
                        
         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 27. фебруара 2018. године 
 
 
Председник већа: Дана 27.02.2018. године са почетком у 09:50 часова отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном 
поступку против окривљених 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. 
 
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 Миодраг Димитријевић,  да ли је ту? 
 
Адвокат Борис Зорко: Није, поштовани суде. Он се јавио... 
 
Председник већа:  Морате само да се представите. 
 
Адвокат Борис Зорко:  Адвокат Борис Зорко, бранилац окривљеног Димитријевића. 
Била је саобраћајна несрећа негде у близини Ћуприје јутрос, и онда је он заглављен у 
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аутобусу. Почели су да пуштају, да кажем, мања возила, међутим, аутобуси су и даље 
стајали. Докле је стигао, не знам, али на жалост то је разлог зашто није приступио на 
време. 
 
Председник већа:  Хвала Вам. 
 
-окривљени Дарко Перић, 
-окривљени Радован Влајковић,  
-окривљени Радисав Јосиповић,  
-окривљени Јован Димитријевић,  
-окривљени Саша Стојановић,  
-окривљени Зоран Косијер,  
-окривљени Петроније Стевановић, 
 
Председник већа:  Бранилац окривљеног Стевановића, адвокат Бранислава 
Фурјановић. Где је окривљени Стевановић, браниоче? 
 
Адвокат Бранислава Фурјановић: Он је већ две недеље у болници, по изјави његове 
супруге. Јуче сам се чула са њим. Јуче су требали да га доведу овде у Београд на 
скенер. После тога се више нисам чула. 
 
Председник већа:  Да ли имате медицинску документацију којом те своје наводе 
оправдавате? 
 
Адвокат Бранислава Фурјановић: Немам ништа. Рекла сам супрузи окривљеног да 
ми пошаље документацију. 
 
Председник већа:  То је већ други пут да се он не појављује пред судом и да не 
доставља документацију благовремено.  
 
Добро. Хвала, можете да седнете. 
 
-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,  
 
Адвокат Борис Зорко: Ја се извињавам, адвокат Борис Зорко, мењаћу данас одсутног 
колегу Калања, односно, нешто касније ће приступити колега Бранко Димић. 
 
Председник већа:  Да ли имате заменичко пуномоћје? 
 
Адвокат Борис Зорко:  Има, има, судија, у списима. 
 
Председник већа:  По заменичком пуномоћју у списима. 
-бранилац окривљеног  Јована Димитријевића, адвокат Гордана Живановић,  
-бранилац окривљеног Саше Стојановића, адвокат Слободан Живковић,  
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-бранилац окривљеног Зорана Косијера, адвокат Гордана Андрејевић,  
-бранилац окривљеног Петронија Стевановића, адвокат Бранислава Фурјановић, 
 
 -пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљаић, 
по пуномоћју у списима. 
 
У публици присутни: 
 
Јелена Бакета, Дамјан Брковић, Сашењка Коњовод, Владо Крпан, Петар Лемуновић, 
Филип Рудић, Владимир Стојић. 
 
Тужиоче, изволите. Имате ли неки предлог у односу на окривљене који данас нису 
приступили на главни претрес? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па, видим да нису приступила два оптужена на 
данашњи главни претрес. Овај оптужени који се није појавио ни прошли пут, а 
лекарску документацију није приложио, предлажем да се прибави у неком року који 
Ви дате браниоцу да достави ту документацију, па у зависности од тога да предузмемо 
мере за обезбеђење присуства окривљеног уколико он није покривен, да кажем, 
медицинском документацијом уколико то не стоји. Односно, да скратим, мислим да 
немамо претпоставке за одржавање главног претреса, такође и да видимо везано за 
Димитријевића разлоге његовог недоласка данас. 
 
Председник већа: Да ли неко од бранилаца има нешто да каже тим поводом? 
 
Адвокат Борис Зорко:  Поштовани суде, адвокат Борис Зорко. Колега је поменуо да 
није доставио документацију, ја колико по мојим информацијама, достављена је 
медицинска документација за Димитријевића, везано за... 
 
Председник већа:  Нисте разумели, као разлог за данашњи недолазак на главни 
претрес. 
 
Адвокат Борис Зорко:  Колега је сматрао за окривљеног Петронија, извињавам се. 
 
Председник већа:  Нисте га разумели.  
 
Имајући у виду да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање данашњег 
главног претреса,  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
Следећи се одређује за 
 

23.03.2018. године у 14:30, судница број 1, 
 
Што је присутнима саопштено па их не позивати. 
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Позвати: окривљеног Петронија Стевановића наредбом за принудно довођење 
уколико у року од три дана не достави суду медицинску документацију, односно 
оправдање због недоласка на данашњи главни претрес. 
 
Налаже се браниоцу окривљеног Миодрага Димитријевића да у року од три дана 
достави суду доказ о разлозима неприступања окривљеног на данашњи главни претрес. 
Уколико окривљени Димитријевић и његов бранилац не поступе по налогу суда, 
окривљеног Димитријевића позвати наредбом за принудно довођење преко надлежног 
МУП-а. Уколико оправдање буде достављено, позвати га путем поште. 
 
Довршено у 09:57 часова. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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