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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
•
•
•
•

03
80

заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрсак,
пуномоћник оштећених, адвокат Драгољуб Тодоровић,
сви оптужени и
браниоци адвокати Здравко Крстић, Игор Олујић,
Војислав Вукотић, Миладин Живановић, Јасмина Живић,
Бранко Лукић, Бранко Димић, Гордана Живановић,
Слободан Живковић, Бранислава Фурјановић и Миодраг
Планојевић,
• те је приступио сведок Милан Рендулић.

Није приступио сведок Војислав Воштић, уредно обавештен.

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је? Ја сам имала информацију да није
приступио. Погледајте да ли је сведок Војислав Воштић ту.

ВР

Констатује се да је приступио сведок Војислав Воштић.

Констатује се да су позвани сведоци из Хрватске, Емануел
Филић, Ивица Филић и Марко Грчанац, а према информацији
Службе за сведоке Републике Хрватске, одбили да дођу да сведоче у
овај суд, сведок Емануел Филић и Марко Грчанац због болести.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДРЖИ.
Претрес ЈЕ ЈАВАН.
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Главни претрес се наставља у 9 часова и 45 минута.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

03
80

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА

СВЕДОК ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име оца?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Димитрије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Адвокат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са пребивалиштем у?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Београду, ул. Крсте Сретеновића бр.14.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место рођења и година рођења?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Клинавац, Косово и Метохија, Клинавац
код Пећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у неком сродству са овде оптуженима,
Љубаном Деветаком, Миланом Девчићем, Миланом Радојчићем,
Жељком Крњајићем.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Са ниједним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, значи знате све из оптужнице.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Да.

Сведок Војислав Воштић, од оца Димитрија, по занимању
адвокат, са пребивалиштем у Београду, ул. Крсте Сретеновића бр.14,
рођен у месту Клинавац код Пећи, Косово и Метохија, са
оптуженима несродан, није у завади са оптуженима.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок. Као сведок сте
дужни истину да говорите. Давање лажног исказа је кривично дело.
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Нисте дужни да одговарате на поједина питања, уколико бисте себе или
неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да
сведочите, положићете заклетву, прочитавши тај текст који се налази
испред Вас.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Имам примедбе на опомену. Пре свега,
нисте ме упознали да сам ја адвокат и да сам у оквиру службене
делатности обављао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте прво тај текст заклетве.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Не пристајем да положим заклетву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не пристајете?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Само пред црквом и пред владиком,
пред свештеником, не признајем овакву заклетву.
Констатује се да сведок Војислав Воштић изјављује да не жели
да положи заклетву.
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Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Нити да сведочим, по закону имам
право да не сведочим, јер сам адвокат и обављао сам адвокатску
делатност, као адвокат по службеној дужности. И у свему сам радио по
закону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте овде позвани да сведочите на околност,
пошто сте били бранилац по службеној дужности постављени код
Службе за откривање ратних злочина МУП-а Републике Србије дана 28.
маја 2007. године, оптуженом Драгану Бачићу и с обзиром да оптужени
тврди да Ви тог дана нисте били присутни када је он износио пред
Службом за откривање ратних злочина у својству осумњиченог своју
одбрану, а према писменим доказима у списима, односно записника који
је сачињен тога дана, констатовано је да сте присутни и констатовано је
да сте били тада и потписали, па Вас је суд позвао да Вас пита на
околност, да ли сте тог дана 28. маја 2007. године, били присутни у
периоду од 17,10 до 18,35 часова када је осумњичени Драган Бачић
износио своју одбрану.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Прво бих молио да веће донесе одлуку
да ли ја имам право да не сведочим или не, па тек онда, ако суд, тек онда
ћу поступити по налогу и решењу овог суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша је дужност да сведочите.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Захтевам да веће овога суда.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће ће да одлучи, ми Вас овде нисмо звали да
Вас питамо какав сте Ви поверљив разговор обавили са клијентом, него
на ову околност коју сам Вам управо рекла, само да ли сте били
присутни тада или не.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Био сам присутан и све како пише у
записнику, тако је и било. Одавно је било и имам пуно одбрана и
службених и изабраних и са сигурношћу не могу да тврдим шта све
пише у записнику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тражимо ми Вама да Ви коментаришете
садржину тог записника и шта је клијент изјавио тада, него Вам тражимо
на околност, да ли сте били присутни његовом испитивању и да ли је
овај записник који сте Ви потписали овде доле, да ли је то тачно.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Требало би прво да ми се да записник
на увид, да видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам дати записник на увид.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Да бих могао да се присетим, а све.
Све како је у записнику, тако је и било. Никада ниједном приликом
нисам потписао записник, а да пре тога нисам поступао у свему како је
то предвиђено Законом о кривичном поступку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли неких питања?
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Имам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:
Адвокат Слободан Живковић,
бранилац Бачића. Једно питање колеги, да ли је приликом уласка у СУП
био легитимисан и да ли је уписано, односно, да ли је добио пропусницу
за улазак у СУП?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: То питајте, то питајте.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Да ли се Ви сећате, ја Вас питам?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: То питајте надлежни државни орган
МУП-а који је водио тај поступак. Адвокати ниједном приликом нигде
не легитимишу адвокате нити пропуснице издају, већ их само спроводе
до места где ће се обавити истражне радње.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: То није тачно, ја сам сваки пут, али
добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нема више никаквих других питања.
Има ли Бачић питања неких, па што се тиче суочења суд одлучује да ли
ће на ове околности суочавати.
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Молим Вас, казнили сте ме са 10.000
динара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо да расправимо касније.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Ја само молим да кажем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте, да завршимо овај део.
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Добар дан, господине Воштићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда питања.
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ:
Добро, никакав проблем. Када сам ја имао
заказано, када су Вас први пут звали из МУП-а да дођете у МУП?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Не могу тога да се сећам, када су ме
звали.
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Ја се врло добро сећам.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Чекали су ме, дошао сам, знам да је
било у згради у улица Кнеза Милоша, да је присутан био и војни
тужилац и старешине овај, које су тада биле присутне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, имате ли питања?
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Да ли сте долазили и одлазили пошто сте имали
неки случај у Макишу, неку мафију, не знам какву, није важно, једном и
други пут сте дошли тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да одговарате.
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Не, не, да питам га, питам га, да ли је одлазио и
два пута, други пут се вратио и ушли смо у једну собу, где сам ја
потписао тај записник. Да, колико пута је одлазио и долазио?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ:
Није тачно. Од када је почело
саслушање, ниједном приликом нисам прекидао, изузев што сам можда,
можда био на минут, ако ми је требао тоалет, ништа више.
Опт.ДРАГАН БАЧИЋ: Немам више питања, не вреди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Решење, да Вам објасним зашто нисам
био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да се вратите.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Судија, ако ми дозволите једно питање,
накнадно, адвокат Крстић, ако дозволите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам брани?
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ја питам. Дакле, ипак да се констатује да
сведок није положио заклетву. То је једно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је констатовано.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, добро. Сведок је у свом одговору,
нико га није питао, напоменуо ко је био присутан, па ја питам, како се
зове тај војни тужилац и да ли је констатовано у записнику или не?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Ја не познајем тужиоце, нити, молим
Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да прекидате сведока.
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Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Ја не познајем тужиоце града Београда,
све тужиоце, нити све органе и инспекторе. Пише у записнику, све онако
како пише у записнику, који сам ја потписао, све је онако било.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Дакле, сведок је споменуо војног тужиоца. Ја
питам, одакле њему сазнање да је то војни тужилац и како се зове,
ништа више?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Представили су се, били су не само
војни тужилац, него и још једно лице поред војног тужиоца и
констатовано је у записнику који сам ја сада прочитао.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро. Е па сада, ја немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је саветник тужиоца за ратне злочине, а Ви
мислите да је то војни тужилац.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Тај, судија, адвокати не легитимишу
тужиоце, нити инспекторе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, завршено је Ваше сведочење. Реците.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Молим Вас, везано за решење којим сте
ме казнили са 10.000 динара. Желим да објасним због чега нисам дошао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Ја сам имао свадбу, удавао сам ћерку,
16. новембра, а овде пише да сам позив примио 18. новембра, верујте ми,
свадба је трајала три, четири дана, да сам ја тога дана био у пијаном
стању, не знам, ни ко је потписао позив, ни да ли сам ја, да ли други,
тако да је, ето, то је свадба била велика, часна свадба, за мене је велик
догађај. Ћерка ми је била много болесна, али ипак све то је пребродила,
захваљујући Богу и оздравила. И то је један од разлога зашто само могу
да се закунем пред црквеним органима, пред свештеником.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта сада, да ли тражите да суд опозове
то решење?
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте само то решење.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Тражим, јер стварно.
Сведок Војислав Воштић моли суд да опозове решење о
новчаном кажњавању, а наводи да је био оправдано спречен, имао је
свадбу своје ћерке, па није дошао на претрес, који је заказан за
18.11.2008. године.
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ОПОЗИВА СЕ решење о новчаном кажњавању сведока
Војислава Воштића, К.В.бр.6/2007 од 19.11.2008. године.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, можете да идете. Овог другог сведока
Милана Рендулића.
Сведок ВОЈИСЛАВ ВОШТИЋ: Довиђења, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. Добар дан. Милан Рендулић, од оца
Фрање. Шта сте по занимању?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Био сам тракториста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша адреса? Бајша, Бачка Топола, Војвођанска
бр.21, да ли је тако?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место рођења Мохово?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Мохово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења, 1943.?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: 1943.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Таст сте од оптуженог Милана Девчића?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са овим другим оптуженима да ли сте у неком
сродству?
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Рендулићу, Ви сте привилеговани
сведок. Ваше је право да се одлучите да ли ћете да сведочите или нећете.
Нисте дужни да сведочите. Уколико се определите да сведочите, дужни
сте истину да говорите, давање лажног исказа је кривично дело. Ви
морате сами да одлучите да ли ћете сведочити или нећете.
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Да ли могу да кажем одмах?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Сведок МИЛАН РЕНДУЛИЋ: Онда нећу да сведочим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

Констатује се да је сведок Милан Рендулић изјавио да не жели
да, односно неће да сведочи.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете. Изволите.
Адв. МИЛАДИН ЖИВАНОВИЋ: Мене прво занима, да ли ћемо радити
сугра. Ако нећемо радити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада сам хтела то да кажем, зато што је
више њих тражило да се одложи ово суђење због, зато што је сутра
Свети Никола, па имамо, овај сведок Марко Грчанац кога смо звали из
Хрватске, исто је изјавио да не жели да сведочи. Онда је веће одлучило
да откаже овај претрес који смо за сутра заказали и да одложимо за
значи наредни месец.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Ако је таква ситуација, ја сам очекивао,
отприлике, такав развој ситуације, хвала Вам, сутра је и Свети Никола и
српска слава, пола слави, пола иде на славу и захваљујем се што сте
изашли у сусрет. А реч је о резервном сведоку, ако сам ја добро разумео,
Ступару, тако да је доступан, онда ћемо то за други дан. Ја сам јутрос
предао предлог за укидање притвора. Ја не знам да ли је код Вас дошло,
а онда бих, вероватно и колеге имају те предлоге, бар данас, ако не
радимо ништа друго, да предложимо укидање притвора. Претпостављам
да нисте добили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо проследити ове писмене
предлоге за укидање притвора КВ већу, па ће КВ веће одлучивати. Било
је више писмених предлога за укидање притвора, то је тек јутрос стигло,
један је само предлог био раније, исто писмени предлог, адвокатске
канцеларије Налић.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: Добро, хвала.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ.

ОТКАЗУЈЕ СЕ главни претрес заказан за дан 19. децембар 2008.
године са почетком у 9 часова и 30 минута.
Сведока Славка Ступара обавестити да је претрес отказан и
да ће бити накнадно позван писменим путем.
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26. јануара 2009. године, 27. јануара 2009. године, 28. јануара 2009.
године, 29. јануара 2009. године и 30. јануара 2009. године,
све са почетком у 9 часова и 30 минута.

26. јануар позвати сведока Милка Кесера,
27. јануар позвати сведока Ивана Мујића,
28. јануар позвати сведока Бранку Балић,
29. јануар позвати сведока Тома Златка и
30. јануар позвати сведока Стјепана Пеулића.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су све сведоци за које смо од Службе за
сведоке Републике Хрватске добили унапред информацију да ће да дођу
да сведоче.
Адв. ЗДРАВКО КРСТИЋ: А немамо резервне?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, с обзиром да имамо, да ће да дођу. Уколико
се нешто у међувремену измени, па неко од њих се нешто предомисли,
неће, ми ћемо убацујемо сведоке из Србије, а ви ћете благовремено бити
обавештени, значи увек ћете знати који је сведок сутра на реду.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

