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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић 
 пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић 
 ави оптужени и 
 браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених  

Деветака и Девчића, Градимир Налић бранилац оптуженог 
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог Крњајића, 
Бранко Лукић бранилац оптужених Миодрага Димитријевића и 
Влајковића, а на данашњем претресу мењаће и адвокате Ђорђа 
Калања и Димића браниоца оптужених Јосиповића и 
Николајидиса, Гордана Живановић бранилац оптуженог Јована 
Димитријевића, Слободан Живковић бранилац оптужених 
Стојановића и Бачића, Браниласлава Фурјановић бранилац 
оптужених Косијера и Стевановића. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Адвокат Бранкица Мајкић. Судија, ако 
дозволите у пола један ако не завршимо претрес морала бих да напустим 
суђење, мењаће ме колегиница Гордана Живановић. 
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Адвокат Јасмина Живић, само једна исправка чини  
ми се да ме нисте констатовали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо. Добро.  
 
 
 Адвокат Јасмина Живић, бранилац оптуженог Дарка Перића. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колегинице Мајкић изволите, тражили сте у петак 
мене у суду. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да јесам, јер сам се консултовала са колегом у  
вези са другим предметима који се воде пред овим судом везано за 
ограничење по новом ЗКП-у а које се тиче стажа браниоца који могу  да 
поступају пред овим судом, па сам од колега сазнала да су се поједини 
консултовали како да се превазиђе да кажем то ограничење за поступке који 
су у току и какав је став суда начелно јер у другом предмету где је 
постављено то питање судија није донео никакву одлуку опет чекајући 
какав ће став да се заузме с обзиром на фазу у којој се претрес налази па 
сам просто хтела да скренем пажњу да сутра то евентуално не би било не 
знам искоришћено или злоупотребљено с нечије стране и да ћу са Вама 
какво решење овај, какав је Ваш став. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми када сте уписани у именик? 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: 2007. као адвокат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога датума? 
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: 27. октобра. Од 2004. у Адвокатској комори 
ради обављања приправничке праксе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С обзиром на ту ситуацију  Вама по сили закона  
престаје, изгубили сте способност да будете бранилац. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја сам зато хтела Вама да то предочим и да Вас 
просто питам шта даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је адвокат Бранкица Мајкић уписана у 
именик адвоката 27.10.2007.године, сходно чл. 73 ст. 2 ЗКП-а по сили 
закона јој престаје својство браниоца у овом предмету. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада, у овој ситуацији имамо процесни проблем 
данашњи претрес би могао да се одржи евентуално само када би оптужени 
Деветак и Девчић се сложили да их неко брани у овом поступку . Изволите 
господине Деветак. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Оптужени Љубан Деветак. Па ја просто госпођо 
председнице веће, ја сам затечен, тако да не могу ништа да кажем, ево ја 
рецимо бих могао да се сложим да госпођица, госпођа Јасмина Живић која 
ме је и раније бранила да замени данас а јел може госпођица Бранкица да 
остане да буде присутна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, може да остане али нема својство више  
браниоца, значи не може више да Вас брани а евентуално могла би да Вас 
брани адвокат Гордана Живановић, да ли сте сагласни са том варијантом? 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесам, јесам слажем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И исто би требао оптужени Девчић да се 
изјасни. Видим да Вам неки адвокати нешто одмахују главом. Изволите 
господине Девчић. 
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добар дан. Оптужени Девчић. С обзиром на 
озбиљност овог процеса ја се не слажем с тим и морам другачије да 
размишљам, значи морам овај браниоца да решим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Адвокат Бранкица Мајкић је Ваш била 
изабрани бранилац, Ви сада сходно закону  у року од 3 дана обавестите суд 
на који начин сте разрешили ту ситуацију  у противном, суд ће Вам ако то не  
урадите, поставити браниоца по службеној дужности ако разрешите сами ту 
ситуацију имаћете Вашег изабраног другог браниоца. 
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ.  
 

ВР
З 0

38
0



3/5 
 

Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23. јануара 2012. године 

 

Пословни број: К-По2 22/2010. 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да обавестимо пошто је данас успостављена 
видео конференцијска веза са Жупанијским судом у Вуковару. Судија 
Јадранка Курбел. Ево ми смо због измене Закона о кривичном поступку 
данас имамо процесних сметњи да се одржи претрес јер је појединим 
браниоцима престало својство то да буду, па морамо данас одложити 
претрес а већ смо обавештени да су приступили у суд сведоци. 
Судија Жупанијског суда у Вуковару ЈАДРАНКА КУРБЕЛ: Да, приступили 
су сведоци Михаило Сабљак и Славица Антоловић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Славица Антоловић, добро. Ништа онда, главни 
претрес се данас одлаже па ћемо успоставити други пут видео 
конференцијску  везу. Довиђења. Одјављујемо се са Жупанијским судом у 
Вуковару. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес се ПРЕКИДА.  
 
 Следећи главни претрес одређује се на дан: 
 

20. фебруара 2012.године, у 14 часова и 30 минута, судница број 2 
 
 
 Доставити председнику суда предмет ради постављања браниоца 
по службеној дужности оптуженом Љубану Деветаку а оптуженом 
Милану Девчићу наложено да у року од 3 дана суд обавести ког је 
браниоца ангажовао и да достави пуномоћје, у противном њему ће суд 
поставити браниоца по службеној дужности. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сутра немамо онда суђење јер. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  20.фебруара у пола три. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  А који су још следећи дани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 20. фебруара па надаље, видећемо с обзиром на 
ове линкове када можемо, када је слободна та дворана. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  Али није поподне углавном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 20. до 24 значи ти дани. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Али поподне све? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Могу  само једно питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Адвокат Живановић. Видим дали сте 
наредбу да се изнесе предмет председнику  суда ради постављања браниоца 
по службеној дужности окривљеном Деветаку. Да ли при томе мислите на 
мене пошто је то стављено као предлог или је отворена опција? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па мислим, немам шта да мислим то председник ће 
да мисли. 
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Управо сам то само желела да. Знате шта, 
ухватити се у коштац са предметом Љубана Деветака после оволико година 
и заступати га на крају, мислим да је мало један велики залогај. Можда би 
то с моје стране звучало мало неодговорно, просто, то желим да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знам, председник ће да одлучи. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: А не постоји нека нова могућност с обзиром 
да је ово поступак оволико дуго траје, да колегиница Мајкић остане у 
предмету? 
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Судија, извињавам се. Ево ја ћу само да 
добацим. Чули смо да су неки ставови у Вишем суду заузети. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  Јер ми примењујемо нешто ретроактивно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ком Вишем суду? Они немају, то је за организовани. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ:  Па то смо ми нема других. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И за ратне злочине. 
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да су нешто расправљали да су предмети 
који су у току  наставе се тако, за нове важи просто зато што су дуготрајни и 
компликовани и ангажовали су се људи пуно. Чула сам да су нешто 
расправљали. Али добро, ја сам тако чула. Можда сам ја погрешно чула. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ:  Један је закон, нема други 
закон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан. Градимир Налић. Судија, заиста из  
разлога да се доврши овај поступак на један нормалан начин ја бих Вас  
замолио да можда размислите о прелазним одредбама новог закона који 
говори о томе да су радње предузете по оном важећем старом закону  
законите. Под тим радњама између осталог, може да се подразуме и 
пуномоћје које је госпођа Мајкић поднела за Милана Девчића јер она је 
била његов изабрани бранилац и испуњавала је законске услове за то. Мени 
се чини да би уколико би веће уз сагласност евентуално и тужиоца 
размислило пажљиво о овом питању , да би ми могли госпођицу  Мајкић да 
оставимо у предмету као браниоца Милана Девчића, да се одреди бранилац 
Деветаку из редова адвоката који су пратили поступак а ја познајем  
Бранкицу  и знам да ће Бранкица максимално помоћи на одбрани и свог 
првог брањеника, односно свог брањеника првоокривљеног  овде Деветака , 
ономе колеги који се овде прихвати тако да би госпођу Живановић такође 
молио да унапред не одриче овај, одређене услуге да учини овде и већу  и 
окривљенима и сваки други бранилац који уђе као нов на ова врата, овде су 
већ браниоци бременити многим укрштеним одбранама и тако даље, би 
тражио одређено време за припрему одбране у овако комплексном предмету 
па ето то сам хтео као један предлог за који ми се чини да је конструктиван 
и о коме би можда могло да се размисли да вам предложим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сваком случају, овако како закон сада гласи да по 
сили закона престаје да неко буде бранилац према томе, нема ту, ми сада 
можемо да заузимао ставове, да одлучујемо да Бранкица Мајкић остане или 
не остане, али законски текст је такав и шта да радимо, не можемо да 
мењамо закон. А прелазне и завршне одредбе кажу да су до сада предузете 
радње законите. Значи, до сада али за убудуће се примењује нов Закон тако 
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да мислим не можемо значи. Нема ретроактивности неке да се примењују 
оне раније одредбе, то није предвиђено. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Добро, да имамо једном и став око тих ствари 
бар једног већа па. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ето став једног већа, ја мислим да.  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Али то је проблем у свим поступцима, колико 
има младих бранилаца, али шта да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда неко од вас адвоката пред Уставним судом 
покрене оцену уставности.  
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:  Јесте покренута је. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ:  Јесте, у новембру . 
  
 

Довршено у 9,50 часова. 
 
 

ЗАПИСНИЧАР                                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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