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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 25. фебруара 2015. године 
 
 
 Председник већа: Добар дан, да седнемо па да радимо.  
 

Данас је 25. фебруар 2015. године. Рочиште за главни претрес пред Одељењем за 
ратне злочине, Вишег суда у Београду, а поступа веће у саставу судије Мирјана Илић и 
Драган Мирковић чланови већа и судија Бојан Мишић председник већа, у кривичном 
поступку по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ-7/07 са последњом 
изменом од 02. септембра 2014.године, због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног закона СР Југославије. 
 
 Констатоваћемо ко је све приступио. 
 

 Од стране суда у раду учествује и записничар Оливера Савић и стручни 
сарадник Ивица Јагодић, а приступио је 
 

-заменик у Тужилаштву за ратне злочине Душан Кнежевић, те оптужени Милан 
Девчић, је ли ту? Биће доста да подигнете руку убудуће. 

 -Милан Радојчић није приступио. 
 
Адв. Градимир Налић: Председниче... 
 
Председник већа:  После ћемо о томе, да. 
 
-Жељко Крњајић присутан, Миодраг Димитријевић такође, Дарко Перић, 

Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић, Драган 
Бачић није приступио, Зоран Косијер, Петроније Стевановић. Добро. 

 
Што се оптужених тиче да констатујемо да није приступио оптужени Милан 

Радојчић који позиве за данашњи претрес није примио, тачније нема доказа да је позиве 
примио јер се судске повратнице са позивима на његову познату  адресу у Новом Саду 
нису ни вратиле, мада је истовремено примерак вештачења доктора Нунића, који се 
њега тиче, примљен на ту адресу. 

 

ВР
З 1

09
7



 2

Такође није приступио оптужени Драган Бачић коме је позив за данашњи 
претрес саопштен лично усмено. Е, сад, што се господина Радојчића тиче, собзиром, 
или прво ћемо са, да видимо ко је ту од бранилаца, за оптуженог Милана Девчића 
адвокат Бранкица Мајкић присутна, за оптуженог Радојчића адвокат Градимир Налић. 

 
Адв. Градимир Налић: Добар дан, присутан. 
 
Председник већа: Добро. Адвокат Радоје Алексић, Лукић Бранко? 
 
Адв. Борис Зорко: По заменичком, поштовани суде, Борис Зорко адвокат за 

Лукић Бранка. 
 
Председник већа:  За обојицу оптужених, је ли тако? Јасмина Живић, Ђорђе 

Калањ не, већ Бранко Димић. 
 
Адв. Бранко Димић:  Бранко Димић по заменичком пуномоћју. 
 
Председник већа:  По заменичком пуномоћју за оптуженог Јосиповића, је ли 

тако. За оптуженог Јована Димитријевића адвокат Гордана Живановић присутна, 
адвокат Слободан Живковић, је ли имамо то заменичком које, а јесте. 

 
Адв. Бранислава Фурјановић: Да, да. Колега је у болници, оперисан је. 
 
Председник већа:  По заменичком пуномоћју адвокат Фурјановић Бранислава. 
 
Адв. Бранислава Фурјановић:  Да. 
 
Председник већа:  Онда сте Ви и за Петронија Стевановића? 
 
Адв. Бранислава Фурјановић:  Да. 
 
Председник већа: За оптуженог Косијера адвокат Здравко Крстић присутан и то 

је то. Добро. 
 
Око оптуженог Радојчића, колега, видим да сте нешто хтели да кажете. 
 
Адв. Градимир Налић: Да, хвала председниче. Као што сте констатовали он је 

примио налаз и мишљење вештака који је вештачио по Вашој наредби брзо и ефикасно, 
уз то је био, како ми је јуче рекао, и позив за овај претрес и он је њега примио али 
просто и како сам вештак каже с медицинске стране се може правдати његов изостанак 
са судског процеса, он то каже у мишљењу и Милан Радојчић је заиста у том стању да 
не може да приступи и прати суђење, па Вас обавештавам да је то адреса та, он прима 
на ту адресу и не знам да ли је прилика да предложим оно што сам и у поднеску рекао 
раздвајање поступка собзиром на неизвесно трајање његове болести како не бисмо 
читаву ову ствар задржавали. Ја бих то предложио у његово име и он се с тим слаже. 
Хвала. 

 
Председник већа:  Иначе, да ли је Вама познато за правне проблеме, не за 

медицинске, да ли се он лечи на неки уобичајени начин или не? 
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Адв. Градимир Налић: Видели сте и сами у налазу и мишљењу вештака Неда 
Нунића да је он изабрао алтернативни начин лечења и мислим да ту човек нема шта да 
замери, избор начина лечења је лична ствар сваког појединца. Он се лечи на природни 
начин и уз молитве тако да просто оно што је битно у овој ствари је да је по налазу 
вештака он није способан да присуствује, приступа и прати суђење у стању у каквом је, 
а да некога натерамо да се лечи нажалост... ја сам предлагао... 

 
Председник већа:  Колико је Вама познато не иде по болницама или? 
 
Адв. Градимир Налић: Па он иде на ове контроле које су му наложене, одатле 

су и сви ови налази. 
 
Председник већа:  Да ли имате нешто од тога да је у међувремену урађено? 
 
Адв. Градимир Налић: Ја не знам да ли Вам је приложен налаз неуропсихијатра 

али га је очигледно имао у виду. 
 
Председник већа:  Да, него од вештачења па на овамо? 
 
Адв. Градимир Налић:  Немам ништа ново, ја могу да се распитам па да Вам 

доставим, свакако да има нешто, мислим да за април он има и мислим да се то и овде 
констатује да у априлу месецу има заказан скенер. 

 
Председник већа: Добро, то је што се тиче оптуженог Радојчића. Шта је са 

господином Бачићем? 
 
Адв. Бранислава Фурјановић: Ја сам сад чула да је он у болници и да је 

оперисан.  
 
Председник већа:  Ко има сазнања о томе? И ја сам чуо. Изволите, дођите пред 

микрофон да то од Вас чујемо. Само се представите. 
 
Опт. Саша Стојановић: Оптужени Саша Стојановић. Ја имам индиректна 

сазнања, покушао сам још пре три дана да се чујем са Бачићем, није се јављао на 
телефонске позиве и после тога је био недоступан. Синоћ сам звао заједничког 
пријатеља у Добановцима да провери о чему се ради и он ми је рекао да је сазнао да је 
Бачић од пре четири дана оперисан, урађена операција на срцу у Бежанијској Коси, 
болница Бежанијска Коса, а да је пре тога имао велике здравствене проблеме са 
шећером, да је обневидео и да је пар дана пре него што му се десила та интервенција да 
је ударио главом у електрични стуб на улици. 

 
Председник већа:  Из ког разлога? Кад нам већ то говорите. 
 
Опт. Саша Стојановић:  Зашто је ударио главом? Како сам обавештен зато што 

му је било, позлило му је и пао је. 
 
Председник већа:  Да ли знате још нешто? 
 
Опт. Саша Стојановић: Ово је све из треће руке. 
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Председник већа:  Од кога? 
 
Опт. Саша Стојановић:  Од заједничког пријатеља, Борислава Михајловића. 
 
Председник већа: Овог што је био сведок овде, је ли? 
 
Опт. Саша Стојановић:  Да. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Опт. Саша Стојановић:  Могу ли на место? 
 
Председник већа:  Да, хвала, вратите се. Добро. Овим смо установили какво је 

стање присутности овде. Имамо и предлог, мислим да је такав предлог стављен и 
прошли пут на претходном претресу бар кад је оптужени Радојчић у питању, а за 
оптуженог Бачића ово је сада нови моменат. Евентуално, дакле, уствари као прво, 
питам тужиоца да ли, какав му је предлог у односу на данашњи претрес за одржавање 
или не и такође виђење Тужилаштва око евентуалног раздвајања поступка за обојицу 
ових оптужених који нису присутни. Мислим да је свима познато да је иначе оптужени 
Николајидис умро и да је поступак обустављен у међувремену, а на основу потврде 
извода из матичне књиге умрлих, тако да њега нисмо ни читали сада овом приликом. 
Изволите колега. 

 
Заменик тужиоца: Што се тиче предлога одбране оптуженог Радојчића за 

раздвајање поступка, ја сам исто прочитао тај налаз и мишљење вештака, мислим да се 
вештак није децидно изјаснио, колико се сећам, око тога да ли је он процесно способан 
или не, већ је само рекао да уколико се не би појавио на главном претресу за то постоје 
медицински разлози, тако да ја заиста не знам да ли он јесте или није способан да 
учествује у поступку или не. Међутим, из жеље да не отежем овај поступак и да не 
одуговлачим, сматрам да има разлога да се изађе у сусрет предлогу браниоца 
поменутог оптуженог, ако ништа због чега другог, оно из разлога целисходности. То је 
неко моје виђење као тужиоца. 

 
Што се тиче пак, наравно, одлуку ћете ви донети као веће,  односно суд. Што се 

тиче, је ли се зове Бечић, Бачић, добро, то је за мене нови моменат, не знам заиста да ли 
је то тако или није, можда јесте, можда није, вероватно да јесте али званични податак 
неки у том правцу немамо, ја са те стране бих предложио да се, као што сам и 
претходни пут на оном рочишту за прошли главни претрес предложио да се прибаве 
подаци везано за Николајидиса, то се прибавило и показало се тачним, па сам мислио 
да на такав начин и данас поступи везано, односно то је сад мој став, везано за ово лице 
које није приступило, окривљеног Бачића. 

 
Председник већа:  Закон каже када су овакве ствари у питању да треба чути, 

саслушати о томе јавног тужиоца и самог окривљеног, то ни у једном ни у другом 
случају овде није могуће као такво. Међутим, што се тиче, бар у том смислу да чујемо 
браниоца, сада је то по заменичком пуномоћју адвокат Фурјановић. 

 
Адв. Бранислава Фурјановић: Сагласна сам са предлогом тужиоца да се 

одложи данашњи главни претрес док се не добије документација за Бачића. Ја сам 
данас чула, као што сам рекла, од оптуженог Саше, тако да ближих података немам. 
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Председник већа:  Добро, хвала.  
 
Након краћих интерних консултација,  
 
Веће доноси 
 

 
О Д Л У К У 

 
 
1) Да СЕ РАЗДВОЈЕ поступци према оптуженима Милану Радојчићу и 

оптуженом Драгану Бачићу и то из разлога целисходности, ефикасности и 
економичности, а и суђења у разумном року за оне који су овде присутни. 

 
2) Да СЕ главни претрес НАСТАВИ и то по члану 388 став 2 Законика о 

кривичном поступку собзиром да је на рочишту 02.09.2014.године донето решење да се 
главни претрес одржи, да су на том претресу оптужени дали своје личне податке, 
такође и упозорени на своја права и дужности, потом да је заменик тужиоца тада 
поступајући поднео суду и уручени су примерци оптужнице са последњим изменама, 
да су потом на рочишту 05. септембра 2014. године се странке и браниоци сагласили да 
се оптужени о оптужници изјашњавају у склопу изношења своје одбране, тако да је том 
приликом и објављен почетак доказног поступка. Према томе, оно што ће сада се на 
овом претресу изводити то је изношење одбране оптужених, а по члану 397 ЗКП оних 
који су овде присутни, почев од оптуженог Девчића. Молим? 

 
Адв. Здравко Крстић: Адвокат Крстић, дакле, немам ја ништа против ово што 

сте донели одлуке, сагласан сам и ја и тако даље, али ја имам један предлог који се тиче 
процесне природе. Ја сам данас пре уласка у судницу добио један записник са састанка 
у Тужилаштву за ратне злочине у овој згради, а тиче се овог предмета „Ловас“ и неких 
других, а мене интересује само овај предмет, који увелико компромитује потписника 
оптужнице па ја као бранилац тражим његово изузеће у поступању у овом предмету као 
и изузеће Републичког тужиоца Загорке Доловац и предлажем да се предмет по овом 
захтеву, а ја ћу га уз Ваше допуштење у три реченице образложити и доставити тај 
записник са тог састанка, достави, дакле, захтев са списима и овим доказом о том 
састанку Државном већу тужилаштва да одлучи о мом захтеву. Дакле, ја колегу први 
пут видим, заменика, и немам ништа против њега, чак не знам ни како се зове, јер сам 
први пут на претресу, али је у конкретном случају небитан он, говорим о тужиоцу који 
је потписник оптужнице.  

 
Дакле, ја пред собом имам записник А.бр.8810-34 од 10.11.2010. године где је 

одржан састанак у Тужилаштву за ратне злочине, Устаничка 29. Учесници, не знам да 
ли ћу добро прочитати, Кендал Дај правни саветника амбасаде САД у Београду, 
Маријана Сантрач правни саветник у амбасади САД Београда, Владимир Вукчевић 
тужилац за ратне злочине, Драгољуб Станковић, Бруно Векарић и тако, он мене не 
интересује, само Владимир Вукчевић, који после отварања састанка каже цитирам: 
„Тужилац Вукчевић је рекао да су у складу са договором од пре недељу дана“, дакле, 
он је у договору са америчком амбасадом, „припремљени подаци о томе колико је 
потребна помоћ Наташе Кандић у предметима које води тужилац за ратне злочине“. 
Дакле, ја немам никакав проблем сарадње између Тужилаштва и пуномоћника 
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оштећених, то је чак и логично и нормално, али имам проблем да у томе се 
обавештавају и учествује правни саветник амбасаде Сједињених Америчких Држава и 
њихов амбасадор у то време. Секретар Тужилаштва Бојана Лапчевић припрема податке 
о предмету „Ловас“, е мене то интересује, дакле, предмет разговора је овај предмет 
„Ловас“ и да не бих дужио даље, ту се и заменици укључују, дају свој прилог и тако 
даље, посебно заменик Векарић али закључујем и са тим завршавам, закључује тужилац 
Вукчевић који је рекао да се унапред не зна којом ће се брзином водити поступак, 
ваљда му је приговорено да споро иде у овом предмету јер Хрвати притискају, је ли, 
претпостављам, то не пише, али да је и у овој фази помоћ Фонда минимална, то је 
њихов однос, али, и завршавам са поентирањем ове реченице, „али у Тужилаштву“, 
каже он, „су спремни да се једном месечно састану са представницима амбасаде САД и 
да прецизније говоре о току сваког предмета, дакле и овог предмета „Ловас“. Ја ово у 
мојој пракси дугогодишњој, идем у пензију сада па ћу и вас ослободити и друге који ме 
много воле иначе, а љубим и ја њих истом мером, дакле, до краја године идем у пензију 
али ово нисам срео за 40 година рада, овде су млађе колеге, можда је то нови тренд, 
можда и ви, а не бих рекао, мора после овог суђења да идете у амбасаду или да они 
дођу и да им реферишете шта смо данас радили. Ја сам убуђен, хоћу да верујем да није 
тако, али из овог записника, а ја ћу вам приложити и молим један примерак уплатити да 
ми се исфотокопира јер немам, само један примерак имам, а један остављам вама уз 
овај захтев. Дакле, ово је нонсенс, ја ово нисам срео до сада, а можда је то мода, ако је 
тако ја ћу повући захтев за изузеће. Хвала лепо. 

 
Председник већа:  Против кога је захтев за изузеће? Само да будемо јасни. 
 
Адв. Здравко Крстић: Ја сам напоменуо на почетку, значи захтев за изузеће је 

тужиоца Владимира Вукчевића за ратне злочине, потписника оптужнице, други ме не 
интересују. Загорке Доловац, републички тужилац, која се и не меша у свој посао па 
зато и мислим да није ни способна да одлучује... 

 
Председник већа:  Нека, нека, само сам питам против кога. 
 
Адв. Здравко Крстић: Не, не, па добро, ја Вам образлажем, и да се достави 

Државном већу тужилаштва једином надлежном органу, ја не могу њих да избегнем, да 
одлуче о овом захтеву, па ако се они сложе да њихов тужилац за ратне злочине може да 
се консултује у вези живог предмета овде и да обећава да ће брзо то радити преко 
колена, такву и пресуду имамо, сад је нама јасно зашто је претходна председница већа 
тако журила. Хвала лепо. 

 
Председник већа: Само једну ствар коју сам пропустио, наравно не намерно, 

само да констатујем да је на претрес приступила и адвокат Марина Кљајић пуномоћник 
оштећених. Колегинице, само ме подсетите, оштећене Стјепана Пеулића, Ивана 
Мујића, да ли још неко? 

 
Адв. Марина Кљајић: Има још, судија, искрено речено у овом тренутку не могу 

да се сетим зато што су ми у више наврата потписивали пуномоћје. 
 
Председник већа:  Њих два сигурно, а за остале, добро. Хвала лепо. Не могу да 

не питам, одакле Вам ово? 
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Адв. Здравко Крстић: Е, па сад, то је мала тајна. Преко амбасаде имам и ја везу 
у амбасади. 

 
Председник већа:  Ово није потписано, је ли тако? 
 
Адв. Здравко Крстић: Ја дозвољавам да проверите аутентичност, немам ништа 

против. Ја Вам гарантујем да је то, али пошто се у мене иначе у све сумња, проверите и 
то.  

 
Председник већа: Добро, мада захтев за изузеће се не односи на присутног овде 

заменика... 
 
Адв. Здравко Крстић: Не, не, ја га лично и не знам, али опростите, не може 

заменик да поступа по оптужници чији... 
 
Председник већа:  Да ли присутни заменик има нешто да овим поводом каже 

или не? Добро. Ништа, направићемо кратку паузу везано за овај предлог, односно 
захтев, тако у трајању од једно 15 минута. Немојте наглас, то ће оптерећивати 
транскрипт. 

 
Адв. Здравко Крстић:  Опростите, ја могу да тражим и за, али не знам како се 

зове, дакле, непријатно ми је, како, мислим. 
 
Опт. Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Хтео бих само да Вас 

подсетим да је на основу овога записника поднета кривична пријава против тужиоца за 
ратне злочине Владимира Вукчевића и заменика његовог Бруне Векарића, поднета 
кривична пријава за шпијунажу коју је подржало 138 народних посланика Републике 
Србије. Хвала.  

 
Председник већа:  Добро, као што сам рекао 15 минута паузе за одлучивање о 

овом захтеву. 
 
Пошто је истекла пауза за рад већа за одлучивање у вези са захтевом браниоца 

оптуженог Косијера, адвоката Здравка Крстића за изузеће поступајућег заменика у 
Тужилаштву за ратне злочине, Душана Кнежевића, те тужиоца за ратне злочине 
Владимира Вукчевића и републичког јавног тужиоца Загорке Доловац одлучили смо да 
на основу члана 42 и сходне примене члана 40 ЗКП овај захтев, тачније транскрипт са 
данашњег рочишта уз прилог записник са састанка који је ово што сте Ви колега овде 
поднели то ћемо овако у оригиналу доставити њима, Вама смо дали копију, је ли? 

 
Адв. Здравко Крстић: Да, оригинал је на сигурном месту. 
 
Председник већа: Доставити, за почетак, Државном већу тужилаца ради 

одлучивања о томе. 
 
 
Из овог разлога 
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 Суд доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да СЕ главни претрес ОДЛОЖИ. 
 
 
Председник већа:  Оптужени Димитријевић се јавља за реч. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: У прилогу овога што се сада дешава господине 

судија, ја сам у међувремену на основу документа 350-1 од 09.10.1991. године Друге 
пролетерске гардијске механизоване бригаде послао предлог за кривично гоњење 
пуковника Лончар Душана. Обзиром да је овим наређењем он дефакто доказао да је 
учинилац кривичног дела ратног злочина тиме што је наредио својим јединицама да се 
очисти становништво које је непријатељски настројено, то је једна ствар, и друго што је 
својим артиљеријским јединицама наређивао да у Ловасу гађају само објекте цивилне и 
то реон села Падине, коте 202, онда по средини села, онда исто ивице села, онда 
фабрику обуће, две цркве... 

 
Председник већа:  Господине Димитријевићу, разумемо. 
 
Опт. Миодраг Димитријевић: И да не набрајам још, ја сам јуче на брзину од 

господина Бојана Лапчевића добио одговор у вези са том оптужницом који је пре, 
упућена пре шест и нешто месеци па није реаговано на то, а на мој допис да видим шта 
је са том оптужницом Лапчевић ми је одговорио, жао ми је што ја нисам понео тај 
допис, да ће та оптужница бити предмет разматрања на овом суђењу. То је једна ствар, 
и друга ствар од Министарства одбране тражио сам примерак фотокопије од овога 
документа 350-1, то сам тражио и од вас јер сам од вас и добио и тражио сам примерак 
документа 364-1 који је дефакто друга страна тог документа је фалсификат са којим се 
покушава да се мени наметне нека командна улога у некој територијалној непостојећој 
територијалној одбрани. Они су ми сада одговорили да то захтева један процес дужи да 
би се тај документ одобрио или да се пошаље и одредили су сада рок од 40 дана да ће 
да ми тај документ реше. Ето, то сам само ја хтео да додам овоме. 

 
Председник већа:  То сте нам и послали, видео сам да су Вас молили да им се 

практично више не обраћате са истим захтевима, но, добро. Ово нама дајете на знање, 
је ли? 

 
Опт. Миодраг Димитријевић: Да Вам кажем да сам то урадио. 
 
Председник већа:  Добро. Око тог документа и његове друге стране ово 364-1 и 

о томе би било речи данас или сутра, можда, међутим, сад од тога нема ништа. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да СЕглавни претрес ОДЛОЖИ. 
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Следећи главни претрес заказује се за  
 
25. март 2015. године у 14:30, дакле, поподне, такође у овој судници број 2. 
 
На главни претрес позвати данас неприступеле оптужене Радојчића и Бачића, 

као и браниоца опт. Саше Стојановића и Драгана Бачића – адв. Слободана Живковића. 
 
НАЛАЖЕ СЕ браниоцу оптуженог Бачића адв. Бранислави Фурјановић да се 

суду у што краћем року доставе докази о ономе што је наведено на данашњем претресу, 
то јест о оправдању не приступања оптуженог Бачића данас овде. Да, подразумева се у 
сваком случају да самим тим је и одложен и сутрашњи, ја то гледам као један претрес 
онако у наставку, и сутрашњи термин такође се одлаже, тако да нисте обавезни сутра да 
дођете. Мислим, илузорно је очекивати да ће се по захтеву за изузеће три лица, три 
различита органа моћи да одлуче у току преосталог дела данашњег дана, па из тог 
разлога. 

 
 
Окончано у 10:40. 
 
 

ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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