РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
БЕОГРАД
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Пословни број: КПо 2 1/2014
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 19. јула 2016. године

Председник већа: Дана 19.07.2016. године са почетком у 09:43 отварам заседање
пред Вишим судом у Београду, Одељењем 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 КЗ СРЈ у саизвшилаштву у
вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Ктрз.7/07 од
28.11.2007. године, која је измењена дана 14.12.2007. године, 28.12.2011.године,
23.04.2012. године, 02.09.2014. године и 01.12.2015. године.
Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић, председник већа, судије Мирјана
Илић и Дејан Терзић, чланови већа.
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче, браниоци?

З

Констатује се да нема примедби на састав већа нема.
Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник
Ивица Јагодић.

ВР

Главни претрес се тонски и оптички снима. 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, да ли је ту? Седите.
‐окривљени Жељко Крњајић,
‐окривљени Миодраг Димитријевић.
Димитријевићу, уколико не чујете, можете ставити слушалице и сести... Помозите
окривљеном Димитријевићу.

2

‐Окривљени Дарко Перић,
‐окривљени Радован Влајковић,
‐окривљени Радисав Јосиповић,
‐окривљени Јован Димитријевић,
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‐окривљени Саша Стојановић,
‐окривљени Зоран Косијер,

‐окривљени Петроније Стевановић,

‐бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић,
‐бранилац окривљеног Жељка Крњајића?

Адвокат Светлана Павловић: Адвокат Радоје Алексић, за кога се јавља Павловић
Светлана по заменичком.
Председник већа: Адвокат Радоје Алексић, за кога се јавља адвокат Светлана
Павловић по заменичком пуномоћју које прилаже,
‐бранилац окривљених Миодрага Димитријевића и Радована Влајковића, адвокат
Бранко Лукић, за кога се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Борис
Зорко,

З

‐бранилац окривљеног Дарка Перића, адвокат Јасмина Живић.
Адвокат Јасмина Живић: Уз Ваше допуштење са приправницом Јеленом Ракић.

ВР

Председник већа: 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, за коју се по
заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Бранислава Фурјановић, је ли
тако? Ви сте по заменичком пуномоћју за браниоца Гордану Андрејевић?
Адвокат Бранислава Фурјановић: Да, да.
Председник већа: То је пуномоћје достављено суду.

3
Адвокат Бранислава Фурјановић: Јесте, јесте, рекла сам да ћу је мењати. Да.
Председник већа: Добро.
‐Бранилац окривљеног Петронија Стевановића, адвокат Бранислава Фурјановић,
‐пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина
Кљајић по пуномоћју у списима.
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Да ли је неко присутан у публици? Нисам добила списак публике.
У публици присутни: Мартин Коњевод и Анђелка Марковић.

Да ли сте сагласни да држимо данашњи главни претрес, имајући у виду да су
испуњене процесне претпоставке, тужиоче, браниоци?
Странке сагласно предлажу да се главни претрес одржи.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да СЕ главни претрес ОДРЖИ.
Главни претрес је јаван.

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изврши увид у писмену документацију у списима
предмета.

ВР

Председник већа: Косијер, изволите.

Окривљени Зоран Косијер: Оптужени Косијер. Ја бих Вас замолио да ми
оптужени седнемо овамо да би могли да пратимо...
Председник већа: Можете сести, изволите.
Окривљени Зоран Косијер: Хвала лепо.
Председник већа: Да ли сад раде монитори?
Врши се увид у документацију достављену од стране браниоца окривљеног
Жељка Крњајића, адвоката Радоја Алексића, на припремном рочишту дана
27.05.2014. године и то у:

4
Пропусницу Полиције Товарник од 27.09.1991. године.
Уколико неко има нешто да примети на неки од писмених доказа, нека се јави.
Пропусницу број 34, Станице милиције Товарник од 03.10.1991. године,
Обавештење Станице милиције Товарник од 06.10.1991. године,
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Обавештење Станице милиције Товарник од 07.10.1991. године, упућену
командиру Љуби Јоргићу,
Службену белешку Српске области Славонија, Барања и Западни Срем,
Станице милиције Товарник од 06.10.1991. године, потписану од стране
Жељка Крњајића,
Обавештење Станице милиције Товарник од 12.10.1991. године,

Решење Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине,
Секретаријата унутрашњих послова Вуковар број 040501/23002/1037/92
од 17.06.1992. године,
Решење Одељења за општу управу и друштвене делатности општине Шид
број 58011/9702 од 12.03.1997. године,
Потврду за ношење оружја са подацима о оружју на име Жељко Крњајић,
Извештај Станице милиције Товарник од 11.10.1991. године,

З

Привремену радну књижицу број 212420 на име Жељко Крњајић,
Обавештење Станице милиције Товарник од 07.10.1991. године,

ВР

Две скице својеручно рађене од стране окривљеног Жељка Крњајића, које су
достављене суду на главном претресу 25.03.2015. године,
Допис Жупанијског суда у Вуковару Кир.број 472/15 упућен Вишем суду у
Београду од 19. октобра 2014. године са медицинском документацијом Дома
здравља Вуковар за Маријану Радочај,
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

УСВАЈАЈУ СЕ доказни предлози браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката
Радоја Алексића, да се у доказном поступку изврши увид у:
Извештај Станице милиције Товарник број 1/1991 од 25.09.1991. године.

5
Допис Станице милиције Товарник од 05.10.1991. године упућен Љубиши
Петковићу.
Окривљени Миодраг Димитријевић: Може ли мало да остане?
Председник већа: Може, наравно. Да ли имате нешто да приметите на овај доказ,
Димитријевићу?
Окривљени Миодраг Димитријевић: Немам за сад.
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Председник већа: Добро.

Затим да се у доказном поступку изврши увид у:

Потврду СО Славонија, Барања и Западни Срем, Месне заједнице Товарник
број 358/192 од 06.03.1992. године.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изврши увид у :

налаз и мишљење вештака Бошка Антића из октобра месеца 2011. године,
који је примљен на Виши суд у Београду, Одељење за ратне злочине дана
25.10.2011. године.

З

Председник већа: Јосиповићу, немојте да жваћете жваку на суђењу, изађите
одложите жваку, па се вратите.
Да ли неко има да примети нешто на налаз и мишљење вештака Бошка Антића, у
који смо извршили увид? Изволите, окривљени Миодраг Димитријевић.

ВР

Окривљени Миодраг Димитријевић: Ја имам примедбу, госпођо судијо, која се
односи на то да је ово сведочење, односно вештачење Бошка Антића у том првом
периоду засновано само на неистини и на лажима неколико високих војних
старешина, а то је, овај, то је Прва дивизија, команда Прве дивизије и то је Треће
одељење Управе безбедности ССНО‐а са Милорадом Бошковићем. И друго, хтео
сам да кажем да је ту само, да су то изричите лажи, неистина, неистина са којима
су се служили ове команде да би заштитили своје команданте који су наређивали
онако како су наређивали и који су чинили ратне злочине и који су defacto ратни
злочинци који су на командним дужностима били, почев од Лончара, преко, не
знам, Васиљевића и тако даље. У првом овом вештачењу овог вештака суд и
госпођа Оливера Анђелковић је доставила овом вештаку само део докумената на
основу којих је он могао да вештачи. Због тога је често пута сам вештак овде
изјављивао да он то не зна, да он то мисли, да он то претпоставља, да он то тако.
Са неким, не знам, да ли због, коначно се присетио тога да би требало да сведочи,
да вештачи заиста коректно, па је у другом сведочењу овом које је било
25.09.2000....

6

Председник већа: У то нисмо још извршили увид, само смо вршили увид у
писмени налаз и мишљење. Уколико имате нешто да кажете што се односи на тај
писмени налаз и мишљење изволите реците, а након тога идемо на његове исказе
са главног претреса.
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Окривљени Миодраг Димитријевић: Овај, ја не могу ово да испратим овако како
јесте, ја то могу само на евентуално следећем суђењу или не знам ни ја када, да
изнесем оне ствари које је он износио на основу неких само претпоставки,
претпоставки, а не на основу стварног правила службе и правила употребе неких
јединица.
Председник већа: Добро Димитријевићу, оцена доказа је за завршну реч.
Изволите, адвокат Бранкица Мајкић, бранилац окривљеног Милана Девчића.

Адвокат Бранкица Мајкић: Хвала судија. У односу на основни налаз вештака из
2011. године одбрана се детаљно изјаснила и ставила примедбе и кроз
постављање питања на главним претресима од 15. и 16. новембра 2011. године,
тако да у односу на основни налаз остајемо при свему томе. У том смислу, скрећем
пажњу, да је и вештак у том делу и одступио од налаза који је дат по појединим
питањима, што свакако ће веће ценити и имати у виду када буде обрађивало
записник са тих главних претреса.
Председник већа: Добро.
Врши се увид у:

З

Записник о испитивању судског вештака Бошка Антића са главног претреса
од 15. и 16.11.2011. године.

Да ли има неко нешто да примети на овај исказ вештака Антића? Нема. Можемо
даље.

ВР

Врши се увид у:

Записник о испитивању судског вештака Бошка Антића са главног претреса
од 25.09.2015. године, 29.10.2015. године.

Да ли неко има да примети нешто на овај исказ вештака? Нема.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 10 минута, па ћемо наставити.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ

7

НАСТАВЉА СЕ главни претрес.
Констатује се да је у судницу приступио стручни саветник Милисав Секулић.
Констатује се да у суд није приспео извештај који је затражен путем међународне
правне помоћи на претходном главном претресу.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ предлог браниоца окривљеног Милана Девчића, адвоката Бранкице
Мајкић, да суд у доказном поступку прибави замолним путем извештај од
Министарства бранитеља Републике Хрватске по ком основу су уписана у
регистар бранитеља Министарства бранитеља Републике Хрватске која се налазе
на сајту Министарства бранитеља Републике Хрватске следећа лица, у којим
војним формацијама су била ангажована и за време ког периода и то:

ВР

З

Мирко Гргић, од оца Ивана, рођен 1957. године у Товарнику,
Данијел Бадањак, од оца Петра, рођен 1926. године,
Јосип Пољак, од оца Ђуре, рођен 1944. године,
Иван Острун, од оца Томе, рођен 1933. године,
Томислав Шелебај, од оца Владимира, рођен 1963. године,
Мато Ходак, од оца Николе, рођен 1957. године у Ловасу,
Јосип Јовановић, од оца Антуна, рођен 1957. године у Ловасу,
Ђуро Антоловић, од оца Живка, рођен 1949. године у Ловасу,
Ђука Лукетић од оца Петра, рођен 1960. године у Ловасу,
Ђуро Филић од оца Ивана, рођен 1939. године у Ловасу,
Берислав Филић од оца Анђелка, рођен 1961. године у Ловасу,
Лука Балић од оца Пава, рођен 1957. године у Ловасу,
Никола Бадањак, од оца Јосипа, рођен 1954. године у Ловасу,
Петар Бадањак, од оца Данета, рођен 1956. године у Ловасу,
Алојз Кризманић, од оца Ђуре, рођен 1961. године у Ловасу,
Антон Кризманић, од оца Томе, рођен 1957. године у Ловасу,
Златко Краљевић, од оца Јосипа, рођен 1957. године у Ловасу,
Јаков Пеулић, од оца Ђуре, рођен 1952. године у Ловасу,
Мато Батаковић, од оца Андрије, рођен 1952. године у Ловасу,
Стипо Долачки, од оца Стјепана, рођен 1958. године у Ловасу,
Марко Дамјановић, од оца Илије, рођен 1940. године у Толиси,
Фрањо Панђо, од оца Јосипа, рођен 1942. године у Ловасу,
Петар Вулета, од оца Фабијана, рођен 1960. године у Сушњу,
Марко Грчанац, од оца Марка, рођен 1952. године у Ловасу,
Бошко Бођанац, од оца Мије, рођен 1954. године у Ловасу,
Маријан Марковић, од оца Јоза, рођен 1953. године у Ловасу,
Стјепан Пеулић, од оца Мате, рођен 1945. године у Илачи,
Станислав Фрањковић, од оца Марка рођен 1961. године у Ловасу,
Иван Мујић, од оца Паве, рођен 1954. године у Ловасу,
Томислав Сабљак, од оца Милета, рођен 1938. године у Ловасу,

8
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Љубомир Солаковић, од оца Ивана, рођен 1963. године у Ловасу,
Дарко Солаковић, од оца Ивана, рођен 1957. године у Ловасу,
Иван Палијан, од оца Марка, рођен 1965. године,
Славко Кузмић, од оца Пере, рођен 1961. године у Ловасу,
Мијо Шалај, од оца Ивана, рођен 1940. године у Ловасу,
Петар Бадањак, од оца Данета, рођен 1956. године у Ловасу,
Златко Божић, од оца Јанка, рођен 1959. године у Ловасу,
Марко Сабљак, од оца Пере, рођен 1950. године у Ловасу,
Иван Видић од оца Стевана, рођен 1956. године у Ловасу,
Марко Видић од оца Боже, рођен 1943. године,
Славко Штрангаревић, од оца Мартина, рођен 1957. године у Ловасу,
Јосип Туркаљ, од оца Ђуре, рођен 1962. године у Ловасу,
Марин Балић, од оца Јакоба, рођен 1928. године у Ловасу,
Лука Балић, од оца Пава, рођен 1957. године у Ловасу,
Алојз Кризманић, од оца Ђуре, рођен 1961. године у Ловасу,
Златко Тома, од оца Михаила, рођен 1957. године у Вуковару,
Милан Радмиловић, од оца Антуна, рођен 1959. године у Товарнику,
Марин Мађаревић, од оца Јосипа, рођен 1941. године у Ловасу,
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Вид Кризманић,
ПавоЂаковић,
Стјепан Лукетић,
Петар Лукетић,
Анто Лукетић,
Емануел Филић,
Марко Филић,
Ивица Филић,
Андрија Балић,
Зоран Кризманић,
Ђуро Кризманић,
Флоријан Пољак,
Ивица Пољак,
Павле Антоловић,
Иво Антоловић,
Томислав Антоловић,
Анто Марић,
Синиша Костелник,
Павле Шимуновић,
Дарко Павлић,
Мато Мађаревић,
Андрија Девчић,
Златко Пањик,
Иван Сабљак,
Иван Краљевић,
Антун Пањик,
Марко Сабљак,
Јосип Герстнер,
Мато Краљевић,
Јосип Сабљак,
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Милко Кесер,
Ивица Ђаковић,
Антон Лукетић.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.
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Следећи главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за

23.09.2016. године у 09:30 у судници број 2,

Што је присутнима саопштено па их не позивати.
Ургирати Министарству правде Републике Србије, Сектору за међународну правну
помоћ ради поступања по раније достављеном захтеву суда са претходног главног
претреса.
Довршено у 10:51.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА  СУДИЈА

