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К-По2 8/2015 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  од 20. марта  2017. године 

 
 

Председник већа: 20.03.2017. 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 члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, КТО 2/15 од 21.01.2016. године. 

 
Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 
Записник води записничар Јасминка Јовановић. У раду суда учествује судијски 

помоћник Нада Трипковић. 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и заменик тужиоца за 

ратне злочине Бруно Векарић, са тужилачким помоћником Тамаром Дузлевски. 
 
Присутни оптужени: 
 
-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса,  
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован. 
 
Да ли је присутан оптужени Перовић Драгомир? Није приступио. 
 
Браниоче, да ли имате сазнања, зашто није приступио на главни претрес 

оптужени Паровић Драгомир? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Ја сам, судија, обавештен од стране 

окривљеног телефонским путем у више наврата, да је он практично непокретан, да не 
може да изађе уопште из свог стана где живи сам и он ми је доставио медицинску 
документацијуј о интервенцији од Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду. 

 
Председник већа: Доставићете нам ту документацију. 
 
Адвокат Владан Стефановић:Ако дозволите да Вам сада предам или? 
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Председник већа: Сада ћете нам предати, а најпре ћете образложити разлоге 
спречености оптуженог Паровића да приступи на претрес. 

 
Адвокат Владан Стефановић:И он је мени усмено рекао да једноставно, он 

не може да дође, једино да га донесу, цитирам њетове  речи, кичма је нешто у питању. 
 
Председник већа: И не може да устане? 
 
Адвокат Владан Стефановић:Не, практично, они дођу из Хитне помоћи, дају 

му инекцију, како каже, попусте га те тегобе два сата и поново тако. Он иначе живи 
сам, тако ми је рекао, осигурање нема, књижицу нема и то је чињенично стање које је 
мени познато.  

 
Председник већа: Добро, Ви кажете да Вас је позивао у Више наврата? 
 
Адвокат Владан Стефановић:Ја сам њега звао. 
 
Председник већа: И да Вас је обавештавао о здравственом стању које сте сада 

објаснили. Шта  то значи у више наврата и од када то траје такво његово здравствено 
стање? 

 
Адвокат Владан Стефановић: Двадесет дана смо у непрекидној 

комуникацији, зовнем га, питам га, како си, шта си и он мени каже, ја не устајем. 
Према мом личном искуству, глас му не звучи нормално, да је здрав човек, у смислу да 
му стварно није добро. То је то,  што могу да Вам пренесем. 

 
Председник већа: Добро, то Ваше лично искуство, заиста није ни од каквог 

значаја за суд, али је од значаја медицинска документација, па нам доставите 
медицинску документацију. 

 
Адвокат Владан Стефановић:Ја уколико могу да... 
 
Председник већа: Можете. 
 
Адвокат Владан Стефановић:Ја Вам достављам документацију коју ми је 

послао их Хитне медицинске помоћи и оно што је претходни бранилац  дуговао са 
записника са главног претреса, па Вам достављам отпусну листу и налазе 
неуропсихијатра или психијатра.  

 
Председник већа: За оптуженог Паровића, је ли тако? 
 
Адвокат Владан Стефановић:Јесте. 
 
Председник већа: Да ли то значи да он неће бити у могућности да приступи 

ни сутра, када је заказан исто тако главни претрес и 23. марта, када смо одредили 
такође одржавање главног претреса? 

 
Адвокат Владан Стефановић:Ја мислим да он неће моћи уопште да приступи 

ни сутра ни прекосутра, односно 21. и 23.03., тако ми је пренето. 
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Председник већа: Браниоче, ова отпусна листа Војномедицинске академије, 
Клинике за психијатрију је од 27.10.2011. године. На које околности Ви ово 
достављате? 

 
Адвокат Владан Стефановић: Ја само достављам оно што је претходни 

бранилац Перковић на главном претресу, задњем главном претресу говорио о тој 
документацији. 

 
Председник већа: Специјалистичка поликлиника ВМА за грађанска лица од 

26.10.2006. године, затим, Војномедицинска академија, налаз лекара специјалисте од 
02.11.2011. године, Специјалистичка психијатријска ординација „Др Чедомир 
Његомир“ од 27.10.2011. године; следећи налаз исте Специјалистичке ординације од 
11.07.2011. године, као и наредни од 20.12.2011. године, 03.02.2012. године, такође и 
наредни налаз Специјалистичка психијатријска ординација 20.11., 28.02., 12., 14.03., 
12.11., 01.12., 16.08., ово је неко решење? 

 
Адвокат Владан Стефановић:Јесте, то су потврде, судија о његовом статусу у 

оружаним снагама, затим о статусу студента? 
 
Председник већа: Добро, потврда повереника за избеглице. 
 
Адвокат Владан Стефановић: Јесте. 
 
 Председник већа: Уверење Одреда полиције Билећа. Ово је сва 

документација на околности да је био учесник рата, је ли тако? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Јесте, судија. 
 
Председник већа: Има и документације из 1995. и претпостављам да је ово 

последња медицинска документација. Не, ово је такође отпусна листа од 27.10.2011. 
године. Ја претпостављам да је ово, да сте ово доставили у два примерка, јер видим да 
се ради о истој документацији и једино је ово ново, овај папир који сте доставили: 
Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад од 15.03.2017. године. У овом лекарском 
извештају не пише да је он спречен за рад, нити било која назнака у том смислу, да 
оптужени није у могућности да приступи на претрес. Постоји нека лекарска дијагноза 
која је нејасна, коју суд не може да дешифрује и суд није стручан да утврди о чему се 
ради и да ли су ови Ваши наводи заиста тачни.  

 
Адвокат Владан Стефановић: Ја сам покушао, судија, да дешифрујем, али 

нисам могао да прочитам. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Владан Стефановић: Да би ближе објаснио. 
 
Председник већа: „Упућен свом лекару“, то се једино види и на латинском, 

може да се протумачи да се ради о лумбоишијасији, али да ли је то у том обиму да 
оптужени није могао да приступи, то ми не можемо да утврдимо. Ја ћу Вам наложити 
да овом суду најкасније у року од три дана, доставите медицинску документацију из 
које се може утврдити да је оптужени заиста спречен да приступи на данашњи претрес. 
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Из ове медицинске документације не може да се утврди. Ја оптуженог не могу да 
приводим за претрес који је заказан за 21., јер је приложена нека медицинска 
документација, а имајући у виду и ове Ваше наводе, али биће Вам наложено да суду 
доставите доказ. Ово што сте доставили, ово није доказ. 

 
Адвокат Владан Стефановић:Разумео сам. Само сам хтео још једну 

реченицу, судија. 
 
Председник већа: Реците. 
 
Адвокат Владан Стефановић:Што се тиче ове отпусне листе, ја сматрам да је 

ово дефинитивно стање које је тада успостављено и сада би се могло поставити 
питање, да ли је дошло до неке прогресије, али отом-потом, у вези са овом отпусном 
листом. 

 
Председник већа: Зашто не бисмо, браниоче, размишљали да је дошло до 

побољшања? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Па, ја бих размишљао о томе, судија, али... 
 
Председник већа: Ово је лекарски извештај Завода за хитну медицинску 

помоћ, дакле, није у питању Клиника, специјалиста ургентне медицине. Према томе, 
Ви тврдите да ово стање траје двадесет дана, ипак би морао специјалиста да обави неки 
преглед и да достави детаљнији налаз. Ми заиста, браниоче, овакав налаз и мишљење 
не можемо да прихватимо, да заиста Паровић није у могућности да приступи на 
претрес, али обзиром да сте доставили, као што сам рекла, медицинску документацију, 
да он данас није ту, чућемо изјашњење Тужилаштва, али сматрам да не постоје 
могућности за формално или било какво раздвајање поступка у овој фази, обзиром да 
је у току фаза изношења одбрана оптужених, да не би било целисходно било какво 
раздвајање, али питаћемо Тужилаштво.  

 
Само да констатујемо ко је све приступио. Уколико немате више ништа да 

изјавите, можете сести. 
 
Није приступио оптужени Паровић Драгомир, за кога бранилац, адвокат 

Владан Стефановић доставља извештај Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад 
од 15.03.2017. године, а из које документације не може поуздано да се утврде разлози 
спречености оптуженог да приступи на данашњи претрес. 

 
Оптужени Васић Видослав, да ли је ту?  
 
 Присутни браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог Недељка Милидраговића , бранилац адвокат? 
 
Адвокат Горан Петронијевић: По заменичком пуномоћју Лазаревић 

Александра, адвокат Горан Петронијевић. 
 
Председник већа: По заменичком пуномоћју адвоката Александра 

Лазаревића, бранилац адвокат Горан Петронијевић. 
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-за оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић, 
-за оптуженог Миливоја Батиницу адвокат Вићентије Даријевић и адвокат 

Крсто Бобот, 
-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 Владан Стефановић, 
-за оптуженог Видослава Васовића, адвокат Томислав Вишњић, са адвокатом 

Милицом Остојић. 
 
Присутан пуномоћник оштећених Мендолучанин Идајета, Емине 

Синановић, Мунире Синановић, Ашуке Синановић, Вахидина Субашића и Мунире 
Субашић, адвокат Никола Чукановић. 

 
У судници у својству публике, присутна лица: Абдурахмановић Шехида, 

Дамјановић Мина, Хаџимусић Ермин, Кљаић Марина, Костић Милица, Пантовић 
Гојко, Ризвановић Кадефа, Шиљачић Вишња, Синановић Шукра, Урошевић Милош, 
Зајовић Станиславка. 

 
Тужиоче, да ли имате неко изјашњење или неки предлог у односу на ток 

главног претреса? 
 
Заменик тужиоца за организовани криминал: Судија, Ви сте тачно 

предвидели шта смо ми данас, након што смо чули да је окривљени већ двадесет дана, 
колико сам ја разумео, непокретан. Јавио се Хитној помоћи пре пет дана, па имајући 
све то у виду, ми смо се управо спремили да предложимо раздвајање поступка у односу 
на овог окривљеног. Али, поштујемо Вашу одлуку, шта год Ви мислите да је 
целисходно, ми то поштујемо. 

 
Председник већа: Тужиоче, уколико бисмо раздвојили поступак, у односу на 

оптуженог Паровић Драгомира, који није присутан на данашњем претресу и саслушали 
остале оптужене, оптужени Паровић има право да захтева да се они поново саслушају, 
те сматрам да та одлука суда, у овој фази поступка не би била целисходна, то је једини 
разлог због чега ја сматрам да раздвајање није у овом моменту могуће. 

 
Заменик тужиоца за организовани криминал: Апсолутно поштујем Вашу 

одлуку. 
 
Председник већа: Ево чућемо и остале браниоце, да ли можете да се изјасните 

на овај предлог Тужилаштва, да се евентуално поступак раздвоји у односу на остале 
оптужене? Можемо да чујемо браниоца адвоката Горана Петронијевића. 

 
Адвокат Горан Петронијевић: Захваљујем, судија. Па, ја мислим такође да је 

нецелисходно, имајући у виду фазу поступка, Ви сте то добро дефинисали и то би 
водило више одуговлачењу поступка, него било каквом начелу економичности. Према 
томе, ту смо, где смо, дајте да видимо да санирамо колико то можемо и да се неки 
разуман термин у коме ће се сигурно држати, уколико његвово здравствено стање буде 
боље. 
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Председник већа: Браниоци Вићентије Даријевић или Крсто Бобот, свеједно 
је? 

 
Адвокат Вићентије Даријевић: Адвокат Вићентије Даријевић. Сагласни смо 

са Вашим констатацијама, као и предлогом господина Горана Петронијевића.  
 
Председник већа: Рајко Јелушић? 
 
Адвокат Рајко Јелушић: Такође сматрам да није целисходно у овој фази 

поступка раздвајати. 
 
Председник већа: Добро, да се не би сви браниоци, видим став одбране, да се 

не би сви изјашњавали појединачно, да ли има неко од бранилаца који је сагласан и 
сматра да треба раздвојити овај поступак у односу на Паровић Драгомира и одржати 
овај претрес у односу на остале оптужене? Нико од бранилаца не сматра да треба 
раздвојити поступак. 

 
Добро, обзиром да ми нисмо у могућности ни да приведемо оптуженог 

Паровић Драгомира, нити је до сутрашњег дана могуће извршити проверу његовог 
здравственог стања, а ни до 23. марта, ми ћемо овај претрес одложити, а наредни 
претрес одредићемо у трајању од једног дана, обзиром на ове наводе браниоца 
оптуженог Паровића, да не бисмо заказивали више дана, па да се деси да Паровић није 
у могућности да приступи. Заказаћемо претрес за 13. април у 14 и 30 часова.  Да ли сте 
у могућности, браниоци, тужиоци?  

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 Да се због недостатка процесних претпоставки, због одсуства оптуженог 
Паровић Драгомира, за кога је достављена медицинска документација, да је оправдано 
спречен због болести да приступи на данашњи претрес, главни претрес НЕ ОДРЖИ. 
 
 Отказује се одржавање и главног претреса за дан 21. и 23. март 2017. године. 
 
 Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за: 
 
 13. април 2017. године са почетком у 14,30 часова, судница број 1, 
 

 што је присутнима саопштено, уместо позива. 
 
 На претрес позвати: оптуженог Паровић Драгомира. 
 
 НАЛАЖЕ СЕ браниоцу оптуженог Драгомира Паровића, адвокату Владану 
Стефановићу да у року од три  дана суду достави комплетну медицинску 
документацију о здравственом стању оптуженог које је према наводима браниоца, 
разлог неодазивања позива суду оптуженог Паровић Драгомира. 
 

Браниоче, уколико се суду у року од три дана не достави документација из које 
се може поуздано утврдити од чега болује Паровић и да ли Паровић заиста због 
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болести није у могућности да се креће, као што Ви тврдите и да приступи на претрес, 
оптужени Паровић ће бити приведен за наредни главни претрес. 

 
Адвокат Владан Стефановић: Разумео сам, судија.  
 
Довршено у 10 и 10 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 

 
 

 
 
 




