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         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
      ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
                 Б Е О Г Р А Д 
 

Пословни број: К-По2 1/2014 

 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 29. јануара 2015. године 
 

 
 
 Председник већа: Добар дан, свима. 
 
 Данас је 29. јануар 2015. године, а ово је рочиште пред Одељењем за ратне 
злочине Вишег суда у Београду, у предмету под бројем К-По2 1/14, иначе по 
оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТРЗ 7/07 од 28. новембра 2007. године, која 
је мењана 12. децембра 2007. године, 28. децембра 2011. године, 23. априла 2012. 
године и последњи пут 02. септембра 2014. године, а против оптужених Милана 
Девчића и осталих, због кривичног дела ратног злочина против цивилног становништва 
из чл,142 став 1 Кривичног закона Савезне Републике Југославије, у саизвршилаштву, у 
вези чл.22 КЗ СРЈ. 
 
 Суд поступа у већу састављеном од чланова већа – судија Мирјане Илић и 
Драгана Мирковића и судије Бојана Мишића, председника већа, а у раду суда учествује 
и записничар Оливера Савић, као и стручни сарадник суда Ивица Јагодић. 
 
 КОНСТАТОВАЋЕМО ко је приступио на претрес. 
 
 Види се само по себи да је приступио: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић, 
 
 -а од оптужених: Милан Девчић, овде, Милан Радојчић, није, Жељко Крњајић, 
присутан, Миодраг Димитријевић, хвала, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав 
Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, 
Петроније Стевановић, Александар Николајидис, није присутан? 
 
 Опт. Зоран Косијер: Чуо сам да је преминуо ноћас. 
 
 Председник већа: Добро, то ћемо, није добро, наравно, него о томе ћемо после 
тога, само да видимо, што се бранилаца тиче ко је приступио, редом како и оптужени 
који су наведени у оптужници, дакле: 
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-адвокат Бранкица Мајкић, за оптуженог Милана Девчића, присутна. 
 
Адв. Бранкица Мајкић: Јављам се и за адвоката Градимира Налића, који је 

овом суду доставио доказ о спречености Милана Радојчића да приступи на данашњи 
претрес. 

 
Председник већа: Дакле, присутна, адвокат Градимир Налић није присутан, 

адвокат Радоје Алексић, присутан, адвокат Лукић Бранко. 
 
Адв. Борис Зорко: За адвоката Бранка Лукића, адвокат Борис Зорко, по 

заменичком пуномоћју. 
 
Председник већа: Адвокат Борис Зорко, по заменичком пуномоћју, добро, за 

двојицу оптужених, је ли тако? Добро, адвокат Живић Јасмина, присутна, адвокат 
Ђорђе Калањ?  

 
Адв. Бранко Димић: Адвокат Бранко Димић, адвокат по заменичком пуномоћју 

за Ђорђа Калања. 
 
Председник већа: Адвокат Гордана Живановић, присутна, адвокат Слободан 

Живковић, присутан, адвокат Здравко Крстић. 
 
Адв. Светислав Бојић: Адвокат Светислав Бојић по заменичком пуномоћју за 

адвоката Крстића. Адвокат Крстић је имао смртни случај, па ме замолио да га мењам. А 
пуномоћје ћу Вам доставити накнадно. 

 
Председник већа: Извините, само да ставимо, адвокат? 
 
Адв. Светислав Бојић: Бојић Светислав. 
 
Председник већа: Светислав Бојић. Неко заменичко пуномоћје или нешто? 
 
Адв. Светислав Бојић: Доставићу у року од два дана. 
 
Председник већа: То је за оптуженог Зорана Косијера. Косијер, да ли Вам је 

познато то, ово? 
 
Опт. Зоран Косијер: Јесте. 
 
Председник већа: Добро, познато, у реду, хвала. 
 
Адвокат Бранислава Фурјановић, за оптуженог Петронија Стевановића. 
 
Адв. Бранислава Фурјановић: Присутна. 
 
Председник већа: Присутна, адвокат Бранко Димић, као што смо рекли. 
 
Такође, присутан је и пуномоћник оштећених, адвокат Марина Кљајић. 
 
Да ли је још неко овде, ван судских позива? Није. 
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Да, што се тиче оптуженог Радојчића, суд је јутрос, тако да кажем, у раним 

јутарњим часовима, обавештен писмено од стране адвоката Градимира Налића да ће он, 
тј.адвокат Градимир Налић на данашњи претрес доћи са закашњењем услед обавеза 
присуства саслушању, испитивању сведока у поступку Јавног тужилаштва, Кти 66/14, 
тако сам схватио, где је окривљени Горан Перчевић, што није важно само по себи, само 
овако наводим, а испитивање тих сведока заказано је за 12 часова и 14 часова, такође, а 
истовремено је овластио адвоката Бранкицу Мајкић, као што сте рекли сада, да у 
својству браниоца оптуженог Милана Радојчића на данашњем претресу, замени. 

 
Истовремено је исти бранилац Милана Радојчића поднео суду поднесак са 

прилозима. Прилози су налаз лекара специјалисте Специјалистичке радиолошке 
ординације за рентген, ултразвук и MSCT из Новог Сада, иначе радиолога доктора 
Стевана Иђушког о овом MSCT прегледу грудног коша Милана Радојчића, рођеног 
1959. године. Овај налаз је иначе од 23. септембра 2014. године, а потом и такође у 
фотокопији налаз и извештај са прегледа, односно бронхоскопије Милана Радојчића 
Института за плућне болести Војводине у Сремској Каменици, са закључком, наравно и 
са  дијагнозом C-34.1 Neoplasma malignum pulmonis, lobi superioris – Cardionoma 
squamosum bronchi, неке врсте карцинома на десном плућном крилу. Овај налаз или 
извештај је од 03. новембра 2014. године. 

 
То је што се тиче оптуженог Радојчића, сада у овом тренутку другооптуженог. 
 
Сазнао сам већ, што се оптуженог Николајидиса тиче, да се десило, шта? Ко о 

томе може нешто да нам каже? 
 
Адв. Бранко Димић: Ја сам његов бранилац, адвокат Бранко Димић. 
 
Председник већа: Изволите. 
 
Адв. Бранко Димић: Адвокат, бранилац по службеној дужности, али заиста 

ништа више осим овога о чему смо ми разговарали испред суднице. Ја сам малопре 
сазнао да је он преминуо, а околности под којима се то десило, не знам, заиста не знам 
ништа и затечен сам потпуно том ситуацијом. 

 
Председник већа: Ово Вам је рекао, претпостављам оптужени Косијер, је ли 

тако? 
 
Адв. Бранко Димић:  Не. 
 
Председник већа: Него? Оптужени Крњајић, је ли тако? Хајте, дођите овде до 

микрофона. Ако сте Ви тај коме је то познато. 
 
Опт. Жељко Крњајић: Добар дан. 
 
Председник већа: Кажите нам, одакле Вам је то познато? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Мене је јутрос око 7 сати позвао Ацин брат Никола и 

рекао да је Ацо ноћас преминуо. 
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Председник већа: Да ли знате нешто више о томе? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Био је двадесет дана у болници и да су га отпустили пре 

два или три дана, да су га донели кући и да је при крају. Ја могу, ја имам број телефона 
доле од тог брата, па хоћете Ви звати или ко. 

 
Председник већа: Од чега, да ли знате? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Молим? 
 
Председник већа: Од чега, да ли знате? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Од чега? 
 
Председник већа: Од чега је преминуо? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Имао је три болести, када је отишао у болницу, а тамо је 

добио још четири, добио је шећер, воду, брух и крв му се згрушавала. Иначе,  сигурно 
је био месец дана и Нову годину је провео у болници у Панчеву, мене је звао сваки дан, 
интересовао се. 

 
Председник већа: Поменули сте неки телефонски број? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Имам доле од његовог рођеног брата. 
 
Председник већа: Где доле? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Па на порти где сам оставио. 
 
Председник већа: У свом телефону? 
 
Опт. Жељко Крњајић: Да. 
 
Председник већа: Па то ће нам сигурно бити потребно. Но, о томе ћемо касније. 
 
Опт. Жељко Крњајић: Добро. 
 
Председник већа: Хвала, можете се вратити.  
 
Можемо констатовати дакле да на претрес нису приступили иначе уредно, лично 

на прошлом рочишту позвани, оптужени Радојчић, као и оптужени Александар 
Николајидис. 

 
А што се тиче бранилаца, да су за сваког од бар присутних оптужених, 

присутни, бар по један, е сада за одбрану оптуженог Косијера, колега, сада то је оно, 
сада ако већ имате заменичко пуномоћје, то би требало, подразумева да сте у стању да 
вршите своју дужност браниоца. 

 
Адв. Светислав Бојић: Па то се јутрос десило рано, тако да нисмо имали 

могућности да одрадимо, колега је отпутовао рано, негде доле у Врање. 
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Председник већа: За ову спреченост адвоката Крстића, да ли имате неки доказ? 
 
Адв. Светислав Бојић: Па, донеће он доказ, умро му је у фамилији неко. 
 
Председник већа: Знате ли нешто ближе? 
 
Адв. Светислав Бојић:  Па мислим да је свастика. 
 
Председник већа: Је ли још нешто знате о томе? 
 
Адв. Светислав Бојић:  Ништа, једино сутра да од његовог колеге који дели са 

њим канцеларију, да донесе неко пуномоћје, не знам како већ. 
 
Председник већа: Добро, хвала. 
 
Адв. Светислав Бојић: Ми смо само имали добру жељу да процесно нешто не 

сметамо, да допринесемо одржавању овог претреса, да будем присутан, ето из тих 
разлога. 

 
Председник већа: Па управо ћемо сада прећи на то, на та питања. Хвала. 
 
Добро, ево констатовали смо оно што се морало и што се ради на почетку сваког 

рочишта. 
 
Какви су предлози у односу на држање данашњег, боље речено, настављање 

данашег, данас на главном претресу, већ нечега што је започето или евентуалног 
раздвајања поступка према оним оптуженима који нису присутни овде? Према закону 
треба да имамо мишљење странака, не њихов предлог и стога прво питам јавног 
тужиоца. 

 
Заменик тужиоца: Заменик тужиоца. Па и за мене је ово ново што сте Ви нама 

данас саопштили, везано за здравствено стање оптуженог Радојчић Милана, односно те 
здравствене потешкоће које он има. Тако да пре мог изјашњења као тужиоца, везано за 
евентуално раздвајање поступка, ја бих са своје стране предложио, односно мишљења 
сам, пошто нисам стручњак медицинске струке, знам отприлике шта ту пише, нисам се 
упознао са том документацијом, значи да се одреди вештачење ради утврђивања 
процесне способности односно неспособности оптуженог Радојчић Милана, обзиром на 
ту документацију коју сте нам изнели. То је једна ствар. Што се тиче овога што смо 
данас чули, везано за Александра Николајидиса, да се службеним путем прибави 
податак везано за ово што је данас оптужени Крњајић рекао, значи да ли је та 
информација валидна или не или у зависности од тога да наредне кораке предузимамо. 

 
Председник већа: Извињавам се, нисам разумео. 
 
Заменик тужиоца: И у односу, и у зависности од тог извештаја, да се донесе 

одлука, значи уколико није жив, да се обустави поступак, наравно, јер нема 
претпоставки за вођење поступка против некога ко није жив, а уколико је жив, да у 
односу на њега поступак се води. 

 

ВР
З 1

09
7



 6

Председник већа: У односу на данашње рочиште предлажете да се одржи? 
 
Заменик тужиоца: Да се не одржи, да се не одржи, из ових разлога које сам 

навео. 
 
 Председник већа: Хвала. Како закон каже, потребно је осим мишљења јавног 

тужиоца, мишљење и окривљених, закон просто не наводи браниоце. Да ли неко од вас, 
овде окривљених, а ви сте чули већ, ја верујем да укључујући и оптуженог 
Димитријевића, је ли тако, да је чуо све ово што смо сада  рекли. Има ли неко супротно 
мишљење од тужиоца, тј.предлаже да се поступак за неприсутне данас оптужене 
раздвоји, а да се главни претрес настави или не? Ево ко се јавља, сматраћу да има 
нешто, да има другачије мишљење. Изволите, оптужени Косијер, је ли тако? 

 
Опт. Зоран Косијер: Добар дан, моје поштовање, свима у судници, оптужени 

Зоран Косијер. Ја сам хтео само да Вас замолим да се господин тужилац за сутра 
изјасни, за сутрашњи дан, јер ми имамо и сутра суђење исто заказано. 

 
Председник већа: Не разумем Вас, да дођете и сутра, па да онда причамо о 

томе? 
 
Опт. Зоран Косијер: Не, да нам објасни, да ли и сутра долазимо, ако не. 
 
Председник већа: То нећемо објашњавати, то ћемо ми одлучити о томе, мислио 

сам да нешто друго  хоћете да кажете. 
 
Опт. Зоран Косијер: Једино можда ако Вам неће сметати, извините. 
 
Председник већа: Управо Ваш бранилац, барем у ово последње време, није ту 

присутан. Шта Ви предлажете, да ли да се крене или да се не крене? 
 
Опт. Зоран Косијер: Да се не крене, да идемо кући. Једино можда би били 

згодно, без обзира на све околности, за покојнога Николајидиса, да ипак смо ту осам 
година заједно, ако се сви слажете у судници, да барем човеку одамо минуту ћутања. 

 
Председник већа: Није то баш, нигде немамо у Законику о кривичном поступку 

да је та процесна радња предвиђена, тако да. 
 
Опт. Зоран Косијер: Хвала, пријатно. 
 
Председник већа: Али сматрајте као и да јесмо. Рекох, као што и ви знате, да 

закон уопште не помиње по овом питању браниоце. Међутим, не видим никакав 
проблем да чујемо и мишљење било кога од вас, ако је другачије од мишљења јавног 
тужиоца. Зашто ја то питам? Ми знамо у овом поступку, а посебно у последње време и 
нарочито док је трајао овај штрајк, односно обустава рада адвоката, да су оптужени, 
ови који нису из Београда, а већина уствари није, да су негодовали због тога што 
долазе, а и из разлога што их добар део њих, не све, сваки долазак овде кошта и било је 
и тражено опет од стране више њих, да им се предујме ти трошкови доласка. То питање 
је кроз првостепено и другостепено решење решено тако како је решено. Али је 
чињеница да тај проблем постоји. Зато да ли у том смислу било ко има супротни 
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предлог од оног што је тужилац предложио сада? Да не бих питао свакога појединачно, 
констатоваћу да су сви сагласни са предлогом  Јавног тужиоца. 

 
Колега, има ли нешто што бисте са нама поделили или је интерно? Мислим за 

ово, пре него што објавимо одлуку. 
 
Адв. Бранко Димић: Што се тиче овог самог вештачења, немојте да се ми 

изјашњавамо око тога да ли је целисходно или није целисходно, али просто напросто, 
ако дођемо у ситуацију да раздвојимо данас, касније ће доћи до спајања и не знамо да 
ли ће следећи пут овај бити држано, да ли ће бити у стању да дође. Опет је некако 
најлогичније да се данашње рочиште одложи. Само због тога коментаришем у вези са 
тим. А опет немојте да ја сада као неко ко није бранилац Радојчића, ни по заменичком, 
да ја сада се сада противим,  предлажем или на други начин да дајем мишљење о самом 
предмету. 

 
Председник већа: Па ето да је вредело да чујемо и Ваше мишљење.  Адвокат 

Бранкица Мајкић. 
 
Адв. Бранкица Мајкић: У име колеге Налића, с обзиром да је предлог који је 

он дао у поднеску данас идентичан предлогу тужиоца, па у том смислу смо сагласни да 
се не одржи данашњи претрес. 

 
Председник већа: Хвала. Иначе у овом предмету постоји још пар момената који 

јесу од неког значаја и ја ћу то што сматрам битним за овај предмет, од сада па до 
његовог окончања, бар пред овим судом, вама и саопштити. Негде почетком прошле 
године донет је јединствени програм решавања старих предмета. Тај јединствени 
програм донео је Врховни касациони суд, зато је јединствен и важи за целу земљу, а 
посебно и на основу тога и председник овог суда је донео програм решавања старих 
предмета у Вишем суду. По том програму, понављам, значи то се дешава све почетком 
прошле године, наложено је, очекује се, треба, мора, како год, да се ови предмети који 
се сматрају старим, а то су предмети који су пре више од пет година дошли у суд, овај 
предмет се таквим сматра, пошто је он, бар за овај суд, започет у овом смислу за ово 
одељење, подношењем оптужнице, што је било пре више од пет година, већина вас то и 
сама врло добро зна, јер је била активн у предмету од тада, да се такви предмети 
заказују, да би се решили као стари што пре, на сваких двадесет дана, најмање, може и 
чешће. А такође и да се, то је било дакле речено у том програму почетком прошле 
године и да се окончају, што значи не само пресуде, него и да се писмено образложење 
пресуде експедује странкама, до 15. новембра прошле године. Услед ових свих 
околности које су нама познате, тако нешто није било могуће да се учини. Међутим, тај 
програм, свеједно стоји као такав и даље, није мењан, а ово сада вам свима присутнима 
кажем, просто онако на знање. То је био још један од разлога што смо и док је трајало 
обустављање рада адвоката заказивали свакога месеца најмање  рочишта, без обзира на 
то што се није могло рећи колико ће то да траје, а и што смо данашњи претрес такође 
заказали. 

 
Адв. Слободан Живковић: (без микрофона, са места) Конкретан предлог 

председника суда, то је судија прихватио и тај предлог, судије су у стању да са 
Тужилаштвом то заврши, неко би требао да одговара за то, мислим за штрајк адвоката 
неко би требао да одговара, министар правде. Да ли је ово реално да Ви нешто ломите 
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преко колена и радите предмет убрзано. Ово су озбиљни предмети, не суди се овде 
животињама, суди се људима. 

 
Председник већа: Колега Живковићу, морам приметити да Вам нисам био дао 

реч. Међутим, без обзира на то а нисам ни очекивао неке коментаре. Међутим, ово што 
сам Вам рекао, је напросто чињеница и истина и мислим да је било ред да знате. Друга 
ствар, везана за нека процесна питања, то је, тиче се адвоката Здравка Крстића. 
Очигледно је да ранијем председнику већа након укидања прве пресуде, па ни мени, све 
до скора, морам рећи, напросто није било познато, да је овај суд односно претходно 
судеће веће још 24. јуна 2009. године донело решење којим се на основу чл.299 став 3 
Законика о кривичном поступку ускраћује даља одбрана адвокату Здравку Крстићу, 
било ког оптуженог у предмету Већа за ратне злочине, К.В. 6/07, то је ранији број овог 
предмета, јер је после бројних опомена и новчаног кажњавања решењем и тако даље, не 
морам даље да читам, то је најбитнији део изреке овог решења, које је правноснажно 
постало. Кажем, очигледно је да ни претходном председнику већа, односно судији 
Никићевић, па ни мени, све до скора, није било познато да је овакво решење донето. То 
је опет нешто чега треба да се подсетимо. С обзиром да сте Ви колега ту, можда ни 
Вама то није тако нешто било познато, али је то нешто што морам да поменем. Мислим 
да оптуженом Косијеру јесте било познато, а пуномоћје које сте дали адвокату Крстићу 
је уследило након укидања оне прве пресуде.  Пошто и Ви то потврђујете, то тако и 
јесте и то се у предмету види. Ово такође овом приликом сада само напомињем, то је 
нешто што свакако заслужује још наше пажње. 

 
Због непостојања процесних претпоставки, 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да СЕ главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
Следећи главни претрес ЗАКАЗУЈЕ СЕ: 
 
Ово сада што ћу рећи, није подложно никаквим договорима или мењањима. Сви 

ви знате да су овде апсолутно фиксирани датуми када се нешто може радити, тако да се 
следећи главни претрес заказује за: 

 
25. и 26. фебруар 2015. године у 9,30 часова,  пре подне, дакле, у истој овој 

судници, дакле број 2, 
 

 што је саопштено присутнима. 
 
 Заменик тужиоца: У 9,30? 
 
 Председник већа: У 9,30 часова.  
 
 1. На главни претрес позвати данас неприступеле:  
 

-оптуженог Милана Радојчића. 
 

ВР
З 1

09
7



 9

 Док за браниоце Налића и Крстића рачунам да ће ове колеге које су по 
заменичком пуномоћју им то пренети. 
 
 Такође, колега, молим Вас и ово што сам сада напоменуо. Ја не сумњам да ће 
колега Крстић да реагује и да ће имати неки свој правни став око тога, па и да ћемо га 
чути на време. 
 
 Адв. Светислав Бојић: Видим и да је неки поднесак поднео Вама. 
 
 Председник већа: У наредних. Дајте ми, тешко ми је из даљине овако да 
проценим. 
 

Адв. Светислав Бојић: Само да Вам покажем. Ево, ако није проблем само 
погледајте. Ту се спомиње ту нешто, што сте малопре рекли, да он то цитира нешто ту. 

 
Председник већа: Па пошто је ово поднето суду, онда ћемо само констатовати 

да сте навели да је и адвокат Крстић овом суду 14.04.2014. године у овом предмету 
доставио поднесак по овом питању. 

 
Адв. Светислав Бојић:  Да, хвала. 
 
Председник већа: Е сада, само да не заборавимо. 

 
 
 2. ОДРЕЂУЈЕ СЕ медицинско вештачење оптуженог Милана Радојчића на 
околности утврђивања његовог актуелног здравственог стања, способности да 
приступи суду, износи своју одбрану и у поступку активно учествује уз евентуалну 
прогнозу његовог даљег здравственог стања, не само за 25. и 26. фебруар, већ и надаље. 
 
 Колегинице Мајкић, ја претпостављам да о овоме што смо тек јутрос, у раним 
јутарњим часовима информисани, да постоји и још нека документација осим ове? 
 
 Адв. Бранкица Мајкић: Да, постоји и која се налази код њега. 
 
 Председник већа: А такође, искористићу Ваше присуство, ако Ви то знате, за, 
вероватно да постоји у предмету, али је лакше Вас да питамо, за контакт телефоне са 
Радојчићем, односно са његовом породицом, који ће бити потребни, не нама, него 
судском вештаку. 
 

Адв. Бранкица Мајкић: Није проблем, судија, ако дозволите, ја могу 
сарадници, записничарки да доставим, исто имам у телефону контакте доле на 
пријемници. 

 
Председник већа: По природи ствари, у што краћем року. 
 
Адв. Бранкица Мајкић: Кажем, могу данас, одмах после окончања овог 

претреса. 
 
Председник већа: Одлично, тако да ћемо неком белешком да констатујемо. 
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Адв. Бранкица Мајкић: Госпођи Савић ћу дати. 
 
Председник већа: У реду. 

 
 Вештачење СЕ ПОВЕРАВА судском вештаку одговарјуће струке др Неди 
Нунићу, са роком од 20 дана за израду писаног налаза и мишљења, у довољном броју 
примерака за странке у поступку. 
 
 3. Од матичара општине Панчево, 
 
 Колега Димићу, оптужени Николајидис је из Панчева? 
  
 Адв. Бранко Димић: Да. 
 
  тражити извод из матичне књиге умрлих за опт. Александра Николајидиса, 
са назнаком „хитно“. 
 
 Да ли има још неких предлога? Оптужени Миодраг Димитријевић, изволите. 
Ако се ради о оном питању стручног саветника, то није заборављено, то би требало да 
нам буде данас и сутра на дневном реду. Међутим, опет и није лоше и сада, када сте се 
већ јавили, да то кажемо. На наше тражење, је ли тако, предложени саветник је 
доставио, па да кажемо, извесну радну биографију и тако нешто. На следећем претресу, 
дакле, сада у фебруару месецу, ћемо још о томе говорити. Сада нема ни могућности да 
о томе одлучујемо. Да ли сте нешто хтели томе да додајете? 
 
 Опт. Миодраг Димитријевић: Да, господине судија. Хтео сам томе да додам, 
обзиром да овај, он би требао да буде у току, онда би требао у оквиру главног претреса, 
да од почетка главног претреса буде ту. Зато бих Вас замолио да решење донесете, овај, 
до следећег рока суђења.  
 
 Председник већа: Што се тога тиче, стручни саветник није бранилац, није 
адвокат, тако да је његово присуство, његове могућности у кривичном поступку су 
ограничене. Али свеједно ћемо имати то у виду. Када сте већ ту и чујете ме, хтео сам 
нешто да Вас питам што и нема неке директне везе са свим овим, али можда Ви знате: 
то је да ли знате, ако не знате, никаква штета за Вас не ноже произаћи из тога, него 
чисто информативно, ко је Данче Урошевић? 
 

Опт. Миодраг Димитријевић: Даница? 
 
Председник већа: Данче? Мушко, женско, не знам. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: Не, не знам. Можете ли да поновите још једном 

име, молим Вас? 
 
Председник већа: Данче. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: Данче? 
 
Председник већа: Тако је. 
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Опт. Миодраг Димитријевић: Не. 
 
Председник већа: Некоме од вас присутних овде?  Није важно. Ако је то све? 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: То је то. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић:Ја бих још једном замолио само да знам да 

човека обавестим да има права макар да седи ту, јер је главни претрес, па да не дође ту, 
а ми га вратимо са врата одавде. 

 
Председник већа: Када га ми будемо позвали, онда ће он доћи, ми позивамо. 

Тако да не мора сам да потеже пут. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: Добро. 
 
Председник већа: Да ли разумете? 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: Све разумем. 
 
Председник већа: Ако нема било каквих других предлога или опаски, 

КОНСТАТУЈЕМО  да је рочиште окончано у 15 часова и 20 минута. 
 
 
 
 

ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
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