећате да сте ми у 12 часова, када сам,
отишао сам на доручак и када сам се вратио, да сте ми рекли да не 
напуштам више зграду?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, не сећам се. Да ли сте били у
канцеларији?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не, доле на пријавници.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се тога, стварно не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро. Да ли се сећате, ко је дошао од 
бранилаца мени када сте позвали браниоца?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли је била Бранислава Фурјановић?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: С обзиром на овај записник,
претпостављам, ту госпођу стварно не познајем.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: А да није био можда пре тога још један 
бранилац?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не знам, не сећам се.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли се сећате, у току испитивања да сте када 
смо причали у вези минскога поља, када сам ја говорио да сам одвезао 
рањенике са камионом, да сте ми стално предочавали да је цивилни 
камион и возио га Воркапић, а Ви сте ми говорили стално да је војни 
камион «петнаестица»? 
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не, не сећам се тога.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не сећате се тога?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се тога.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли се сећате, у каквом сам ја здравственом 
стању био тада, с обзиром да сте имали јако лепе људске односе за 
време истраге?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Јесте, имаћемо их и даље.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Апсолутно, ја немам ништа.
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Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Није само са Вама био случај, него и са 
осталима. Што се Вас тиче, ја сам видео да сте Ви узнемирени и да све 
ово што Вам се дешавало, јако Вам је тешко падало. Оно чега се сећам,
то је прича о кћеркици, малолетној.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да имала је убод иглом.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: То је то. Ваше здравствено стање је било 
апсолутно нормално, у смислу да сте могли нормално да разговарате, јер 
нико ко дође на саслушање, не осећа се баш понајбоље, значи сви су 
узнемирени, као што сам ја на пример сада.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да. Да ли се сећате да сте ме пар пута питали,
«Зоране, јел можете да издржите; с обзиром на Ваше здравствено 
стање», после сте упознати из ранијих наших прича, да сам болестан и.
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се да сам са тобом причао,
значи, ја кажем, не могу појединачно за сваког шта сам са сваким 
разговарао. Значи, Вама је то можда упечатљиво зато што сте Ви са 
мном разговарали. Ја сам имао још неколико странака, значи стварно,
конкретно тога не могу да се сетим.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не сећате се да ми је било лоше, да смо Ви и
ја, како се зове, Ваш колега, он се ваљда недељу дана после мог 
хапшења хтео да ожени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Косијер, имате ли још нешто 
конкретно да питате?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Имам, да господина Новковића подсетим на,
пошто не знам име тог колеге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обраћајте се преко суда господину Новковићу.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, да смо сели у једну просторију где сте 
ми донели воде да пијем, било ми је позлило, с обзиром да сам био дуго 
без терапије?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Не сећам се, заиста, могуће је, значи 
могуће је, кажем, сећам се, на пример, господина Димитријевића, да је 
њему било лоше, значи, баш оно, а Вас, чини ми се да сте били, кажем,
узнемирени, али сасвим нормални и способни да се сачини та службена 
белешка.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли се сећате, како сте ми саопштили да ме 
лишавате слободе и рекли сте онако пријатељски, «Зоране, жао ми је»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од каквог је то значаја, молим Вас, одбија се 
одговор на ово питање.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте тврдили да су изостављени неки, да је 
овде унето нешто што није издиктирано када сте Ви слушали. Да ли 
имате на те околности неко питање и идемо даље, ако немате.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Имам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Колега што је куцао записник, седео до 
прозора, ја не знам како се зове, да ли се сећате да ме је и он испитивао,
да сте ме, чак, штавише, мање Ви испитивали него он?
Сведок СРЂАН НОВКОВИЋ: Слушајте, ако је колега био ту као 
овлашћено службено лице, могуће, значи, због тога смо нас двојица ту,
да када један застане или се умори, да други настави испитивање,
саслушање, значи, могуће је, нас двојица смо равноправни, апсолутно 
приликом саслушавања, у смислу да и један и други можемо да 
постављамо питања, зависи од нашег договора.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нема више нико. Хвала Вам господине,
можете да идете. Сведок Милан Васовић.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Судија, могу ли једну примедбу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја милсим да је колегиница изнела ту 
примедбу, али ја ћу бити конкретнији. Дакле, наочиглед суда, а и свих 
присутних, сведок приликом давања одговора се служио белешкама и
записницима, тако да није ништа друго одговорио, ни на Ваше, ни на 
друга питања, осим онога што је прочитао у записнику.Мислим да је 
тако се превртало лист за листом, да се, чуће се и у транскрипту. Само 
да се констатује, ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема никаквих проблема, ја сам на почетку 
констатовала да се сведоку предаје записник. Сведок који испитује на 
хиљаде лица, сада тражимо да се сети конкретно, предочимо му тај 
записник и сведок се изјашњава.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да, али он се изјашњавао у својству сведока,
колико ја знам, ако није нешто промењено, сведок не може да се користи 
белешкама приликом одговора.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, ја само хоћу то да се констатује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, констатовано, унето је.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ви да констатујете, ја сам одмах констатовао,
само Ви као суд, да ли је било тако или није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унето је кроз транскрипт, господине Крстићу,
шта сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Пре него што уђе следећи 
сведок, ја сам заборавила да кажем, након завршетка постављених 
питања, имам две примедбе на, овај, на предочавање, овај, на које 
околности треба сведок Срђан Новковић да се саслуша, па сте рекли 
сведоку да је окривљени Косијер Зоран изјавио да је нешто из записника 
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изостављено, а нешто није унето, што није тачно. Окривљени је тврдио 
да је у записник унето нешто што није изјавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу је била његова одбрана и тако је 
предочено.. 
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: И друго, што се тиче читања 
записника, Ви сте сведоку рекли да је он изјавио да је он као нешто 
читао. А окривљени је изјавио да он записник није читао. Толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјавио је на једном делу, да је прочитао, па 
онда није прочитао, па тако, тако је унето у транскрипту, ако баш 
хоћете.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Добро, то су моје примедбе,
нисам читала записник пошто нисмо добили транскрипте, али сам тако 
запамтила да је изјавио да није прочитао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјавио је прочитао, па није прочитао, тако 
нешто је ту мењао.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ја сам сведоку и поставила 
питање, јер знам да окривљени записник није прочитао, није могао да 
изјави да је као нешто читао, када га није прочитао. Не, у том смислу је 
и моја примедба, јер сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећете у транскрипту шта је Ваш клијент 
изјављивао, да сада не тражимо, али је рекао прочитао, па онда је рекао,
није прочитао.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ја сам само имала примедбу да је 
председник већа рекла сведоку – он је као нешто читао, што се тиче 
записника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уосталом, видећете у транскрипту, шта је Ваш 
клијент изјавио. Изволите, сведок Милан Васовић.

СВЕДОК МИЛАН ВАСОВИЋ 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име оца?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Симион.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Полицијски службеник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са станом?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: У Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења, место рођења?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: 19. март 1970. године, Београд.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са оптуженима из овог предмета нисте у
сродству?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте у завади?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не.

Сведок Милан Васовић, од оца Симиона, по занимању 
полицијски службеник, са станом у Београду, рођен 19. марта 1970. 
године у Београду, није у сродству, није у завади са оптуженима.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок, као сведок сте 
дужни истину да говорите. Давање лажног исказа је кривично дело. Пре 
него што кренете да сведочите, прочитаћете тај текст заклетве који стоји 
испред Вас.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато, нећу прећутати.

Опоменут, упозорен, а након полагања заклетве, изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред овим судом се води против четрнаест лица 
поступак због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва у вези дешавања и догађаја у месту Ловас у октобру и
новембру месецу 1991. године. Према подацима у списима предмета, Ви 
сте били једно од овлашћених службених лица који сте узимали 
осумњиченима исказе током предкривичног поступка. С обзиром да су 
двојица оптужених, а у то време осумњичених, Драган Бачић и Зоран 
Косијер, оспорили ове записнике, Драган Бачић тврдећи да му бранилац 
није био присутан током испитивања, Зоран Косијер да је приликом 
диктирања записника издиктирано нешто, односно да није диктиран 
један део, па је после накнадно то нешто убачено, тако он прича, па Вас 
је суд позвао да се изјасните на те околности и с обзиром на број лица 
која Ви тамо испитујете, те суд Вам предочава и један и други записник 
од 28. маја 2007. године, да се у том правцу изјасните, да ли је 
неистинито то што је ту унето.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Само да погледам мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за, рецимо, конкретно, за Драгана 
Бачића, тврди да његов адвокат Војислав Воштић није био присутан, већ 
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да је дошао тек у 10, 11 увече, да уопште није био присутан његовом 
испитивању и да се сходно томе, с обзиром да није био присутан 
бранилац, искористили да уносите нешто, имена неких лица која он није 
изговорио.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Гледам записник који је сачињен тада,
значи, почетак је био у 17 и 10, тако пише, тада је и почето. Значи,
никада, буквално никада нисмо испитивали осумњиченог без адвоката,
браниоца, значи. Уколико није могао да обезбеди браниоца, увек би ми 
позивали браниоца по службеној дужности. Значи господин Воштић се 
овде потписао и када је он дошао, тада је почело да се, почело 
испитивање у својству осумњиченог. Значи никада, буквално никада 
осумњичени није испитан са моје стране да није имао браниоца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези овог другог оптуженог Зорана Косијера?
Он тврди да је то наглас диктиран записник, али да је у том диктату није 
издиктирано нешто што је унето после, он је приметио.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Значи, сваку примедбу коју има било 
бранилац, било осумњичени, уносимо у записник, буквално сваку 
примедбу. Уколико, значи, пружа им се могућност на крају и да 
прочитају и да се исправи, значи и да то буде апсолутно оно што су 
изјавили. Значи, никада се не уноси у записник оно што не кажу или што 
није онако како су они рекли. Даје им се могућност, значи, да то 
исправе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН ПЛАЗИНИЋ: Тај траг о исправљању,
да ли стоји у записнику? Да ли се види из записника шта је исправљено 
у записнику?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, не знам, конкретно у овом предмету.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН ПЛАЗИНИЋ: Па, у принципу?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Уколико се након куцања записника,
зависи од случаја до случаја, некада се унесе одмах примедба и
преформулише оно што је желео да се исправи и наведе се на примедбу 
тог и тог, мења се то и то, јер је рекао тако и тако, а не ово, значи.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН ПЛАЗИНИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, има ли питања?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, ево, што кажу, члан већа ме је понукао 
баш ја да почнем од тог питања, мада пре тога, пре тога да Вас питам, да 
ли сте Ви Васић или Васовић?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Васовић.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Онда у том правцу немам питања. Ја нисам 
срео такав записник где је констатована примедба, па ћу мало детаљније 
да Вас питам конкретно за ове записнике које имате пред собом. Да ли 
је било неких грешака код испитивања, па је речено, па је то све унето,
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или то се дефинитивно да рашчистимо и то, не снима се тамо као и
овде, него је усмено, јел тако?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не снима се, да.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па се уписује оно што сматра онај који води 
записник да треба да унесе, а ако овај има примедбе, да ли се уносе 
примедбе или се одмах застаје, па се уносе примедбе, па се не види то из 
записника, то хоћу да питам?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, значи, прво овако да разјаснимо,
значи, записник када се ради, ту су присутни и овлашћена службена 
лица и осумњичено лице и бранилац. Значи сви уносе своје примедбе 
током испитивања, евентуално уколико има примедби на крају, то се 
дода на крају.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, нисте ме разумели.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Нисам Вас разумео.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Дакле, осумњичени или грађанин, ајде,
свеједно, испитивано лице, каже, нешто прича, а овај, службено лице,
овлашћено тамо уносе, изјавио да у виду штита и тако даље, јел, а он 
каже, чекај, нисам то рекао ја. Да ли сада Ви бришете тај штит или 
уносите његове примедбе, да ли се види то на записнику, то хоћу да 
питам?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, види се оно што је.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Шта се види на записнику?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: На записнику се види оно што је изјавио.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Али он каже, нисам то изјавио, имам 
примедбу, нисам рекао живи штит.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Унесе се његова примедба, унесе се 
његова примедба у записник.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имали смо овде примедбу да то није унето, у
томе је ствар. Да ли се уноси, имате ли иједан записник, не само овај, где 
се то види, да ли сте ме разумели?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не разумем Вас, ја колико сам схватио 
треба да Вам одговорим, за ова два записника, Ви ме сада питате.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, не морате ништа да одговорите, што 
се мене лично тиче. Али ја питам, прдседник већа ме је гурнуо у ту 
идеју да Вас питам и нисте одговорили на његово питање како треба,
дакле, постоји ли уопште могућност.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вас председник већа ништа гурнула у неку 
ситуацију.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, разумео сам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда питајте.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Сјајно питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда постављајте питања.
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Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Да ли постоји, не знам колико година човек 
ради, да ли постоји иједан записник где се види примедба саслушаваног 
лица, исправка, на једном записнику или само изворно оно што пише у
записнику?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је одговорио да се стављају примедбе на 
крају записника.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Има ли такав записник, ја га нисам видео,
зато и питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Какве то сада везе има?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Па, има везе, зато што је то лаж.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, није проблем никакав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате везано за конкретна два записника?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Имам. Колико је службених лица у
просторији када сте испитивали, рецимо, тог Косијера? Не морате да 
гледате у записник, да ли се сећате? Записник смо ми видели колико је.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, што ме онда питате колико је било.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не знам ни ја, зато што сте дошли.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Добро, ево питајте, ако имате нешто 
друго.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не морате да будете љути.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Нисам љут, него кажем Вам, значи овде 
се наводи ко је присутан. Ако пише да су овлашћена службена лица ту,
ту су овлашћена службена лица. Наведени су сви присутни.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Питам, када сте испитивали тамо Косијера,
колико је службених лица било унутра?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Када смо испитивали Косијера, колико се,
мислим, колико се сећам и према записнику је, да смо били само Срђан 
Новковић и ја.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: А када сте испитивали Љубана Деветака, да 
ли се сећате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Зато што их је било осморо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај записник није оспорен, одбијен је одговор 
на то питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ама, све је оспорено што су они радили,
како није оспорено, све. У томе је проблем, судија, па Ви ћете имати 
проблем, не ја. Добро, у реду је, верујте Ви сте, ајде. И само још ово 
питање, видим ја да је узалудан посао, дангубимо само. Могли сте да 
тражите извештај и они напишу ко је био и у записнику пише то и то,
прочитамо и готово, шта ће нам људи овде.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље са питањима.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Идемо даље, дабоме. Да ли сте имали 
приликом испитивања тог лица и прављења тог записника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којег, има два записника?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Под један, Бачића, под два, Косијера, да ли 
сте имали списак адвоката које треба звати по службеној дужности?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Да, наравно, ја конкретно нисам звао, не 
знам, не могу да се сетим ко је звао.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Како онда кажете, «да, наравно»; ако не 
можете да се сетите?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Зато што се увек позивају са списка 
адвокати.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ко позива?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, неко од колега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се према суду, па преко суда.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ви сте службено, господин сведок је 
службено лице и пита Косијера, јел ти треба, сада ниси грађанин, то смо 
разговарали осам сати као грађанин, а сада пола сата да препишемо ово,
као осумњичени, треба ли Вам сведок, треба ли Вам бранилац, да ли је 
питао, јер нема ко други да уђе да пита, он га саслушава, да ли је питао и
ако јесте, па овај одговорио, како је ангажовао колегу Воштића или како 
се зове?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, не могу конкретно да се сетим сада за 
Бачића и за Косијера, али.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: То питамо, зато си дошао.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Морао сам да изађем и да кажем шефу да 
нема осумњичени браниоца, позове се са листе бранилаца који су 
слободни и дођу.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ко позива, службено лице које води или има 
нека служба тамо, а моје даље питање је, да ли та служба има записник,
ту листу и можемо ли да добијемо ту листу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко то да добије, суд не тражи листу.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Одбрана тражи листу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идите тамо па тражите ако Вам треба.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не комуницира одбрана директно, преко 
суда, ми предлажемо да се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у принципу, процедура подразумева да 
понудите да он сам нађе браниоца, па после ангажујете по службеној 
дужности?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Процедура подразумева да уколико има 
свога браниоца, сам позове и сачекамо док не дође његов бранилац,
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лични бранилац, уколико га има. Уколико каже да нема, не обавља се 
разговор, док не дође бранилац по службеној дужности.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ко позива тог браниоца и са које листе, ко 
то води рачуна, да ли он као службено лице пошто испитује, па 
конкретно ја зато и питам, он је ту или је неко други тамо задужен, има 
листу, одакле он зна ко је на реду и тако? На то мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ја кажем још једном, значи, не сећам се 
да ли сам ја лично позвао, али позове неко од колега, значи ако сам ја 
испитивао лице, претпостављам да сам, или сам изашао или сам можда и
ја позвао, ја се стварно не сећам, али се позива са листе званичне коју 
смо добили од Адвокатске коморе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, довољно.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Где та листа стоји, код службеног лица или 
код шефа, код начелника?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, где листа стоји.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, јер је тај Воштић увек дежурни тамо,
судија, овај, колега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, одбија се. Ево последње, да ли сте 
приликом припреме или боље речено, приликом испитивања Косијера и
овај Бачића, имали неке дописе Тужилаштва и да ли сте по тим 
инструкцијама испитивали или се Ви сећате тог догађаја пре десет 
година, седамнаест година, шта је било?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање. По закону,
иначе, радници полиције на захтев Тужилаштва нешто раде.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имате у списима све редом како је кренуло.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја зато и хоћу да прочитам, али судија ми не 
да, да се види како је апосгрофиран Деветак Љубан и други, то је 
суштина. Како сте Ви сазнали?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Суштина је у томе да се ради по захтеву.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Како сте Ви сазнали, молим?. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Суштина је у томе да се ради по захтеву 
тужиоца, тако се и радило.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Јесте, јесте, па слажем се ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је спорно?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ништа није спорно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, одбили смо одговор на то питање.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја зато и тражим одговор што ништа није 
спорно, за мене то уопште није спорно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Крстићу.
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Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Зато што сте Ви статус одредили у
предкривичном поступку свима овима, то је суштина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате шта даље да дискутујете.

Опомиње се адвокат Крстић да настави да поставља питања,
а не да разговара са тужиоцем и осталим учесницима.

Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Нећу више, односно немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Могу судија да почнем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала. Адвокат Градимир Налић, бранилац 
оптуженог Милана Радојчића. Господине Васовићу, реците ми, молим 
Вас, да ли је адвокат Воштић сво време присуствовао саслушању 
Бачића?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ја не могу да се сетим да ли је све време 
био ту, можда је човек изашао до тоалета.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисам мислио на то, да ли је он био 
присутан читавом току саслушања?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Наравно да је био присутан.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, да ли се сећате да ли је неко од 
вас, Ви или неки Ваш колега, да ли је више пута позивао у овом 
критичном времену када је наводно одрађено саслушање, да ли је 
позивао телефоном својим службеним или приватним Воштића?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: То не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли се води евиденција о уласку адвоката 
у зграду као и других лица код Вас као и у другим установама, да ли 
упишу адвоката када уђе?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не знам, ја не водим евиденцију, постоји 
служба.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није Вам познато то, јел тако, није Вам 
познато да ли мора?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Постоји служба која води те послове.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Потписујете ли Ви некакве овај пропуснице 
када лице заврши разговор?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: За која лица мислите?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Било које лице које дође код Вас, а није 
службено лице, запослено у Министарству унутрашњих послова?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ја не знам процедуру. Код нас у служби 
конкретно се није водила.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, ја Вас питам, да ли Ви потписујете када 
Вам дође неко, па изађе од Вас, Ви га отпусите и потпишете му 
пропусницу?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не потписујем.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где се налазе просторије Ваше службе, где 
су се налазиле у време испитивања, ако то није службена тајна?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Мислите моју службу сада или службу у
којој сам тада радио?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Службу у којој сте се налазили у овом 
критичном времену, ја Ваше пословање не испитијем, значи тада где се 
налазила тачно?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Тада се налазила у улици Кнеза Милоша 
101. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја Вас питам да ли може да се уђе у Кнеза 
Милоша 101, а да се не прође рецепција, на рецепцији преда лична 
карта, адвокатска легитимација и остало, то само питам?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не би требало да може.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Хвала, значи, тамо, претпостављате,
можемо да тражимо податке када је Воштић улазио и излазио? Хвала.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ја то не знам, претпостављам да може.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, молим Вас, да ли сте Ви 
окривљеном Бачићу показивали некакве друге папире, изјаве,
документа, било шта, предочавали му то у време испитивања?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се, стварно се не сећам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте Ви у списима које сте добили,
претпостављам, од Тужилаштва када је захтев кренуо овај према Вама,
односно да помогнете, да ли је у папирима који су, да кажем, у Вашем 
предмету, тамо у Министарству унутрашњих послова, да ли тамо има 
неких записника, да ли је у то време било неких записника који су 
подвлачени сигнирима, жутим, плавим, поједине реченице, делови текта 
или тако нешто, да ли се сећате?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Стварно се не сећам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не сећате се, добро. Пошто је тврђено да 
сте предочавали, не Ви, него неко од службених лица, овај, такве 
текстове. Реците ми, какво је било здравствено стање Бачића у време 
испитивања, да ли Вам је познато нешто око тога, сећате ли се?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не сећам се.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А да ли се сећате Косијеровог здравственог 
стања?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не сећам се.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Реците ми, молим Вас, да ли Вам је 
познато да ли је стручни сарадник био присутан сво време, господин 
Бекан, стручни сарадник у Тужилаштву?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Колико се сећам, био је присутан.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми, молим Вас, да ли сте било ком 
од ове двојице окривљеног, Бачић значи и Косијер, било шта сугерисали 
да каже што нису рекли или да унесете било шта што они нису рекли, да 
ли сте то урадили можда?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, наравно.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте уместо Крагујевац, унели Ваљево 
у изјаву Косијера?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не знам о чему причате.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: О томе, одакле је била јединица, значи, он 
каже човек да сте Ви унели нетачно, Ви или Ваш колега, не зна, ни он се 
не сећа ко је тачно уносио.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: На којој је то страни?
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Чега? Значи, тамо је уписано.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Значи, стварно не знам и не бих.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Говоримо о ваљевском одреду, односно 
Ваљевци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте сада везано за садржину, да.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија, ја морам да кажем, уз стварно 
високо поштовање, овде се не ради о томе да ја њега испитујем на 
околности садржине белешке коју је направио, односно записника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда га питајте, да ли је уносио нешто што тај 
човек није изјавио.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ево, управо ја га питам, да ли је уносио 
уместо Ваљево, уносио Крагујевац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека се сведок изјасни.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Уместо Крагујевац уносио Ваљево, он ме 
пита на којој страни. Ево, ја покушавам само да му нађем то, ништа 
друго.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ја сам Вама, значи рекао већ, на 
конкретно питање, питате ме сада и за Ваљево, оно што је изјавио 
осумњичени тада или било грађанин, било осумњичени, небитно, шта 
год да је изјавио, то се уноси у изјаву. Ја нећу сигурно унети нешто што 
није рекао. Никада нисам то уносио.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ми морамо да проверавамо само исказ овде 
и то је циљ овог нашег испитивања, тако да то само молим Вас и да 
схватите. У колико сати увече сте Ви напустили просторије 
Министарства, да ли се сећате тог дана када је Бачић испитиван?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не сећам се.
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је после 9 часова увече у просторије 
у којима сте Ви обављали разговор са Бачићем, долазио адвокат 
Војислав Воштић, овај, да ли Вам је то познато, после 21 час увече тог 
истог дана?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не знам ни када је завршено, када је 
завршено саслушање.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Пише на записнику, чини ми се, у 18 и
нешто.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не знам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Значи Бачић је почео у 5 и 10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У 18 и 35. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: У пет и десет и завршио у пола седам,
значи, три дебеле стране сте га испитали за сат и по. И не сећате се да ли 
је присутан тужилац био, односно његов сарадник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је то рекао.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, нисам рекао да се не сећам, рекао сам 
да, колико се сећам, био је присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је саветник био.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. А реците ми, Ви сте тада радили на 
доста тих случајева. Да ли Вам је познато да је била пракса тужиоца да 
не долази на испитивање код Вас када је у питању ратни злочин?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Углавном није, колико се ја сећам.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Углавном је долазио?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Не, углавном није.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Углавном није била пракса да долази или је 
углавном долазио?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ако формулишете питање, ја ћу Вам 
одговорити.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је пракса била тужиоца да долази по 
Вашем позиву када га обавестите?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Да.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте, добро, хвала. Немам више питања,
хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље изволите. Изволите, адвокат Гордана 
Живановић.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Имам проблем сада, адвокат Гордана 
Живановић. Ја бих Вас молила да ми одговорите, просто технички, ови 
записници које сачињавате у Вашим просторијама када испитујете 
окривљене, да ли су они формуларског типа, да кажем, значи да ли 
имају одређене текстове искуцане претходно, па у њих само убацујете 
податке који Вас интересују за конкретан случај, односно одбрану 
окривљеног или већ шта се дешава?
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Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, први део, значи када је сачињен 
записник, ко је приустан, подаци о осумњиченом су шаблонског типа, а
остало је све произлази као основ испитивања.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ово, значи да рачунамо, да кажем, ово 
прва страна што је, па само додајете имена присутних лица.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не могу да Вам кажем прва страна, значи 
кажем Вам који су делови, значи оно што је.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, кажите ми, молим Вас, да ли је 
текст везан за упозорење окривљеном о његовим правима у поступку, у
складу са законом, осумњиченом, пардон, у складу са његовим правима 
у поступку, већ откуцана на том записнику, па само предочавате 
људима, или сваки пут куцате тај текстм, осумњичени поучен у складу 
са законом, прописима тим и тим, о својим правима и тако даље и тако 
даље?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: То се ради након што се осумњичени 
упозори на све те.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли је он већ откуцан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите да одговори сведок, ако му већ 
поставите питање. Наставите.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Осумњиченом се некада прочита уколико 
је то исто, значи то су ствари које су чланови закона се користе и уносе,
који су потребни, значи, ни то није шаблонског типа, шаблонски је ово 
све што је на почетку, кажем Вам.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Сада ја нисам баш разумела одговор,
ако сте Ви разумели сви остали, ја се онда извињавам, повлачим се.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не знам, кажите ми шта Вама није јасно,
сада у овоме што сам ја рекао.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ако ми дозвољавате, судија, само да 
поновим. Овај први део који се односи на овај текст упозорења, да ли је 
то откуцано већ на записнику, на овом Вашем компјутеру мислим?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Конкретно за овај предмет не знам, за ову 
изјаву не знам.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не, уопште, господине, уопште.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Кажем Вам, само се уносе чланови закона 
који су потребни, а ово остало је такође део обрасца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли иначе сва та упозорења окривљеном 
кажете, осумњиченом?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Наравно, наравно. Значи прво га 
упозоримо, то се онда уноси и то је оно што му се и прочита на крају и
што им се да да прочитају на крају.
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Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, хвала. Будите љубазни па ми 
само кажите, да ли су сва лица која су присутна испитивању 
осумњиченог, дужна да потпишу записник уопште?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Уопште јесу.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли су у конкретном случајевима, за 
које сте данас позвани да сведочите, моје питање прво, окривљени Бачић 
Драган и Косијер Зоран поучени о својим правима у поступку као 
окривљени, да ли су им предочене све последице и друго питање, да ли 
су сва присутна лица која су била на испитивању окривљеног Бачића и
Косијера потписала записник?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Па, не знам, могу да погледам да ли су 
потписали записник.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја Вас питам, да ли се сећате?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не сећате се, хвала.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Али би требало да су потписали.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја опет стављам, судија, примедбу на 
оно што сте Ви већ одговорили, али ја ћу је поновити, значи стављам 
примедбу на чињеницу што су и овом данас саслушаном сведоку 
предочени и дати у руку записници који су предмет његовог данашњег 
сведочења, не због тога што, како Ви кажете, има хиљаду људи па он 
мора да се подсети, јер управо је његова дужност и била данас да 
сведочи на конкретне околности, па ако не зна, да каже не зна и да се ми 
растанемо после пет минута. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Адвокат Фурјановић Бранислава,
бранилац окривљеног Косијер Зорана. Да ли је саслушању осумњиченог 
Косијер Зорана присуствовао саветник тужиоца за ратне злочине Милан 
Бекан?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Ако хоћете да не гледам у записник, ја се 
не сећам, конкретно се не сећам ни господина Косијера, ни господина 
Батића.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Одлично. Пошто се не сећате,
онда не можете ни да се сетите, да ли је био присутан отпочетка до краја 
саслушања?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: За кога питате?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: За Милана Бекана, саветника 
тужиоца за ратне злочине.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Да Вам кажем, значи уколико је господин 
Бекан на записнику, онда је господин Бекан и био, таква је процедура 
била.
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Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ево, ја имам записник пред собом,
у коме је констатовано – записник о саслушању осумњиченог Косијер 
Зорана, присутни су, између осталих, саветник тужиоца за ратне злочине 
Милан Бекан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи питање?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је био присутан или није?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили сте одговор.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Без гледања у записник, да ли је.
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У реду. Да ли је потписао 
записник?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да сам имала 
примедбу на записник о саслушању осумњиченог Косијер Зорана, где је 
унето више пута у записник, да је осумњичени Косијер Зоран изјавио да 
су притворени хрватски цивили вођени на минско поље као живи штит?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да сте ме питали,
да ли да се то избрише из записника или да остане, да се констатује да је 
то моја примедба?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се стварно.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да сам тражила 
да се избрише из записника?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да ли је Косијер 
Зоран прочитао записник?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, да ли сам ја 
прочитала записник?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не, не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате, шта је 
констатовано у записнику, да ли, ко је од нас двоје прочитао записник?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, има ли још питања? Изволите.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан, Зоран Косијер. Имам једно питање 
за господина, да ли се сећа да је он читао записник који?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, да ли се сећа да је он?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да је он читао записник са дисплеја?
Свеодк МИЛАН ВАСОВИЋ: Не сећам се.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не сећате се? Ви се ничега не сећате. Немам 
више питања.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само да направимо пар минута паузу, да 
видим да ли је сведок Воштић дошао, а ако није, онда смо завршили за 
данас. Одмах, само проверите, да не правимо паузу, да одмах идемо, ако 
је дошао у међувремену. Сачекајте само пар минута. Не?

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 11 часова и 30 минута и биће 
настављен дана 

19. новембра 2008. године,
са почетком у 9 часова и 30 минута.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли смо, значи сутра је сведок Илија 
Кресојевић.

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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