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        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
    ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
                 Б Е О Г Р А Д 
 

Пословни број: К-По2 4/2013 

 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 21. октобра 2013. године 
 

 
 
 Председник већа: Ово је главни претрес, рочиште у предмету овог суда К-По2 
4/13, Одељење за ратне злочине, а у предмету оптуженог Гвозден Мирослава због 
кривичног дела ратног злочина из члана 142 став 1 КЗ СФРЈ, а по оптужници Вишег 
јавног тужилаштва у Београду за ратне злочине КТО-2/13 од 02.04.2013. године. 
 
 Утврђује се да су на рочиште приступили: 
 
 -заменик јавног тужиоца Војислав Шошкић, 
 

-бранилац адв. Бранимир Гугл, 
 
 -оптужени Мирослав Гвозден, 
 
 -присутна је и адв. Марина Кљајић представник Фонда за хуманитарно 
право. 
 
 Такође приступио је и сведок Душко Кљајић из Босне и Херцеговине. 
 
 Пре почетка овог претреса обавештавам браниоца адв. Гугла да је Адвокатска 
комора на тражење суда дана 15.10.2013. године обавестила суд да је „господину Гуглу 
Бранимиру мера брисања из именика адвоката од 29.05.2009. године истекла 
29.05.2011. године, а да исти након протека тог времена није поднео захтев за поновни 
упис у именик адвоката тако да се, а у складу са одредбом члана 77 став 7 Закона о 
адвокатури не налази у евиденцији тј. именику адвоката Адвокатске коморе Београда“, 
потписано од стране председника Адвокатске коморе Београда. У вези са оваквим 
спорним стањем Вашим професионалним, шта нам можете приложити као доказ да 
јесте адвокат у овом тренутку и да можете поступати пред судом? 
 
 Адв. Бранимир Гугл: Приложити адвокатску легитимацију оверену, уплаћене 
чланарине за 2012., 2013., осигурање обавезно за 2013. и 2014. годину и дописе 
Адвокатске коморе Београд са назнаком да сам адвокат у оригиналу на увид, а у 
фотокопија као прилог и евентуално по налогу суда нешто што треба од Коморе јер 
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никад нико ми ништа сем онога што имам није тражио. Сама чланарина је за 2011. кад 
је плаћена за целу годину, када ми је истекла забрана која није ни трајала дуже од два 
месеца. 
 

Председник већа:  
 
 Констатује се да је бранилац приложио суду фотокопије потврде Адвокатске 
коморе Србије од 18.07.2011. године као и фотокопије две уплатнице Адвокатске 
коморе, а по основу дуговања чланарине закључно са 31.12.2012. године и осигурања 
од професионалне одговорности, а од 17. маја 2012. до 17. маја 2013. године уз 
фотокопију саопштења које му је упућено а везано за обавезу уплате наведеног 
осигурања као и за измирење дуговања и то преко банке, односно Осигуравајућег 
друштва „Делта Ђенерали“ које му је достављено поштом у априлу ове године. 
 
 Мишљења смо да је овде неопходно, неспоразум или тако нешто, разјаснити на 
тај начин што ћете нам приложити што је то пре могуће, наравно, потврду од 
Адвокатске коморе Београда за коју наводите да сте код ње уписани, да се нисте 
уписивали у некој другој Адвокатској комори у неком другом месту на територији 
Србије и након тога да тек можемо сматрати да се поступак надаље може вршити а уз 
Ваше присуствно, наравно, и уз Ваше извршавање Ваших обавеза. Колико сматрате да 
Вам је потребно времена за тако нешто? 
 
 Реч тражи заменик јавног тужиоца, изволите. 
 
 Заменик тужиоца: Документ који је дошао од Адвокатске коморе сматрам да је 
веродостојан и не треба имати сумњу у њега али ја бих предложио да бранилац у овом 
поступку фотокопира легитимацију адвокатску на коју се позива да је плаћена 
чланарина која ће се приложити и накнадно проверити да ли је то веродостојно код 
Адвокатске коморе без обзира на те доказе. Ради се о тешком кривичном делу где је 
запрећена вишегодишња казна затвора, да се на окривљеног не би повредила повреда 
на право одбране и да не би дошло ту до повреде ЗКП-а ја сматрам да би то требало 
проверити и утврдити чињенично стање да ли овде бранилац има право заступања или 
не. Хвала. 
 
 Председник већа: Хвала. Да ли можемо овде да проверимо сада за 22. новембар 
да ли су суднице 3 или 4 које би нам биле за ово погодне слободне, пошто је веће 
слободно за тај дан и ниједан пре тога. Изволите док правимо ове провере, кажите. 
 
 Заменик тужиоца: Имајући у виду да је на данашњем претресу приступио 
сведок Кљајић Душан ја сматрам да због његовог доласка из друге Републике да 
уколико се сложи окривљени да се одреди пауза да нађе за једно кратко време ако може 
другог браниоца који може присуствовати његовом испитивању да би се бар колико 
толико смањили трошкови овог сведока који је данас приступио. Хвала. 
 
 Председник већа: Хвала. Оптужени Мирославе, да ли разумете ово о чему смо 
причали мало пре? Има ли неки други адвокат који може вршити Вашу одбрану 
стручну сад одмах у овом тренутку?  
 
 Знамо ли иначе за 22. новембар, иначе петак?  
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес не одржи. 
 
 Следећи наставак новог претреса заказује се за  
 

22. новембар 2013. године  у 09:30 часова у судници бр.3. 
 
 Дакле, што се тиче овог проблема што се сада овде поставља мислим да је то 
сасвим довољно времена да нам, а у најкраћем року бранилац достави доказ о овоме 
што се показало као неопходно. 
  
 Сада ћемо позвати, да то саопштимо, сведока Кљајића нека уђе. 
 
 Констатоваћемо да на данашњи главни претрес није приступио сведок Марко 
Шехић који је суду доставио поднесак у коме наводи да није у могућности да 
присуствује овом рочишту данас због болести и лошег имовинског стања, а да је што се 
тиче другог сведока Шехић Ника суду достављен меилом и то Служби суда за позивње 
и старање о сведоцима податак да је до сведока Шехић Нике у вези са овим на његову 
адресу отишла полиција како би видели могућност да овај сведок дође на заказано 
суђење у Београд и да је према службеној белешци Сектора криминалистичке полиције 
Управе полиције Унско-санског кантона МУП БиХ констатовано да је Шехић Нико 
рођен 1934. године стар и исцрпљен, да се тешко креће и здравље му је нарушено. Има 
супругу Марију која је рођена 1931. године, живе сами и о њима се нико не брини, 
брине се и служи супругу која је болесна и исцрпљена старица која је потпуно слепа, 
има брух, обе ноге су јој модре и натечене и непокретна лежи на постељи. Шехић Нико 
је рекао да он не може ићи у Србију, односно Београд па чак и кад би га неко возио због 
старости и исцрпљености свог здравственог стања и да је здравији, како он каже, и 
способнији не може оставити супругу на постељи која је болесна и слепа. То у вези са 
овом двојицом сведока. 
 
 Ви сте Душан или Душко Кљајић? Душко или Душан? 
 
 Сведок Душко Кљајић: Душко. 
 
 Председник већа: Душко. Личну карту имате сигурно? Особну исказницу, како 
год, документ са Вашом сликом и подацима? 
 
 Констатује се да сведок Душко Кљајић прилаже суду на увид личну карту број 
62ОК02090 издату у БиХ и то од стране МУП-а Приједор. Хвала лепо. 
 
 Постоји разлог из кога данас Вас не можемо чути, формалне природе, за који 
није било времена да Вам саопштимо на који начин да Вам јавио да не долазите данас, 
а из тог разлога ћемо Вас сада отпустити, да кажемо не саслушаног, с тим што имате 
право на накнаду трошкова за данашњи долазак како сте нам то већ поднели и то за 
приступ овде, односно за трошкове пута, за исхрану с обзиром на дужину пута, у којој 
висини? Колико тражите да Вам? 
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 Сведок Душко Кљајић: Ја сам доставио био рачун. 
 
 Председник већа: Јесте, 5.500,00 динара, је ли тако, па сад за конверзију ћете 
већ видети сами. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се сведоку Душку Кљајићу исплати 5.500,00 динара на име трошкова 
доласка. 
 
 Следећи претрес је овде заказан за 22. новембар у 09:30 такође у овом суду у 
овој истој судници, уколико било шта се деси што би и следећи пут ову Вашу обавезу 
требало да одложи, мислим да ћемо имати довољно времена да Вас обавестимо о томе 
да ли треба и тада да долазите или не, а у сваком случају на овај начин, а то ће Вам и 
записати сигуран сам тамо сада пре него што будете отишли, позвани сте на овај 
следећи претрес. Ништа више, можете изаћи. 
 
 Пре него што затворимо ово рочиште да ли има неко још нешто да дода? Добро. 
То би онда било све за данас. 
 
 Довршено у 10:25. 
 
Записничар                                                                          Председник већа-судија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




