
                      
         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 12. јануара 2018. године 

 
 

Председник већа: Дана 12.01.2018. године са почетком у  09 и 40 часова, отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, због кривичног 
дела ратни злочин против цивилног становништва  у саизвршилаштву из члана 142 
став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ против окривљених Милана Девчића и других, 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 и 01.12.2015. 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. 
  
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 Јован Димитријевић, 
-окривљени Саша Стојановић, 
-окривљени Зоран Косијер, 
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-окривљени Петроније Стевановић,  
 
-бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, 
-бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић, 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Присутан.  
 
Председник већа:   
 
-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. 
 
Ви сте? Само микрофон укључите, молим Вас.  
 
Адвокат Михаило Павловић: Михајло Павловић по заменичком пуномоћју, које 
претпостављам да већ постоји у списима.  
 
Председник већа:  За пуномоћника Марину Кљаић? 
 
Адвокат Михаило Павловић: Марину Кљаић, тако је.  
 
Председник већа:   
 
Пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљаић, за 
коју се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат? 
 
Адвокат Михаило Павловић:Михаило Павловић.  
 
Председник већа:  Михаило Павловић. 
 
У публици присутни: Дамјан Брковић, Мина Дамјановић, Зоран Дробњак, Сашенка 
Коњевод, Душан Ковачевић, Мирко Меденица, Филип Рудић и Владимир Стојић.  
 
Браниоче, где је окривљени Миодраг Димитријевић? Није приступио на главни 
претрес, уредно позван. Изволите.  
 
Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, син Миодрага Димитријевића ме је 
телефоном јуче обавестио да он има озбиљних проблема стомачних и да је једноставно 
малте не непокретан. Ја сам замолио да се суд о томе обавести односно да он пошаље 
ту документацију суду, истовремено и мени, тако да са собом имам извештај, овај, о 
његовом, мислим, о његовом јучерашњем здравственом стању, тако да то је оно о чему 
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могу да обавестим суд. Такође сам замолио да уколико буде  још неке документације 
да она буде прослеђена суду. Хвала.  
 
Председник већа:  Дајте ми тај извештај да видим.  
 
Констатује се да је бранилац окривљеног адвокат Борис Зорко предао суду копију 
извештаја о интервенцији Службе за хитну медицинску помоћ Крушевац, број 
протокола 68/18 од 11.01.2018. године, на коме је наведено да је дат упут да се 
окривљени јави свом лекару.  
 
Браниоче, Ви знате да ова документација коју сте доставили суду није валидна за било 
шта.  
 
Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, везано за оптуженог, такође, сигуран сам, да 
вас уверим да знате и да оптужени Димитријевић није имао можда један или два 
одсуства са десетогодишњег суђења. Дакле, ја немам разлога да сумњам, када његов 
син  мени каже да он апсолутно не може да се помери зато што иде у тоалет сваких два 
минута. Дакле, заиста ја нисам овај стручан да проценим да ли он може да путује или 
не може, али немам разлога да сумњам да оно што је мени пренето као информација 
тачна.  
 
Председник већа: Добро, можете да седнете. Тужиоче, изволите изјасните се, ево 
погледајте овај извештај. Изволите тужиоче, имате ли неки предлог за данашњи главни 
претрес? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да се одложи претрес. Не постоје претпоставке 
за одржавање, није приступио окривљени.  
 
Председник већа: Да ли неки други предлог имате у односу на окривљеног 
Димитријевића? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не. 
 
Председник већа:  Браниоци? Претпостављам да предлажете да се одложи главни 
претрес.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ.  
 
Следећи главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за .... 
 
Косијер, не можете да говорите док не будете добили реч и пристојно се понашајте.  
 
22.02.2018. године у 09 и 30, што је присутнима саопштено па их не позивати.  
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НАЛАЖЕ СЕ браниоцу окривљеног Миодрага Димитријевића да у року од три дана 
достави суду оригиналну медицинску документацију као оправдање о разлозима 
неприступања окривљеног Димитријевића на данашњи главни претрес.  
 
На главни претрес позвати окривљеног Миодрага Димитријевића, уколико не 
достави медицинску документацију у остављеном року, наредбом за принудно 
довођење преко надлежне полицијске станице. Уколико документација буде 
достављена и уколико буде била оправдавајућа за недолазак на данашњи главни претре 
позвати га путем поште.  
 
Косијер, шта сте хтели да кажете? Дођите за говорницу. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан, моје поштовање, оптужени Косијер Зоран. 
Хтео сам да вас питам како ви мислите да ја изнесем своју завршну реч кад ја 
транскрипте не добијам нити сам икада добијао.  
 
Председник већа:  Ако нисте поднели захтев за транскрипт не можете га ни добити.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Госпођо... 
 
Председник већа:  Сачекајте кад ја причам. Морате да поднесете захтев, то ће Вам 
Ваш бранилац све објаснити. Када будете поднели захтев добићете транскрипт.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Ја немам потребе да поднесем захтев, јер по Правилнику 
о раду суда за ратне злочине, налаже да оптужени за ратне злочине не плаћају 
транскрипте, чак шта више суд им доставља на кућну адресу путем поште. То је прво 
питање. Ако не верујете  мени погледајте .... 
 
Председник већа:  Вратите се на своје место, вратите се на своје место и приликом 
подношења захтева за транскрипте поступите у складу са Судским пословником. 
Можете се вратити на своје место.  
 
Окривљени Зоран Косијер:   Имам још два питања.  
 
Председник већа:  Изволите.  
 
Окривљени Зоран Косијер:   Друго питање: на основу које оптужнице мислите да, 
прецизиране оптужнице, ми немамо прецизирану оптужницу у овоме предмету.  
 
Председник већа:  Вратите се на своје место. Све ће Вам то бранилац објаснити. Ви и 
ја немамо разлога да улазимо у полемику овог типа. Можете се вратити на своје место. 
Главни претрес је одложен.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Ускраћујете ми право на одбрану. Имам још  једно 
питање ако може. Ово кадија те тужи кадија ти суди.  
 
Председник већа:  Ипак није 22. фебруар, него 27. фебруар у 09 и 30, судница број 1. 
 
27., исто 9 и 30. И то се исто односи на окривљеног Димитријевића да не понављам.  
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Изволите.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Ја се извињавам.... 
 
Председник већа:  Адвокат Бранкица Мајкић. 
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Извините. Да ли постоји могућност да буде поподневни 
термин ако одговара и осталим учесницима, ја имам три претреса пре подне заказана 
већ раније.  
 
Председник већа:  Не постоји никаква могућност, ево верујте ми, врло мало судница 
имамо, великих има доста предмета у суду.  
 
Адвокат Гордана Живановић: Судија целе те недеље сам одсутна, ван Београда сам. 
 
Председник већа:  Обезбедите замену. Вама сам већ по том питању излазила у сусрет 
и већ смо одлагали због Вашег одсуства из земље. Значи, 27. фебруар у 9 и 30, то је 
последњи термин који имамо, другог нема.  
 
 
Довршено у 09 и 55 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                              ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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