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 23. септембра 2016. године

Председник већа: Дана 23.09.2016. године са почетком у 09,40 часова, отварам
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном
предмету против окривљеног Милана Девчића и других, због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у
саизвршилаштву из 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.
Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник
Ивица Јагодић.

ВР

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,

‐окривљени Зоран Косијер,
‐окривљени Петроније Стевановић,
‐бранилац окривљеног Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, по службеној
дужности.
Адвокат Бранкица Мајкић: Добар дан, присутна.
Председник већа:
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‐бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић,
Адвокат Радоје Алексић: Присутан.
Председник већа:

‐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.

Адвокат Јасмина Живић: Уз Ваше допуштење, са приправницом Јеленом Ракић.
Председник већа:

‐бранилац окривљеног Радисава Јосиповића, адвокат?

З

Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, адвокат Борис Зорко по заменичком
пуномоћју за колегу Ђорђа Калања који није присутан данас. Хвала.
Председник већа: Је л` Ви имате пуномоћје за колегу Калања? Нисте га до сада
заступали, замењивали, извините.

ВР

‐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
Кљаић по пуномоћју у списима.
У публици присутни: Кристина Chos, Анђелка Марковић, Кристина Тодоровић.
Да ли сте сагласни да одржимо главни претрес? Испуњене су процесне
претпоставке.
На сагласан предлог странака,

2

Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да СЕ главни претрес ОДРЖИ.
Главни претрес је јаван.

Суд доноси
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изврши увид у:

‐допис Општинског суда у Вуковару број 40СУ259/1617 од 30. липња 2016.
године.
Изволите, Косијер.

Окривљени Зоран Косијер: Не знам липањ, који је то месец?

Председник већа: Ево можете да извршите увид, прочитајте.
Врши се увид у:

З

‐медицинску документацију за сведока Антона Лутровића.
Сачекајте да прикажемо документацију па ћете онда имати прилике да се
изјасните на овај доказ.

ВР

Окривљени Миодраг Димитријевић: Могу ли да седнем у судницу, ништа не
чујем одавде.
Председник већа: Можете, можете, изволите пређите.
Врши се увид у:

‐допис Општинског суда у Пули број 40СУ541/164 од 18.08.2016. године.
медицинску документацију за сведока Зору Пољак.
Као што сте могли да видите, за ова сведока достављена је медицинска
документација, из које се види да њихово здравствено стање није промењено у
односу на претходни главни претрес када је вршен увид у њихове исказе, чак шта
више компликованије је, те стога,

3

На основу одредбе члана 406 став 1 тачка 1 ЗКП‐а
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се изврши увид у записнике о испитивању сведока:

11
68

Антуна Лутровића сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару, К.бр. 25/00 од
09.12.2003. године и 07.04.2004. године, као и изјаву дату пред Хашким
тужилаштвом МКТЈ од 13.03.1996. године и 20.05.1996. године, као и пред
Жупанијским судом у Вуковару, Кир.887/07 од 21.11.2007. године:
Зоре Пољак дат пред Опћинским судом у Цриквеници, Кир.број 128/93 од
10.03.1993. године и Жупанијским судом у Вуковару, К‐25/00 дана 14.10.2003.
године.
За остале сведоке за које је тражена медицинска документација о здравственом
стању, иста није достављена, за шест сведока смо обавештени да су преминули,
али суду нису достављени изводи из матичне књиге умрлих, те још увек није
одлучено на који начин ће се поступити са њиховим исказима, имајући у виду да
немамо доказ о смрти.

З

Министарство бранитеља Републике Хрватске још увек није доставило суду
доказе о добијању статуса бранитеља за лица за која је то тражено, те стога ће се
суд поново замолним путем обратити Министарству бранитеља Републике
Хрватске, како би ургирало поступање по истом.
Суд доноси

ВР

РЕШЕЊЕ

Да СЕ данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.
Следећи се ОДРЕЂУЈЕ за:

24.11.2016. године у 14 и 30 часова, судница број 2, што је присутнима
саопштено па их не позивати.
Замолним путем се обратити Министарству бранитеља Републике Хрватске
са ургенцијом да се поступи по замолници Вишег суда у Београду – Одељења за
ратне злочине, који је примљен 19. јула 2016. године, имајући у дужину трајања
овог кривичног поступка, као и потребу поштовања права окривљених на суђење
у разумном року.

4

Косијер, шта сте хтели да кажете?
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, оптужени Косијер. Хтео сам да Вас питам с
обзиром да је, ево сутра је девет година како је мени и још нама тројици укинут
притвор и одобрено да се бранимо са слободе, да овај темпо, ја не знам шта суд
више од нас хоће, више финансијски ово не може да се издржи. Овај начин рада ја
не знам чему води.
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Председник већа: На то питање не може да Вам одговори суд. Косијер, вратите се
на своје место.
Довршен главни претрес у 9 и 30 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋАСУДИЈА

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР,

5

