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К-По2 8/2015 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  од 08. фебруара  2017. године 

 
 

Председник већа: 08.02.2017. година. 
 
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, судија Зорана Трајковић и Дејан Терзић, чланови већа 

и судија Мирјана Илић, председник већа. 
 
Да ли има примедби на састав већа?  
 
Примедби на састав већа није било. 
 
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и Бруно Векарић, са 

тужилачким помоћницима Тамаром Дузлевски и Новаком Вучо. 
 
Приступили: 
 
-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса,  
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован, 
-оптужени Паровић Драгомир, 
-оптужени Васовић Видослав. 
 
 Присутни браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог Недељка Милидраговића, по заменичком пуномоћју адвоката... 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Лично Александар Лазаревић, хвала. 
 
Председник већа: Ја се извињавам. 
 
-за оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић, 
-за оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић, 
-за оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Вићентије Даријевић, 
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-за оптуженог Александра Дачевића, бранилац по службеној дужности адвокат 
Марко Миловић, 

-за оптуженог Бору Милетића, бранилац адвокат Рајко Јелушић, 
-за оптуженог Јована Петровића, бранилац по службеној дужности адвокат 

Жељко Јотановић, 
-за оптуженог Драгомира Паровића? Није Јотановић, он је уредно позван, није 

приступио, је ли тако? 
 
Само да констатујемо, и за оптуженог Видослава Васића, бранилац по 

службеној дужности адвокат Томислав Вишњић. 
 
Нису приступили: браниоци оптуженог Јована Петровића, адвокат Жељко 

Јотановић, уредно позван и за оптуженог Драгомира Паровића, бранилац адвокат 
Љубомир Апро, а кога је на претресу претходног дана, по заменичком пуномоћју 
мењао адвокат Мирослав Перковић. 

 
Позивам оптуженог Јована Петровића да изађе. Петровићу, зашто није 

приступио бранилац Жељко Јотановић, он је бранилац по службеној дужности, али ево 
питам Вас, да ли Вам је то познато? 

 
Оптужени Јован Петровић: Уопште не. 
 
Председник већа: Уредно је јуче обавештен о дану и часу одржавања главног 

претреса. 
 
Оптужени Јован Петровић: Колико Ви знате, ја знам мање још. 
 
Председник већа: Молим? 
 
Оптужени Јован Петровић:  Колико  Ви знате, толико ја мање још знам. 
 
Председник већа: Не знате, немате информацију, није Вам се јавио? 
 
Оптужени Јован Петровић:  Не. 
 
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. 
 
Оптужени Јован Петровић:  Хвала. 
 
Председник већа: Позивам оптуженог Драгомира Паровића. Паровићу, Ви сте 

јуче били присутни и Вама је од стране председника већа детаљно објашњено да у 
време док сте се Ви налазили у притвору, да је Ваш брат дао пуномоћје, ангажовао 
браниоца адвоката Љубомира Апро да Вас заступа у овом поступку и да је уместо 
браниоца Љубомира Апро, по овлашћењу адвоката Љубомира Апро, да може да га 
замењује у овом кривичном поступку, на припремно рочиште и на главни претрес Вас 
заступао бранилац адвокат Мирослав Перковић. Адвокат Мирослав Перковић је пред 
судом када је отпочео овај претрес 06.02.2017. године, када је суд утврђивао да ли су 
приступила сва позвана лица, изјавио да је он Ваш бранилац. А исто тако, он је изјавио 
да је присутан и бранилац адвокат Јована Латиновић. Суд је питао браниоца адвоката 
Перковића, да ли адвокат Јована Латиновић има Ваше пуномоћје да Вас заступа у овом 
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поступку, он је рекао да је пуномоћје, раније заменичко пуномоћје, раније издато. Суд 
је након претреса извршио увид у списе и ови наводи адвоката Перковића нису тачни, 
никада није адвокат Љубомир Апро дао заменичко пуномоћје, односно овластио 
адвоката Јовану Латиновић да присуствује, да га мења у овом поступку. Осим тога, Ви 
сте јуче били присутни, када је адвокат Перковић, иако Вас заступа по овлашћењу 
адвоката Љубомира Апро, на главном претресу, након што му није дозвољено да 
прекида емитовање тонског снимка, датог исказа оптуженог Милетић Боре, је 
инсистирао да отказује пуномоћје. Обзиром да он није ангажовани адвокат и да има 
заменичко пуномоћје, односно да Вас заступа по овлашћењу Љубомира Апро, он по 
закону не може да отказује пуномоћје, а осим тога, и Ваш ангажовани бранилац 
уколико откаже пуномоћје, према Закону о кривичном поступку, дужан је да Вас 
заступа у наредних тридесет дана. То је све објашњено адвокату Перковићу, а осим 
тога, налазим да адвокат Перковић није имао никаквог основа да прекида емитовање 
тонског снимка, исказа оптуженог Милетић Боре, посебно што је ту присутан и 
ангажовани бранилац оптуженог Милетић Боре, а примедбе адвоката Перковића 
односиле су се на садржину транскрипта који није доказ, као што је то јуче објашњено 
од стране председника већа у овом доказном поступку, већ је доказ снимак. Адвокат 
Перковић је дакле, суду дао нетачан податак да је он Ваш бранилац, да сте Ви 
ангажовали и адвоката Латиновић. Осим тога, инсистирао је да напусти претрес... 

 
Оптужени Драгомир Паровић: Хоћете поновити, адвоката Латиновић. 
 
Председник већа: Осим тога, инсистирао је да напусти претрес, иако то по 

закону, нити је овлашћен да отказује пуномоћје, нити може да прекида претрес, 
удаљавањем са претреса. Очигледно је да се овде ради о злоупотреби процесних права 
од стране адвоката Перковића, а у циљу одуговлачења овог поступка. Вама су 
саопштава Ваша права и обавезе из члана 68 и 70 Закона о кривичном поступку. А 
осим тога, Ви имате право и на правично суђење и суђење у разумном року. Ја налазим 
у досадашњем току поступка, да су сва Ваша права испоштована, а суд је дужан да 
предузме све мере и обезбеди суђење у разумном року. Стога Вам је јуче речено да Ви 
треба да ангажујете браниоца. Опструкција поступка, као што је то јуче чињено, неће 
бити дозвољена и суд је дужан да о томе води рачуна, а ја Вас питам, да ли сте Ви у 
међувремену ангажовали браниоца? 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Знате шта, мени је јуче јако мало времена 

остало да ангажујем. Ја сам контактирао пар адвоката, колико сам успео јуче, јер 
дошао сам у Нови Сад око четири сата. Знате и сами да смо овде завршили око два 
сата. Мени је требало да дођем до Новог Сада и ја ћу ангажовати адвоката. 

 
Председник већа: Значи,  Паровићу, Ви сте јуче захтевали консултацију са 

браниоцима. Као што сам рекла, сва права оптужених ће бити испоштована и зато Вам 
је дата могућност да се консултујете, али је чињеница да је адвокат Парковић Вас 
саветоивао да откажете пуномоћје, јер није имао законских могућности да јуче напусти 
судницу и прекине претрес. Ви сте послушали његов савет, Ви имате право на то. 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  То је мој правни бранилац. 
 
Председник већа: Имате право на то, послушали сте његов савет и отказали 

сте пуномоћје свим Вашим браниоцима. Нисте се изјаснили, због чега отказујете 
пуномоћје, не морате ни да се изјашњавате, али Вама ће бити постављен бранилац по 
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службеној дужности, обзиром да нисте ангажовали браниоца. Уколико Ви ангажујете 
браниоца, бранилац ће приступити са пуномоћјем... 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Чекајте, јуче сте ми рекли... 
 
Председник већа: Сачекајте, дужни сте да суду благовремено доставите 

пуномоћје тог браниоца за заступање у овом кривичном поступку. Али свакако, суд ће 
доставити председнику суда спис данас, да Вам се постави бранилац по службеној 
дужности.  

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Да Вам кажем, јуче сте ми рекли да имам 

право осам дана, у року од осам дана да ангажујем браниоца кога ја одаберем. 
 
Председник већа: Имате право, ја сам Вам рекла да ћете Ви у року од осам 

дана обавестити суд да ли сте ангажовали браниоца. Ја ћу доставити данас списе 
председнику суда да Вам постави браниоца по службеној дужности. Уколико Ви 
ангажујете браниоца, тај бранилац по службеној дужности неће имати потребе да Вас 
заступа, заступаће Вас ангажовани бранилац.  

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Па, да, ја сам већ, двоумим се између  пар 

њих. Кажем Вам, јуче је било кратко време, нисам ја могао за тих пар сати да нађем 
браниоца. 

 
Председник већа: Ја не видим разлог због чега бисте Ви отказивали пуномоћје 

адвокату Љубомира Апро, који једини има пуномоћје да Вас заступа у овом поступку. 
Адвокат Перковић је могао да Вас заступа само по његовом овлашћењу, као што то 
пише на пуномоћју. 

 
Оптужени Драгомир Паровић: Љубомир Апро се ниједном није појавио на 

суђењу. 
 
Председник већа: Али, Ваш брат је њега ангажовао, не адвоката Перковића, 

на том пуномоћју пише да адвокат Љубомир Апро овлашћује адвоката Перковића да га 
мења, да га замењује у овом кривичном поступку. 

 
Оптужени Драгомир Паровић: Ангажовао га је док сам ја био у притвору. 
 
Председник већа: Да, и Вама је то било познато, је ли тако? 
 
Оптужени Драгомир Паровић: Сада су се ствари промениле, сада сам ја 

слободи, оно. 
 
 Председник већа: Али, Ви нисте пред судом изјавили да ангажујете адвоката 

Перковића, нити сте доставили пуномоћје за адвоката Перковића. Ви имате само 
пуномоћје за адвоката Љубомира Апро. 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Па, да Вам кажем, ја ово су правне ствари, ја 

се у то не разумем, ја сам машински инжињер. 
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Председник већа: Зато Вам је потребан бранилац, зато је и потребан бранилац 
зато што сте Ви правно неука странка. 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Па, потпуно неук за право, потпуно за право 

неук. Ја сам машински инжењер, ја ако треба нешто да нацртам, ја ћу то нацртати, а 
што се тиче права, то стварно не знам ништа, апсолутно ништа.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Оптужени Драгомир Паровић:  И ја ћу до петка ангажовати. 
 
Председник већа: Ви не можете сносити последице због злоупотребе 

овлашћења, процесних овлашћења и права браниоца адвоката који је замењивао Вашег 
ангажованог браниоца, али ево, ја сам Вам саопштила, јасно Вам је, биће спис 
достављен председнику суда, а Ви уколико ангажујете браниоца, Ви ћете доставити 
суду пуномоћје за заступање. 

 
Оптужени Драгомир Паровић: У законском року, значи од осам дана како 

сте Ви јуче рекли, нисам знао. 
 
Председник већа: Не постоји законски рок од осам дана, закон каже да одмах 

узмете браниоца, уколико не можете, да Вам се поставља бранилац по службеној 
дужности. Стога ћу ја доставити списе председнику суда да не бисмо одуговлачили 
овај поступак и да би се претрес одржао како је и заказан. 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Само једно питање, молим Вас, на коју 

адресу треба да мој бранилац упути пуномоћје моје? 
 
Председник већа: Да доставите суду, Вас ће адвокат посаветовати о томе. 
 
Оптужени Драгомир Паровић:  Он ће ме посаветовати. 
 
Председник већа: Да ли имате још нешто да питате? 
 
Оптужени Драгомир Паровић:  Немам ништа. 
 
 Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Изволите, браниоче 

Петронијевићу, нешто сте коментарисали. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Извињавам се, судија, покушао сам да му 

конклудентним радњама да покажем да не прича истовремено када и Ви, јер ће имати 
проблем са снимком.  

 
Председник већа: Добро. Може, може да уђе Јотановић. Док уђе Јотановић, 

само да констатујемо. 
 
Констатује се да су у публици присутни Брковић Дамјан, Окановић Мухамед, 

Кљаић Марина, Обреновић Снежана, Урошевић Милош.  
 
Јотановићу, зашто касните? 
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Адвокат Жељко Јотановић: Био је неки судар, била је гужва у саобраћају док 

сам долазио. 
 
Председник већа: Добро, седите. 
 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање 

данашњег претреса, због одсуства браниоца оптуженог Драгомира Паровића. 
 
Констатује се да је бранилац адвокат Жељко Јотановић накнадно приступио у  

судницу. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се због недостатка процесних претпоставки, данашњи претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
Ми смо заказали претрес 13. и 14., што је вама познато, 13. и 14. наставићемо 

претрес. 
 
Спис доставити председнику суда ради постављања браниоца по службеној 

дужности оптуженом Драгомиру Паровићу.  
 
Довршено у 9 и 57 часова. 

 
 
 
ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 




