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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 11/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

Са главног претреса од 10.02.2015. године

2
Пословни број: К-По 2 11/2014
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 10. фебруара 2015. године
Председник већа:
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Mилан Петровић,

-пуномоћник оштећеног Зије Рибића – адвокат Марина Кљајић,

-оптужени Богдановић Дамир присутан, оптужени Гаврић Томислав присутан,
оптужени Шевић Ђорђе присутан, оптужени Алић Зоран присутан, оптужени Зоран
Ђурђевић присутан и оптужена Ђекић Драгана присутна.
Присутни су и браниоци оптужених адвокат Александар Милосављевић, Милан
Бирман, Симић Синиша, Кузовић Јасминка, Светлана Бобић и Горан Нинић.
Хоћете увести сведоке, молим вас, само да констатујемо.
Хоћете само да констатујем ко је присутан па онда?

Добар дан, само да констатујем да су присутни и сведоци Јеремић Радослав, је
ли тако и Сенија Бећировић. Добро, можете сачекати овде испред, бићете позвани, само
прво да констатујем да сте присутни.

З

Изволите, Гаврићу, Ви сте хтели да се обратите суду?
Опт. Томислав Гаврић: Добар дан. Хтео сам да Вас замолим за једну
евентуалну измену. Хтео бих да променим браниоца.

ВР

Председник већа: Да промените браниоца?
Опт. Томислав Гаврић: Да.
Председник већа: Аха.

Опт. Томислав Гаврић: Да ли могу да наведем образложење, у вези чега?

Председник већа: Може, наравно. Само ми реците прво, како се Ви здравствено
осећате?
Опт. Томислав Гаврић: Данас ми је супер, ево.

Председник већа: Данас Вам је добро?
Опт. Томислав Гаврић: Да, јесте.
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Председник већа: Да ли бисте евентуално хтели да дате нешто у своју одбрану,
да дате исказ?
Опт. Томислав Гаврић: Па остајем при оној изјави истој.
Председник већа: Добро, то ћемо после. Реците, ако имате потребу да кажете,
зашто, реците, а ако не то је Ваше право, за браниоца.
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Опт. Томислав Гаврић: Господин Бирман је имао обавезу да припреми сведока
мога, Бећиревић Сенију за данашње суђење, он то није учинио, иако смо се чули
телефоном.
Председник већа: Добро, то је Ваше право.

Опт. Томислав Гаврић: И предложио бих адвоката који је уведен у целокупни
предмет, Гордану Живановић, са чим се она слаже.
Председник већа: Гордану Живановић, адвоката предлажете?
Опт. Томислав Гаврић: Да, да.

Председник већа: Добро, али шта то значи, да ли ми данас можемо да држимо
претрес?

Опт. Томислав Гаврић: То неће имати утицај, јер господин Бирман није
припремао сведока каквог ће имати утицаја на питања, на одговор, значи није
господин, није упућен у суштину.

З

Председник већа: Ваш бранилац није упућен у суштину?
Опт. Томислав Гаврић: Да, да.

ВР

Председник већа: Како мислите?

Опт. Томислав Гаврић: Па он је био под обавезом да припреми сведока, да ли
се Ви сећате да смо предложили онда, да смо предложили баш на иницијативу
господина због припремања сведока.
Председник већа: Да Вам кажем, бранилац господин Милан Бирман је
бранилац по службеној дужности. Значи Ви хоћете?

Опт. Томислав Гаврић: Ја сам хтео адвоката сличнога, али у недостатку
финансијских средстава, отказао сам пуномоћје лично и ангажовао сам господина
Бирмана.
Председник већа: Нисте Ви ангажовали.

Опт. Томислав Гаврић: Ја сам ишао у канцеларију код њега да га питам, да ли
би он пристао, на шта је он пристао и поднео Вама он захтев.
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Председник већа: Добро. Сада ћемо видети шта ћемо, да ли ћемо да одржимо
данас претрес и да Ваш бранилац буде присутан.
Адв. Милан Бирман: Ја ћу само да се изјасним.
Председник већа: Изволите, ако желите, можете да се изјасните.
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Адв. Милан Бирман: Адвокат Милан Бирман. Ја сам зачуђен нечим оваквим, ја
сам бранилац по службеној дужности окривљеног. Моја канцеларија је окривљеном
увек доступна била, да он дође, да ми се обрати и ми смо размењали телефонске поруке
у вези суђења и тако даље. Ја не знам да је моја обавеза да спремам било ког сведока,
нити бих то икада урадио, јер је то ван онога што је професија моја као адвоката. Тако
да ето у том смислу желим да се изјасним, а врло радо Ви мене разрешите одбране по
службеној дужности, јер очигледно постоји неки степен неповерења, не знам зашто.
Мислим, нејасно ми је, ето у том смислу. У сваком случају и да је од мене захтевано да
спремам било ког сведока, ја то не бих радио, па таман посла, па нећу да вршим
кривично дело.
Опт. Томислав Гаврић: Да ли могу да дам примедбу на?

Председник већа: Добро, нећемо сада улазити у ваше разлоге, у сваком случају,
Ви имате право да ангажујете браниоца, то је Ваше законско право. Сада ваше разлоге
и због чега не желите да Вас брани више адвокат Милан Бирман, то стварно нас у овом
моменту и не интересује. Значи, Ви хоћете да ангажујете другог браниоца, у реду, али
оно што нас интересује, ми би данас требали да држимо, ту су и трошкови, да одржимо
главни претрес. Јесте Ви сагласни да на данашњем главном претресу буде бранилац по
службеној дужности?

З

Опт. Томислав Гаврић: Нисам.
Председник већа: Нисте?

ВР

Опт. Томислав Гаврић: Нисам.
Председник већа: Добро, направићемо паузу десет минута.

Гаврићу, хоћете стати овде, молим Вас, још једном ради прецизности. Реците, да
ли Ви хоћете да ангажујете?
Опт. Томислав Гаврић: Преформулисаћу...

Председник већа: Сачекајте да Вам ја поставим питање. Да ли Ви хоћете да
ангажујете браниоца, да Ви плаћате о свом трошку или шта, који је други предлог?
Опт. Томислав Гаврић: Она је пристала по службеној дужности.

Председник већа: Али, не може по службеној дужности, по службеној
дужности имате браниоца.
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Опт. Томислав Гаврић: Па знате шта, ево овде испред свима ћу да кажем. Даћу
своју кућу у којој живим ја, ја и породица, ако је потребно, али хоћу да је ангажујем.
Председник већа: Дакле, Ви ћете јој дати пуномоћје?
Опт. Томислав Гаврић: Да.
Председник већа: Добро, онда у том случају морамо да одложимо.
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Пре почетка главног претреса, оптужени Гаврић изјави да жели да ангажује
браниоца, адвоката Живановић Гордану, јер је упозната са предметом, а бранилац по
службеној дужности адвокат Милан Бирман не испуњава дужности, тачније, није
припремио сведока Сенију Бећиревић за данашњи главни претрес, те стога предлаже да
се бранилац по службеној дужности разреши.

Бранилац по службеној дужности адвокат Милан Бирман изјави да је изненађен
оваквим поступком, да сигурно не би припремао сведока.
Друго немате више ништа да додате?

Адв. Милан Бирман: И да је то од мене тражено, али, мислим сада сам ово чуо,
ја ово први пут чујем сада.
Председник већа: Добро.
Веће доноси

РЕШЕЊЕ

З

Да СЕ данашњи главни претрес НЕ ОДРЖИ.
Следећи главни претрес ЗАКАЗУЈЕ СЕ за:

ВР

20. фебруар 2015. године, са почетком у 10 часова, судница број 2.
Тада је предвиђено испитивање и сведока „Алфа“, „Бета“ и „Гама“.

Хоћете молим вас да позовете сведоке да им ово саопштим.
Немамо термине, све сам ја чула. Знам ја да ће бити тих проблема.

Адв. Горан Нинић: Адвокат Горан Нинић. Имам молбу, судија, имам осам
суђења 20.-ог и гомилу ствари сам померио, јер браним и у случају „Воз Штрпци“,
имам пре подне, имам гомилу суђења, све сам већ отказао и једно од тих је и 20.-ог,
значи ја не могу да се појавим ни 20.-ог, а Ви знате да је таква и материја да не можете
да пошаљете одговарајућу замену.
Председник већа: Ја Вас разумем.
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Адв. Горан Нинић: Схватите, колико је обимно, колико дуго ово траје, да Ви не
можете да нађете замену, ко ће адекватно да мења, посебно код саслушавања сведока,
које сте навели, и ових, и „Алфе“, „Бете“ и „Гама“. Ја Вас молим ако икако можете
било који други дан.
Председник већа: Ја разумем Ваш проблем, али Ви морате да разумете и
проблем суда. „Алфа“, „Бета“ и „Гама“ су обавештене, оне нису из Србије, осим једне,
„Алфе“. Према томе, то је немогуће сада, не знам како ћемо све. Значи, ако сам ја
заказала само у једном дану, у једном дану.
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Молим вас, само да вам кажем, данас нећемо одржати главни претрес,
одлажемо. Дакле, следећи пут је, за следећи пут је заказано 20. фебруара 2015. године,
у 10 часова, судница број 2.
Молим вас, запишите, нећете бити позивани и ово саопштење ће вам служити
уместо позива. Да ли сте разумели?

Саопштено и сведоцима Сенији Бећиревић и Јеремић Радославу да је главни
претрес заказан за 20.02.2015. године.
Довршено у 15 часова и 05 минута.

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА- СУДИЈА

