
                        
         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 01. марта 2017. године 

 

 

Председник већа: Дана 01.03.2017. године у 14:40 часова 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 саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ 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.  

 

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,  

-окривљени Жељко Крњајић,  

-окривљени Дарко Перић, 

-окривљени Радован Влајковић,  

-окривљени Радисав Јосиповић,  

-окривљени Саша Стојановић,  

-окривљени Зоран Косијер,  

-окривљени Јован Димитријевић, 
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-бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, 

 

-бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић, 

 

Адвокат Радоје Алексић:  Присутан. 

 

-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 Бранислава Фурјановић, 

 

 -пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина 

Кљајић по пуномоћју у списима, 

 

-стручни саветник окривљеног Миодрага Димитријевића - Милисав Секулић. 

 

У публици присутни: 

 

Дамјан Брковић, Кристина Кхос,  Владимир Стојић. 

 

Нису приступили: 

 

-окривљени Миодраг Димитријевић, уредно позван. 

 

Браниоче, где је Димитријевић? 

 

Адвокат Борис Зорко:  Поштовани суде, окривљени Миодраг Димитријевић ме је 

обавестио, односно јавио ми се телефоном јутрос и рекао ми да има озбиљне 

проблеме са дигестивним трактом и да је углавном у немогућности да путује 

данас. Ја сам сугерисао да се обрати лекару и да то уверење о спречености да 

путује уопште и да приступи достави суду у што хитнијем року, тако да сам 

покушао и суд о томе да обавестим, нисам успео. Али, свакако имајући у виду да је 

Миодраг Димитријевић иначе неко ко поприлично води рачуна о томе да буде 

присутан, верујем да јесте, негде да кажем, озбиљније његово стање, па нажалост 

сам принуђен да ето предложим за једно кратко одлагање због његове 

немогућности да приступи. Хвала. 
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Председник већа:  Ви немате никакву документацију, није Вам послата меилом, 

факсом? 

 

Адвокат Борис Зорко:  Не. Једино сам сугерисао да што хитније ту документацију 

достави суду, како год, факсом или поштом или било како. 

 

-Окривљени Петроније Стевановић, уредно позван. 

 

Браниоче, где је окривљени Стевановић? 

 

Адвокат Бранислава Фурјановић: Ја сам јуче звала телефоном, јавила се његова 

супруга. Рекла ми је да је у купатилу и само сам рекла да зовем да га подсетим да 

имамо данас претрес, рекла је „Нема проблема, зна он, доћи ће“. Шта је са њим не 

знам.  

 

Председник већа:  Добро. 

 

Адвокат Бранислава Фурјановић: Увек је долазио најмање пола сат, сат раније. 

Тако немам никакву информацију. 

 

Председник већа:  Добро, хвала Вам. Тужиоче, имате ли неки предлог? Изволите. 

 

Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да се данашњи претрес одложи и да неки 

други термин. Они су се увек одазивали. 

 

Председник већа:  Добро.  

 

Следећи главни претрес се одређује за 

 

24. март 2017. године у 09:30 у судници број 1, 

 

Што је присутнима саопштено, па их не позивати. 

 

Адвокат Гордана Живановић: Госпођо председнице, опростите.  

 

Председник већа:  Изволите, адвокат Гордана Живановић. 

 

Адвокат Гордана Живановић: Пре четири месеца је резервисано и одређено моје 

одсуство у периоду од 19. до 25. Љубазно молим да ми изађете у сусрет, то је 

везано за породичне и личне односе. Значи, можете било који термин, само Вас 

љубазно молим, заиста је јако ми битно период 19.-24., ја се 25. враћам, то је 

субота. 

 

Председник већа:  Браниоче, Ви знате да ми кубуримо са судницама и 

терминима. 
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Адвокат Гордана Живановић: Знам, да сам појединац у овом случају, али Вас 

заиста љубазно молим, ово није моја навика, ни обичај, али просто таква је 

ситуација. И наравно, захваљујем се од срца. 

 

Председник већа:  Добро. Да ли може 28. март? 

 

Адвокат Гордана Живановић: Апсолутно, хвала, било који. 

 

Председник већа:  У 14:30, судница број 2. 

 

Адвокат Гордана Живановић: Најлепше Вам захваљујем. 

 

Председник већа:  Што је присутнима саопштено, па их не позивати. 

 

Позвати окривљеног Петронија Стевановића, наредбом за принудно довођење. 

Окривљеног Миодрага Димитријевића, уколико не достави медицинску 

документацију суду у року од три дана, наредбом за принудно довођење. 

 

Довршено у 14:49 часова. 

 

 

ЗАПИСНИЧАР             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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