
                        
         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 15. новембра 2018. године 
 
 
Председник већа: Дана 15.11.2018. године са почетком у 14:40 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., 28.12.2011., 23.04.2012., 02.09.2014., 01.12.2015., 
14.08.2018. године. 
 
Веће поступа у неизмењеном саставу, чине га судија Зорана Трајковић, председник 
већа, и 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 Јован Димитријевић,  
-окривљени Саша Стојановић,  
-окривљени Зоран Косијер,  
 
-бранилац окривљеног  Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић,  
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-бранилац окривљеног Жељка Крњајића,  адвокат Радоје Алексић,  
-бранилац окривљеног Радована Влајковића, адвокат Бранко Лукић, то сте Ви, 
 
Адвокат Бранко Димић: Адвокат Бранко Димић, постоји заменичко пуномоћје у 
списима предмета, размењена су заменичка, за колегу Бориса Зорка и Бранка Лукића 
јављам се ја, 
 
Председник већа:  За кога се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат 
Бранко Димић, 
 
-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 Димитијевића, адвокат Гордана Живановић,  
-бранилац окривљеног Саше Стојановића, адвокат Слободан Живковић, 
 
Адвокат Јасмина Живић:  По заменичком Јасмина Живић. 
 
Председник већа:  За кога се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат 
Јасмина Живић, 
 
-бранилац окривљеног Зорана Косијера - адвокат Гордана Андрејевић,  
 
 -пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљаић. 
 
У публици присутни: Јелена Бакета, Ирина Баскајева, Зоран Дробњак Петар 
Лемуновић, Филип Рудић, Милисав Секулић и Владимир Стојић. 
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се главни претрес ОДРЖИ.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
Ја морам да проверим да ли сте примили сви решење Већа из члана 21 став 4 ЗКП, јер 
нису нам се вратиле све повратнице. Адвокат Мајкић, јесте ли примили решење? 
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Ја сам примила и ево ако могу да кажем, а може и 
окривљени. Милан Девчић је добио обавештење, зна о ком се решењу ради. Јуче је 
стигло, није га преузео, па мислим да није препрека да наставимо даље. 
 
Председник већа:  Добро. Можемо да уручимо. 
 
Констатује се да се решење Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине, К-По2 
1/14 – Кв-По2 32/18 од 05.11.2018. године уручује Милану Девчићу. 
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Крњајићу, јесте ли Ви примили решење? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Јесам. 
 
Председник већа:  Алексићу, јесте ли Ви примили решење? Добро.  
 
Крњајићу, Ви сте пре два дана поднели захтев да Вам се одобри копирање записника 
минско-експлозивне препреке од 06.10.1991. године, те Вам се исти сада уручује, али 
то немојте то чинити два дана пред главни претрес, јер нити то може да има неку 
сврху, нити може да Вам се достави благовремено. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Хвала. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
Бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић, је уз жалбу на 
решење Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине К-По2 1/14 од 27.09.2018. 
године доставио суду одређена документа и то је доставио дана 15.10.2018. године. Ви 
сте доставили браниоче одлуку Владе Републике Српске Крајине број 05-3-1256/94 од 
13.10.1994. године. Да ли сте Ви то доставили суду ради извођења као доказ у 
доказном поступку или као неки пратећи документ уз жалбу? Можете ли да појасните? 
 
Адвокат Радоје Алексић: То је пратећи документ уз жалбу који је... Адвокат Алексић 
Радоје. Уз жалбу сам доставио одлуку, то је као пратећи документ. Онда сам 
доставио... 
 
Председник већа: Идемо полако, документ по документ. Ова одлука коју сте 
доставили, не предлажете да буде изведена као доказ у доказном поступку, него сте 
само доставили као поткрепљење Ваше жалбе или не знам у ком смислу, ако можете да 
појасните? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Па у смислу склопа читавог односа. Ово је од 13.10.1994. 
године где се види ко је био у то време председник Владе, када је одржана та седница. 
Затим, доставио сам да буде као доказ... 
 
Председник већа:  Нисмо још завршили са овом одлуком. Ви не предлажете да се ова 
одлука изведе као доказ у доказном поступку? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Она није од посебног значаја у доказном поступку, али у 
склопу свих околности... 
 
Председник већа:  Браниоче, не можемо у склопу околности, или предлажете или не 
предлажете, па суд о томе одлучује. 
 
Адвокат Радоје Алексић: Не предлажем, судија, не предлажем, али предлажем да се 
дозвола о боравку у зони... 
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Председник већа:  Сачекајте, сачекајте. О жалби је одлучивало неко друго веће, а не 
ово веће и оно је то, претпостављам, имало у виду када је доносило одлуку. Имајући у 
виду карактер ових докумената ја Вас зато питам јер није прецизирано да ли се 
доставља уз жалбу или се достављају суду овако. 
 
Следећи документ који сте доставили је Дозвола за боравак у зони безбедности Војне 
поште 2082-3 Београд од 26.12.1991. године. 
 
Адвокат Радоје Алексић:  То предлажем да се у доказном поступку изведе као доказ. 
О томе веће овога суда није одлучивало, чак није ни поменуло, нити је ценило исту у 
било ком смислу. Затим... 
 
Председник већа:  Како сте Ви дошли до овог документа, до копије овог документа 
чије извођење предлажете да се изведе у доказном поступку? Браниоче, морамо мало 
отворити прозор, немојте затварати, врло је загушљиво, а није хладно напољу. Седите 
тамо уколико Вам смета.  
 
Адвокат Радоје Алексић:  Ко је затворио? 
 
Председник већа:  Не, нисам Вама рекла, него браниоцу Димићу. Извините. Изволите, 
како сте дошли до овог документа? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Тај документ се налази у списима предмета, а иначе 
окривљени ми је дао копију овог документа и ја сам то доставио суду. 
 
Председник већа:  Да ли знате како је окривљени дошао до тог документа? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  На ту околност сам окривљени ће рећи како је достављен, 
како је добио, али се овде види његова функција да је био обичан милицонер, а не 
командант или командир, како му се ставља на терет. Управо то је један од докумената 
који доказује његов статус и ми то читаво време доказујемо, али изгледа без обзира 
што то поткрепљујемо материјалним доказима, и даље стоји упорна тврдња да је он 
командант, односно командир Станице полиције, иако он то никада није био.  
 
Председник већа:  Добро. Браниоче, преместите се тамо седите, уколико Вам смета 
прозор. Отворите прозор. Значи, то је што се тиче ове пропуснице.  
 
Следећи документ који сте доставили је Наредба команданта Територијалне одбране 
Ловаса од 09.10.1991. године са списком војних обвезника распоређених у 
Територијалној одбрани Ловас. Из ког разлога сте тај документ доставили суду? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Који рекосте, извињавам се, документ? 
 
Председник већа:  Наредбу команданта Територијалне одбране Ловаса од 09.10.1991. 
године. 
 
Адвокат Радоје Алексић: Аха, да. Управо ова наредба из које се види ко је командант 
Територијалне одбране. 
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Председник већа:  Предлажете да се изведе као доказ у доказном поступку или сте је 
онако доставили да је више папира у предмету? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Не, то сам доставио да се изведе доказ у доказном поступку 
где се поуздано и са сигурношћу може извести закључак ко је командант 
Територијалне одбране. 
 
Председник већа:  А зашто тек сада и како сте дошли до овога? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Овде се види и списак војних обвезника, из овог списка 
војних обвезника види се да је, види се Крњајић Жељко да је био обичан војник и да 
никакву функцију није имао. Затим... 
 
Председник већа:  Реците ми, зашто тек сада предлажете да се ово изведе као доказ у 
доказном поступку? Знате да је закон по том питању изричит и на који начин сте 
дошли до овог документа. Сачекајте да завршим реченицу јер нема сврхе да причамо 
једно преко другог, ништа неће моћи да се транскриптује. Изволите. 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Хвала. Ми смо то већ и раније достављали, још док је друго 
веће било, водило овај поступак, али о овим доказима није раније одлучивано и 
сматрамо да је без обзира на искључиву одредбу, постоје и друге одребе које суду дају 
правну могућност, нарочито члан 50 Закона о судијама да утврђује истину и само 
истину, а овде треба да утврдимо истину јер само на основу поуздано утврђене истине 
је могуће донети правилни закључци и пресуде суда. Такође, доставили смо и сталну 
пропусницу, чије смо вештачење тражили. 
 
Председник већа: Сачекајте, сачекајте. Ја ћу сада да набројим шта сте све ново 
доставили, па се изјашњавајте по том следу. 
 
Доставили сте Позив команданта Територијалне одбране Ловас, Милана Радојчића, од 
07.10.1991. године, да ли то предлажете да буде изведено као доказ у доказном 
поступку или не? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Па, да се и то изведе у доказном поступку. 
 
Председник већа:  На које околности? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Па на околност да се види ко је командант Територијалне 
одбране Ловас и да то нема никакве везе са оним што се окривљеном Крњајић Жељку 
да му се ставља статус који он нема, што му даје отежавајућу околност.  
 
Председник већа:  Како сте дошли до овог документа и зашто га предлажете тек сада? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Тај документ се налази у списима, а дошао сам тиме што ми 
је брањеник доставио. 
 
Председник већа:  Не знате како је он дошао до тога? 
 
Адвокат Радоје Алексић: То ће се он изјаснити, као што сам малопре рекао.  
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Председник већа:  Такође сте доставили суду и Обавештење команданта 
Територијалне одбране Ловас од 12.10.1991. године, Милана Радојчића. Из ког разлога 
сте то доставили суду? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  То сам доставио из разлога што сам упорно још раније 
тврдио и што смо тврдили да је у месту Ловас било наоружаних војних формација, те 
да наводи из оптужнице да је то небрањено место и да није било наоружаних 
формација, да се мој брањеник претходно уверио да у месту Ловас нема бојовника... 
 
Председник већа:  Је ли то предлажете као доказ да буде изведено у доказном 
поступку? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Као доказ да буде изведено, да се у том месту, да се у 
Ловасу у то време налазио тенк у атару села Ловаса према Илоку, тако да је било и 
тешког наоружања, а не само снајпериста, поред свих других доказа које смо раније 
предложили а које суд није ценио. Значи, да је било наоружаних формација у месту, 
управо то потврђује и ова чињеница да је чак и тенк постојао у месту Ловас.  
 
Председник већа: Такође сте доставили суду и Одлуку Скупштине Српске Аутономне 
области Крајина број 93/91-2 од 29.05.1991. године. Да ли предлажете да и она буде 
изведена као доказ или не? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Предлажем и она да буде изведена као доказ. 
 
Председник већа:  На које околности? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  На околности како је формирана милиција Крајине и да се 
радило о одбрани територијалној интегритета већ конституисане Српске Аутономне 
области Крајина. 
 
Председник већа:  Да ли знате како сте дошли до овог документа? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  То ми је исто мој брањеник дао и ја сам је приложио суду. 
 
Председник већа:  Добро. То су документа која до сада нисте предлагали да буду 
изведена као доказ у доказном поступку, за остале вас стога и не питам јер сте остале 
предлоге образложили. Можете да седнете. 
 
 Крњајићу, приђите за говорницу.  
 
Замолићу и Вас да седнете тамо, ужасно је загушљиво. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Добар дан. 
 
Председник већа: Можете и код тужиоца да седнете. Како сте дошли до ових 
докумената које је Ваш бранилац доставио суду? Ја сам их сада прочитала, изволите, 
изјасните се. 
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Окривљени Жељко Крњајић: Ја сам Вама прије два месеца рекао да ми је покојни 
Милан Радојчић пред смрт дао десетине докумената, своју радну бележницу, да ми се 
извинио што је поступио неправедно према мени јер је морао тако. У оно време прва 
тројица оптужених су рођаци, Милан Радојчић, Љубан Деветак и Милан Девчић су 
били рођаци и имали су заједничку одбрану коју је Милан Радојчић тешко пристао на 
то и задњих годину дана једном у десет-петнаест дана смо се састајали у Новом Саду, 
јер близу његовог стана... 
 
Председник већа:  Добро, он Вам је то дао. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Да. Довезао га његов син и ово што сте рекли име 
места Ловас зашто се мења, зашто је то достављено. У првој пресуди било је да 
Девчић, Деветак, Крњајић да смо толико били јаки да смо сами место променили... 
 
Председник већа:  Крњајићу, ми овде не расправљамо... 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Не, не, у реду... 
 
Председник већа:  Сачекајте, о првостепеној пресуди, расправљамо о оптужници и 
ономе што је Вама стављено на терет, тако да се немојте базирати на ту пресуду, она 
сада у овом тренутку није никакав доказ у поступку, суд утврђује чињенично стање и 
нема потребе да се тиме бавите. Објаснили сте то Вам је све дао Милан Радојчић, је ли 
тако? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Објаснио... 
 
Председник већа:  Како сте дошли до ових докумената сада сте рекли суду ко Вам је 
дао. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Тако је. 
 
Председник већа:  Добро. Можете се вратити... 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Ако Вас занима, мислим, ја имам то оригинал. 
 
Председник већа:  Је л' имате оригинал? Дајте ми. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Има чак које нису предложени, а ја могу чак и његову 
радну бележницу. 
 
Председник већа:  Добро, можете се вратити на своје место. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Ако треба, судија, и радна бележница? 
 
Председник већа:  Не треба радна бележница, само оно што је бранилац предложио. 
 
Окривљени Жељко Крњајић: И стога само да није реч о једном документу, већ човек 
ми дао више докумената и дао би још више, али у задње време пред чим ће се Милан 
Радојчић разболити, хашки истражитељи су нешто долазили код њега да сведочи 
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против Горана Хаџића, а он је хтео да сведочи у корист, па је спалио и уништио многа 
документа. Иначе Милан Радојчић је уредно водио сву документацију је поседовао, јер 
он је боловао од тога да пискара и да то... 
 
Председник већа:  Добро, можете се вратити на своје место. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Хвала. 
 
Председник већа:   
 
Констатује се да се заменику Тужиоца за ратне злочине уручују документа која је 
бранилац окривљеног Крњајића, адвокат Радоје Алексић, предложио да буду изведени 
као доказ у доказном поступку на данашњем главном претресу. 
 
Тужиоче, ово ће Вам сада бити уручено, па Ви погледајте да ли можете да се изјасните 
одмах или Вам је потребно неко време?  
 
Претпостављам да Вам треба да проучите то тужиоче или можете одмах да се 
изјасните? Добро.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се на основу одредбе члана 406 став 1 тачка 5 ЗКП изврши увид у: 

Одбрану окривљеног Љубана Деветка из претходног поступка од 30.05.2007. 
године, 

Одбрану окривљеног Љубана Деветка из претходног поступка од 15.10.2007. 
године, 

Одбрану окривљеног Љубана Деветка са главног претреса од 21.04.2008. године,  

Одбрану окривљеног Љубана Деветка са главног претреса од 22.04.2008. године,  

Одбрану окривљеног Љубана Деветка са главног претреса од 23.04.2008. године,  

Одбрану окривљеног Љубана Деветка са главног претреса од 16.01.2012. године,  

Одбрану окривљеног Љубана Деветка са главног претреса од 22.02.2012. године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића из преткривичног поступка од 28.05.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића из претходног поступка од 30.05.2007. 
године,  
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Одбрану окривљеног Милана Радојчића из претходног поступка од 15.10.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића из претходног поступка од 31.10.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића са главног претреса од  24.04.2008. 
године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића са главног претреса од 13.05.2008. године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића са главног претреса од  14.05.2008. 
године,  

Одбрану окривљеног Милана Радојчића са главног претреса од 16.01.2012. године,  

Одбрану окривљеног Драгана Бачића из предкривичног поступка од 28.05.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Драгана Бачића из претходног  поступка од 30.05.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Драгана Бачића из претходног  поступка од 16.10.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Драгана Бачића из предкривичног поступка од 31.05.2007. 
године,  

Одбрану окривљеног Драгана Бачића из претходног поступка од 16.10.2007. 
године, 

Одбрану окривљеног Драгана Бачића од 23.09.2009. године са главног претреса, 

Одбрану окривљеног Александра Николајидиса из предкривичног поступка од 
28.05.2007. године, 

Одбрану окривљеног Александра Николајидиса из претходног поступка од 
30.05.2007. године, 

Одбрану окривљеног Александра Николајидиса из претходног поступка од 
16.10.2007. године, 

 Одбрану окривљеног Александра Николајидиса са главног претреса од 
17.04.2008. године, 

 Одбрану окривљеног Александра Николајидиса са главног претреса од 
16.01.2012. године,  
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Одбрану окривљеног Александра Николајидиса са главног претреса од 20.02.2012. 
године, 

Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића из предкривичног поступка од 
29.05.2007. године, 
  
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића из претходног поступка од 
30.05.2007. године,  
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића из претходног поступка од 
15.10.2007. године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића из претходног поступка од 
31.10.2007. године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 20.05.2008. 
године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 21.05.2008. 
године,  
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 
09.06.2008.године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од  10.06.2008. 
године,  
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 11.06.2008. 
године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од  16.01.2012. 
године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 29.04.2015. 
године, 
 
Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 30.04.2015. 
године, 

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића из преткривичног поступка од 
28.05.2007. године, 

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића из претходног  поступка од 
30.05.2007. године,  

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића из претходног  поступка од 
16.10.2007. године, 

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића из претходног  поступка од 
31.10.2007. године, 
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Одбрану окривљеног Петронија Стевановића са главног претреса  од 18.04.2008. 
године, 
 
 Одбрану окривљеног Петронија Стевановића са главног претреса  од 
16.01.2012.год. године. 
 
Има ли потребе да приказујемо ове одбране окривљених, јер сте ви већ упознати са 
овим поступком? 
 
Косијер, изволите, приђите за говорницу. 
 
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Зоран Косијер. Сада када сте 
набројали, како сте рекли, да бришете одбране оптужених ових које сте набројали, ја 
предлажем да се и све њихове изјаве у поступку бришу и не могу да се употребе, јер 
узимте на пример, да Александар Николајидис... 
 
Председник већа:  Зашто да се не узму? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Зашто? Зато што Александар Николајидис и Петроније 
Стевановић, они су били инструиране од стране Тужилаштва, против кога и сада 
говоре, то је свима јасно и њихове, ако одбацивате њихову, ако бришете њихове 
одбране, сасвим је логично да онда све из целог поступка да бришете њихове изјаве, 
где год су се они појављивали. 
 
Председник већа:  Значи, предлажете да се бришу све одбране Петронија Стевановића 
и Александра Николајидиса? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Свих оптужених ови који су помрли. 
 
Председник већа:  Или свих ових окривљених? А зашто сваког од њих? Морате да се 
изјасните, зашто Миодрага Димитријевића одбрана да се брише? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Па ево, чисто ћу Вам рећи, свако у својој одбрани гледа 
своју одбрану да заштити себе а да натовари другоме, да стави другоме некоме на 
терет било шта, тако да ако се бришу одбране како сте Ви навели онда бришите све 
што су они рекли за ових једанаест година. 
 
Председник већа:  Не, нисам ја рекла да се бришу, ја сам рекла да се изврши увид у 
њихове одбране, ја сам то рекла. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  А увид, извињавам се, ја сам разумео Вас да се бришу. 
 
Председник већа:  Не могу, ја нисам овлашћена да бришем оно што се налази у спису 
предмета.  
 
Тужиоче, изволите, можете ли да се изјасните о овим предлозима. Микрофон само 
укључите. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако су ти оригинали код Вас, а не сумњам да 
јесу, немам ништа против да буде у списима предмета. 
 
Председник већа:  Код мене су оригинали за четири документа, нису за сва. Ево, 
можете извршити увид. Јесте ли сагласни за ове оригинале или за сву документацију? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па, за то што је у оригиналу. 
 
Председник већа:  Добро. Браниоче Мајкић, Ви сте предлагали вештачење од стране 
вештака војне струке, можете ли да појасните тај свој предлог на које околности? 
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Ако мислите на предлог из 2016. године из јула месеца? 
 
Председник већа: Не,  мислим на овај када је претрес почео изнова, тада сте 
предложили. 
 
Адвокат Бранкица Мајкић: И априла '16. и сада када је почео претрес изнова у 
септембру ове године сам тај предлог ставила са једном резервом, ја сам рекла и у 
септембру ове године да остајем при свему што сам рекла у априлу '16. па сам и тада 
објаснила да то зависи од онога како се буде веће одредило према доказима који су 
изведени у једном периоду за који је одбрана сматрала да је споран, односно да није 
било процесних претпоставки пре него што је поступак почео изнова. Собзиром да нам 
је јасно како се веће одредило, односно да је прочитало све записнике са главних 
претреса, ја тај предлог, како сам га условно поставила, од њега одустајем, тако да 
нема потребе за допунским вештачењем. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Констатује се да бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, 
одустаје од предлога за допунским вештачењем од стране вештака војне струке Бошка 
Антића након увида у списе предмета. 
 
Добро.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од двадесет минута, да веће одлучи о овим 
предлозима, након чега ћемо наставити. 
 
Након паузе, суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
НАСТАВЉА СЕ главни претрес. 

Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

УСВАЈАЈУ СЕ доказни предлози браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката 
Радоја Алексића, да се у доказном поступку изврши увид у: 

Дозволу за боравак у зони безбедности Војне поште 2082-3 Београд од 26.12.1991. 
године, 

Прикажите. 

Уколико неко има нешто да примети, нека се јави за реч. '91., можете сести овде па да 
видите. Можете сести овде. 

Дванаести.  
 
Окривљени Милан Девчић: Ко је потписао? Извињавам се сад.  
 
Председник већа: Ево погледајте. Ево погледајте. Је л` имате нешто да приметите на 
овај доказ Девчићу? 
 
Врши се у увид у:   

Наредбу команданта територијалне одбране Ловаса од 09.10.1991. године са 
списком војних обвезника распоређених у територијалној одбрани Ловас; 

Извршите увид у то, то је саокривљени приложио суду, Жељко Крњајић. Суд то није 
прибављао тако да ја могу да прикажем само оно што је суду достављено. Ево, 
извршите и непосредан увид у њега.  

Да ли још неко жели да изврши непосредан увид уколико није могао да види путем 
монитора? Ево кад заврши окривљени Девчић.  

Окривљени Милан Девчић:  Ја мислим да овај печат није могао да буде у том 
периоду тамо.  
 
Председник већа: Само укључите микрофон и то реците. Окривљени Милан Девчић.  
 
Окривљени Милан Девчић: Оптужени Милан Девчић.Имам примедбу на овај 
доказни овај материјал везано за, достављен од стране Крњајића, мислим да овај печат 
није могао да буде у том периоду тамо апсолутно. 
 
Председник већа: Зашто то мислите? Појасните суду.  
 
Окривљени Милан Девчић: Знам зато што је коришћено сасвим нешто друго, знате, 
од неких месних заједница и тако даље, сигурно није могао да буде печат кориштен у 
том периоду.  
 
Председник већа: А да ли се сећате шта је коришћено, који је печат је у том периоду 
коришћен? 
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Окривљени Милан Девчић: Мислим да овај није сигурно, а мислим да Радојчић није 
имао ни могућности, да није имао печата апсолутно.  
 
Председник већа: Мислите или знате? 
 
Окривљени Милан Девчић: Ма знам сигурно, хиљаду посто.  
 
Председник већа: Добро. Можете се вратити на своје место.  
 
Има ли још неко неку примедбу? Можете да останете овде да би гледали приказивање 
осталих докумената уколико оданде не видите.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић, изволите.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  Хвала судија. Ова примедба је и за овај и за наредни 
документ.... 
 
Председник већа: Немојте за наредни, ајте само за овај, па ћемо за наредни.. 
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  Овај носи датум 09. октобар, што по свој документацији 
уопште, ономе што смо видели у току поступка, сад ја не могу као окривљени да знам 
шта се користило или не у том периоду, али свакако да тог октобра није могла 
територијална одбрана Ловаса да постоји. Ето то је просто некакво моје примећивање 
на овај документ. Хвала.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Врши се увид у: 

Позив команданта територијалне одбране Ловас од 07.10.1991. године. 

Уколико је неком нечитко путем монитора, може да изврши непосредан увид у овај 
документ. Је л` неко жели непосредан увид? Хоћете документ браниоче Живановић, да 
извршите увид и у документ? 
 
Адвокат Гордана Живановић: Не, не ради ми монитор, па је колега био љубазан да 
ми прочита. 
 
Председник већа: Аха, добро, добро. уколико је потребно може да Вам се достави.  
 
Окривљени Милан Девчић: Иста ствар. 
 
Председник већа: Само дођите за говорницу, представите се па онда причајте. 
Окривљени Милан Девчић.  
 
Окривљени Милан Девчић: Исто на овом документу, исто ми није јасно апсолутно 
да је могуће да је Радојчић могао. Плус тога, ја на њему никад нисам видео никакав 
чин, а у крајњој линији ја знам, пре свега, и у својој одбрани сам причао како су нас из 
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друге бригаде, то јест Стојанов, не Стојанов него беше Камбер, овај, Слободан, како су 
нас пре свега, овај, долазио је у станицу полиције и он нас је у бити обавестио кад 
идемо у акцију и где идемо и тако даље. Испред значи зграде, у ствари, куће гдје је 
била команда, тамо смо били постављени и тако даље, да не причам те детаље све. А 
Милан Радојчић колико ја знам био је исто са нама тамо, исто као и ја обичан војник 
који је упућен на задатак од стране Друге бригаде, а да је он био капетан тада и да је 
имао неки чин на себи, апсолутно мислим да то не стоји.  
 
Председник већа: Аха, изволите, наставите.  
 
Окривљени Милан Девчић:Мислим исто тако да овај печат апсолутно ту, не може да 
се уклопи апсолутно у то.  
 
Председник већа: Зашто мислите за тај печат да не може да се уклопи? 
 
Окривљени Милан Девчић: Па не може зато што то није печат постојао, госпођо, 
разумете ме. Апсолутно није постојао. То је накнадно печат, да не кажем, ајде да 
кажем овај направљен, направљен накнадно печат. Али у том периоду није био 
сигурно, хиљаду посто, то вам ја гарантујем, јер знам.  
 
Председник већа: Добро, можете се вратити на своје место. Да ли још неко има неку 
примедбу на овај доказ.  
 
Адвокат Бранкцица Мајкић. Можете да останете Девчићу, није завршено приказивање 
докумената.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  Хвала. Као и за претходни документ, датум 07. октобар 
и потпис команданта територијалне одбране Ловас мислим да одудара од свих других 
доказа, тако да у том делу бих приметила да мислим није реално да је могло бити 
потписано 07. октобра од стране Милана Радојчића овако нешто.  
 
Председник већа: Има ли још неко нешто да примети? Нема.  
 
Врши се увид у:  

Обавештење команданта Територијалне одбране Ловас од 12.10.1991. године; 

Има ли неко нешто да примети на ово? Окривљени Девчић приђите за говорницу.  

Окривљени Милан Девчић: Ја колико ми је познато, а ето мислим да сам знао неке 
појединости у том периоду, мислим да тај тенк апсолутно није нађен у том подручју 
где је написано овде него је нађен у Илоку, тако да ово не стоји исто. И исто мислим да 
је нешто то све накнадно рађено, да то не стоји апсолутно тако.  
 
Председник већа: Добро. Можете се вратити на своје место. Да ли још неко има 
примедбу на ово? Нема.  
 
Врши се увид у:  
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Одлуку Скупштине Српске Аутономне области Крајина број 93/91-2 од 29.05.1991. 
године. 

Има ли неко нешто да примети на ово? 

Окривљени Косијер приђите за говорницу.  

Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан, оптужени Косијер. Мени госпођо судија није 
јасно нешто, због чега ви нама показујете документацију 29.05.1991. године када 
оптужница обухвата период од 11.10.1991. до не знам којег датума.... 
 
Председник већа: Па то ће Вам појаснити Ваш бранилац, али ево ја ћу Вам рећи зато 
што је саокривљени Жељко Крњајић предложио то д се изведе као доказ, сматрајући да 
су то докази који иду у прилог његове одбране, са чим се тужилац сагласио, суд је 
усвојио тај доказни предлог, суд их приказује па ће их ценити како закон налаже.  
 
Има ли неко нешто да примети на овај документ? Нема.  

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

Да се на основу одредбе члана 406 став 1 тачка 5 ЗКП-а изврши увид и у: 

Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 02.03.2016. 
године; 

Адвокат Радоје Алексић:  Судија извињавам се.  

Председник већа: Немојте да ме прекидате док причам, ни ја Вас нисам прекидала.  

Одбрану окривљеног Миодрага Димитријевића са главног претреса од 28.03.2017. 
године, 

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића са главног претреса од 28.05.2015. 
године, 

Одбрану окривљеног Петронија Стевановића са главног претреса од 03.03.2016. 
године.  

Изволите браниоче Алексићу.  

Адвокат Радоје Алексић: Адвокат Алексић. Нисте нам приказали ову сталну 
пропусницу од 11.10.1991. године за Крњајић Жељка.  
 
Председник већа: Браниоче, о томе је одлучено већ. 
 
Адвокат Радоје Алексић: А шта је одлучено судија? 
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Председник већа: Били сте на претресима.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Нисте је приказали овде данас, а ја сам је приложио уз 
жалбу.  
 
Председник већа: Уз жалбу се не прилажу докази јер се жалба није на то односила. То 
како сте приложили морате да извршите увид у списе предмета шта се у предмету 
налази, да ли сте већ предлагали то, па били сте на главним претресима... 
 
Адвокат Радоје Алексић: Ми доказујемо свим осталим... 
 
Председник већа: Сачекајте, немојте ме прекидати док причам. Ја Вас не прекидам, 
немојте ни Ви мене, то већ радите четврти пут на овом главном претресу. То је без 
икаквог разлога, икакве сврхе. Ништа тиме нећете добити.  
 
Значи, та пропусница о којој сада причате данас уопште није била предмет разматрања, 
била је предмет разматрања знатно раније и Ви сте били на том главном претресу. 
Прегледајте транскрипте и видећете.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Дозвољавате ли судија? 
 
Председник већа: Реците.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Остале доказе смо приложили управо са разлога што печат 
на овој сталној пропусници није печат који је коришћен управо за овакве ствари, што 
потврђује ово што окривљени Девчић говори да је тај печат злоупотребљаван. Према 
томе ми доказујемо да је ова стална пропусница лажни документ и са тог разлога смо 
тражили и вештачење. Друго, Богуновић Боривоје никада није постојао, већ потпуно 
друго лице са презименом Богуновић што смо објашњавали и што управо тврдимо. 
Дакле, тај печат је злоупотребљаван више пута, а то потврђује управо и о овој сталној 
пропусници.  
 
Председник већа: То је за завршну реч браниоче.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Не, не завршну, него ја то тражим да тај предлог који сам 
дао образложим овом другом документацијом да је вршена злоупотреба.  
 
Председник већа: Не можете да образлажете сада тај предлог јер сте то већ давно 
учинили, о томе је већ давно одлучено. Прегледајте транскрипте са главног претреса. У 
ту пропусницу је извршен увид већ.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
вештачи медицинска документација Драга Сабљака. 
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ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да суд прибави пресуду 
од Суда за људска права из 1995. године, у предмету "MCCAN и други" против 
Уједињеног Краљевства.  

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку испита у својству сведока Ивица Пољак. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку испита у својству сведока Пато Ференц. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлози браниоца окривљеног Милана Девчића, адвоката 
Бранкице Мајкић да се обави медицински преглед сведока Ђуре Антоловића. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
испита у својству сведока Јана Шелебај. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
испита у својству сведока Бранко Стојшић.  

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
испита у својству сведока Славица Јовановић из "Фонда за хуманитарно право". 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
испита у својству сведока Перо Ђукић. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Жељка Крњајића да се у доказном поступку 
испита у својству сведока Нада Ђаковић. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог окривљеног Зорана Косијера и браниоца окривљеног 
Жељка Крњајића, адвоката Радоја Алексића да се у доказном поступку испита у 
својству сведока Југослав Петрушић. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку испита у својству сведока испита Бенјамин Зубан. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку затражи извештај из официрског дневника 
капетана Зорана Убипариповића. 

ОДБИЈАЈУ СЕ доказни предлози браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката 
Радоја Алексића и окривљеног Жељка Kрњајића да се у доказном поступку изврши 
графолошко вештачење сталне пропуснице на којој у заглављу пише „Област 
Славоније, Барање и Западног Срема-Вуковар“ за Крњајић Жељка са датум0м 
11.10.1991. године и друге стране наведене пропуснице, са потписом „Милорад 
Воркапић“. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку у својству сведока испита Мијо Клисурић. 
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ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку у својству сведока испита Милан Туркаљ. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку у својству сведока испита Миленко Рудић. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку у својству сведока испита Драго Острун. 

ОДБИЈА СЕ доказни предлог браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића да се у доказном поступку у својству сведока испита Јосика Ходак.  

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА СЕ предлог браниоца окривљеног Јована Димитријевића, адвоката Гордане 
Живановић да се из списа предмета издвоје стране 44 и 45 транскрипта аудио записа са 
главног претреса од 18.09.2008. године, налазећи да су исти сачињени у свему са 
одредбама Законика о кривичном поступку те по налажењу већа нису испуњени услови 
за њихово издвајање. 

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈАЈУ СЕ предлози браниоца окривљеног Милана Девчића, адвоката Бранкице 
Мајкић да се из списа предмета издвоје записници о саслушању свих лица и 
предузимању свих радњи у периоду од 13.11.2008. до 21.05.2009.године, записници о 
саслушању сведока Антона Лукетића, Милка Кесера, Марка Грчанца, Марије Ђаковић, 
Кате Краљевић, Марије Антоловић, Зоре Пољак, Ане Цоњар, Антуна Лутровића, Дарка 
Пољака, Владимира Сомборца, Звонимира Балића, Славка Божића, Невенке 
Мађаревић, Мире Комијат и сведока који су исказе дали 1993. године, 1996. године и 
2003.године, а који нису били саслушани пред београдским судом, налазећи да су исти 
сачињени у складу са законским одредбама које су биле на снази. 

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈАЈУ СЕ предлози браниоца окривљеног Милана Девчића, адвоката Бранкице 
Мајкић да се из списа предмета издвоји део записника узет замолним путем 19.11.2007. 
године, 20.11.2007. године, 21.11.2007. године, 22.11.2007. године и 23.11.2007. године, 
јер је веће нашло да су исти сачињени у свему у складу са одредбама важећег закона.  

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
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ОДБИЈА СЕ предлог браниоца окривљеног Јована Димитријевића, адвоката Гордане 
Андрејевић да се из списа предмета издвоје записници који су прибављени а којима су 
замолним путем саслушани сведоци путем видеоконференцијске везе, јер су исти 
сачињени у свему у складу са одредбама важећег закона.  

Адвокат Гордана Живановић: Можда сам погрешно разумела, извињавам се. 

Председник већа: Ви сте изнели такав предлог .... 

Адвокат Гордана Живановић: Погрешно сте навели имена, окривљеног или 
браниоца. 

Председник већа: Јована Димитријевића, адвоката Гордане Живановић. Јесам ја 
прочитала Андрејевић? Исправљам се, значи адвоката Гордане Живановић.  

Адвокат Гордана Живановић: Добро, хвала.  

На основу одредбе члана 388 став 4 ЗКП у вези одредбе члана 388 став 3 ЗКП,  

Веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

Да се изврши увид у записнике о: 

Испитивању вештака Бошка Антића са главног претреса од 02.07.2015. године и 
са главног претреса од 27.12.2016. године.  

Да ли тражите писмени отправак решења које се односи на записнике о испитивању 
вештака Бошка Антића? Не тражите браниоче. Да ли неко други тражи? Не.  

Констатује се да странке не траже писмени отправак решења којим је дозвољено 
читање записника о испитивању вештака Бошка Антића са главног претреса од 
02.07.2015. године, 27.12.2016. године, па се констатује да је исто правноснажно 
дана 15.11.2018. године.  

Има ли још неко нешто да каже? Има ли неки доказни предлог? Изволите. Окривљени 
Зоран Косијер.  

Окривљени Зоран Косијер: Добро вече. Оптужени Косијер. Госпођо, ево колико 
једанаест година, дванаест колико овај поступак траје све време се одбијају захтеви 
оптужених за сведочења разна. На пример ја сам предлагао бившег начелника Војно 
медицинске академије, патолога Зорана Станковића, да се изведе као сведок, одбијено 
је. Сад ме интересује пошто трећи пут подносим захтев да се Југослав Петрушић 
саслуша као сведок, одбили сте тај захтев. Тражим да ми се писмено достави 
образложење због чега се одбија да се Југослав Петрушић саслуша и шта је Југослав 
Петрушић. Да ли је он државни непријатељ број један или политички непријатељ или 
шта он то зна, а не сме да се каже у јавност по питању Александра Васиљевића, ко шта 
крије ту.  
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Председник већа: Извршили смо увид у исказ Александра Васиљевића. Што се тиче 
Петрушића добићете писмено образложено зашто је суд тако одлучио.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Интересује ме само због чега држава и суд, ви поступате 
по нечијој наредби да се Југослав Петрушић не саслуша као сведок у овоме поступку.  
 
Председник већа: Ја не поступам ни по чијој наредби, поступам по закону, а добићете 
одлуку у писменој форми кроз пресуду зашто је тако суд одлучио.   
 
Јавио се адвокат Алексић. Изволите.  
 
Адвокат Радоје Алексић:Адвокат Алексић, бранилац окривљеног Крњајић Жељка. 
Пошто је суд одбио предлог за саслушање сведока и овај предлоге које сам раније 
предложио, сада бих предложио два сведока, а на околности из места Ловаса, који су 
тамо боравили, који до сада нису саслушавани, чије сведочење има прилично значаја за 
мог брањеника у смислу каква је организација у самом месту била и куда се кретао мој 
брањеник на дан 10.10.1991. године приликом уласка у место Ловас, којим улицама се 
кретао, то су сведоци Миленко Рудић и Туркаљ Милан. Они никада нису саслушавани, 
њихов предлог је одавно дат да се саслушају и суд о томе до сада није одлучивао, па 
бих са тог разлога молио да суд о томе одлучи.  
 
Председник већа: Браниоче, ја мислим да је о томе одлучено, сада ћу да проверим. 
Миленко Рудић и Милан Туркаљ, суд је одбио те доказне предлоге, сад смо одбили те 
доказне предлоге.  
 
Има ли још неких предлога у допуну доказног поступка? Крњајићу, изволите, Ви сте се 
јавили за реч. 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добар дан. Овако, захвалница за Милана Девчића коју 
је предала Наташа Кандић прихваћена је и налази се у спису предмета. Моја 
захвалница и захвалница од Воркапић Милорада потпуно иста, за исти дан, исти 
догађај, исти командант Радојчић потписао... 
 
Председник већа: О којој захвалници причате Вашој? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Исто као Девчић Милана, предано од кад икад. И моја 
и од Воркапић Милорада.  
 
Председник већа: Морате да извршите увид у транскрипт и да видите у шта је све суд 
извршио увид. Мени се чини као да сте Ви заборавили да је нешто изведено као доказ. 
Слажем се да је предмет врло обиман и да доста дуго траје овај поступак, али у доста 
докумената је извршен увид, али се Ви сада не сећате, учесници у поступку... 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Зато и питам.  
 
Председник већа: Сачекајте, да је извршен увид у то. Оцена доказа  шта је 
прихваћено, шта није је за завршну реч. Који је доказ валидан, који није такође је за 
завршну реч. Имате ли Ви још неки предлог за допуну доказног поступка?  
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Окривљени Жељко Крњајић: Па ето, те три пропуснице које су потпунома исте, 
једна узета за доказ, две нису. И ја сам предао ЦД - 135 овај хрватских бранитеља из 
Ловаса. Тај ЦД четири, пет година се овде налази, ја колико се сећам није о њему ни 
расправљано ни ништа, а такође и на оне фотографије споменика бранитеља из Ловаса. 
Хвала.  
 
Председник већа: Имате ли још неки доказни предлог? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Немам. Тужиоче, можете ли Ви о овоме да се изјасните 
ако Вам је јасан овај предлог? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца. Мислим да је чињинично 
стање у овом предмету довољно разјашњено и да се може донети одлука. То је моје 
изјашњење везано за тај предлог. Значи, противим се тим предлозима.  
 
Председник већа: Значи противите се овим доказним предлозима.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да. 
 
Председник већа: Добро. О тим предлозима ће бити одлучено на наредном главном 
претресу. Ја ћу још једном проверити да ли је случајно неки доказни предлог остао, да 
о њему није одлучено, имајући у виду обимност документације.  
 
Ради припремање завршне речи,  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.  
 
Следећи главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за 28.01.2019. године у 09 и 30 часова, 
судница број 1. 
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  И тада ћемо завршне речи? 
 
Председник већа: Да. Приђите само за говорницу да ми кажете која је адреса.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Нисам на почетку рекао.  
 
Председник већа: Где сада живите? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Живим у Руми, с обзиром да ми је стан отишао на добош 
захваљујући господи из Тужилаштва и њиховим будалаштинама.... 
 
Председник већа: Молим Вас да се пристојно изражавате пред судом.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Моја нова адреса ја Иришка 8-а.  
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Председник већа: Рума? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Рума, да.  
 
Председник већа: Код неког станујете? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Станујем приватно.  
 
Председник већа: Код кога? Ко је власник тога где Ви живите, ког кога станујете?  
 
Окривљени Зоран Косијер:   Власник је, питај бога ко, мислим.... 
 
Председник већа: Питај бога ко, добро. Примаћете позиве значи и сва писмена суда на 
тој адреси?  
 
Окривљени Зоран Косијер: Да. И позваћу тужиоца на печење.  
 
Председник већа: Вратите се на своје место. Адвокат Мајкић изволите.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  Хвала судија. Код окривљеног Девчића је дошло до 
промене у питању запослења, па ако треба он да изађе само да каже.  
 
Председник већа: Можете и Ви уколико имате тај податак.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  Да је тренутно незапослено лице, дакле остао је без 
посла.  
 
Председник већа: Добро. Приђите само за говорницу да ми кажете од чега се 
издржавате Девчићу. Од чега се сада издржавате? 
 
Окривљени Милан Девчић: Издржавам се од мајчине пензије, на жалост.  
 
Председник већа: Колика је пензија, је л` знате? 
 
Окривљени Милан Девчић: 250 еура.  
 
Председник већа: Има ли још неких промена у Вашим личним подацима? 
 
Окривљени Милан Девчић: Нема ништа.  
 
Председник већа: Како се више нико не јавља за реч, главни претрес је одложен.  
 
Довршено у 16 и 08 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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