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К-По2 8/2015 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА   
одржаног дана 13. децембра  2016. године 

 
 

Председник већа: 13.12.2016. година, 09 и 30 часова. 
 
Најпре да обавестим подносиоце захтева за изузеће овог већа да је захтев 

одбијен решењем председника суда од 12.12.2016. године, које ће вам бити сада 
подељено.  

 
Председник већа отвара заседање ... 
 
Изволите.  
 
Адвокат Горан Петронијевић: Бранилац оптуженог Алексе Голијанина и по 

заменичком пуномоћју бранилац на јучерашњем и данашњем заседању и 
првоокривљеног по заменичком пуномоћју колеге Александра Лазаревића. Судија, 
само сам ја добио решење и само је колега добио решење, а ми смо јуче приликом 
изношења мог предлога нагласили да се ради о заједничком предлогу, читаве одбране. 
У том смислу ја лично мислим да сте имали обавезу и да осталим браниоцима који су 
на јучерашњем заседању били присутни уручите ово решење.  

 
Председник већа: Решење је уручено подносиоцима захтева, како то закон 

налаже, а остали браниоци се у том смислу нису изјаснили. Уколико Ви налазите да је 
то неопходно након овог претреса решење ће бити подељено и осталим браниоцима.  

 
Адвокат Горан Петронијевић: Судија ја бих молио још само једну ствар да ми 

дозволите да вам кажем. Наравно решење суда је такво какво јесте односно 
председника суда. Ми се сада налазимо у једној врло лошој, незаконитој ситуацији, 
коју, бојим се, на овај начин пребацујете на страну одбране. Ми нисмо вољни да се то 
на тај начин третира, а из појединих медија смо то јуче и могли видети. Предлажемо да 
Тужилаштво на затвореном делу седнице данас обелодани сведоке. Да ли је то 
Тужилаштво спремно да уради или не, ја бих молио да се колега изјасни.  

 
Председник већа: О свему томе, браниоче, о свему томе можемо да разматрамо 

након што отворимо заседање. Ја бих Вас замолила да седнете, а након тога биће 
размотрени Ваши предлози.  
 

Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду – Одељење 
за ратне злочине, К-По2 8/15 против оптужених Милидраговић Недељка и других, због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из 
члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне 
злочине Републике Србије, КТО 2/15 од 21.01.2016. године. 

 
Веће поступа у саставу судије Зорана Трајковић и Дејан Терзић, чланови већа и 

судија Мирјана Илић, председник већа. 
 
Да ли има примедби на састав већа? Примедби на састав већа нема.  
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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  тужилачки помоћник 

Новак Вучо и тужилачки помоћник Тамара Дузлевски. 
 
Приступили: 
 
-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса,  
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован, 
-оптужени Паровић Драгомир, 
 
Браниоци, упозоравам вас да не реметите ред у судници.  
 
-оптужени Васић Видослав. 
 
 Присутни браниоци оптужених: 
 

-за оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Горан Петронијевић по 
заменичком пуномоћју адвоката Александра Лазаревића,  
 

-за оптуженог Алексу Голијанина – адвокат Горан Петронијевић, 
 
-за оптуженог Миливоја Батиницу – адвокати Крсто Бобот и Вићентије 

Даријевић, 
 

-за оптуженог Александра Дачевића – адвокат Марко Миловић, 
 
-за оптуженог Бору Милетића – адвокат Рајко Јелушић, 
 
-за оптуженог Јована Петровића – адвокат Жељко Јотановић,  

 
-за оптуженог Драгомира Паровића – адвокат Мирослав Перковић. 
 
-за оптуженог Видослава Васића – адвокат Томислав Вишњић, за кога се по 

заменичком пуномоћју јавља адвокат Алексић?  
 

Адвокат Александар Алексић: Александар,  и уз Ваше допуштење адвокатски 
приправник Милица Остојић.  

 
Председник већа: Са адвокатским приправником Милицом Остојић.  

 
 Приступио пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић. 
 
У судници присутна лица: Александар Чедомир, Батиница Предраг, 

Благојевић Младен, Боснић Јован, Брковић Дамјан, Голијанин Мира, Голијанин 
Никола, Јованов Бојан, Клаћ Михаило, Кљајић Марина, Ковач Александар, Крковић 
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Стеван, Маринковић Рајко, Маринковић Анђелка, Мучибабић Драган,Окука Лука, 
Самарџић Милосав, Шишевић Петар, Томић Милош, Жерајић Владимир.  
 
 Пре него што одлучимо о даљем току овог поступка налазим да је потребно 
разјаснити одређене чињенице. Браниоци су током јучерашњег претреса дошли до 
погрешног закључка, што су на жалост неоправдано неки од бранилаца изнели и у 
јавним медијима, да ово веће крије податке заштићених сведока. Ово веће то свакако 
није у могућности, обзиром да подаци заштићених сведока до овог момента већу нису 
достављени на законом прописани начин. То је свако од овде присутних могао да се 
увери увидом у списе предмета. Подаци о заштићеним сведоцима су тајни подаци и 
након доношења одлуке судије за претходни поступак о одређивању статуса 
заштићеног сведока сведоцима, подаци о заштићеним сведоцима стављају се у посебни 
омот који се печати и оставља се на чување код судије за претходни поступак. 
Одредбама Закона 110 о кривичном поступку прописано је да судија за претходни 
поступак те податке може доставити само другостепеном суду који одлучује по жалби, 
дакле суд и ово веће, председник већа, ни на који начин те податке није могао 
прибавити од судије за претходни поступак. Исто тако Тужилаштво ни на који начин не 
обавезује налог суда да суду достави ове податке којима свакако располаже и који су 
садржани у предлогу Тужилаштва за одређивање статуса заштићеног сведока. Обзиром 
да се ради о тајним подацима свакако ти подаци морају бити достављени председнику 
већа на законом прописани начин, под ознаком "строго поверљиво", заведени у 
посебни уписник и након обавештавања бранилаца и оптужених о подацима исти 
морају да се чувају такође на законом прописани начин, а све у циљу заштите сведока 
због разлога због којих је судија за претходни поступак ову меру на предлог 
Тужилаштва и донео.  
 
 Стога, имајући у виду да суду нису достављени ти подаци, да суд законом није 
дужан да захтева те податке од Тужилаштва нити би Тужилаштво обавезивао налог 
суда, суд није био у могућности да браниоцима и оптуженима те податке саопшти и то 
је разлог, а не прикривање тих података од стране суда, како је то неистинито изнето у 
јавним медијима.  
 
 Суд је јасно претходног дана изнео свој став да несаопштавање ових података 
браниоцима и оптуженима није сметња за одржавање главног претреса, јер у члану 377 
ЗКП-а није прописана као процесна претпоставка за одржавање главног претреса и 
сматрам да нико не може тај став суда да оспори.  
 
 Исто тако ја сам детаљно образложила став овог већа због чега налазим да 
ниједно право оптужених не би било повређено да се у оваквој ситуацији када суд нема 
податке о заштићеним сведоцима, оптуженима и браниоцима ти подаци саопште 
касније, свакако у законом прописаном року, пре испитивања заштићених сведока. Но, 
циљ овог већа свакако није одуговлачење поступка, као што се и то неоправдано 
закључује. Циљ овог већа је брзо и ефикасно окончање овог поступка и да се ови 
претреси не би непотребно користили за изношење разних аргумената у прилог једном 
и другом ставу очигледно је да у овом случају суд и Тужилаштво имају различите 
ставове у погледу испуњености услова за одржавање главног претреса.  
 

Ја позивам тужиоца за ратне злочине да саопшти суду да ли је Тужилаштво у 
могућности да суду достави податке о заштићеним сведоцима, на законом прописани 
начин и уколико јесте, када је Тужилаштво у могућности да би ти подаци били 
достављени браниоцима и оптуженима. Изволите тужиоче.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Тужилаштво је у могућности то да уради у 

року од два минута.  
 
Председник већа: Када ће ти подаци бити достављени председнику већа са 

ознаком "строго поверљиво" и уколико сте у могућности због чега нису ти подаци 
достављени сада када сте јуче чули став и мишљење одбране? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, сад имам утисак као да се 

пребацује кривица на Тужилаштво, што није, али колико сам схватио јуче Ваш став је 
да је рок у коме треба обавестити... 

 
Председник већа: Да, мој став је и даље тај. Само моменат. Мој став је и даље 

тај и ја сам изнела аргументе за свој став, може неко да се слаже са тим ставом, може да 
се не слаже, али сваки судија има право на свој став. Тужилаштво је било дужно да 
суду достави на законом прописани начин, те податке. Не пребацујем никакву кривицу 
на Тужилаштво, закон ту није јасан, односно не прописује, закон не садржи одредбе 
како се председник првостепеног већа обавештава о тим подацима и далеко од тога да 
се Тужилаштву нешто пребацује. Не сматрам да је Тужилаштво погрешно поступило и 
уопште у овом моменту то и не оцењујем, ја само питам када сте у могућности да 
доставите ове податке, искључиво са разлога, без обзира на мој став, да се не би 
непотребно тумачиле одлуке суда и да се не би на овим претресима претежно износили 
ставови, аргументација, мишљења, већ да бисмо радили и посветили се ономе што је 
наш задатак, извођењу доказа и утврђивању чињеница.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, потребно је онолико времена 

колико је потребно да се откуцају три имена са ближим подацима, да се то стави у 
коверат и да се донесе у суд, ето толико је потребно.  

 
Председник већа: Не да се донесе у суд, него са ознаком "строго поверљиво" да 

се достави писарници, јер тај документ мора да се уведе у посебни уписник.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, ето колико је то времена потребно, 

толико ми треба.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Ја налазим да је у циљу ефикасног окончања овог поступка са разлога које сам 

навела, јер овом већу заиста није циљ одуговлачење поступка и одуговлачење ће 
спречити свим овлашћењима којима суд располаже, НАЛАЖЕМ Тужилаштву, захтевам 
од Тужилаштва да суду достави податке, а ради саопштавања браниоцима оптужених 
пре отварања главног претреса.  

 
Стога овај претрес нећемо одржати, а ја налазим да то неће утицати на ток овог 

поступка и одуговлачење поступка и главни претрес се одређује дана 06., 07., 08., 13. и 
14. фебруара,  

 
06., 07. и 08. фебруара у 09 и 30, судница број 1, 

 
а 13. и 14. фебруара у 14 и 30, судница број 2. 
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Обзиром на изјашњење тужиоца, суд издаје  
 

Н А Р Е Д Б У  
 

Позивају се оптужени Недељко Милидраговић, Алекса Голијанин, Миливоје 
Батиница, Александар Дачевић, Боро Милетић, Јован Петровић, Драгомир Паровић, 
Видосав Васић, браниоци оптужених: адвокат Александар Лазаревић, Горан 
Петронијевић, Душан Милетић, Крсто Бобот, Вићентије Даријевић, Марко Миловић, 
Рајко Јелушић, Жељко Јотановић, Мирослав Перковић и Томислав Вишњић да  

 
дана 28. децембра у 13,00 часова 

 
приступе у суд ради саопштавања података о заштићеним сведоцима у 

смислу члана 106 став 3 ЗКП-а. 
 
Довршено у 10 и 10. 
 

Записничар                                                                                  Председник већа-судија 




