РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД

1

Пословни број: К-По 2 1/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 12. априла 2018. године
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Председник већа: Дана 12.04.2018. године са почетком у 09 и 35 часова, отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у поступку
против Милана Девчића и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва 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 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?
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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 Јован Димитријевић,
-окривљени Саша Стојановић,
-окривљени Зоран Косијер, принудно доведен преко МУП-а РС, ПС Рума,
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-окривљени Петроније Стевановић,
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-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 за кога се по
заменичком пуномоћју које прилаже јавља адвокат Бранислава Фурјановић,
-бранилац окривљеног Зорана Косијера, адвокат Гордана Андрејевић,
-бранилац окривљеног Петронија Стевановића, адвокат Бранислава Фурјановић,
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-пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљајић,
по пуномоћју у списима,
-стручни саветник Миодраг Секулић.

Није приступио окривљени Миодраг Димитријевић.

Браниоче, где је окривљени Димитријевић? Уредно је позван.

Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, ја верујем да сте ви упознати са чињеницом у
вези његовог погоршаног здравственог стања. Ја бих такође предложио да се, имајући
у виду одредбу члана 363, да би нешто детаљније се позабавили његовим питањем....
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Председник већа: Је л` може само гласније, слабо Вас чујемо.
Адвокат Борис Зорко: Извињавам се. Ја верујем да је суд упућен, обзиром да смо ја и
колега Лукић били у иностранству, овај, да је упућена документација у вези његовог
погоршаног здравственог стања који је разлог његовог одсуства данас. Везано за ту
чињеницу ја бих такође изнео предлог да се макар у делу данашњег претреса искључи
јавност, имајући у виду одредбу члана 363 како бисмо нешто детаљније односно како
бих детаљније могао да образложим одређене чињенице везане за његово здравствено
стање.
Председник већа: Само ћете морати да образложите разлоге за искључење јавности,
детаљније, да би суд могао да одлучи о томе. Изволите.
Адвокат Борис Зорко: Ево детаљније бих образложио, дакле хтео бих да се осврнем
на документацију која је достављена суду, а која садржи податке који се односе на,
који су поверљиве природе и који се односе на одређене детаље који се тичу
здравственог стања господина Димитријевића, што испуњава услове предвиђене
чланом 363 став 3 Законика о кривичном поступку. Дакле, ради се о потреби да се
заштити приватност учесника у поступку.

Председник већа: У коме делу предлажете да буде јавност искључена?
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Адвокат Борис Зорко: У делу у коме би се разматрало дакле ситуација одсуства
Миодрага Димитријевића и предлога који је изнет у правцу поднеска одбране од 27.
марта 2018.
Председник већа: Само да констатујемо ко је присутан још од публике.
У публици присутни: Јелена Бакета, Дамјан Брковић, Мина Дамјановић, Сашенка
Коњевод, Владо Крпан, Петар Лимуновић, Љиљана Радовановић и Филип Рудић.
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Суду је доставио 04.04.2018. године син окривљеног Димитријевића, Душан
Димитријевић, отпусну листу Опште болнице Крушевац од 02.04.2018. године, а која
се односи на окривљеног Миодрага Димитријевића, у којој је наведено да је даље
лечење окривљеног предвиђено као амбулантно, а да је клинички ток болести повољан,
у смислу одсуства даље прогресије.
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Окривљени је доставио суду 11.04.2018. године извештај лекара специјалисте Опште
болнице Крушевац, докторке Ружице Милошевић у коме је наведено да он није
способан да присуствује претресу пред судом и да му је контрола за четири до шест
недеља, без навођења периода у коме он није способан да присуствује пред судом,
нити разлога због којих то није у стању.
Такође бранилац окривљеног адвокат Борис Зорко 29.03.2018. године доставио је суду
фотокопију лекарског извештаја ординирајућег лекара Милице Пајић - Одељења опште
неурологије, у коме нема детаљнијих чињеница које се тичу његовог здравственог
стања.
Констатује се да се наведени лекарски извештаји уручују заменику тужиоца за ратне
злочине.
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Тужиоче изволите, упознајте се сада са тим. Па да ли имате неки предлог у односу на
то и на овај предлог браниоца за искључење јавности?
Док се тужилац упознаје са документацијом, окривљени Зоран Косијер нека приђе за
говорницу. Косијер, због чега нисте приступили на претходни главни претрес?
Окривљени Зоран Косијер: Молим?

Председник већа: Због чега нисте приступили на претходни главни претрес?

Окривљени Зоран Косијер: Био сам болестан.
Председник већа: Зашто нисте доставили суду лекарску документацију о тој болести?

Окривљени Зоран Косијер: Не знам зашто бих доставио.
Председник већа: Не знате зашто би доставили? Зато што сам то поучила Вашег
браниоца, он Вам је сигурно рекао да треба да доставите документацију.
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Окривљени Зоран Косијер: У року од три дана, али не би вам стигло поштом у року
од три дана.
Председник већа: А и Ви сте упозорени више пута пред судом да сваки изостанак
морате да оправдате. Уколико још једном не приступите на главни претрес, биће Вам
одређен притвор.
Окривљени Зоран Косијер: Пракса је била увек да се оправда на следећем рочишту, а
Ви што сте издали налог за привођење и што је мене полиција данас привела, за моје
52 године мене полиција никада није приводила.
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Председник већа: Да сте се одазвали, да сте оправдали изостанак, не би били
приведени. Пошто то нисте учинили, закон је такав.
Окривљени Зоран Косијер: На основу свега до сада, на основу Вашег рада, на основу
Ваше мржње и нетрпељивости према...
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Председник већа: Косијер, нећу Вам дозволити да причате, то су стварно ствари
које...
Окривљени Зоран Косијер: Дозволите, ја...

Председник већа: Можете се вратити на своје место.

Окривљени Зоран Косијер: Госпођо, ја хоћу да тражим Ваше изузеће.
Председник већа: Вратите се на своје место.

Окривљени Зоран Косијер: Ја хоћу да образложим то.
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Председник већа: Не, сад не можете то да урадите у овој фази, искључите микрофон,
вратите се на своје место, сачекајте да одлучимо о овим предлозима па ћете после.
Окривљени Зоран Косијер: Сад Ви не дозвољавате да ја тражим Ваше изузеће?
Председник већа: У овом тренутку не, када завршимо са одлучивањем онда можете,
поучиће Вас бранилац на који начин то можете да чините.
Изволите. Заменик тужиоца за ратне злочине, Душан Кнежевић.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца. Ево ја сам се тек сада овај
упознао са овом документацијом коју сте ми доставили, приказали. Ја, наравно, нисам
лекар, не могу да се изјасним о неким стварима које нису моје струке. Видим да је ово
извештај лекара специјалисте, истина у копији, од 11.04.2018., да се ради о
специјалисти психијатрије, да је специјалиста психијатрије рекла да није способан да
присуствује претресу пред судом, контрола за четири, шест недеља, без неких других
детаља. Овај, из тих разлога ја сматрам да је заиста неизвесно да је он заиста могао да
учествује у поступку и не би могао да учествује у поступку, тако да је мој предлог да се
раздвоји поступак у односу на Миодрага Димитријевића, окривљеног и за њега
посебно води и заврши, а да ми данас наставимо без њега, с тим да се у односу на
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поступак против њега предлажем да се одреди вештачење за утврђивање његове
процесне способности.
Председник већа: А на предлог браниоца да се искључи јавност у овом делу претреса
како би он изложио разлоге које има, потребно је да се изјасните у складу са ЗКП-ом,
зато Вас и питам.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не, мислим, противим се томе.
Председник већа: Противите се томе, добро.

1

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од десет минута, па ћемо наставити.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ево, само да Вам вратим председнице.
Председник већа: Не, то је за Вас примерак.
Након паузе, веће доноси

РЕШЕЊЕ
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ОДБИЈА СЕ као неоснован предлог браниоца окривљеног Миодрага Димитријевића,
адвоката Бориса Зорка, да се искључи јавност са дела главног претреса ради
образлагања разлога одсуства окривљеног Димитријевића са данашњег главног
претреса, односно освртање браниоца на медицинску документацију која је достављена
суду.
Окривљени Косијер, изађите за говорницу. Изнесите сада шта сте хтели да кажете.

Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Па овако, на основу
досадашњега рада, од када сте Ви председавајућа овим већем, испољавате велику
мржњу и нетрпељивост према лично мени и према оптуженима, па ћу кренути редом
да образлажем. Ви мени нисте дозволили да изнесем одбрану на прецизирану
оптужницу, прво то. Друго, одбили сте мој захтев да добијам транскрипте. Узели сте
ми адвоката, ангажованог адвоката. Увели сте праксу да се публика представља у
судници, па ћу Вам навести: 05. маја 2017. године позвали сте да се публика представи
у судници, између осталог био је господин Градимир Налић адвокат. Он је образложио
због чега је ту, пошто је суђење јавно. Само сте заборавили, али намерно сте избегли
једну особу да позовете једну особу која је била у публици да се представи. Та особа је
Ваш ментор, Ваш налогодавац, Александар Костић, бивши начелник Службе за
откривање ратних злочина и Ви радите по њиховој директиви, по директиви Државне
безбедности. И због свега наведенога, због угрожавања здравља оптужених, јер довели
сте у ситуацију да овде оптужени, моје здравствено стање и здравствено стање других
оптужених такво је да нас ни Јозеф Менгеле не би узео да лечи, и из тог разлога, ја се
извињавам госпођи и господину Терзићу, али они морају због Вас да буду колатерална
штета, тражим изузеће судског већа. Хвала лепо.
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Председник већа:
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од пет минута ради одлуке већа о изнетом предлогу
окривљеног Зорана Косијера.
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Након паузе, веће доноси
РЕШЕЊЕ
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На основу одредбе члана 41 став 4 ЗКП-а у вези члана 39 став 5 ЗКП-а ОДБАЦУЈЕ СЕ
захтев за изузеће окривљеног Зорана Косијера, који је поднео против председника
већа судије Зоране Трајковића и члана већа судије Дејана Терзића.
На основу одредбе члана 41 став 4 ЗКП-а у вези члана 39 став 3 ЗКП-а ОДБАЦУЈЕ СЕ
захтев за изузеће окривљеног Зорана Косијера који је поднео против члана већа кога
није поименично означио.

Браниоче Зорко, изволите, изјасните се о предлогу заменика тужиоца за ратне злочине
за раздвајање кривичног поступка у односу на окривљеног Димитријевића и предлогу
који је изнео.
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Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде ја се противим предлогу за раздвајање
поступка из једноставног разлога што је правно и чињенично овај предмет, имајући у
виду саму оптужницу, нераскидиво повезан. Раздвајање поступка би довело у једну
потенцијално неправилну процесну ситуацију да у даљем наставку поступка имамо
ситуацију да се оптужени Димитријевић засебно изјашњава у наставку поступка, да не
може да користи своја права предвиђена ЗКП-ом, посебно примера ради кад је реч о
реплици и тако даље, тако да мислим да опште узев нису испуњени услови за
раздвајање поступка иако то можда делује као најцелисходније. Хвала.
Председник већа: Хвала. Остали браниоци, по реду из оптужнице, да се изјасне о
предлогу тужиоца за раздвајање кривичног поступка. Изволите, адвокат Бранкица
Мајкић.

Авдокат Бранкица Мајкић: Хвала, Бранкица Мајкић адвокат. Ја се придружујем речи
колеге Зорка. С обзиром на фазу у којој се овај поступак налази сматрам да нису
испуњени услови јер нисмо у фази доказног поступка и посебно сматрам
нецелисходним да се раздвоји поступак против окривљеног Димитријевића.
Председник већа: Бранилац окривљеног, адвокат Радоје Алексић.

Адвокат Радоје Алексић: Иако окривљени Димитријевић нема неке конкретне везе са
мојим брањеником, сматрам да су сви окривљени, четири, пет окривљених међусобно
повезани у одређеним тачкама, како им се то ставља оптужницом на терет, па сматрам
да није упутно и целисходно издвајати поступак посебно према њему, управо и са
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разлога што важи начело расправности, право на реплику, евентуална могућност
реплике и других процесних могућности су ускраћени тиме ако суђење буде извдојено
само према њему. Захваљујем.
Председник већа: Можете сести. Бранилац окривљених, адвокат Бранко Лукић,
изволите, изјасните се.
Адвокат Борис Зорко: Судија, извињавам се, Бранко Лукић је бранилац окривљеног
Дитријевића.

1

Председник већа: Бранко Димић, опростите. Нека се изјасни Димић.
Адвокат Бранко Димић: Адвокат Бранко Димић. Раније када смо расправљали о
процесним питањима ја сам био чешће вођен разлозима због којих мој брањеник тражи
и захтева да се овај предмет што пре оконча. Ја знам ....
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Председник већа: Да ли сте Ви сагласни браниоче са предлогом тужиоца или се
противите том предлогу?
Адвокат Бранко Димић: Остављам суду на оцену. Не бих се изјашњавао о томе да ли
прихватам или не прихватам.
Председник већа: Онда седите. Бранилац окривљеног, адвокат Јасмина Живић.
Адвокат Јасмина Живић: Јасмина Живић. Ја морам можда и по први пут у овом
поступку да се сложим са колегом Зорком, обзиром да је одбрана мог клијента
нераскидиво повезана за одбраном оптуженог Димитријевића. И сам ток поступка је
тако ишао, тако да сматрам у односу на Перић Дарка да је то потпуно нецелисходно да
се поступак раздвоји.

П
O

Председник већа: Можете сести. Бранилац окривљеног, адвокат Гордана Живановић.
Адвокат Гордана Живановић: Сагласна сам са предлозима колега и придружујем им
се.
Председник већа: Колега бранилаца?

Адвокат Гордана Живановић: Колега бранилаца, наравно.

Председник већа: Бранилац адвокат Гордана Андрејевић.
Адвокат Гордана Андрејевић: Противим се предлогу тужиоца да се поступак у
односу на Димитријевића раздвоји.
Председник већа: Бранилац окривљених, адвокат Бранислава Фурјановић. Изволите.
Адвокат Бранислава Фурјановић: Противим се предлогу тужиоца да се раздвоји
поступак у односу на окривљеног Димитријевића. Ја предлажем да се одложи главни
претрес и да се изврши вештачење одређено окривљеног Димитријевића.
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Председник већа: Браниоче Зорко, само се изјасните о предлогу тужиоца за
вештачење Вашег брањеника.
Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, ја се не противим предлогу који је изнео
колега из Тужилаштва. Можда би могло бити практичније, наравно о томе ће суд
донети одлуку, имајући у виду да је овај извештај од 04. марта сачинила докторка
Милошевић која је иначе специјалиста из области која је овде релевантна, да је сада не
наводим, можда би било целисходније да се упути позив поменутој докторки,
специјалисти да она евентуално буде од помоћи судском већу у даљем одлучивању
када је реч о ....

1

Председник већа: У ком својству да она буде позвана на главни претрес, браниоче?
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Адвокат Борис Зорко: У својству специјалисте области на који је дала извештај. Јер
овај конкретно налаз који је дат, гледајући сам по себи, овде колега из Тужилаштва је
правилно приметио да постоје елементи који указују на одсуство способности да се
присуствује претресу, али оно што заиста овде, што сте и ви уочили, не стоји довољно,
детаљно образложено, а то је да ли је реч о неком ограниченом периоду, о некој
привременој неспособности или се ради о некој неспособности која је по својој
природи трајна. Дакле, то је околност која је остала неразјашњена, па ето у том смислу
бих предложио можда то пре евентуалне одлуке о вештачењу. Хвала.
Председник већа: Пре него што се тужилац изјасни о овоме, ја само морам да Вам
кажем да Законик
о кривичном поступку не познаје то својство нити испитивање било ког лица у
својству специјалисте, он стриктно прописује ко може бити испитан. Тужиоче,
изволите, изјасните се о предлогу да се позове на главни претрес специјалиста који је
потписао овај последњи медицински извештај.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се том предлогу. Значи ако ћемо
вештачити, вештачићемо од некога ко се налази на списку вештака и вештачићемо
процесну неспособност, значи не то лице које је предложио бранилац.

Председник већа:
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ предлог заменика тужиоца за ратне злочине за раздвајање кривичног
поступка у односу на окривљеног Миодрага Димитријевића због кривичног дела из
члана 142 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ из разлога целисходности поступка.

Суд доноси

РЕШЕЊЕ
ОДРЕЂУЈЕ СЕ вештачење окривљеног Миодрага Димитријевића од стране вештака
медицинске струке на околност његовог здравственог стања и процесне способности
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односно способности да приступи на главни претрес, прати његов ток и схвати значај
истог.
Вештачење се поверава Медицинском факултету Универзитета у Београду, Институту
за судску медицину.
Наредба ће вам бити достављена у законском року.
Ради предњег,

1

Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ.
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Следећи главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за 22.05.2018. године у 09,30, што је
присутнима саопштено па их не позивати, судница број 1.
Позвати окривљеног Миодрага Димитријевића.

Бранилац Фурјановић која је имала заменичко пуномоћје ће пренети податке о позиву
адвокату Живковићу.
Сутрашњи главни претрес неће бити одржан имајући у виду околности које су данас
изнете на овом главном претресу.
Довршено у 10,27 часова.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

