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Пословни број: К-По2 11/2014 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 20. фебруара 2015. године 

 
 

Председник већа:  
 
Председник већа отвара заседање у предмету Одељења за ратне злочине Вишег 

суда у Београду – К-По2 11/2014 у кривичном поступку против оптуженог Богдановић 
Дамира и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из 
чл.142 став 1 КЗ СРЈ у вези са чл.22 КЗ СРЈ, а по оптужници тужиоца за ратне злочине, 
КТ РЗ 7/08 од 30.04.2010. године, која је прецизирана 01.09.2014. године. 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик  тужиоца  за   ратне  злочине Mилан Петровић, 
 
-пуномоћник оштећеног Зије  Рибића – адвокат Марина Кљајић и оштећени Зија 

Рибић, 
 
-пуномоћник оштећене сведока „Алфа“ – адвокат Саво Михајловић, 
 
-оптужени Богдановић Дамир, није присутан, дан и час главног претреса 

саопштен, оптужени Гаврић Томислав, присутан, оптужени Шевић Ђорђе, присутан, 
оптужени Алић Зоран, присутан, оптужени Зоран Ђурђевић, присутан и оптужена 
Ђекић Драгана, присутна. 
 
 Имам информацију да је присутна и оштећена „Алфа“. 

 
Браниоци оптужених, адвокат Александар Милосављевић, није присутан, дан и 

час главног претреса саопштен, бранилац по службеној дужности, адвокат Милан 
Бирман, је присутан, али видим ту је и колегиница Живановић. 

 
Да ли имате, колегинице, пуномоћје за Гаврића? 
 
Адв. Гордана Живановић: Имам, госпођо судија, али просто би се могло казати 

условно речено, уз једну молбу коју сам хтела да упутим већу и Вама, пре него што 
донесете било какву одлуку, па ако хоћете, могу то сада да кажем или ако сматрате за 
потребним после? 

 
Председник већа: Можете и сада. 
 
Адв. Гордана Живановић:  Ја сам била одсутна из Београда од 13. фебруара до 

јуче. Доказе за то чак и поседујем, пријаву, одјаву и тако даље, али претпостављам да 
сам довољно одрасла да ћете ми веровати на реч. Јуче сам ангажована од стране 
окривљеног Гаврића и стога сам хтела да Вас љубазно замолим да услишите моју 
молбу и дозволите ми један рок, десет, петнаест, двадесет дана, не већи, који Вама 
одговара, не желим да реметим шему рада, не желим да одуговлачим поступак, само да 
ми допустите да се детаљно и темељно упознам са детаљима предмета који су везани за 
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окривљеног Гаврића, јер морам признати да то није била тема мог интересовања у 
претходном учешћу у поступку, а други детаљи у предмету су ми познати, па сам само 
у том смислу са задршком, ето просто да кажем, задржала  то пуномоћје, јер јуче 
фактички нисам могла да Вам га предам, а јутрос ћу Вам предати када Ви донесете 
одлуку. Хвала. 

 
Председник већа: Добро, захваљујем, то је евидентирано. Одлучићемо о том 

Вашем предлогу, за сада имамо и браниоца по службеној дужности.  
 
Симић Синиша? 
 
Адв. Милутин Станојевић: Милутин Станојевић, по заменичком пуномоћју. 
 
Председник већа: Није присутан, а по заменичком пуномоћју јавља се Милутин 

Станојевић, адвокат. 
 
Кузовић Јасминка? 
 
Адв. Јасминка Кузовић: Присутна. 
 
Председник већа: Присутна, Светлана Бобић? 
 
Адв. Светлана Бобић: Присутна. 
 
Председник већа: Присутна. Нинић Горан, адвокат, није присутан. Ко се јавља? 
 
Адв. Светлана Бобић: Светлана Бобић, по заменичком пуномоћју, с тим што 

бих ја замолила веће, обзиром да је он на неком другом суђењу, за ова друга тражи 
одлагање, ја бих замолила ако може нека пауза да мало касни, пошто је саслушање, па 
би он у међувремену дошао. Ако не, ја ћу да га мењам. 

 
Председник већа: Добро. 
 
Адв. Светлана Бобић: Хвала. 
 
Председник већа: По заменичком пуномоћју адвокат Светлана Бобић. 
 
Тужиоче, да ли имате неки предлог? Оптужени Дамир није приступио, дан и час 

су му уредно  саопштени на прошлом главном претресу, није приступио ни бранилац 
оптуженог. Чула сам, покушано је да се контактира. Међутим, не јавља се на телефон. 
Изволите, предлог, шта да радимо? 

 
Заменик тужиоца: Ја мислим да нема услова, сматрам да нема услова за 

одржавање данашњег рочишта главног претреса, због недоласка бранилаца, свих 
оптужених, а мислим и да су оправдани разлози за одлагање главног претреса које је 
изнела бранилац оптуженог Гаврића, из разлога што се ради о измењеној оптужници 
овај у овом поновном поступку, са којом бранилац није упозната и овај, имајући у виду 
и чињеницу да су на инсистирање бранилаца суд одлучио да непосредно и поново 
испита овај сведокињу заштићену „Алфу“, „Гаму“ и „Бету“, те мислим да би требало 
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ради поштовања права одбране, дозволити одређено време да се бранилац оптуженог 
Гаврић Томислава упозна и припреми за испитивање ових сведокиња. 

 
Председник већа: Да, ја Вас нисам то питала конкретно, него сам Вас питала, 

видите да оптужени није приступио. 
 
Заменик тужиоца: Што се тиче оптуженог, ја немам информације да је, да он 

није приступио, а да нема оправдане разлоге због чега није приступио, можда је 
болестан, тако да ја овај, из саме чињенице да није приступио, не бих овај предлагао 
никакву меру у том смислу, док се дакле не провери о чему се ту заправо ради. 

 
Председник већа: Добро, захваљујем. 
 
Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ притвор према оптуженом Богдановић Дамиру у смислу чл.211 
став 1 тачка 1, обзиром да је очигледно да оптужени избегава да дође на главни 
претрес. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Браниоцу оптуженог Дамира Богдановића, адвокату Александру 
Милосављевићу одређује се новчана казна у износу од 50.000 динара због недоласка на 
главни претрес. 

 
Овако, колегинице, уз сво Ваше поштовање, Ваших разлога које сте данас 

изнели, да нисте били у могућности да се припремите, ја не сматрам да не би Вашем 
брањенику, за кога још увек сада и немам пуномоћје, не би имало услова да одржим 
претрес, јер ту је бранилац по службеној дужности, он не би био разрешен, у сваком 
случају, из којих разлога? Ви знате да је данас било одређено испитивање оштећених 
који долазе, који нису из Београда, где је било јако тешко организовати њихов долазак, 
где су ту велики трошкови. У сваком случају, оне би биле испитане, да ми имамо 
присуство окривљеног и  да имамо присуство браниоца окривљеног. Значи, те Ваше 
разлоге уважавам, али са једном дозом, јер имали би присуство браниоца по службеној 
дужности. Тако да главни претрес не би био одложен, због овога што сте Ви навели 
данас. Главни претрес, нажалост, мораћемо да одложимо, из ових разлога, јер немамо 
процесне услове да одржимо главни претрес, јер нема ни оптуженог, нема ни његовог 
браниоца, а ниједан ни други нису нашли за сходно да оправдају свој изостанак. Ми 
имамо сведокињу која је дошла, тек треба да нам дође и оштећена „Бета“ и оштећена 
„Гама“. Ово ја морам да кажем је јако неозбиљно, врло неозбиљно поступање и врло 
сам изненађена. 
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Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да СЕ главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
 Адв. Милан Бирман: Адвокат Милан Бирман. С обзиром да је окривљени 
Гаврић ангажовао браниоца, ја бих Вас само молио да ме разрешите браниоца по 
службеној дужности, да ја не бих долазио на следеће заказано суђење. 
 

Председник већа:  Наравно, дајте ми само термин када имамо. 
 
Бранилац, адвокат Милан Бирман предлаже да се разреши дужности браниоца, 

имајући у виду да је његов брањеник ангажовао новог браниоца. Стога, 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

РАЗРЕШАВА СЕ бранилац по службеној дужности, адвокат Милан Бирман. 
 
НАЛАЖЕ СЕ браниоцу адвокату Гордани Живановић да достави уредно 

пуномоћје суду у року од 3 (три) дана. 
 
Следећи главни претрес ЗАКАЗУЈЕ СЕ за: 
 
19. и 20. март 2015. године са почетком у 14,30 минута, судница број 4. 
 
Позвати: 
 
Браниоца оптуженог Богдановић Дамира – адвоката Александра 

Милосављевића, уз доставу решења о кажњавању. 
 
Позвати: 
 
Оштећене „Алфу“, „Бету“ и „Гаму“. 
 
Довршено у 10,30 часова. 

 
ЗАПИСНИЧАР           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
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