РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД
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Пословни број: К-По2 1/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 26. маја 2016. године

11

Председник већа: Дана 26.05.2016. године са почетком у 14,40 часова, отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењeм за ратне злочине, у кривичном
поступку против окривљеног Милана Девчића и других, због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 Кривичног
закона СРЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 Кривичног закона 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?

З

Констатује се да нема примедби на састав већа.

ВР

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,
-окривљени Дарко Перић,
-окривљени Радован Влајковић,
-окривљени Радисав Јосиповић,
-окривљени Јован Димитријевић,
-окривљени Саша Стојановић,

2
-окривљени Зоран Косијер,
-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,
-бранилац окривљеног Зорана Косијера, адвокат Гордана Андрејевић,
-бранилац окривљеног Петронија Стевановића, адвокат Бранислава Фурјановић,
-пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина
Кљајић по пуномоћју у списима.

11

Од публике присутни: Дамјан Брковић, Кристина Khos, Анђелка Марковић, Јована
Спремо.

Да ли сте сагласни да одржимо главни претрес? Процесне претпоставке су
испуњене. Тужиоче, браниоци?
На сагласан предлог странака,
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ
Да СЕ главни претрес ОДРЖИ.

ВР

Главни претрес је јаван.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

У наставку доказног поступка вршићемо увид у даљу писмену документацију у
списима предмета.
Косијер, изволите.

Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Ја се извињавам, пошто
сам мало каснио, па нисам стигао са мојим браниоцем да се консултујем, хтео сам
да Вас питам је л` сада или касније примедбу на изјаву сведока Александра
Васиљевића која је читана?

3
Председник већа: Када будемо извршили увид у његов исказ, онда ћете након
тога моћи да изнесете примедбу. Доћи ћемо до те фазе.
Окривљени Зоран Косијер: Хвала лепо, пријатно.
Председник већа: Ево, пре него што почнемо са писменом документацијом, мени
је данас изнет поднесак окривљеног Миодрага Димитријевића, он има неке
доказне предлоге, па тужиоче, ја ћу Вам доставити, имам само у једном примерку,
како би се касније изјаснили, да ли сте са његовим предлогом овде сагласни.
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Констатује се да је на главном претресу присутан Mилисав Секулић, стручни
саветник окривљеног Миодрага Димитријевића.
Стручни саветник Милисав Секулић: Секулић Милисав.
Председник већа:

11

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изврши увид у:

-записник секције број 96/97 за Милана Латаса од 18.09.1997. године,
-записник секције број 95/97 за Томислава Карачића од 18.09.1997. године,
-записник секције број 94/97 за Јонака Рудолфа од 18.09.1997. године,

З

-записник секције број 98/97 од 18.09.1997. године за Аницу Павличић,
-записник секције број 93/97 од 18.09.1997. године за Звонимира
Мартиновића,

ВР

-записник секције број 92/97 од 18.09.1997. године за Божа Видића,
-записник секције број 89/97 од 18.09.1997. године за Павицу Ковачевић,
-записник секције број 88/97 од 18.09.1997. године за Антона Ковачевића,
-записник секције број 90/97 од 18.09.1997. године за Елвиру Ковачевић,
-историју болести Опште болнице Вуковар, Ортопедске амбуланте број 206 за
Стјепана Пеулића.
Изволите браниоче.

Адвокат Бранкица Мајкић: Бранкица Мајкић, адвокат. Ја сам хтела само везано за
записнике о секцијама, пошто је као група, овај, доказа изведено истоврсни, само

4
да приметим да је на свим првим странама, датум извршене ексхумације 11.
септембар 1990. године, што смо приметили и прошли пут, а што се тиче датума
утврђене смрти за лице, осим за лице Милана Латаса, да се не ради о датумима
који су обухваћени оптужницом. Толико.
Председник већа: Да ли још неко има нешто да примети на ове доказе у које смо
сада извршили увид? Нема. Изволите, Девчићу, за говорницу.

Председник већа: Добро.
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Окривљени Милан Девчић: Добар дан, оптужени Девчић. Ја бих имао примедбу
само везано за ово лице Карачић, ја за то лице стварно не знам да је било уопште у
селу Ловас, као мештанин Ловаса. Ја не знам одакле се то лице појављује.

11

Окривљени Милан Девчић: И за ово лице Ковачевић Антон. Мени, колико је
познато, да је он човек умро природном смрћу, тако да је и сахрањен негде тамо на
гробљу у својој ваљда гробници. С обзиром да сам, ето, стицајем околности био
добар с том породицом Ковачевић, па ето, толико.
Председник већа: Хвала.

-пријаву о страдавању поднету Министарству одбране Републике Хрватске,
Управи за одбрану Вуковару, Уреду за одбрану Вуковар, Ур.бр.512-154-96-949
од 17.12.1996. године,
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб број 37723 за Стјепана
Пеулића,

З

-историју болести Стјепана Пеулића, означено у списима предмета на страни
604,
-историју болести Стјепана Пеулића од 28.04.2012. године "Дома здравља
радника МУП Хрватске",

ВР

-амбулантни лист Медицинског центра Бјеловар, „Доктор Е. Холик“ од
17.05.1993. године,
-амбулантни лист, број картотеке 49011 од 5.03.1993. године за Стјепана
Пеулића,
-амбулантни лист, број картотеке 49011 од 16.10.1992. године Медицинског
центра Бјеловар за Стјепана Пеулића,
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Стјепана Пеулића,
означено у списима предмета на страни број 612,
Вратите само, вратите ово.

5
-извештај лекара који је прегледао озлеђеног "Дома здравља радника МУП
Хрватске" Загреб, означено у списима предмета на страни број 615,
Изволите. Адвокат Бранкица Мајкић.
Адвокат Бранкица Мајкић: Бранкица Мајкић, ја се извињавам. У колони 51
кратак опис повреде по исказу озлеђеног, стоји као припадник резервног састава
"ЗНГ" рањен од нагазне мине, паштете и тако даље, како је већ наведено, а у
контексту припадности оштећених у овом поступку. Хвала.
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Председник већа: Изволите Косијер. Да се угаси клима? Мало ћу гласније да
причам, па ћете ме чути.
-историју болести "Дома здравља за раднике МУП Хрватске" Загреб за
Стјепана Пеулића од 13.04.1992. године,

11

-налаз радиолога "Дома здравља радника МУП Хрватске" Загреб за Стјепана
Пеулића од 30.04.1992. године,
-налаз и мишљење лекарске комисије број 2754 од 30.11.1992. године,

-налаз и мишљење лекарске комисије за преглед особа обухваћених Законом
о војним инвалидима, број 2254/92 од 11.07.1992. године,
-амбулантни лист Медицинског центра „Доктор Е. Холик" – Бјеловар од
17.05.1993. године за Стјепана Пеулића,

З

-налаз, оцену и мишљење Републичког фонда здравственог осигурања и
здравства Хрватске, Испостава Бјеловар, број 371 од 12.07.1993. године,
-пријаву о повреди на раду, означено у списима предмета на страни 623 до
стране 624,

ВР

-потврда Министарства одбране Републике Хрватске, Уреда за одбрану
Вуковара, УРБ број 2196-01-04-93-2 од 12.11.1993. године,
Изволите. Бранилац окривљеног, адвокат Бранкица Мајкић.

Адвокат Бранкица Мајкић: У односу само на ову потврду, код ознаке ако можете
само..., хвала, подаци су очигледно оштећеном Пеулићу потребни за утврђивање
својства, означено је РВИ, што би била скраћеница за ратног војног инвалида, а у
дну потврде, ако можете само да спустите, је означена постројба којој је припадао,
причувни састав хрватске вуковарске бригаде. Опет кажем примедбу у контексту
својства оштећених у овом поступку.
Председник већа: Хвала. Ово се не види.
-налаз радиолога "Дома здравља за раднике МУП Хрватске" Загреб од
30.04.1992. године за Стјепана Пеулића,

6

-историју болести "Дома здравља радника МУП Хрватске" Загреб за Стјепана
Пеулића од 28.04.2012. године,
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Стјепана Пеулића од
27.12.1993. године.
Ако имате примедбу јавите се, па изнесите примедбу, изволите.

Председник већа: Хвала.
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Адвокат Гордана Живановић: Адвокат Живановић. На повијести болести пише
име "Певелиш Стјепан" односно презиме.

-амбулатни лист Медицинског центра Бјеловар доктор Е. Холик за Стјепана
Пеулића, број картотеке 49011 од 5.03.1993. године и 6.04.1993. године,

11

-налаз и мишљење другостепене лекарске комисије за преглед особа
обухваћених Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 2754
од 30.11.1992. године,
-налаз, оцена и мишљење Републичког фонда здравственог осигурања и
здравства Хрватске, Испоставе Бјеловар, број 239 од 12.05.1993. године,

-потврду Министарства одбране Републике Хрватске, Сектора за управљање
особљем, Управе за одбрану Вуковар, Уреда за одбрану Вуковар, УР.бр.512М2154-99-358 од 29.06.1999. године,

З

-налаз и мишљење другостепене лекарске комисије за лица обухваћена
Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 7235 од
29.07.1993. године,

ВР

-историју болести Опште болнице Вуковар за Милана Радмиловића од
6.12.2001. године,
-психологијски налаз и мишљење Дома здравља Црквеница за Емануела
Филића од 1.03.1993. године,
-допис Министарства одбране Републике Хрватске – Загреб, Управе за СКРБ,
Одела управно-правних послова, УР.бр.512-21-05-94-2 од 12.09.1994. године
за Емануела Филића,
-извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице"- Загреб од 28.12.1991.
године за Емануела Филића,
-историју болести Клиничко-болничког центра Ријека за Емануела Филића
од 29.11.1995. године,

7
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб од 27.12.1991. године за
Емануела Филића,
-извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице "- Загреб од 28.12.1991.
године за Емануела Филића,
-историју болести Клиничко –болничког центра Ријека за Емануела Филића
од 11.11.1993. године,
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-отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица....
Изволите.

Адвокат Радоје Алексић: Адвокат Алексић Радоје, бранилац окривљеног Жељка
Крњајића. Је л` можете да вратите претходну страну, где он говори да је заробљен
у септембру месецу, претходна, претходна.

11

Председник већа: Изволите, шта имате да кажете на ову историју болести?

Адвокат Радоје Алексић: Овде он приликом анамнезе говори да је заробљен у
септембру месецу 1991. године.
Председник већа: Тужиоче, укључите микрофон, изволите.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако гледамо исто, листопад ја мислим да је
октобар, тад пада лишће.

З

Председник већа: Хвала. Добро, добро, немојте се укључивате у међусобне
комуникације без одобрења суда. Добићете сви реч, па се јавите и биће вам
омогућено да причате.
-отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица од 28.10.1991.
године,

ВР

-рентгенолошки налаз и мишљење Завода за радиологију Клиничке болнице
"Сестре милосрднице" – Загреб од 28.12.1991. године за Емануела Филића, са
пратећом медицинском документацијом,
-налаз и мишљење првостепене лекарске комисије за преглед особа
обухваћених Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 167
од 11.марта 1994. године за Емануела Филића,
-налаз и мишљење другостепене лекарске комисије за преглед особа
обухваћених Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број
10348 од 6.09.1994. године за Емануела Филића,
-потврду Министарства одбране Републике Хрватске број Р-3183/92 од
2.12.1992. године за Емануела Филића,

8
Изволите. Адвокат Бранкица Мајкић.
Адвокат Бранкица Мајкић: Хвала. Само да скренем пажњу...
Председник већа: Мало само гласније браниоче, не чују Вас окривљени.

Председник већа: Можемо даље.
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Адвокат Бранкица Мајкић: Само бих да приметим да се потврда издаје ради
регулисања статуса ратног војног инвалида, а код ближе ознаке јединице у чијем
је саставу Емануел Филић био, одређује се 204. бригада, па у контексту 204.
ловашке сатније као једне посебне јединице која је деловала и која је постојала, да
кажемо, у Ловасу у том периоду, о чему су говорили сведоци, а опет у циљу
оспоравања својства оштећених, како је оптужницом представљено. Хвала.

-уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата УР.бр.50411-04-96129 од 8.11.1996. године,

11

-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека за Петра Вулету број
4160/03 од 14.11.2003. године,
-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека од 17.10.2003.
године, број 3162/03 за Петра Вулету,
-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека број 2327/03 од
12.09.2003. године за Петра Вулету,

З

-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека од 18.02.2001.
године за Петра Вулету,
-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека,
амбуланте број 180 за Петра Вулету од 23.04.2001. године,

Ортопедске

ВР

-извештај Клиничко-болничког центра Ријека број 444 за Петра Вулету од
14.06.2000. године, са пратећом медицинском документацијом,
-завршно отпусно писмо Клиничко-болничког центра Ријека, Клинике за
психијатрију,Центра за психијатрију за Петра Вулету од 4.05.2000. године,
-налаз и мишљење Клиничко-болничког центра Ријека од 29.06.2000. године
за Петра Вулету,
-историју болести за Жељка Франчишковића Хируршке клинике – Загреб од
27.12.1991. године, са пратећом медицинском документацијом,
-извештај за Жељка Франчишковића од 27.12.1991. године,
-историју болести за Жељка Франчишковића Опште болнице Вуковар од
16.01.2001. године,

9

-отпусни лист Клиничког центра Сремска Митровица за Станислава
Франковића од 16.12.1991. године,
-историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за Станислава
Франковића од 19.10.1991. године,
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-рентгенолошки налаз и мишљење Завода за радиологију Клиничке болнице
"Сестре милосрднице" – Загреб од 23.12.1991. године за Станислава
Франковића,
-отпусно писмо Клинике за ортопедију, Клиничко –болничког центра
Медицинског факултета – Загреб од 28.05.1992. године,

-отпусно писмо Клинике за ортопедију, Клиничко –болничког центра
Медицинског факултета – Загреб од 6.05.1993. године за Станислава
Франковића,

11

-историју болести Ратне болнице Велика Горица од 25.12.1991. године за
Станислава Франковића,

-извештај Клиничко-болничког центра – Загреб, Клинике и завода "Ребро",
Клинике за унутрашње болести од 1.12.1991. године за Станислава
Франковића,
-отпусно писмо Клиничко-болничког центра, Завода за пластичну хирургију
и хирургију дојке за Станислава Франковића од 25.листопада 1993. године,са
пратећим медицинским извештајима,

З

-историју болести Станислава Франковића од 21.06.1994. године, са
пратећим медицинским извештајима,

ВР

-историју болести Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију
Медицинског факултета свеучилишта у Загребу, Физијатријске амбуланте за
Станислава Франковића,
-извештај Клиничко-болничког центра Загреб, Психијатријске клинике
Медицинског факултета Загреб за Станислава Франковића од 25.11.1993.
године, са пратећим медицинским извештајима,
-медицинска документација Клиничко-болничког
хирургију Загреб за Ловру Герснера,

центра

Клинике

за

-отпусно писмо Клиничко-болничког центра, Завода за гастроентерологију и
ендокринолошку хирургију од 18.12.1991. године,
-отпусно писмо Болнице за реуматске болести и
"Вараждинске топлице" број 7178 од 22.01.1993. године,

рехабилитацију

10
-отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица за Ловру Герснера од
28.10.1991. године,
-потврду Општине Ловас за Ловру Герснера,
-уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата, УР.бр.50411-04-96135 од 6.11.1996. године,
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-историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Вјекослава Балића од
27.12.1991. године,
-психологијски налаз Клиничке болнице Осијек број 267/94 од 28.06.1994.
године за Вјекослава Балића, са пратећим медицинским извештајима,
-амбулантни лист Клиничке болнице Осијек за Вјекослава Балића,

11

-отпусно писмо Завода за пластичну хирургију и хирургију дојке Загреб за
Љубомира Солаковића од 8.09.1992. године,

-ортопедски налаз Клинике за ортопедију Медицинског факултета
свеучилишта у Загребу од 29.11.1995. године за Љубомира Солаковића,
-историју болести Клиничко-болничког центра "Ребро" – Загреб за Златка
Тому,
-отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица од 1.12.1991. године
за Златка Тому,
за Драгу Сабљак од

З

-извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице"
1.10.2001. године, 23.07.2001. године.
Изволите Косијер.

ВР

Окривљени Зоран Косијер: Оптужени Косијер. Хтео сам да Вас питам, не видим
ни на једној отпусној листи из Сремске Митровице ко је начелник одељења и ко је
потписао отпусну листу?
Председник већа: Списе предмета можете да разматрате у судској писарници и
могли сте све ове године, само да Вам кажем, значи, овде се приказује, све што
видите , видите, уколико Вам то није довољно видљиво можете да извршите увид
у списе предмета.
Окривљени Зоран Косијер: Само да Вам кажем, ја не знам колико сте Ви
упознати да мени Ваша колегиница Оливера Анђелковић је била забранила да
добијам транскипте, тако да ја немам ништа од документације.
Председник већа: Ви имате право, имате браниоца, увек можете тражити
фотокопију списа предмета или примера на ЦД-у, постоји Судски пословник који
то прописује, значи мени се нисте обраћали ниједном до сада. Значи, ја о Вашим

11
захтевима нисам одлучивала, али имате прилике, то ће Вам и бранилац рећи који
Вас брани у овом кривичном поступку.
Окривљени Зоран Косијер: Сад опет ми није јасно да ја као оптужени је л` ја
морам да поднесем захтев да би добио ....
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Председник већа: Имате браниоца, све ћете питати Вашег браниоца и он ће Вам
то све објаснити. А суд ће да одлучи о сваком Вашем захтеву, али се мени ни Ви и
Ваш бранилац у том смислу нисте обраћали до сада. Наравно да имате право да
вршите увид у списе предмета.
Окривљени Зоран Косијер: Нису нас ни обавестили како да дођемо до ...
Председник већа: Вратите се на место Косијер, довољно сам рекла.

11

-налаз психолога Клиничке болнице "Сестре милосрднице "- Загреб од
9.02.1994. године за Драга Сабљака, са пратећом медицинском
документацијом,
-историју болести Опште болнице Бјеловар за Драга Сабљака, од 24.04.2002.
године,
-амбулантни лист Опште болнице Бјеловар за Драга Сабљака од 17.06.2002.
године,
-извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице"- Загреб за Драга Сабљака
од 23.05.2000. године, са извештајем о каснијим медицинским прегледима,

З

-ортопедски налаз за Драга Сабљака од 26.10.1994. године,
-уверење Медицинског центра Бјеловар број 02424/3 1994 од 29.03.1994.
године,

ВР

-извештај са налазом надлежног лекара примарне здравствене заштите од
13.01.2004. године за Драга Сабљака,
-отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица за Ивана Мујића од
2.12.1991. године.
Изволите Крњајићу.

Окривљени Жељко Крњајић: Добар дан, оптужени Жељко Крњајић. Што се тиче
Драге Сабљака, ја сам више пута предлагао ту његову комплетну медицинску
документацију да вештачи неко са ВМА или од некален. Из ове документације се
види да је то тешко болестан човек, да није у стању да сам брине о себи, па ме
занима какву тежину може имати његово сведочење кад се ради стварно о тешко
болесном човеку и који је још наговорен од Фонда за хуманитарно право да
сведочи.

12
Председник већа: Добро, можете се вратити на своје место. Суд ће ценити све
доказе и одлучиће о свим доказним предлозима.
-отпусно писмо Клинике за инфективне болести "Доктор Фран Михаљевић" –
Загреб за Ивана Мујића од 25.02.1992. године,
-отпусно писмо Клиничке болнице "Сестре милосрднице" – Загреб за Ивана
Мујића од 20.07.1992. године,
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-отпусно писмо Клиничке болнице "Сестре милосрднице" – Загреб за Ивана
Мујића од 31.03.1993. године,

-отпусно писмо Клинике за инфективне болести "Доктор Фран Михаљевић" –
Загреб за Ивана Мујића од 25.02.1992. године,
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Марка Филића од
27.12.1991. године,

11

-налаз и мишљење Првостепене лекарске комисије за преглед особа
обухваћених Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број
7096/92 од 4.11.1992. године за Марка Филића,

-налаз и мишљење Клинике за психолошку медицину Клиничко-болничког
центра Загреб од 5.03.2003. године за Берислава Филића,
-отпусно писмо Клинике за психолошку медицину Клиничко-болничког
центра Загреб од 7.02.2003. године за Берислава Филића,

З

-налаз психолога Клинике за психолошку медицину Медицинског факултета
од 17.01.1997. године за Берислава Филића,
-отпусно писмо Клинике за психолошку медицину Клиничко-болничког
центра Загреб од 18.03.1999. године за Берислава Филића,

ВР

-историју болести Берислава Филића од 3.01.1992. године, 27.12.1991.
године,
-историју болести Пава Антоловића Опште болнице Винковци од 12.05.1995.
године,
-историју болести Клинике за трауматологију Загреб од 27.12.1991. године за
Пава Антоловића,
-медицинску документацију која се односи на Мирка Кесера,
-пропусницу број 3693-69-4 за Мирка Кесера од 15.11.1991. године,
-историју болести Ђура Антоловића од 12.03.1996. године, од 24.12.1996.
године, са пратећим медицинским извештајима,

13

-отпусно писмо Опште болнице Пула МБ.196/96 од 22.01.1996. године за
Ђура Антоловића,
-уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата УР.бр.50411-04-9546 од 12.01.1996. године.
Изволите браниоче. Је л` имате нешто да приметите на овај доказ, браниоче
Алексићу? Јесте ли нешто желели да кажете? О кеј, можемо даље.

68

-историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Ђура Филића.
Изволите, бранилац окривљеног Девчића, адвокат Бранкица Мајкић.

11

Адвокат Бранкица Мајкић: Ја сам хтела за оштећеног Ђуру Антоловића само да
приметим да у овом периоду, бар за који имамо медицинску документацију од
1992. до 1998., нема констатованих повреда, нити терапија о којима је овај сведок
говорио у овом судском поступку, какви су преломи и убодне ране о којима је
причао, већ се ради о сасвим другим проблемима, тегобама, пре свега, срчаним
тегобама о којима ова медицинска документација говори и неуролошких
проблема које овај сведок очиглено има.
Председник већа: Хвала.

-потврду Дома здравља Вуковар за Невенку Мађаревић од 18.02.2011. године,
-потврду Дома здравља Вуковар од 11.11.2011. године за Невенку Мађаревић,

З

-историју болести за Кату Краљевић Специјалне болнице за медицинску
рехабилитацију "Вараждинске топлице" од 27.12.2004. године,
-специјалистички налаз за Кату Краљевић Клиничког центра Сплит од
14.03.2009. године,

ВР

-потврду Дома здравља Приморско-горанске жупаније за Зору Пољак од
14.04.2010. године,
-налаз специјалисте Клиничко-болничког центра Ријека од 24.11.2010.
године за Зору Пољак,
-потврду за Јелену Пањик од 22.10.2010. године,
-потврду о ортопедским и другим помагалима Хрватског завода за
здравствено осигурање са налазом и мишљењем доктора Мелите Мијић од
9.12.2010. године за Ану Цоњар,
-отпусницу број 354-НЕУ/2010 Опште болнице Вуковар за Ану Цоњар од
19.11.2010. године,
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-историју болести Опште болнице Вуковар за Ану Цоњар од 30.11.2010.
године, број протокола 1148/2010,
-отпусно писмо Клиничке болнице Осијек, Клинике за унутрашње болести
Медицинског факултета Универзитета у Осијеку, Н.бр.25611/09 од
25.08.2009. године за Јосипа Лукетића,
-историју болести Опште болнице Вуковар за Антуна Лутровића од
12.08.2009. године,
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-извештај Опште болнице Вуковар за Антуна Лутровића од 11.11.2009.
године,

-отпусницу број 438-ИНТ/2010 Опште болнице Вуковар за Драга Пољака од
20.08.2010. године,

11

-отпусно писмо Опште болнице Вуковар од 20.08.2010. године за Драгу
Пољака,
-налаз и мишљење вештака Мирјане Граовац за Владимира Сомборца од
6.07.2010. године,
-извештај Дома за старије и немоћне особе Вуковар, УР.бр.2196-03-02-11 од
21.11.2011. године,
-извештај Дома за старије и немоћне особе Вуковар, УР.бр.2196-03-02-11 од
19.09.2011. године за Звонимира Балића,

З

-допис Министарства правосуђа Републике Хрватске, Управе за пробацију и
подршку жртвама и сведоцима упућен Вишем суду у Београду, примљен у
суду 4.01.2012. године,
Врши се увид у:

ВР

-фотокопију личног подсетника
Димитријевића.

– бележницу окривљеног Миодрага

Изволите Девчићу.

Окривљени Милан Девчић: Оптужени Девчић. С обзиром да видим да је прошао
овај сет везано за повреде, па рекох да уједно само....
Председник већа: Изволите.
Окривљени Милан Девчић: Имам једну примедбу везано за поједина лица пошто
се ради о повредама, знате, и овим изјавама и на главном претресу, овај, што су
давали, ради се о повредама које су задобили, значи, за време Божића, а то је у XI
месецу 1991. године. Ради се о лицима Филић Емануел, Петар Вулета,
Францишковић Жељко, Вјекослав Балић, Филић Берислав, Антоловић Паво,
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Мађаревић Невенка и Филић Ђуро. Значи то је ван оптужнице, пошто је тужилац
ставио од 10. до 18.10.1991. године, а у XII месецу 1991. године зна се да је
полиција била под МУП-ом Србије, као што се зна, мислим, везано за примедбе
што сам давао и тада, везано за ова лица, кад сам испитивао, уствари, постављао
питања оптуженима.
Председник већа: Добро, хвала.

Председник већа:
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Окривљени Милан Девчић: Молим.

-наређење за напад команде Друге пролетерске гардијске механизоване
бригаде Стр.пов.бр.2971 од 4.10.1991. године,
Изволите Димитријевићу.

11

Окривљени Миодраг Димитријевић: Оптужени Миодраг Димитријевић. У вези
наређења за напад овај оперативно број 9, под бројем 350-1, од 9.10.1991. године,
ја бих само хтео неколико ствари ту да напоменем.

Председник већа: Сачекајте, ми нисмо сада вршили увид у то наређење, него у
друго наређење и сада се изјашњавате уколико имате нешто о наређењу од
04.10.1991. године.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Нисам Вас, опростите...

З

Председник већа: Ово је наређење од 04.10.1991. године у које смо сада
извршили увид. Да ли имате нешто на то да кажете?
Окривљени Миодраг Димитријевић: На које?
Председник већа: Од 04. октобра 1991. године.

ВР

Окривљени Миодраг Димитријевић: Ја то нисам ни видео, нити знам које је то
наређење од 04. октобра.
Председник већа: Ево, сад ће Вам дати записничарка.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Ја то никад нисам видео.
Председник већа: Добро. Вратите се на своје место Димитријевићу.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Молим?
Председник већа: Вратите се на своје место. Имали сте прилику да вршите увид у
списе предмета.

16
Да ли неко жели да врши увид у овај акт, имајући у виду да прошли пут није било
довољно видљиво, па да непосредно извршите увид у исти? Је л` има неко
потребу ко није могао да разуме? Девчићу, можете само у своје име да говорите.
Ево изволите.
Окривљени Милан Девчић: Оптужени Девчић. Пошто сам читао списе предмета
верујте ми да никад нисам видио тај документ, да нисам просто нашао.

Окривљени Милан Девчић: У реду.
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Председник већа: То је извођено као доказ и у претходном поступку, тако да је
немогуће да вам је свима то непознато. Ви сте сви много дуже у овом предмету од
мене.

Председник већа: Реците сада. Адвокат Бранкиц Мајкић.

11

Адвокат Бранкица Мајкић: Ако дозволите да само предам оптуженом Девчићу
документ.
Председник већа:

-наређење за напад команде Друге пролетерске гардијске механизоване
бригаде Стр.пов.366-1 од 10.10.1991. године,
-наређење за премештање издате од стране команде Друге пролетерске
гардијске механизоване бригаде Стр.пов.бр.491-1 од 21.10.1991. године.
Изволите Димитријевићу.

З

Окривљени Миодраг Димитријевић: Госпођо судија, овај, ја Вас нисам разумео
да ли је то 365 или 364. За наређење 364 моја одбрана и ја смо већ дуги низ
година....

ВР

Председник већа: Не, Димитријевићу, 366-1 о том наређењу је било речи, ми смо
у њега извршили увид. Значи, ако имате нешто на то да кажете, изволите, сада је
то на реду, 366, ево испред Вас стоји, погледајте.
Окривљени Миодраг Димитријевић: На које наређење, опростите?
Председник већа: Погледајте ту у монитор па ћете видети. Спремите се са Вашим
браниоцем следећи пут.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Госпођо, ја доста слабо чујем. Ово наређење
немам ја, нити сам га икада видео.
Председник већа: Добро.

17
-извештај о укупној ситуацији и стању у Месној заједници Ловас за период од
10.10.1991. године до 6.12.1991. године потписан од стране Ђуре
Продановића и Милана Радојчића, Љубана Деветка и Бранка Дражића,
-извештај Станице милиције Ловас - Српске области Славонија, Барања и
Западни Срем од 9.11.1991. године,
Да ли неко има да примети нешто на овај доказ? Изволите, бранилац окривљеног
Девчића, адвокат Бранкица Мајкић.

11
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Адвокат Бранкица Мајкић: У вези документације коју смо погледали почев од
извештаја о предаји лица Марка Грачанца, хтела бих да скренем пажњу да је лице
приведено и предато Војној полицији Шид 07. новембра 1991., у ком моменту
Милан Девчић јесте командант Полицијске станице Ловас, што ова потврда и
потврђује. Међутим, она исто тако потврђује да је разговор са Марком Грачанцем
обавио пуковник Суботић, из садржине дакле овог документа, а такође службена
белешка која прати, као и остале службене белешке које смо погледали, су
потписане од стране Ђорђа Ивковића који је присуствовао, односно, такође
узимао изјаве од ових лица за која су достављене службене белешке, а то је
потврдио, односно овај потпис за свој у истражном поступку када су му оригинали
ових службених бележака и предочени. Још оно на шта бих скренула пажњу, јесте
да из првог документа, дакле, од 07. новембра, чији је потписник Милан Девчић
неспорно произилази да он лице које је опет пуковник Суботић као представник
ЈНА безбедносно обрадио или саслушао како год, да предаје војној полицији, што
упућује управо да није дакле самосталан или носилац некакве власти или без
контроле у месту Ловас у том периоду. Хвала.

З

Председник већа: Пре него што направимо паузу једно питање само за све
присутне. Искази сведоке чије је читање дозвољено решењем које је донето на
претходном главном претресу, које је потврђено од стране већа из члана 21 став 4
ЗКП-а овог суда, да ли је потребно да буду приказани, да ли имате потребе да се
изјашњавате на наводе тих сведока? Браниоци, изволите. Изволите, реците,
укључите микрофон, не чујемо вас.

ВР

Адвокат Јасмина Живић: Бранилац окривљеног Перића, Јасмина Живић, адвокат.
Нема потребе да се посебно приказују ти записници, што се мене лично тиче,
односно одбране Перић Дарка.
Председник већа: Да ли су остали браниоци сагласни са овим што је рекла
бранилац Живић или неко има неки другачији став? Изволите, изнесите
другачије. Изволите. Нико од бранилаца нема другачији став, можемо тако да
констатујемо. Ко се јавио од окривљених? Изволите Косијер.
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Ја сам на почетку рекао,
нема потребе да се читају, једино само што хоћу да ставим примедбу на сведочење
Александра Васиљевића, који је сведочио, мислим 21.10.2010. године.
Председник већа: Извршићемо и непосредан увид у његове исказе овде, па ћете
имати прилике да се изјасните о томе.

18

Окривљени Зоран Косијер: Ја ћу Вам рећи, не мора цело, од 5. до 9.стране.
Председник већа: Добро. Вратите се на своје место. Девчићу изволите.
Окривљени Милан Девчић: Да будем искрен нисам овај разумео пошто је жамор
тамо назад, овај, нисам схватио, да ли мислите на сва лица, све сведоке који су
били на главном претресу, које сте задњи пута прочитали?

68

Председник већа: Да. Да ли сматрате да има потребе да са изјашњавате на исказ
неког од њих и да ли је потребно да се он прикаже непосредно или можемо да
констатујемо да је приказано? Изволите, изјасните се.

Окривљени Милан Девчић: Ја мислим да би требало, с обзиром да овде доста из
друге бригаде официра који су негирали сами себе то јест својим наредбама.
Председник већа: На које сведоке мислите?Можете ли да определите?

11

Окривљени Милан Девчић: Конкретно, рецимо Душана Лончара, па затим
Милисава Милутиновића који је негирао сам себе, овај, своја наређења о
бомбардовању не знам тамо села и тако даље, где је причао да је туко по Јелашу,
шуми...
Председник већа: Ако можете само имена да наведете. Је ли то то што се тиче
њихових имена Лончар, Милутиновић....
Окривљени Милан Девчић:Па има и овај начелник овај Камбер Слободан и тако
даље, има их. Има их још мислим који су много нечасно овде сведочили.

ВР

З

Председник већа: Добро, оцена доказа је за завршну реч, али уколико има
потребе сада да се нешто прикаже од тога, ја сам Вас и питала, има велики број
сведока, уколико за неке не постоји потреба, можемо да констатујемо као што је
бранилац рекао, као што су се остали браниоци сагласили, а за ове сведоке за које
имате потребу да нешто приметите њихове исказе ћемо приказати, извршићемо
непосредан увид у записнике.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује се пауза у трајању од 30 минута.
Суд доноси

Наставља се главни претрес.
Изволите.

РЕШЕЊЕ

19

Адвокат Јасмина Живић: Адвокат Јасмина Живић. Хтела сам пре наставка да Вас
замолим да у 17 и 15 напустим главни претрес, колега Алексић има заменичко
пуномоћје, па би ме замењивао. Хвала.
Председник већа: У реду. Можете ли монитор да укључите? Монитори не раде.
Пре него што почнемо да вршимо увид у писмене доказе, тужиоче желите ли да се
изјасните о овом предлогу окривљеног Димитријевића из поднеска?

11
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца. Упознао сам се са
садржином поднеска који сте ми дали пре почетка данашњег претреса. На
неколико страна колико сам успео да се информишем он је предложио да се
извршио суочење сведока Душана Лончара и Ратка Ђокића, као и Лончара и
Милосава Милутиновића, овај, уз још много што шта што ово писмено садржи, а
што се не односи на доказне предлоге. Ја сматрам да није неопходно односно
противим се тим доказним предлозима, без неког даљег образложења, осим тога
да смо већ довољно упознати са тим исказима и да није потребно извођење тих
доказа. То је све.
Председник већа: Хвала Вам.

Девчић, Ви сте хтели. Изволите.

Окривљени Милан Девчић: Оптужени Девчић. Ја сам се констултовао са
браниоцем па сам одустао да не би одуговлачили овај поступак и тако даље,
везано за читање ових што сам мало пре рекао, тако да ћу у завршној речи се
обратити везано за њихове исказе. Хвала.

З

Констатује се да је на сагласан предлог странака извршен увид у записник о
испитивању сведока по решењу Вишег суда у Београду, Одељења за ратне
злочине К По2 бр.1/2014 од 13.04.2016. године, које је постало правноснажно
дана 13.05.2016. године.

ВР

Констатује се да се приказује записник о испитивању сведока Александра
Васиљевића, имајући у виду предлог окривљеног Зорана Косијера.
Прикажите.

Косијер, приђите за говорницу па можете да се изјасните о исказу овог сведока.
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Овако, страна 5 молио
бих.
Председник већа: То је страна 5.
Окривљени Зоран Косијер: Може још напред. Ево сад ја ћу вама рећи у чему се не
слажем и шта оспоравам.
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Председник већа: Реците.
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Окривљени Зоран Косијер: На пример да је Александар Васиљевић, рекао је да је
противдиверзанатска чета замољена да изврши разминиравање минскога поља и
да су од њих тражени добровољци, па се нико није јавио, па су онда добровољци
"Душана Силнога" одвели на минско поље људе, што је апсолутна лаж када узмете
изјаве оптужених Влајковића и Дарка Перића и Јосиповића и овде других
припадника противдиверзантске одбране Ваљево. Друго, што се тиче његове
изјаве кога познаје. На пример он говори да чуо је да је био тамо неки
Димитријевић, пуковник, па каже мисли да се зове Димитрије, међутим он прави
се блесав на сведочењу пошто се он и пуковник Димитријевић, ја то знам пошто
ми је пуковник Димитријевић лично рекао, да су њих двојица заједно били у
класи...
Председник већа: Добро, то је за оцену доказа, завршну реч.

11

Окривљени Зоран Косијер: Друга ствар, каже у том делу исто, сећа се некога
Александра грчкога презимена, што наравно није смео да каже да је у питању
Александар Николаидис, пошто је Николаидис био у договору са замеником
тужиоца Веселином Мрдаком у овоме поступку, па каже Петронија Стевановића,
интересантно да он лично каже познаје Зорана Косијера. То је једини човек у
овоме, једини сведок у овоме предмету који мене познаје. А с обзиром на његово
ово сведочење лажно, је л` знате како његова је карактеристика, оцена његова са
академије је била да је јако лош официр, а добар лажов. Па с обзиром на све то,
знајући о Александру Васиљевићу што сам прикупио од мојих пријатеља неких,
тражим суочење на околности како он мене ....

З

Председник већа: Сада не можете доказне предлоге да износите, та фаза је
прошла.

ВР

Окривљени Зоран Косијер: Само да Вам кажем, ту он спомиње неке извештаје
борбене, шта ли, међутим ја колико знам да моје име и презиме нигде се у овој, ни
у једној документима ни војним ни добровољаца мене нигде нема у овоме
предмету, једино ме има код тужиоца. Друга ствар, што се тиче
контраобавештајне службе, директно Александар Васиљевић, ја не знам колико
сте Ви упознати, да је то једна организација у којој су сви припадници морали да
буду припадници политичке партије Савез комуниста – покрет за Југославију.
Председник већа: Немојте се на те околности изјашњавати. Суд је довољно
упознат са својим послом, суд зна право, према томе фокусирајте се на исказ
сведока.
Окривљени Зоран Косијер: Самим тим на ово све, ово лажно сведочење
Александра Васиљевића, имајући у виду да сам читао и његово сведочење у Хагу
могу да констатујем, то не може нико да ми забрани, а ваше је како ћете ценити да
је Александар Васиљевић и контраобавештајна група коју је он предводио да је то
једна удружена злочиначка организација која је....
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Председник већа: Косијер, ја Вас опомињем немојте тако да се изражавате пред
судом, значи оријентишите се на исказ сведока.
Окривљени Зоран Косијер: Да. Оријентисан сам. Значи та организација
такозвани, скраћено "КОС" и Александар Васиљевић они су организација каква је
под директном заштитом овога Тужилаштва, што само Тужилаштво прикрива
ратне злочине које је Александар Васиљевић починио и његови људи. Хвала.
Председник већа: Хвала Вам, вратите се на своје место.

68

Изволите Димитријевићу. Је л`имате нешто да кажете на исказ Васиљевића?

Окривљени Миодраг Димитријевић: Отужени Миодраг Димитријевић. Госпођо
судија, није ми ни падало на памет после доношења решења да се не читају,
односно да се читају ова сведочења да ја тражим да они дођу да буду сведоци овде.
Ја сам своје захтеве да тако кажем изразио у овом овде протесту.

11

Председник већа: Димитријевићу, сачекајте, сачекајте. Ви сте тај поднесак
доставили суду, тужилац се на тај Ваш поднесак изјаснио, на Ваше доказне
предлоге, о томе још увек није одлучено. Сада се изјашњавате уколико имате
нешто да кажете на исказ сведока Александра Васиљевића, који је управо
приказан. Ако имате нешто да кажете, изволите реците.

Окривљени Миодраг Димитријевић: Ја сам са Александром Васиљевићем
разговарао приватно, јер је он мој школски друг, он је мој друг из куће моје, из
куће моје, после његовог сведочења овде питао сам га за неке ствари....

З

Председник већа: То не можемо, шта сте ви причали у приватним разговорима то
није предмет овог кривичног поступка. Сада је приказан његов исказ који је дат у
овом поступку. Имате ли нешто да кажете на то? Је л` имате нешто да приметите?

ВР

Окривљени Миодраг Димитријевић:Имам да кажем да је то најобичнији лажов.
А ви после кажњавајте и како хоћете и како нећете. Но, хтео бих и ово да кажем.
Ми смо, одбрана моја и ја, већ више пута тражили ова суочења, према томе ако овај
суд хоће истину о томе ко је тамо командовао и ко је тамо руководио, он мора да
чује два команданта, а то је Душан Лончар и то је овај Ђокић Ратко. Обзиром да су
њихове изјаве дијаметрално опречне, да говоре како ко хоће, ко је у праву то ви
требате дас одлучујете....
Председник већа: О томе ће суд донети одлуку Димитријевићу.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Ви треба да одлучите о томе да ли ће они
да дођу.
Председник већа: Немојте Ви подучавати мене шта ја треба да радим, суд ће
донети одлуку о свим доказним предлозима свих странака, то уопште није спорно.
Можете се вратити сад на своје место.

22
Окривљени Миодраг Димитријевић: Спорно је то што смо ми то већ више пута
тражили и Ви сте то одбијали. Из ког разлога?
Председник већа: Ја нисам одбила ниједан доказни предлог, то није тачно што
говорите, вратите се на место, није одлучено о свим предлозима, биће одлучено
кад за то дође процесни тренутак.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка изврши увид у писмену документацију у
списима и то:

-извештај из казнене евиденције МУП Републике Србије, Сектора за
аналитику телекомуникациони и информационе технологије Стр.пов.бр.2351-141/16 од 11.02.2016. године, за Зорана Косијера,
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Ништа, извештај из казнене евиденције, извршен је увид само.

-извештај МУП Републике Србије, Сектора за аналитику о казненој
евиденцији Жељка Крњајића Стр.пов.бр.235-1-126/16 од 11.02.2016. године,
-извештај МУП Републике Србије број 05/18/3-235-2/249 од 12.02.2016.
године за Миодрага Димитријевића,
-извештај из казнене евиденције
МУП Републике Србије, Управе за
аналитику Стр.пов.бр.235.1/2951 од 12.02.2016. године за Сашу Стојановића,

З

-извештај из казнене евиденције
аналитику Стр.пов.бр.235.2.1/2950
Димитријевића,

МУП Републике Србије, Управе за
од 12.02.2016. године за Јована

ВР

-извештај из казнене евиденције
МУП Републике Србије, Сектора за
аналитику телекомуникационих информационе технологије у Новом Саду,
Стр.пов.бр.235-3-175/15 од 11.02.2016. године, Полицијска управа у Сомбору,
за Милана Девчића,
-извештај из казнене евиденције МУП Републике Србије, ПУ Ваљево,
Стр.пов.бр.235-10773/16 од 18.02.2016. године за Радована Влајковића,
-извештај из казнене евиденције МУП Републике Срвије, ПУ Ваљево,
Стр.пов.бр.235-10773/16 од 18.02.2016. године за Радисава Јосиповића,
-извештај из казнене евиденције МУП Републике Србије, ПУ Ваљево,
Стр.пов.бр.235-10773/16 од 18.02.2016. године за Дарка Перића,
-извештај из казнене евиденције МУП Републике Србије, Сектора за
аналитику и телекомуникационе и информационе технологије, Одељење у
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Новом Саду, Полицијска управа Панчево, Стр.пов.бр. 235-651/16 од
17.02.2016. године за Петронија Стевановића,
-извештај из казнене евиденције за Милана Девчића Министарства
правосуђа Републике Хрватске, УР број 514-05-01-02-01-16-02 од 17.03.2016.
године,

68

-извештај из казнене евиденције за Жељка Крњајића Министарства
правосуђа Републике Хрватске, УР број 514-05-01-02-01-16-02 од 17.03.2016.
године.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је адвокат Јасмина Живић, по одобрењу суда, напустила
главни претрес, а да ће је замењивати адвокат Радоје Алексић,, по заменичком
пуномоћју у списима предмета.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

ДОЗВОЉАВА СЕ читање исказа сведока испитаних на главним претресима
путем видеоконференцијске везе и то:
-сведока Антона Кризманића са главног претреса од 15.12.2008. године,
-сведока Стјепана Пеулића са главног претреса од 30.01.2009. године,

З

-сведока Викице Филић са главног претреса од 27.03.2009. године и
29.06.2009. године,
-сведока Петра Вулете са главног претреса од 27.04.2009. године,
-сведока Томислава Шелебаја са главног претреса од 28.04.2009. године,

ВР

-сведока Снежане Кризманић са главног претреса од 30.06.2009. године,
-сведока Емануела Филића са главног претреса од 28.09.2009. године,
-сведока Ђура Антоловића са главног претреса од 23.11.2009. године,
-сведока Драгице Острун са главног претреса од 24.11.2009. године,
-сведока Андрије Балића са главног претреса од 25.11.2009. године,
-сведока Љубице Божић са главног претреса од 26.11.2009. године,
-сведока Јосипа Сабљака са главног претреса од 27.11.2009. године,
-сведока Влатка Палијана са главног претреса од 22.03.2010. године,
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-сведока Милана Радмиловића са главног претреса од 23.03.2010. године,
-сведока Марина Мађаревића са главног претреса од 24.03.2010. године,
-сведока Љубице Адамовић са главног претреса од 20.04.2010. године,
-сведока Јелице Франчишковић са главног претреса од 21.04.2010. године,
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-сведока Невенке Балић са главног претреа од 21.04.2010. године,
-сведока Розине Пејић са главног претреса од 22.04.2010. године,

-сведока Јелене Јовановић са главног претреса од 22.04.2010. године,

-сведока Мата Мађаревића са главног претреса од 23.04.2010. године,

11

-сведока Винке Долачки са главног претреса од 21.05.2010. године,

-сведока Вјекослава Балића са главног претреса од 21.05.2010. године,
-сведока Мата Батаковића са главног претреса од 25.05.2010. године,
-сведока Љубомира Солаковића са главног претреса од 26.05.2010. године,
-сведока Павла Шимуновића са главног претреса од 27.05.2010. године,
-сведока Катарине Панђо са главног претреса од 27.05.2010. године,

З

-сведока Стјепана Маринковића са главног претреса од 28.05.2010. године,
-сведока Жељка Сомборца са главног претреса од 28.05.2010. године,

ВР

-сведока Вере Видић са главног претреса од 21.09.2010. године,
-сведока Ивана Антоловића са главног претреса од 27.09.2010. године,
-сведока Драгутина Кризманића са главног претреса од 29.09.2010. године,
-сведока Јакова Пеулића са главног претреса од 29.09.2010. године,
-сведока Пава Антоловића са главног претреса од 01.10.2010. године,
-сведока Марије Балић са главног претреса од 25.10.2010. године,
-сведока Ане Кузмић са главног претреса од 25.10.2010. године,
-сведока Марије Видић са главног претреса од 26.10.2010. године,
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-сведока Јураја Павлића са главног претреса од 23.11.2010. године,
-сведока Розалије Јонак са главног претреса од 24.11.2010. године,
-сведока Антуна Павошевића са главног претреса од 24.11.2010. године,
-сведока Ане Шалај са главног претреса од 25.11.2010. године,
-сведока Анастазије Будински са главног претреса од 26.11.2010. године,
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-сведока Петра Лемуновића са главног претреса од 26.11.2010. године,
-сведока Драгана Накића са главног претреса од 27.12.2010. године,

-сведока Дарка Мартиновића са главног претреса од 29.12.2010. године,
-сведока Марка Кесегића са главног претреса од 29.12.2010. године,
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-сведока Влада Бошњаковића са главног претреса од 21.02.2011. године,

-сведока Бернадице Оздановац са главног претреса од 21.02.2011. године,
-сведока Драга Сабљака са главног претреса од 22.02.2011. године,
-сведока Ане Штрангаревић са главног претреса од 22.02.2011. године,
-сведока Станислава Франковића са главног претреса од 24.02.2011. године,

З

-сведока Божице Дрмић са главног претреса од 24.02.2011. године,
-сведока Бранка Божића са главног претреса од 25.02.2011. године,
-сведока Анкице Јовановић са главног претреса од 21.03.2011. године,

ВР

-сведока Марице Солаковић са главног претреса од 21.03.2011. године,
-сведока Ружице Павлић са главног претреса од 23.03.2011. године,
-сведока Ане Хирјовати са главног претреса од 23.03.2011. године,
-сведока Владимира Шалаја са главног претреса од 23.03.2011. године,
-сведока Марице Ходак са главног претреса од 24.03.2011. године,
-сведока Ане Пољак са главног претреса од 24.03.2011. године,
-сведока Јосипа Петковића са главног претреса од 25.03.2011. године,
-сведока Ивана Пољака са главног претреса од 23.05.2011. године,
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-сведока Јосипа Оструна са главног претреса од 24.05.2011. године,
-сведока Јосипе Балић са главног претреса од 26.05.2011. године,
-сведока Златице Балић са главног претреса од 26.05.2011. године,
-сведока Божа Перичића са главног претреса од 27.05.2011. године,
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-сведока Иванке Гргић са главног претреса од 27.05.2011. године,
-сведока Јосипа Бошњаковића са главног претреса од 27.05.2011. године,
-сведока Руже Кесер са главног претреса од 24.11.2011. године,

-сведока Јелене Лукетић са главног претреса од 25.11.2011. године,

11

-сведока Славице Лукетић Бунета са главног претреса од 25.11.2011. године,
-сведока Сање Schon Воргић са главног претреса од 25.11.2011. године и
-сведока Стјепана Павличића са главног претреса од 24.02.2012. године.

Писмени отправак решења биће странкама достављен накнадно.

З

На основу чл.406. став 1 тачка 1 ЗКП, врши се увид у записниике о
саслушању сведока који су преминули и то:

ВР

сведока-оштећених:
Марка Филића пред Окружним судом у Шибенику, Кир бр. 47/93 од
19.02.1993. године, Хашког тужилаштва Међународног кривичног трибунала
за бившу Југославију од 11.02.1996. године, Жупанијског суда у Вуковару,
К.бр.25/00 од 23.09.2003. године и 20.11.2003. године,
Мате Краљевића, Хашког тужилаштва МКТЈ од 02.02.1996. године,
Славка Лукетића Хашког тужилаштва МКТЈ од 07.02.1996. године,
Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 18.11.2003. године,
Ђуке Радочаја Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 17.12.2003.
године и Хашког тужилаштва МКТЈ од 04.02.1996. године,
Јанка Божића, Окружног суда у Шибенику, Кир.бр.47/93 од 19.02.1993.
године и Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од 23.09.2003. године,
Николе Кризманића пред Окружним у Осијеку, Кио.бр.934/92-28 од
05.03.1993. године,
Петра Палијана Хашког тужилаштва МКТЈ од 09.02.1996. године,
Јосипа Антоловића, Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од
05.11.2003. године, Хашког тужилаштва МКТЈ од 07.02.1996. године,
Окружног суда у Београду, Већа за ратне злочине, Ки.В. 7/07 од 16.07.2007.
године,
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Ивице Филића, пред Жупанијским у Загребу, Kир бр.1662/94 од
16.06.1994. године и 17.06.1994. године, Жупанијског суда у Вуковару,
К.бр.25/00 од 22.10.2003. године и Жупанијског суда у Вуковару, Кир.887/07
од 20.11.2007. године,
Петра Кузмића Окружног суда у Шибенику, Кио-47/93 од 18.02.1993.
године,
Невенке Мађаревић, од оца Мате, пред Жупанијским судом у Ријеци,
Кир-82/93 од 18.02.1993. године, Жупанијског суда у Вуковару, К.бр.25/00 од
25. септембра 2003. године,
Петра Сабљака Окружног суда у Осијеку, Кио-934/92 од 05. марта 1993.
године,
Јосипа Филића пред Жупанијским судом у Вуковару, К.бр.25/00 од
06.11.2003. године, Жупанијским судом у Вуковару, Кир.887/07 од
20.11.2007. године,
Славице Ђаковић пред Окружним судом у Ријеци, Кир.235/93 од
26.04.1993. године,
Златка Краљевића пред Окружним судом у Сплиту, Кир.бр.274/93 од
24.03.1993. године;
Пате Ференца пред Окружним судом у Београду, Ки.В.7/07 од
20.06.2007. године,
Ђорђа Ивковића пред Окружним судом у Београду, Ки.В.7/07 од
26.06.2007. године,
Радомира Савковића пред Окружним судом у Београду, Већа за ратне
злочине, Ки.В. 7/07 од 19.06.2007. године, Војно-безбедносне агенције од
30.06.2006. године

З

Имајући у виду да неки од сведока нису непосредно испитани на главном
претресу током овог поступка, јер су их спречавале неке околности о којима су
постојали докази у списима предмета, а да ти докази датирају, тачније
медицинска документација и подаци о томе где су они смештени, датирају од пре
неколико година, ми ћемо прибавити медицинску документацију о њиховом
стању, да ли је неко од њих у стању да дође пред судом и да да исказ сада
непосредно на главном претресу.

ВР

Те стога,

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да СЕ ПРИБАВИ медицинска документација о здравственом стању Милка
Кесера, Марка Грчанца, Марије Ђаковић, Кате Краљевић, Марије Антоловић,
Зоре Пољак, Јелене Пањик, Ане Цоњар, Жељка Франчишковића, Јосипа
Лукетића, Антуна Лутровића, Дарка Пољака, Владимира Сомборца,
Звонимира Балића, Славка Божића, Невенке Мађаревић, Мире Комјат, те да се
у том смислу, контактира Служба за помоћ и подршку сведоцима
Министарства правосуђа Републике Хрватске, како би што благовременије и

28
ефикасније добили те податке и могли да планирамо даљи ток главног
претреса.

Суд доноси
РЕШЕЊЕ

Изволите, окривљени Зоран Косијер.
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Да СЕ данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.

Браниоче, Мајкић, не обраћајте се сараднику.

11

Окривљени Зоран Косијер: Зоран Косијер, оптужени. Ја се извињавам, нешто бих
Вас замолио невезано ни за оптужницу, ни за, једноставно за распоред суђења који
планирате. Ако постоји могућност, имам шансе да идем у бању преко Удружења
ратних војних инвалида, од 27. јуна до 06. јула, ако би могли некако да
искомбинујете.
Председник већа: Добро, вратите се на место.

Окривљени Зоран Косијер: Ја бих Вам био захвалан, хвала, пријатно.
Председник већа:

Следећи главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за:

З

20. јули 2016. године.
Адвокат Радоје Алексић: Судија, може ли 21., 22.

ВР

Председник већа: Само мало, сачекајте, немојте говорити, сачекајте, браниоче,
Андрејевић, мораћете да обезбедите замену. Много дуго траје овај кривични
поступак и ја не могу да закажем за јесен никако. Браниоче, нисте добили реч.
Изволите.

Адвокат Гордана Андрејевић: Судија, ја се извињавам, али уобичајено је од 20.
јула до 15.-20. августа да се користе одмори. Ја до 20. могу, али имам уплаћено баш
за 20. да идем. Судија, извињавам се, мењаће ме колегиница, ево, договориле смо
се.
Председник већа: Изволите, браниоче, Алексићу.

Адвокат Радоје Алексић: Ја сам на једном симпозијуму од 10. до 20. Адвокат
Алексић Радоје, бранилац Жељка Крњајића. Одсутан сам од 10. до 20. Сваки други
термин ми одговара, само не тих десет дана.
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Председник већа: На ком сте симпозијуму, браниоче? Који симпозијум је у
питању?
Адвокат Радоје Алексић: Идем у Португал, везано за, независно од права, нешто
друго је сасвим.

Адвокат Радоје Алексић: 21. мени.
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Председник већа: Мораћете да обезбедите замену сви, шта да вам кажем, значи,
таква је ситуација, такав је распоред суђења. Да ли вам више одговара 19., 20. или
21., хајте, изаберите нека од та три датума.

Председник већа: Седите, Косијер, већ сте рекли да Вама не одговара.
19. јули 2016. године с а почетком у 9,30 часова, судница 1.

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР
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Довршено у 17 и 31 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

