
                        
         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 17. јануара 2017. године 

 

 

Председник већа: Дана 17.01.2017. године са почетком у 14:50 отварам заседање 

пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном 

предмету против окривљеног Милана Девчића и других, због кривичног дела 

ратни злочин против цивилног становништва у саизвршиалштву из члана 142 

став 1 Кривичног законика СРЈ у саизвшилаштву у вези члана 22 КЗ СРЈ, по 

оптужници Тужилаштва за ратне злочине Ктрз.7/07 од 28.11.2007. године, која је 

измењена дана 14.12.2007. године, 28.12.2011. године, 23.04.2012. године, 

02.09.2014. године, 01.12.2015. године и 05.02.2017. године 

 

Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић, председник већа, судије Мирјана 

Илић и Дејан Терзић, чланови већа.  

 

Има ли примедби на састав већа? Тужиоче, браниоци? 

 

Констатује се да нема примедби на састав већа нема.  

 

Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник 

Ивица Јагодић.  

 

Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део 

записника о главном претресу.  

 

Констатује се да су на главни претрес приступили: 

 

-Заменик тужиоца за ратне злочине, Душан Кнежевић, 

 

-окривљени Милан Девчић, да ли је ту?  

 

-окривљени Жељко Крњајић,  

 

-окривљени Миодраг Димитријевић, 

 

-окривљени Дарко Перић, 
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-окривљени Радован Влајковић,  

 

-окривљени Радисав Јосиповић,  

 

-окривљени Јован Димитријевић,  

 

-окривљени Саша Стојановић,  

 

-окривљени Зоран Косијер,  

 

-окривљени Петроније Стевановић,  

 

-бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, 

 

-бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић, 

 

-бранилац окривљених  Миодрага Димитријевића и Радована Влајковића, адвокат 

Бранко Лукић, за кога се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Борис 

Зорко, 

 

-бранилац окривљеног Дарка Перића,  адвокат Јасмина Живић, 

 

-бранилац окривљеног Радисава Јосиповића, адвокат Ђорђе Калањ, за кога се по 

заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Бранко Димић, 

 

-бранилац окривљеног  Јована Димитријевића, адвокат Гордана Живановић,  

 

-бранилац окривљеног Саше Стојановића, адвокат Слободан Живковић,  

 

-бранилац окривљеног Зорана Косијера, адвокат Гордана Андрејевић,  

 

-бранилац окривљеног Петронија Стевановића? 

 

Адвокат Гордана Андрејевић: Колегинице, ја се јављам, мислим да је колегиница 

Фурјановић оставила заменичко пуномоћје. Она данас неће моћи да приступи. 

 

Адвокат Бранислава Фурјановић, за коју се по заменичком пуномоћју јавља 

адвокат Гордана Андрејевић, 

 

 -пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина 

Кљајић по пуномоћју у списима, 

 

-стручни саветник Милисав Секулић. 

 

У публици присутни: Јелена Бакета, Дамјан Брковић, Зоран Дробњак, Кристина 

Chos, Владо Крпан, Петар Лемуновић, Владимир Стојић. 
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Тужилаштво за ратне злочине је изменило оптужни акт. Већина од вас, по 

подацима у списима је примила тај измењени оптужни акт, осим окривљеног 

Миодрага Димитријевића. 

 

Димитријевићу, да ли сте примили измењени оптужни акт Тужилаштва за ратне 

злочине? Укључите микрофон само, може стража, укључите микрофон 

окривљеном. 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић: Од 05.01.2017. године? 

 

Председник већа:  Да, да ли сте примили и када? 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић:  Е па нисам га тада примио. 

 

Председник већа:  Када сте примили? 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић:  Примио сам га мало касније, неки дан 

касније. Ја немам ту записано када сам примио, али сам примио. 

 

Председник већа:  Када? Знате ли када? Када сте примили то? 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић:  Госпођо... 

 

Председник већа:  Ког датума, да ли се сећате? Имате ли евидентирано? 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић:  Не сећам се. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Имајући у виду протек рока од уручења измењеног оптужног акта, питам 

окривљене и браниоце да ли траже време за припрему одбране, јер за већину 

учесника у поступку није протекао рок од осам дана прописан Закоником о 

кривичном поступку или можемо данас да држимо главни претрес? 

 

Изволите браниоци по реду из оптужнице. Адвокат Бранкица Мајкић. 

 

Адвокат Бранкица Мајкић: Хвала судија. Адвокат Бранкица Мајкић. Ја сам 

примила 09., мој брањеник је примио пре пет дана. Ми смо се данас тек срели, 

треба нам још пар дана, односно одређено време. Има доста измена, можда 

можемо данашњи претрес да искористимо ако је прилика да нам се појасне неке 

ствари, јер се потпуно нове радње стављају Девчићу на терет, и неке последице 

које нису биле предмет првог дела поступка. Мислим да би то било свакако 

целисходно да би знао од чега треба да се брани. Ето, у сваком смислу тражимо 

додатни рок. 

 

Председник већа:  Остали браниоци, изволите. Адвокат Радоје Алексиић. 

 

Адвокат Радоје Алексић:  Адвокат Радоје Алексић. Без обзира што није истекао 

рок, ја сам ово примио пре пет дана, шест заправо. Пре пет дана сам примио ово, 
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оптужницу измењену. Ја сматрам да ми није неопходан неки дужи временски 

период да бих могао да направим, јер је ту практично измена која је дата је доста 

паушално на један начин који ништа ново није у самом оптужном акту наведено 

да би ми био потребан неки допунски рок. Тако да можемо данас да наставимо да 

радимо. Хвала. 

 

Председник већа:  Адвокат Бранко Лукић, изволите. 

 

Адвокат Борис Зорко:  Адвокат Борис Зорко, поштовани суде, по заменичком 

пуномоћју. Изјашњавам се да нама није неопходан додатни рок везан за ову 

измењену оптужницу. Само кратко разјашњење, дакле, оптужени Миодраг 

Димитријевић није добио поштом оптужницу, него је прослеђена, ја сам 

проследио ту оптужницу конкретно оптуженом. То сам хтео да напоменем, чисто 

да имате то у својој евиденцији. Хвала. 

 

Председник већа:  Добро, хвала. Радоје Алексић, изволите. 

 

Адвокат Радоје Алексић:  Судија, бранилац Жељка Крњајића. Алексић Радоје. Ја 

се додуше, нисам видео са мојим брањеником, па говорим само о себи, али 

сматрам да би можда након консултације са мојим брањеником неки допунски 

рок ми требао, па зато задржавам право да након консултације са њим 

дефинитвно се изјасним о овим изменама. Хвала. 

 

Председник већа:  Браниоче, Ви сте имали довољно времена  да обавите 

консултације са окривљеним. Ви сте бранилац по службеној дужности и Вама се 

предујмљују трошкови из буџетских средстава суда и обављајте своју дужност у 

складу са законом, тако да ми нећемо данас Вама да омогућујемо било какве 

консултације када сте имали довољно времена, како и сами кажете, пет дана 

раније сте примили измењени оптужни акт, имали сте времена за пет дана да 

ступите у контакт са окривљеним Крњајићем. Сачекајте, да чујемо остале 

браниоце па ћемо онда. 

 

Адвокат Радоје Алексић:  Добро. 

 

Председник већа:  Адвокат Јасмина  Живић, изволите. 

 

Адвокат Јасмина Живић: Адвокат Јасмина Живић. Мој брањеник и ја смо 

примили измењени оптужни акт 09.01., неки додатни дужи рок за изјашњење нам 

није потребан. 

 

Председник већа:  Хвала. Адвокат Бранко Димић. 

 

Адвокат Бранко Димић:  Бранко Димић, адвокат, бранилац Радисава Јосиповића. 

За обојицу могу да кажем, не тражимо додатни рок за ово, пошто су измене у 

односу на њега незнатне, готово  само пар речи је измењено. Није потребан. Хвала. 

 

Председник већа:  Адвокат Гордана Живановић, изволите. 
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Адвокат Гордана Живановић: Поштовано веће, ја чак ни не знам када сам 

примила тачно оптужницу, јер ми је донета. 

 

Председник већа:  Ми знамо. 

 

Адвокат Гордана Живановић: Ја сам нажалост до негде 12. овог месеца била 

везана за кревет због грипа, целе празнике, тако да се са мојим брањеником, 

нажалост, нисам могла видети у међувремену и не кажем да је потребан неки 

дужи рок, али би ми јако пријало дан-два да о свему томе поразговарам. Хвала. 

 

Председник већа:  09. јануара сте примили браниоче овај акт. 

 

Адвокат Гордана Живановић: Нисам излазила из куће и нисам чак ни 

канцеларију обилазила, ни пошту. Значи, покупила сам све на гомилу, право да 

Вам кажем. 

 

Председник већа:  Адвокат Слободан Живковић. 

 

Адвокат Слободан Живковић: Мени не треба неки додатни рок за изјашњавање. 

 

Председник већа:  Адвокат Бранислава Фурјановић, односно за њу адвокат 

Гордана Андрејевић. 

 

Адвокат Гордана Андрејевић: Ја нажалост, колегинице, не знам када је  

колегиница Фурјановић примила, нисам се са њом ни чула, ни видела. Што се тиче 

мог брањеника оптужница није нешто значајно промењена, тако да за њега не 

тражим додатни рок за изјашњење. 

 

Председник већа:  Димитријевићу, да ли сте Ви поштом примили измењени 

оптужни акт или Вам је уручио бранилац? 

 

Окривљени Миодраг Димитријевић:  Ја сам то добио поштом. 

 

Председник већа:  Добро.  

 

Имајући у виду да окривљени имају право да припреме одбрану и измену 

оптужног акта, да су неки од бранилаца то тражили, и у том случају данас нећемо 

држати главни претрес. 

 

Браниоче Мајкић, што се тиче Вашег предлога за појашњење измењене оптужнице 

од стране тужиоца, главни претрес није место за то у овој фази кривичног 

поступка. Окривљени може да изнесе своју одбрану уколико Ви процените да је то 

потребно, може да изнесе поново своју одбрану, али о томе ћете обавестити суд 

благовремено.  

 

С обзиром да је заказан главни претрес и за сутра, а да у том случају нема сврхе да 

сутра држимо главни претрес, тај ћемо термин отказати. 

 

Јесте ли се јавили за реч? Изволите. 
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Адвокат Бранкица Мајкић: Нико од других бранилаца није захтевао додатни рок, 

мени ће бити довољно и данас, с обзиром на Ваш став у погледу тога да није место 

да нам тужилац појасни сад откуд принудни рад код Милана Девчића ако никад 

му се није стављао на терет, нити је то био предмет ни првостепене пресуде. Ја 

мислим да забрана преиначења на горе важи и за тужиоца једнако као за суд, али 

поштујем Ваш став, у том смислу биће довољно данас поподне да се ја са 

брањеником консултујем око ових измена да ли има смисла уопште да он износи 

одбрану или не, по овако прецизираној оптужници. 

 

Председник већа:  Ја још једном подсећам све браниоце, посебно браниоце по 

службеној дужности у овом поступку, да су дужни да благовремено пруже 

одговарајућу стручну помоћ својим брањеницима, да главни претрес није место за 

ваше консултације, да сте били благовремено сви обавештени када ће главни 

претрес да се држи, да сте сви ви браниоци, окривљени нешто мало касније, 

примили измењени оптужни акт, да сте од те измене имали довољно дана и 

довољан временски период да се консултујете, а да сада на главном претресу 

омогућујемо консултације да ли је, није, јесте. Ја вам кажем, закон дозвољава ту 

могућност, ја немам ништа против тога да окривљени припреме своју одбрану 

како мисле да је то најадекватније за њих и то ћемо испоштовати. 

 

Адвокат Бранкица Мајкић: Можда се нисмо разумели, нећу да трошим Ваше 

време. Девчић је 12. примио, то је био четвртак, значи од четири, два су дана била 

нередна, тако да, ето то је једини разлог што смо се данас тек видели. Хвала Вам. 

 

Председник већа:   

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ. 

 

Следећи се одређује за 

 

01.03.2017. године у 14:30, судница број 1. 

 

што је присутнима саопштено па их не позивати. 

 

Сутрашњи се одлаже главни претрес, Димитријевићу још увек немамо доказ, он се 

не сећа када је примио измењени оптужни акт, тако да рок од осам дана за њега 

није протекао. 

 

Довршено у 15,03 часова. 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР                   ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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