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К-По2 - 10/2013 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
одржаног дана 11. октобра 2016.године  

 
 

Председник већа: 11.10.2016. година, 14 и 35 часова.  
 
Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељење 

за ратне злочине К-По2 број 10/13 против оптужених Гавриловић Павла и Козлина 
Рајка, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 
став 1 у вези члана 22 Кривичног закона Републике Југославије, по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине КТО.број 7/13 од 04.11.2013.године.  

 
Веће поступа у неизмењеном саставу.  
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, са тужилачким 

помоћником сарадником Новаком Вучо. 
 
Присутни оптужени: Гавриловић Павле и Козлина Рајко. 
 
Браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог Павла Гавриловића – адвокат Ђуро Чепић, са адвокатским 

приправником Николом Ханжеком, адвокат Милан Петровић и адвокат Иван 
Митровски, 

-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Ђуро Чепић. 
 
Присутан пуномоћник оштећених  - адвокат Никола Чукановић. 
 
Имам обавештење да је од позваних сведока на данашњи претрес приступио 

сведок Милан Јовановић, а сведок Радивој Мирковић није приступио и према извештају 
Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима од 03.10.2016. године, сведок 
Радивој Мирковић је обавестио суд да је спречен да се одазове позиву суда, а као 
разлог спречености је навео да му је отац тешко оболео, да му је неопходна његова 
помоћ, како би га одвео на терапију зрачења и да ће о томе суду доставити медицинску 
документацију.  

 
Дана 10.10.2016. године сведок Мирковић Радивој директно се поднеском 

обратио председнику већа и у поднеску навео да је онемогућен да дође на рочиште због 
болести свог оца и у прилог доставља лекарски документ, из кога се може видети, о 
каквој се болести ради.  Али, документ суду није достављен, а овај поднесак је, као што 
се утврђује, председнику већа сведок Мирковић Радивој доставио факсом. 

 
Ми имамо процесне услове за одржавање главног претреса и имамо сведока 

једног присутног.  
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Само да видимо ко је ту у публици присутан. Ја позивам сва лица која се налазе 

у публици, да редом изађу и да се представе. Брковић Дамјан. Изволите, Чукановићу. 
 
Адвокат Никола Чукановић: Оштећени Беким Гаши би присуствовао суђењу. 
 
Председник већа: Он је у публици, је ли тако? 
 
Адвокат Никола Чукановић: Да, да, ушао би у судницу. 
 
Председник већа: Добро, позвали бисмо га, хвала Вам. Брковићу, Ви сте испред 

ОЕПС-а, је ли тако? 
 
Дамјан Брковић: Тако је. 
 
Председник већа: Добро. Ђорђевић Миланка. 
 
Миланка Ђорђевић: Супруга сведока Милана Јовановића. 
 
Председник већа: Ви сте са својим супругом Миланом Јовановићем? 
 
Миланка Ђорђевић:  Да. 
 
Председник већа: Реците ми, зашто сте дошли и да ли је неопходно Ваше 

присуство? 
 
Миланка Ђорђевић: Ја сам у пратњи због његовог здравственог стања. 
 
Председник већа: Шта је са супругом, који је његов здравствени проблем? 
 
Миланка Ђорђевић: Проблем, од пре две године, нагло губи вид, дрхти и у 

ногама, слабо срце и стално иде на контроле, још увек се не зна о чему се ради, ни шта. 
 
Председник већа: Добро, Ви сте вероватно понели са собом неку лекарску 

документацију, која је суду потребна, да би донео одлуку о трошковима у односу на 
пратиоца. 

 
Миланка Ђорђевић: Све је код њега у џепу. 
 
Председник већа: Све он има и он ће доставити. Захваљујем се, можете се 

вратити на Ваше место. Беким Гаши је оштећени, не мора да излази, Бекима смо овде 
већ чули и видели, познато нам је његово својство у овом кривичном поступку.  

 
Глигорић Бојан. 
 
Адвокат Никола Чукановић: Судија, ја се извињавам, али Беким Гаши жели у 

судницу да уђе.  
 
Председник већа: Жели да уђе? 
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Адвокат Никола Чукановић:  Да, да, ту је и преводилац са њим. 
 
Председник већа: Има нешто да каже? 
 
Адвокат Никола Чукановић:  Жели да присуствује суђењу, можда ће имати 

питања. 
 
Председник већа: Он хоће да седи овде у судници? 
 
Адвокат Никола Чукановић:  Да. 
 
Председник већа: Добро. Реците ми, у ком сте Ви својству? 
 
Бојан Глигорић: Колега Рајка Козлине. 
 
Председник већа: Колега. Нисте предложени као сведок у овом поступку? 
 
Бојан Глигорић: Не, не. 
 
Председник већа: Кажите ми, како сте колеге? 
 
Бојан Глигорић: У послу, војна смо лица. 
 
Председник већа: Да ли сте били у 549. моторизованој бригади? 
 
Бојан Глигорић: Не. 
 
Председник већа: Дакле, неће Вас нико предлагати за сведока? Можете остати 

у публици.  
 
Костић Милица. 
 
Милица Костић: Добар дан, Костић Милица, Фонд за хуманитарно право. 
 
Председник већа: Фонд за хуманитарно право? 
 
Милица Костић:  Да. 
 
Председник већа: Добро,  можете да се вратите, Милице.  Лолуини Агрон. 

Можете само да се представите, у ком сте својству на данашњем претресу. Све ово 
питамо, да бисмо проверили, да ли постоје сметње да присуствујете у публици. 

 
Агрон Лолуини: Ја сам из Фонда за хуманитарно право. 
 
Председник већа: Фонд за хуманитарно право? 
 
Агрон Лолуини: Јесте. 
 
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место, сигурно нећете бити 

сведок.  
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Пантовић Гојко. 
 
Гојко Пантовић: Добар дан, испред Београдског центра за људска права. 
 
Председник већа: Београдски центар за људска права. Можете се вратити. 

Перковић Радоман Еда је преводилац за албански језик и може да уђе и да седне овде у 
судници.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Судија, ако дозволите, уз дужно поштовање и 

разумевање процесних могућности, ако ће то бити гласно превођење, онда нас омета у 
раду, као што је било прошли пут у већој судници, а сада смо још у мањој, уз дужно 
поштовање и разумевање процесних основа. 

 
Председник већа: Ако Вас буде ометала у раду, ми ћемо предузети све оно што 

је у нашој могућности, да рад суда не буде ометан. Нека уђе Перковић Радоман Еда и 
такође Гаши Беким и могу сести овде или поред пуномоћника оштећеног или овај 
други ред.  

 
Радосављевић Реља. 
 
Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић: Судија, добар дан, 

Радоман Перковић Еда. Беким каже, да ако неко сматра да ће му бити сметња, може и 
из публике да прати. 

 
Председник већа: Може из публике да прати? Добро, ја не знам, ево Ви се 

изјасните, да ли можете да преводите, а да то не омета рад суда и концентрацију 
осталих учесника у поступку. 

 
Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић: Мислим да могу. 
 
Председник већа: Мислите да можете? Уђите и седите Ви и Гаши Беким. 

Радосављевић Реља. 
 
Реља Радосављевић: Радосављевић Реља, Фонд за хуманитарно право.  
 
Председник већа: Такође Фонд за хуманитарно право. Можете се вратити на 

Ваше место. И Трифуновић Дарко. 
 
Дарко Трифуновић: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан. Ви сте Дарко? 
 
Дарко Трифуновић:  Пријатељ и колега окривљеног Козлина Рајка. 
 
Председник већа: Пријатељ и колега? Да ли сте били у 549. моторизованој 

бригади? 
 
Дарко Трифуновић:  Не, само у неким јединицама које су биле „наследнице“, 

да кажем. 
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Председник већа: Дакле, у периоду, у време овог догађаја? 
 
Дарко Трифуновић:  Не. 
 
Председник већа: 1999. године, нисте били заједно са Козлином. И не постоји 

могућност да будете предложени за сведока? Добро, можете се вратити и 
присуствовати суђењу.  

 
Нема више никог у публици, је ли тако, ко се није представио?  
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 

претреса. 
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
Главни претрес је јаван. 
 
НАСТАВЉА СЕ главни претрес  прекинут дана 07.06.2016. године у фази 

доказног поступка – саслушања сведока. 
 
Врши се аудио снимање тока главног претреса, а препис тонског снимка биће 

саставни део записника о главном претресу. 
 

Позивам сведока Милана Јовановића. 
 
Адвокат Никола Чукановић:  Судија, да ли дозвољавате само један предлог? 

Да би се отклониле евентуалне сметње око превођења непосредно у судници, ја колико 
знам, у овој судници постоје техничке могућности за превођење из кабине. Па не видим 
разлог да се то и не спроведе. Оштећени ће преко слушалица добити превод, као што се 
иначе ради. 

 
Председник већа: Да ли можете Еда, да преводите из кабине? Добро, само да 

питамо службу, да ли може да технички уради?  
 
Констатује се да преводилац – судски тумач за албански језик Перковић 

Радоман Еда, обавља превођење тока главног претреса са српског на албански језик 
сведоку-оштећеном Гаши Бекиму. 

 
Можете позвати сведока. Милан Јовановић? 
 
Сведок Милан Јовановић: Да. 
 
Председник већа: Милане, да ли имате личну карту? 
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Сведок Милан Јовановић:  Да. 
 
Председник већа:  

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у доказном поступку изведе доказ испитивањем сведока Милана 
Јовановића. 

 
Сведок Милан Јовановић, са личним подацима као на записнику 

Тужилаштва за ратне злочине од 19.03.2013. године. 
 
Идентитет сведока утврђен увидом у личну карту издату од ПС Лапово, под 

бројем 003886691, ЈМБГ 0510972721210. 
 
Ево,  вратићете личну карту сведоку. 
 
Јовановићу, као сведок дужни сте да говорите истину. Давање лажног исказа 

представља кривично дело, за које против Вас може бити вођен кривични поступак. 
Нисте дужни да одговарате на питања, којима бисте себе или Вашег блиског сродника 
изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном прогону. Да ли 
сте разумели упозорење суда у вези Ваше процесне улоге у овом кривичном поступку? 

 
Сведок Милан Јовановић:  Да. 
 
Председник већа: Сведок упозорен у смислу члана 95 став 1 и 2 ЗКП. 
 
Реците ми, да ли познајете овде присутне оптужене – Козлину и Гавриловића, да 

ли сте у сродству или сте у завади са њима? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Познајем их, да,  а нисам у сродству и нисам у 

завади. 
 
Председник већа: Нисте, добро. У смислу члана 96 Закона о кривичном 

поступку, положићете заклетву, а ја ћу Вам прочитати текст заклетве, а Ви ћете само 
након тога, изјавити да ли се заклињете или не.  

 
Текст гласи: 
„Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питан, говорити само 

истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати“.  
  
Сведок Милан Јовановић:  Заклињем се. 
 
Председник већа: Сведок положио заклетву у смислу члана 96 ЗКП. 
 
Ви сте, Јовановићу, испитани пред замеником тужиоца за ратне злочине у 

Тужилаштву за ратне злочине дана 19.03.2013. године. Тужилаштво је предложило да 
будете испитани и овде на главном претресу. Оптуженима Гавриловић Павлу и 
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Козлина Рајку ставља се на терет кривично дело – ратни злочин против цивилног 
становништва који је извршен на дан када је било бомбардовање, када је отпочело 
бомбардовање, а у селу Трње. Према досадашњим изјавама и ономе што сте Ви тада 
изјавили, Ви сте били очевидац догађаја, је ли тако, уласка српске војске у село Трње? 
Ево, изјасните се пред овим већем, све оно чега се Ви сећате у вези тог догађаја. 

 
Сведок Милан Јовановић:  Јесмо пошли на задатак тај дан, али не у село... 
 
Председник већа: 25. март је у питању? 
 
Сведок Милан Јовановић:  25. или 24., не сећам се сигурно. 
 
Председник већа: Добро.  Изволите. 
 
Сведок Милан Јовановић:  Кажем, дошли смо надомак села, на неком брду, 

пољана нека, колико се сећам и по изласку из камиона, ту смо били неких петнаестак, 
двадесет минута можда, где је тада поручник по чину, Јаћимовић Драгиша, повео 
јединицу на одредиште. Заправо, нисмо ни знали где идемо тачно, ми војска, а 
официрски кадар вероватно да јесте. Прошли смо поред села, али сада колика 
удаљеност, не знам, колико смо ходали до тамо. Знам само да смо дошли код реке неке 
и ту смо били распоређени дуж реке.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Милан Јовановић:  Ту смо имали задатак да држимо ту линију од 

могућег доласка терориста из супротног правца села. Ту смо провели дан, тај дан када 
смо дошли, дошли смо у јутарњим часовима, свануло је, што је битно. Ништа посебно 
се није догађало, то је изненађење да ли ће бити нечега или неће бити. Нормално, 
сналажење војника да обезбеди своје место у случају да дође до напада, јер самим тим 
што никада нисмо доживели рат, нисмо ни били у ситуацији да имамо неко искуство. 
Ту смо преноћили и сутрадан, мислим око подне, тако, смо кренули пут Призрена.  

 
Председник већа: Добро. Сећате ли се још нечега? 
 
Сведок Милан Јовановић: Сем што нас је задесило то бомбардовање, нисам ни 

знао за то, како се село зове. 
 
Председник већа: Да ли сада знате како се зове село? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Сада знам. 
 
Председник већа: Како се зове то село? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Трње. 
 
Председник већа: Како сте сазнали да се то село зове Трње? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Па, после, по повратку у Призрен, после извесног 

времена, причало се о томе, где смо били на задатку, када нас је задесило 
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бомбардовање. Јер касарна је била евакуисана. Управо због тога, техника, људство и, у 
свом том незнању, ја не знам ни села око мене, мислим у мојој околини сва.  

 
Председник већа: Добро, али се, дакле, у касарни причало да сте Ви били ту 

поред села, како Ви кажете, поред села Трње, је ли тако, или изнад села Трње? 
 
Сведок Милан Јовановић:  У касарни се није причало, јер ми нисмо затекли 

касарну више у животу када смо... 
 
Председник већа: Добро, од кога сте Ви то сазнали, о ком се селу ради, да ли 

можете конкретније да се изјасните? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Па, вероватно, конкретно, не могу. 
 
Председник већа: Не можете, добро. 
 
Сведок Милан Јовановић:  Не сећам се, неко је од војске вероватно начуо. 
 
Председник већа: Добро, Јовановићу, да ли имате још нешто да изјавите, чега 

се Ви сећате, а након Вашег изјашњења, поставиће Вам питања учесници у поступку. 
 
Сведок Милан Јовановић:  Ја немам. 
 
Председник већа: Немате више ништа. Ово је предлог Тужилаштва. Изволите, 

тужиоче, да ли имате питања за сведока? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Врло мало, судија. Када сте кренули из 

Призрена,  шта је био задатак, шта је било наређење? 
 
Сведок Милан Јовановић:  То ми војска нисмо знали, нисмо знали чак ни куда 

идемо, речено је само да идемо на задатак. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Када сте изашли из камиона и сачекали 

петнаест, двадесет минута, да ли сте тада добили неку наредбу? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Наредбу не, само, што би рекли, очински, нам се 

обратио поручник да у циљу своје личне заштите да се придржавамо правила, што се 
тиче заштите, кажем, шлемове, метак у цеви ако буде, да пушка обавезно буде укочена, 
због евентуалног повређивања војника испред себе, јер кретали смо се неком, да кажем, 
рутом где је било неприступачно, шибље, свакојак, терен је био, да кажем, очајан, док 
смо дошли до одредишта. Е, после нам је ту речено, распоређени смо по тој линији, да 
се очекује евентуални продор терориста, да  нам дођу с лица, како да кажем, од 
супротног села. И требали смо да држимо ту линију, што и јесмо. Али на срећу, није 
дошло до сусрета.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли је водник Козлина пошао са Вама 

том приликом? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Да. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли је био са Вама у групи? 
 
Сведок Милан Јовановић:  То је цела чета била, ја не знам да ли смо ми били 

по групама, углавном био је са нама доле крај реке, приликом распоређивања линије, по 
линији одбране. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хајде да се вратимо горе. Након изласка 

из камиона, где је тада био водник Козлина? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Не знам. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли је био у групи у којој сте се Ви 

спуштали? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Не сећам се, био је можда, а можда не, не знам, нас 

је предводио поручник. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли се чула нека пуцњава за време док 

сте се спуштали? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не. Заборавио сам да кажем, ако ми дозвољавате, 

поручник је тада упозорио да морамо да прођемо што тише, поред села, неопажено, док 
дођемо до одредишта.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако сам Вас добро разумео, од тренутка 

када сте изашли из камиона, до тренутка када сте се распоредили дуж реке, нисте чули 
пуцњаву? 

 
Сведок Милан Јовановић:  Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А колико је времена протекло од тог 

изласка из камиона, до распоређивања дуж реке? 
 
Сведок Милан Јовановић:  Па, не могу тачно да кажем, ако смо горе били 

петнаестак минута, док смо сишли до доле, ипак по том терену, кажем, какав је терен 
био, није могло да се, па сигурно једно пола сата.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Пола сата? Колико сам Вас разумео, то је 

било ујутру?  
 
Сведок Милан Јовановић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:Да ли сте у току времена док сте били 

поред реке распоређени чули пуцњаву? 
 
Сведок Милан Јовановић:Пуцњаве је било по неким селима тамо, ја не знам 

како се зову, испред нас одакле смо очекивали наилазак... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:А колико сте ви били далеко од села Трња, 

од најближих кућа у селу Трње, колико сте били далеко? 
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Сведок Милан Јовановић:Не знам. Знам од преласка реке па у леву страну смо 

отишли неких 500-600 метара сигурно, а до села не знам, јер село се није видело с тог 
места.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А са брда да ли се видело? 
 
Сведок Милан Јовановић:Не, ја нисам, нисам ни знао где се налази да бих 

обраћао пажњу.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако сам Вас разумео Ви нисте ниједну 

кућу у селу видели? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: И нисте чули никакву пуцњаву из села? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. И кад сте видели водника 

Козлину? 
 
Сведок Милан Јовановић: Чим смо стигли доле код реке. Док смо ми сишли 

доле он је ту био.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: С ким је он био тад? 
 
Сведок Милан Јовановић: С ким, са војском, са четом својом.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико је бројала та чета? 
 
Сведок Милан Јовановић: Па, ја не знам тачно, али тридесетак људи 

сигурно.Никад нисмо били сви заједно на окупу да бих знао број.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесу ли они ишли истим путем куда и ви? 
 
Сведок Милан Јовановић: Сви смо ишли у колону један за другим.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А мало пре сам Вас питао да ли сте га 

видели у тој колони, рекли сте: нисам.  
 
Сведок Милан Јовановић: Па био је можда иза мене, претпостављам да смо 

сви били ту.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте га видели у тој колони? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте чули, осим по повратку у 
Призрен, осим да сте били у селу Трње, како кажете, мада нисте ниједну кућу видели, 
да сте чули да је неко страдао ту? 

 
Сведок Милан Јовановић: Не.  Ја опет кажем нисмо били у селу, надомак села, 

да смо били у селу ја бих видео.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па је л` знате уопште шта се догодило у 

селу Трње? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не. Знам само из ових позива да се води поступак 

против водника Козлине и у то време капетана Гавриловића за ратни злочин над 
цивилним становништем, где ја цивиле нигде нисам ни видео тамо.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је л` то значи да до данас Ви нисте чули за 

нешто што се догодило у селу Трње? 
 
Сведок Милан Јовановић: Чуо сам од Тужилаштва.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Шта сте чули? 
 
Сведок Милан Јовановић: Кад сам био на испитивању. Па да се догодио 

злочин убиство цивила. Постављено ми је питање.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:Али пре тога никад нисте то чули? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, немам више питања.  
 
Председник већа: 
 
 Одобрава се непосредно постављање питања пуномоћнику оштећених. 

Изволите браниоче Чукановићу? Немате питања. Да ли оштећени Гаши Беким има 
питања за овог сведока? Нема. Браниоци оптужених, да ли браниоци оптужених имају 
питања за сведока? Изволите браниоче Чепићу сада.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Немам питања, имао сам приговор. Не може да се 

постави питање тужилачком сведоку  да га пита тужилац: шта су Вам у Тужилаштву 
рекли. Ово је чињенични сведок људи. Хвала.  

 
Председник већа: Добро. Ваша примедба је ушла у записник.  
 
Јовановићу, ја бих само да Вас питам, тада када сте били у тој чети да ли се 

сећате неког од војника који је такође са Вама био у овој чети? С ким сте се Ви 
дружили?  

 
Сведок Милан Јовановић: Ми се знамо углавном по надимцима.  
 
Председник већа: Добро.  
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Сведок Милан Јовановић: Знам неког Јанка, мислим да се зове Синиша 

Јанковић, ако се не варам.  
 
Председник већа: Синиша Јанковић, добро.  
 
Сведок Милан Јовановић: Не сећам се имена, али углавном .... 
 
Председник већа: Да ли сећате сведока рецимо Бојана Гајића?  
 
Сведок Милан Јовановић: Познато ми је име, али... 
 
Председник већа: Сведок Бојан Гајић се Вас сећа, он је саслушан на гланом 

претресу и он је у свом исказу на главном претресу изјавио да се дружио са 
Александром Стевановићем, Рајић Драганом, Живковић Дејаном, Лаловић Сашом и 
Јовановић Миланом. Претпостављам да сте то Ви, Јовановић Милан, да није било 
двојице под истим именом и презименом.  Да ли се Ви сећате сведока Бојана Гајића? И 
кажите ми да ли се сећате неког од ових лица које сам ја сада навела?  

 
Сведок Милан Јовановић: Сад сте ме подсетили на Лаловића, Живковића, како 

сте рекли... 
 
Председник већа: Да ли су они са Вама били у истој чети и када сте били овде у 

близини села Трње, како Ви то изјављујете?  
 
Сведок Милан Јовановић: За Јанковића знам сигурно да јесте, јер је био поред 

мене приликом распоређивања.  
 
Председник већа: Бојан Гајић? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не могу да се сетим човека, познат ми је... 
 
Председник већа: Бојан Гајић је у свом исказу рекао да је био тада у чети 

Јаћимовића.  
 
Сведок Милан Јовановић:Не могу да се сетим, нисмо сви ми могли себе да 

видимо, јер то је корито реке, није..., а и у тим моментима никог није ни интересовало 
где се баш ко налази, шта ја знам.  

 
Председник већа: Добро. Ви сте описали Ваше кретање наведеном приликом. 

Да ли сте иједног момента улазили у село?  
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Да ли сте били код неке продавнице? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Да ли сте улазили у нека дворишта која су била на ободима 

села? 
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Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Да ли Вам је познато да ли је неко други од војника улазио у 

село?  
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Не? Нико о томе није причао нити сте Ви видели да неко 

улази у село? Да ли Вам је познато да је постојала и друга група и друго одељење чији 
је командир био овде присутни оптужени Рајко Козлина? Он је био водник и био је 
командир, био је водник прве класе и командир одељења у оквиру техничке чете. Да ли 
сте га тада видели том приликом када сте били у овој да кажемо акцији? 

 
Сведок Милан Јовановић: Да.  
 
Председник већа: Где сте видели оптуженог Козлина Рајка? 
 
Сведок Милан Јовановић:Ту је био са нама распоређивао војску, обилазио 

линију.  
 
Председник већа: Када је то распоређивао? Када сте требали да кренете да 

заузмете положај или након заузимања положаја док је трајала та акција? 
 
Сведок Милан Јовановић: Кад смо стигли доле на одредиште.  
 
Председник већа: Он је одређивао положај, је ли тако? 
 
Сведок Милан Јовановић: Није одређивао, али је распоређивао, како да кажем.  
 
Председник већа: Добро. Да ли се сећате овде присутног Гавриловића? Је л` 

познајете Гавриловића? 
 
Сведок Милан Јовановић: Познајем.  
 
Председник већа: Гавриловић Павле, да ли сте њега тада видели? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Нисте га видели ни на брду? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Док сте ишли из касарне према брду, да ли је био у колони? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Ни на брду га нисте видели да распоређује војнике, да издаје 

неке наредбе? 
 



ВР
З 1

17
6

 15

Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Када сте га видели последњи пут пре овог догађаја? Где сте 

га видели? 
 
Сведок Милан Јовановић: У касарни тог јутра на самом поласку, при поласку.  
 
Председник већа: Пре поласка? 
 
Сведок Милан Јовановић: Раном зором кренули, у само свитање.  
 
Председник већа: Добро. Дакле, не сећате се уопште да сте га видели ни на 

брду, ни у селу, ни за време док сте били на положајима?  
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Кажите ми, Ви сте изјавили у овој Вашој изјави да у вашој 

чети није постојало тешко наоружање. Шта мислите када кажете тешко наоружање да 
није постојало? 

 
Сведок Милан Јовановић:Па мислим на артиљеријско оружје.  
 
Председник већа: Артиљеријско оружје. У вашој чети, а да ли је постојало у 

вашем батаљону? 
 
Сведок Милан Јовановић:Не знам.  
 
Председник већа: Позадински батаљон, да ли је имао артиљеријско оружје? Да 

ли је имао артиљеријско оружје? Да ли је имао тешку артиљерију? 
 
Сведок Милан Јовановић:Ја нисам видео.  
 
Председник већа: Да ли је имао противваздушну одбрану? Да ли је имао оружје 

за противваздушну одбрану? 
 
Сведок Милан Јовановић: Имали смо један радни тенк, такозвани "ТЗИ", који 

је имао носач за тешки онај митраљез, сад како се, мислим да "Бравен" га зову.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Милан Јовановић: Ако то може да се каже... 
 
Председник већа: Да ли је он наведеном приликом транспортован заједно са 

групом која је пошла на брдо, која је дошла изнад села Трње? 
 
 Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Није? 
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Сведок Милан Јовановић: Ми смо имали резервни положај преко пута касарне 
где је остала техника сва што је могло да се.... 

 
Председник већа: Сва техника. Реците ми да ли је Вама познато да су 

дејствовале неке друге јединице у исто време? Да ли сте неког на том путу срели од 
неких других јединица, припадника других војних или полицијских формација и да ли 
Вам је познато да су овој акцији у којој сте Ви учествовали учествовале и неке друге 
војне јединице Републике Србије? 

 
Сведок Милан Јовановић: Није ми познато. Не.  
 
Председник већа: Не? Добро. Ви сте рекли није Вам познато ко је издао 

наредбу да се иде тог 25. марта у село Трње или изнад села Трње, да будемо прецизни. 
И кажете вероватно је то био неко од претпостављених. Ко је био тада 
претпостављени? 

 
Сведок Милан Јовановић: Па нашем батаљону окривљени Гавриловић Павле, 

он је командант батаљон. Сад по хијерархији како то иде... 
 
Председник већа: А да ли Вам је познато да ли је Гавриловић Павле издао ту 

наредбу да се иде изнад села Трње или неко изнад њега или неко по војној хијерархији 
испод њега? 

 
Сведок Милан Јовановић: Није ми познато, али опет кажем вероватно неко 

изнад њега.  
 
Председник већа: Мислите да он то није могао да изда такву заповест? 
 
Сведок Милан Јовановић:Мислим да није.  
 
Председник већа: Добро. Кажете у Вашем исказу.... Да ли можете да стојите, 

јер ако имате проблем можете узети столицу.  
 
Сведок Милан Јовановић: Не, нема проблема.  
 
Председник већа: Добро. Кажете такође да Вам је речено да врло тихо прођете 

поред села и поред одредишта. Ко Вам је то рекао и зашто Вам је то речено? 
 
Сведок Милан Јовановић: Поручник Јаћимовић, да што тиши будемо и као 

што сам већ рекао да обратимо пажњу да приликом кретања, док дођемо до одредишта. 
Из ког разлога не знам.  

 
Председник већа: Такође кажете након што сте изашли из камиона да је 

вероватно ту одржана нека прича, али да то Ви нисте могли да чујете, јер сте причали 
са другима, а да није било никаквог постројавања, да сте тамо стигли и да ни сами 
нисте знали где. Шта подразумевате под тим да је вероватно одржана нека прича, а коју 
Ви нисте чули јер сте причали са другима? Није било постројавања кажете, а да ли је ту 
на брду када сте стигли издата нека наредба ко ће где од којих јединица да буде 
стациониран? 
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Сведок Милан Јовановић: То не знам, али вероватно да је, извињавам се што 
кажем вероватно, не знам, сигурно да је  неко из старешинског кадра, са вишег нивоа то 
морао да учини.  

 
Председник већа: Добро. Такође наводите да нисте чули да је било ко од 

старешина изговорио неку наредбу да се иде на село или да се не иде на село, да такве 
наредбе није било. Да ли је остајете при овој тврдњи? 

 
Сведок Милан Јовановић: Нисам чуо и нисам ни видео никог од старешина.  
 
Председник већа: Такође наводите да је Ваш старешина био Јаћимовић, али да 

је ту био Козлина Рајко, за кога Ви кажете да је он био вођа, нека врста шефа. Шта под 
тим подразумевате? 

 
Сведок Милан Јовановић: За време боравка у касарни, приликом нормалних 

обављања активности, Козлина Рајко је водио, да кажем водио групу, био груповођа 
нас механичара. Ту су биле групе неколико, сад било је ту још подофицира. Коме је ко 
припадао не знам, знам да смо ми механичари такозвана "мото група" били под 
његовом како да кажем.... 

 
Председник већа: Под ингеренцијом.  
 
Сведок Милан Јовановић: Да, под ингеренцијом Козлине.  
 
Председник већа: Рајка Козлине. Мото техника, је ли тако? 
 
Сведок Милан Јовановић:Да, али то искључиво у касарни.  
 
Председник већа: Ви када сте саслушавани пред замеником тужиоца за ратне 

злочине, Вама је незаконито предочаван и ранији исказ, који сте Ви могли једино да 
дате у својству службене белешке, значи исказ који није дат у складу са одредбама 
Закона о кривичном поступку. И тај део Вашег исказа ми нећемо користити, а односи 
се на Ваше изјаве да су са Вама били у групи неки војници које сте Ви побројали и 
предочавањем да сте Ви у претходном исказу рекли шта Вам је рекао неки човек из 
полиције, и такође се то односи и на ову изјаву да је Козлина Рајко предводио неку 
другу групу.Није спорно, то су и други сведоци током овог поступка изјављивали да је 
Козлина Рајко предводио неку групу. Оно што мене занима: да ли је Козлина Рајко то 
чинио по овлашћењу Јаћимовића или му је неко други дао то овлашћење? 

 
Сведок Милан Јовановић: Па, Јаћимовић је био главни шеф ту радионице. А 

колико знам Козлина је био одређен за набавку и за сарадњу са цивилним мајсторима 
који раде при војсци,са којима смо ми већина војника проводили времена. Нису сви 
војници из те групе, назовимо је група "мото"... 

 
Председник већа: Добро. Само да Вас питам имајући у виду да су Вам 

предочавани делови односно Ваш исказ који није требао да Вам буде предочен. Реците 
ми да ли сте Ви лично видели, непосредно опазили да је Козлина Рајко предводио 
другу групу или Вам је то  рекло то лице из полиције као што овде пише? 

 
Сведок Милан Јовановић: Ја нисам видео, а човек из полиције јесте рекао.  
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Председник већа: Када? То када су од Вас узимали изјаву? 
 
Сведок Милан Јовановић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Ко је узимао тада од Вас изјаву? 
 
Сведок Милан Јовановић:Не знам, из полиције, из Управе криминалистичке 

полиције.  
 
Председник већа: Из полиције?  
 
Сведок Милан Јовановић:Да.  
 
Председник већа: Добро. Када је то било да ли се сећате? 
 
Сведок Милан Јовановић:Не сећам се.  
 
Председник већа: Не сећате се.  
 
Сведок Милан Јовановић:Знам да је било хладно време, али... 
 
Председник већа: Добро. Да ли су ту присуствовали том Вашем давању исказа 

неки адвокати? 
 
Сведок Милан Јовановић: Не.  
 
Председник већа: Не, нико. Ко је био тада присутан? 
 
Сведок Милан Јовановић: Моја супруга.  
 
Председник већа: Само Ви и супруга. Од службених лица? 
 
Сведок Милан Јовановић: Та два полицајца.  
 
Председник већа: Само та два полицајца. Где су узимали од Вас изјаву, у којим 

просторијама? 
 
Сведок Милан Јовановић: Код мене кући.  
 
Председник већа: А код Вас кући. Зато што у овом Вашем исказу често се 

цитира да Вам се предочавао исказ из предкривичног поступка, да сте Ви то 
потврђивали, то заиста не може да се користи, а Ви сте такође изјавили да нисте нешто 
изјавили што Вам је предочено. Добро. Ви сте у Вашем исказу навели да се сећате 
војника Милошевић Дејана.  

 
Сведок Милан Јовановић:Да.  
 
Председник већа: Где је он био са Вама? Да ли је био све време са Вама? Да ли 

је био у овој акцији са Вама? 
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Сведок Милан Јовановић: Тога се не сећам, али сећам се њега овако као.... 
 
Председник већа: Кажете да сте кренули пешице са поручником Јаћимовићем, а 

да су у групи са Вама били Јанковић Синиша из Врања, Милошевић Дејан.  
 
Сведок Милан Јовановић: Не знам, за њега не гарантујем.  
 
Председник већа: Не гарантујете за Милошевић Дејана? Зашто не гарантујете? 
 
Сведок Милан Јовановић: Па зато што не знам, нисам га видео и не знам, не 

могу да кажем, ни током целе акције га нисам видео.  
 
Председник већа: А зашто сте тада изјавили да се сећате Милошевић Дејана и 

кажете: мислим да је био из наше јединице? Да ли сте само на то мислили? 
 
Сведок Милан Јовановић:Не, ја сам мислио на питање да ли га се сећам и да 

ли га познајем, и одговорио сам.... 
 
Председник већа: Дакле, питање које Вам је постављено: да ли сећате, па су 

Вам навели лица, имена и презимена, је ли тако? А да ли, ево реците ми, да ли се сада 
сећате ко је са Вама био у тој чети коју је предводио поручник Јаћимовић када сте били 
у близини села Трње? 

 
Сведок Милан Јовановић: Не могу да се сетим опет кажем, јер ту је бар 30 

људи било.  
 
Председник већа: Добро. Ви сте рекли да је поред реке са Вама био Еглић 

Стеван, Лунц Дејан, Лаурић Саша? 
 
Сведок Милан Јовановић: Ја сам рекао да сам се дружио са њима, а за 

Јанковића тврдим одговорно, јер је био.... 
 
Председник већа: Рекли сте: доле поред реке су били. Да ли се сећате тога или 

се више не сећате? 
 
Сведок Милан Јовановић:Сигурно да су били, не могу баш да...., времена 

пролазе, не памтим толико имена, али... 
 
Председник већа: Добро. Нема других питања за овог сведока.  
 
Јовановићу, Ви сте поднели захтев за исплату трошкова Вама и Вашој супрузи 

овде присутној Ђорђевић Миланки која је дошла као Ваш пратилац, имајући у виду 
Ваше здравствене проблема, за шта сте доставили медицинску документацију.  

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
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Врши се увид у извештај лекара специјалисте Клиничког центра Крагујевац од 
03.06.2015. године за сведока Милана Јовановића, извештај лекара специјалисте 
Клиничког центра Крагујевац од 24.04.2015. године и извештај лекара специјалисте од 
05.01.2015. године Опште болнице "Др Алекса Савић" Прокупље, као и образац за 
стављање на листу чекања промену места на листи чекања. 

 
Овде се наводи да то попуњава лекар у здравственој установи, али није наведена 

здравствена установа, па не знамо о којој се установи ради.  
 
Обзиром на Ваше здравствено стање, оправдано је да у Вашој пратњи дође и 

буде са Вама и Ваша супруга Ђорђевић Миланка, тако да ћемо ми одобрити ове 
трошкове које сте захтевали и за Вас и за Вашу супругу, а које сте имали за долазак у 
овај суд.  

  
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

ОДОБРАВА СЕ исплата путних трошкова и трошкова исхране сведоку 
Милану Јовановићу и његовом пратиоцу супрузи Ђорђевић Миланки у укупном 
износу од 6.140,00 динара, а који се односе на трошкове повратних аутобуских карата 
од места Блаце до Београда и такси превоза из села Чунгула до Београда, трошкове 
плаћених перонских карата и трошкове исхране.  

 
Ви нисте доставили жиро рачун на који може да Вам се уплати. Да ли имате 

жиро рачун на који може суд ово да Вам уплати? 
 
Сведок Милан Јовановић:Ја мислим да је достављено.... 
 
Председник већа: Доставили сте Служби за сведоке, је ли тако, трошковник? 
 
Сведок Милан Јовановић:Да.  
 
Председник већа: Ми смо раније имали могућност да сведоцима одмах 

исплатимо трошкове, што сматрам да је било боље решење, међутим сада немамо 
могућности, већ само путем жиро рачуна, тако да нисмо сада у могућности да Вам 
исплатимо, али ће Вам тај износ бити одмах уплаћен, ја се надам.  

 
Немамо више за Вас питања, можете да се удаљите.  
 
Добро. Ми смо саслушали сведока Јовановића. И од сведока Тужилаштва једино 

до сада није саслушан сведок Радивоје Мирковић, који није приступио на данашњи 
претрес, као што сте о томе обавештени.  

 
Ми ћемо на наредни претрес свакако позвати и саслушати сведока Радивоја 

Мирковића. Сматрамо да је његово испитивање на овом главном претресу неопходно, 
али пре тога ми можемо да донесемо одлуку о саслушању и сведока који су 
предложени од стране бранилаца оптужених, које можемо исто тако позвати за наредни 
претрес.  

 



ВР
З 1

17
6

 21

Адвокат Ђуро Чепић: Судија, код окривљеног ми је листа ако можемо да.... 
 
Председник већа: Молим? 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Листа ми је код окривљеног, она је врло опширна, ако 

није проблем да... 
 
Председник већа: Добро. Ви сте браниоче предложили сведоке, али сте од свих 

ових предложених сведока, а има их укупно 101 дали податке само за 4,5, 6 сведока 
које ми у овом моменту, за које можемо да разматрамо Ваш предлог да ли ћемо 
усвојити или не. То су Лаорић Саша од оца Николе, из села Павлиша, Општина Вршац, 
Милић Радмило, Београдски пут 14, Влашко Поље, Младеновац, Петровић Зоран, од 
оца Петра, село Заклопача, Краљево и Петровић Александар, од оца Милоша, улица 
Доктора Семашка 14-ц, 6, Ћуприја, а то су припадници техничке чете којом је 
командовао Јаћимовић. Осим ових сведока Ви сте предложили и припаднике 
интендантске чете којом је командовао Глигорић, и то су Рангелов Живко, од оца 
Стојана, село Зли Дол, ББ Босилград и Јовановић Иван, улица Врбска број 8, Ниш, 
18000 Ниш, а за остале сведоке нисте доставили адресе. Ми можемо сада евентуално 
разматрати само предлог за ове сведоке, а осим ових сведока евентуално, Ви сте 
предложили одређене старешине тог периода, то су Божидар Делић. Па да ли можете 
сада да се изјасните пред судом са које адресе да овај сведок буде позван уколико суд 
одлучи да саслуша сведока. Стојан Коњиваковац, Миљан Величковић и Зоран Ђокић. 
Мислим да сте предложили оба ова сведока на исте околности, јер је један од њих 
капетан Војске Југославије, начелник органа безбедности "549. бригаде", а други је 
начелник Обавештајног органа исте бригаде. Претпостављам да су исте околности. И 
уколико сте у могућности ево доставите нам њихове адресе да би суд одлучио кога би 
од ових предложених сведока позвао за наредни претрес.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Судија ако дозволите, тужилац да, ако причамо о  кажу 

истој снази оружја, тужилац да предлог и иде се по његовом предлогу из оптужнице. Ја 
дам предлог о моме се одлучује, под један, под два, ја немам моћ репресивног апарата 
дакле да добијем адресе, на жалост.... 

 
Председник већа: Само моменат, морате да сачекате. О предлозима 

Тужилаштва се одлучило одмах на припремном рочишту, јер смо имали све податке за 
одлуку суда. Дакле, Тужилаштво када је предложило сведоке предложило је и адресе на 
којима се ти сведоци могу пронаћи односно позвати. Ми нисмо о Вашим предлозима 
одлучили до сада искључиво из тог разлога што нисмо имали све податке за 
одлучивање, а Ви сте рекли да ћете доставити накнадно. Према томе, немојте 
пребацивати проблем на терен суда.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Не, не, дозволите, криво се разумемо. Не пребацујем ја 

на терет суда проблем, него говорим о мојим процесним ограничењима. Ја пошаљем 
допис МУП-у, а Вама сам достављао исте,ови једноставно мени неће да одговоре. А већ 
суд кад се обрати МУП-у са траженим захтевом односно јасно дефинисаним захтевом 
они одговарају. Иако су сада изменама задњим ЗКП-а та овлашћења у том погледу, 
дакле дата и  нама, мада можемо у истражном поступку деловати у том капацитету, 
дакле не говорим.... 
 
 Председник већа: Добро, да ли поседујете доказ да сте се обраћали МУП-у? 
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Адвокат Ђуро Чепић: Ја сам Вам доставио. 
 
Председник већа: Можете ли да ми доставите допис? 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Ја сам раније достављао. Ако имам даље, доставићу Вам, 

наравно, а поред тога, доставићу Вам и поднесак којим тражим од суда да прибави 
адресе лица која смо навели у предлогу од Министарства унутрашњих послова. Дакле, 
ми смо оно чиме смо располагали, доставили суду. Исто тако, наши одређени предлози, 
почев од присуства, односно да ли ће уопште бити позвани, да ли ће му бити дозвољено 
бављење у овом предмету генералу Радовану Радиновићу, капацитету судског вештака, 
одлуку нисмо добили о томе, јер ја сам био јако, јако заинтересован да исти овде 
присуствује и да прати ток претреса, да би дао комплетан налаз на сва ова питања. 
Дакле, ево на мени остаје да Вам ја доставим поднесак са свим именима, са подацима 
лица, за које тачно адресе немамо, у најкраћем року. То је једно. Друго, под два, ова два 
која сте поменули горе – реч је о различитим, потпуно различитим функцијама, дакле 
начелник безбедности јесте једно, а начелник обавештајног органа јесте нешто сасвим 
друго и треће, у погледу саслушања овог сведока потоњег Тужилаштва, ја колико 
видим, исти се не одазива задњих, колико већ, годину дана, безмало. Не знам да ли 
Тужилаштво остаје код тог предлога? Јер морамо да затворимо тужилачки предмет, да 
би почели са извођењем доказа.  

 
Председник већа: Ја сам Вас позвала да се изјасните само зато, да не бисмо 

заказивали претрес, а на претресу саслушали само једног сведока, обзиром да можемо 
да изведемо више доказа на једном претресу. Тужиоче, у односу на сведока Мирковић 
Радивоја, Ви остајете при овом предлогу, је ли тако? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја сам потпуно сагласан са мојим колегом, 

ако је и он сагласан, да се чита исказ Мирковић Радивоја. Ако он инсистира да се 
сведок позове, онда... 

 
Адвокат Ђуро Чепић: Не, ја сам императивно, дакле, изузетно јасно одређен, да 

се изузме записник, односно уколико тужилац одустане од тог. У противном, примена 
начела контрадикторности мора да се оствари у потпуности. 

 
Председник већа: Добро, одређујем паузу у трајању од десет минута, да веће 

одлучи о доказним предлозима одбране за саслушање сведока. 
 
Пауза се одређује у 15 и 40, а претрес ће се наставити у 16 часова.  
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

По истеку паузе, НАСТАВЉА СЕ главни претрес. 
 
Веће је донело 

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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 ОДБИЈА СЕ предлог браниоца – адвоката Ивана Митровског са главног 
претреса од 24.02.2015. године, којим је тражено издвајање записника о саслушању 
сведока Радивоја Марковића од 24.09.2013. године, са разлога што су његовом 
испитивању присуствовали Теки Бокши и Адмир Салиху, који су по мишљењу 
браниоца, неовлашћена лица.  
 
 Увидом у записник је утврђено, да су испитивању сведока Радивоја Мирковића 
присуствовали браниоци оптужених – адвокат Чепић и адвокат Сања Ћериман и да је 
присуствовао Теки Бокши. Није у записнику констатовано присуство Адмира Салихуа, 
али они су тада присуствовали у својству пуномоћника оштећених, који су у то време 
имали то својство и њихово присуство ни на који начин не доводи у питање законитост 
овог прибављеног доказа од стране Тужилаштва, због чега је суд и донео овакву 
одлуку. 
 
 Веће је надаље донело  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 УСВАЈА СЕ предлог браниоца оптужених – адвоката Ђуре Чепића и 
одређује на главном претресу испитивање у својству сведока Лалић Саше из села 
Павлиш, општина Вршац, Милић Радмила, са адресе Београдски пут 14, Влашко 
поље, Младеновац, Петровић Зорана из села Заклопаче, код Краљева, Петровић 
Александра, улица Доктора Семашка Ц-6, Ћуприја, Рангелов Живка, село Зли 
Дол ББ, Босилеград, кога позвати са наведене адресе у спису, доставити позив за 
испитивање на главном претресу и сведоку Јовановић Ивану, улица Врпска број 
8, Ниш. 
 
 Браниоче, не постоји сметња да се усвоји предлог за саслушање, испитивање на 
главном претресу у својству сведока Божидара Делића, имајући у виду да се тужилац 
није противио овом предлогу, али Ви нисте доставили адресу ни овог сведока, тако да 
нисмо могли да донесемо одлуку, без обзира што се Тужилаштво не противи.  
 
 Ви нисте, као што то тврдите, доставили суду доказ да сте се обраћали 
полицијским органима, можда Ви имате то код себе, али тога у списима предмета нема. 
Молим Вас, без таквих конклудентних радњи, ми смо сада извршили увид у списе, тога 
нема.  
 
 Адвокат Ђуро Чепић: Могу ли да добијем реч, судија, молим Вас? 
 

Председник већа: Изволите. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Под један, ЗКП каже, сада смо направили јасну 

дистикцију између поступка Тужилаштва и поступка одбране. Дакле, тужилачки 
поступак још није затворен. Имамо једног сведока кога чекамо да саслушамо. То је 
прво и основно. Под два, ја сам се обраћао... 

 
Председник већа: Само моменат, тај сведок ће бити сада позван да дође, а 

након његовог испитивања, наставићемо са испитивањем сведока одбране. 
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Адвокат Ђуро Чепић: Само ми дозволите, молим Вас. Ја сам на Ваше питање, 
да ли сам се обраћао МУП-у, ја сам се обраћао МУП-у и доставићу Вам исправе. 

 
Председник већа: Доставите, да видимо.  
 
Адвокат Ђуро Чепић: То је прво ово, са матичним бројевима двадесет и нешто 

лица, ево Вам одговор МУП-а где они кажу, каже, доставите ми судску исправу. 
 
Председник већа: Добро, Ви овде немате печат суда да сте ово доставили суду 

и да сте суд обавестили? 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Ово је поступак одбране који ја водим у смислу члана 

301 ЗКП. 
 
Председник већа: Добро. Ја сам Вас схватила да сте се Ви, Ви сте малопре 

изјавили да сте нас обавестили, обратили полицији, да полиција није удовољила Вашем 
захтеву и да сте Ви о томе обавестили суд? 

 
Адвокат Ђуро Чепић: Не, ово потоње, не.  
 
Председник већа: Е, па добро. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Нисмо се добро разумели.  
 
Председник већа: Нисмо се разумели. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Још један допис, ако ми дозволите.  
 
Председник већа: Реците. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Да завршим. 
 
Председник већа: Реците. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Дакле, обратио сам се још једним захтевом 

Министарству, могу ли да причам на микрофон? 
 
Председник већа: Можете, на микрофон, да. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Ђуро Чепић, бранилац. Првим захтевом из 2014. године 

тражио сам да ми се доставе адресе лица која сам предложио за сведоке, прилажући 
матичне бројеве истих. Дакле, на том списку се налази двадесет и нешто особа и МУП 
ме одбио, са образложењем које имате прилику да видите испред себе. Поред тога, 
обратио сам се Министарству, дакле то је било Одељењу за становништво или како се 
већ зове. Другим захтевом Министарству унутрашњих послова се обраћам 25.03.2014. 
године Управи за људске ресурсе, јер имам намеру да позовем полицајце СУП 
Призрен, што сам јасно рекао на припремном рочишту, на околност увиђаја у селу 
Трње, које је било крајем марта, односно почетком априла месеца 1999. године. Навео 
сам имена полицајаца који су вршили увиђај и могу да Вам приложим и тај захтев и 
одговор Министарства унутрашњих послова. Поред тога, ја поседујем још одређени 
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број захтева које сам упућивао другим институцијама државе Србије, укључујући и 
судове, архиве, на шта нисам добио одговоре, чиме сам објективно онемогућен за 
комплетније унакрсно испитивање сведока Тужилаштва. Ево, ја Вам прилажем овај 
захтев МУП-у. 

 
Председник већа: Браниоче, ево овако. Након увида у овај поднесак, ја могу 

само да констатујем да су они потпуно у праву што Вам нису то доставили. Они су Вам 
јасно образложили, а Ви сте требали, након што сте добили овај њихов поднесак, а 
поднесак Вам је послат 31.03.2014. године, требали да се обратите суду, на шта Вас они 
јасно упућују. Они Вама у поднеску кажу да Вама могу доставити податке са 
евиденције, под условом да тражилац података законом или другим прописима је 
овлашћен да тражи и прима те податке, да су му исти неопходни за извршење послова 
из његове надлежности и под условом да тражилац обезбеђује заштиту ових података. 
С тим у вези, а обзиром да из одредбе члана 301 став 2 тачка 3. Закона о кривичном 
поступку, на коју сте се позвали. У Вашем допису не произилази обавеза овог 
Министарства, да Вам достави тражене податке, „обавештавамо Вас да је неопходно да 
захтев допуните доказом о законском основу за достављање података, односно да 
доставите акт поступајућем суду којим Вам је наложено да доставите податке о адреси 
пребивалишта лица наведеним у Вашем допису“. Да сте Ви ово нама доставили и да сте 
тражили да ми донесемо, суд би донео налог којим Вам налаже да доставите податке о 
адреси пребивалишта и Ви бисте сада имали те податке.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Вама хвала, судија на том... 
 
Председник већа: А такође нисте доставили ни пуномоћје оптужених, да у 

њихово име можете поднети захтев за достављање података о адреси пребивалишта за 
лица за која сте тражили. Према томе, ово је, браниоче, Ваш пропуст.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Судија, то није мој пропуст, него је то пропуст... 
 
Председник већа: И због овог пропуста, само моменат. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Дозволите. 
 
Председник већа: Само моменат, због овог пропуста, не можете да кажете да 

суд није одлучио неоправдано о Вашим предлозима. Друго, као што видим, Ви сте овде 
навели много мањи број лица него што сте предложили пред судом. Пред судом сте 
предложили сто једног сведока, а овде, нема их више од двадесет, чије сте адресе 
тражили од СУП-а.  

 
Адвокат Ђуро Чепић: Зато што сам се обраћао, ако ми дозволите, сада да идемо 

редом. 
 
 Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Значи, за одређене сведоке имамо адресе, за одређене се 

надамо да ћемо до истих доћи, а за одређене тражимо овим путем. Па, када добијемо, 
јер очекивано је резоновати да не можемо сто једног сведока саслушати на једном 
рочишту за главни претрес, јер нам за то треба одређено време. А поред тога, ми 
правимо један тријаж да би били ефикасни у овом поступку. Дакле, не верујем да ћемо 
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извести свих стотину сведока, већ значајно мање, да ћемо направити једну јасну 
концентрацију доказа. Но, нажалост, ми нисмо могли да извршимо ни истрагу у духу са 
новим одредбама ЗКП, који јасно стимулише моја овлашћења по 301. члану, како сам 
цитирао и бићу слободан да кажем, да се уопште не слажем са тумачењем 
Министарства унутрашњих послова, јер то је врло, врло некомпетентно дато, чиме се 
гуши право одбране. Дакле, ја имам сада по новом ЗКП јасно право да водим своју 
истрагу. Ако водим истрагу, онда имам и овлашћење. Ако ја морам за сваку истражну 
радњу да се обраћам суду, уз дужно поштовање, онда је то беспотребно исцрпљивање, 
јер то је оно што сам рекао, нема једнакости оружја – Тужилаштво једним поднеском 
добија све, ја морам да тражим дозволу суда за сваку моју радњу. Аутоматски се руши 
право на одбрану. Хвала Вам. 

 
Председник већа:  
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

НАЛАЖЕ СЕ браниоцу, адвокату Ђури Чепићу да суду достави адресе 
сведока чије испитивање на главном претресу је предложио на припремном рочишту 
дана 23.04.2014. године, а за које суду није доставио адресе са којих би сведоци могли 
бити позвани и то за деведесет пет сведока. 

 
Мислим да нема потребе да их све набрајамо, они су сви наведени на записнику 

и у транскриптима са припремног рочишта од 23.04.2014. године. 
 
Ради извођења осталих доказа,  
 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Претрес се ОДЛАЖЕ, а нареди претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за: 
 
 

04.11.2016. године у 09,30 часова, судница број 2, 
 

 
што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
Адвокат Ђуро Чепић: Само још једна ствар. Да ли могу да добијем назад моју 

исправу, треба ми. А ако је потребно за суд, направићу копију и допис са јасним 
захтевом за ове чинидбе, јер онемогућен сам у даљем раду. 

 
Председник већа: Доставићемо Вам, само да копирамо и оставимо у спису, јер 

смо ми прву нашу одлуку донели након увида у ове копије. 
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На претрес позвати: сведока Радивоја Мирковића са адресе из списа, сведоке: 
Лаорић Сашу, Милић Радмила, Петровић Зорана, Петровић Александра, Рангелов 
Живка, Јовановић Ивана, са адреса наведених на записнику са припремног рочишта од 
23.04.2014. године. 

 
Довршено у 16 и 20 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
 
 




