11
98

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 8/2015

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 06.02.2017. ГОДИНЕ

2
К-По2 8/2015
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА од 06. фебруара 2017. године
Председник већа: 06.02.2017. година, 09,43 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду –
Одељење за ратне злочине, К-По 2 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.

Записник води записничар Јасминка Јовановић, у раду суда учествује судијски
помоћник Нада Трипковић.
Да ли има примедби на састав већа? Молим?
Примедби на састав већа није било.

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

З

-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, са тужилачким
помоћником Тамаром Дузлевски.
Приступили:

ВР

-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, адвокат Александар Лазаревић.

Адвокат Горан Петронијевић: По заменичком судија, пуномоћју, Горан
Петронијевић.

3
Председник већа: За оптуженог Недељка Милидраговића, присутан адвокат
Горан Петронијевић, по заменичком пуномоћју адвоката Александра Лазаревића.
-за оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић.
Адвокат Горан Петронијевић: Присутан.
Председник већа: За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати?
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Адвокат Вићентије Даријевић: Само адвокат Вићентије Даријевић.
Председник већа: Адвокат Вићентије Даријевић.

-за оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић.
Адвокат Марко Миловић: Присутан.

Председник већа: За оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић.
За оптуженог Јована Петровића – адвокат?

Адвокат Жељко Јотановић: Жељко Јотановић.

Председник већа: За оптуженог Драгомира Паровића, адвокат Мирослав
Перовић.
Адвокат Мирослав Перковић: Да.
Председник већа: За оптуженог...

З

Адвокат Мирослав Перковић: И уз Ваше допуштење и колегиница Јована
Латиновић, исто по мом заменичком, мислим да је већ у спису.

ВР

Председник већа: Молим?

Адвокат Мирослав Перковић: Јована Латиновић.
Председник већа: И, адвокатски приправник?
Адвокат Мирослав Перковић: Не, не, адвокат је она.
Председник већа: Адвокат Јована Латиновић. У ком је својству она?
Адвокат Мирослав Перковић: Заменик мој.
Председник већа: Да ли има Ваше заменичко пуномоћје?

Адвокат Мирослав Перковић: Има, у спису је.

4
Председник већа: Сада ћу да проверим. Добро, за оптуженог Видослава
Васића, адвокат Томислав Вишњић.
Адвокат Томислав Вишњић: Јесте, судија, заједно са приправницима
Јованом Филиповић и Милицом Остојић.
Председник већа: Са приправницима Јованом Филиповић и Милицом
Остојић.
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Пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.
Помоћник тужиоца за ратне злочине Новак Вучо: И ја сам присутан,
тужилачки помоћник Новак Вучо.
Констатује се да је присутан и тужилачки помоћник Новак Вучо.

У публици присутна лица: Брковић Дамјан, Дамјановић Мина, Грахам
Артхур, Кљаић Марина, Милетић Ђурђа, Обреновић Снежана, Урошевић Милош,
Зајовић Станиславка.
Да ли би евентуално постојала могућност да неко од присутних лица у
публици буде предложен за сведока? Не, добро.
Ми имамо све процесне претпоставке за одржавање главног претреса.
Бранилац адвокат Рајко Јелушић, сачекаћете.

Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног
претреса.

З

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ВР

Да се главни претрес OДРЖИ.
Главни претрес је јаван.

Врши се аудио снимање тока главног претреса, а препис тонског снимка биће
саставни део записника о главном претресу.
Изволите, браниоче, адвокат Рајко Јелушић.

Адвокат Рајко Јелушић: Хвала. Адвокат Рајко Јелушић, бранилац окривљеног
Боре Милетића.

Ја сматрам да нису испуњене процесне претпоставке да се данашњи главни
претрес одржи, јер на претрес, по становишту одбране, није приступио овлашћени
јавни тужилац, односно није приступио тужилац за ратне злочине. Одредбом члана 48
Законика о кривичном поступку регулисано је да јавни тужилац предузима радње у
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поступку, непосредно или преко заменика. Овлашћења заменика, дакле, нису њихова,
нису изворна, већ потичу од лица која они замењују, дакле, јавног тужиоца. Ако
престане функција лица које они замењују, самим тим, престају и њихова овлашћења
по закону као заменика. Као што је општепознато, по истеку функције ранијег тужиоца
за ратне злочине, није изабран нови тужилац за ратне злочине, нити, пак, вршилац
дужности тужиоца за ратне злочине. А они по Закону једино, дакле, о јавном
тужилаштву, искључиво врше функцију јавног тужиоца, односно тужиоца за ратне
злочине. Они, дакле, одговарају за рад Јавног тужилаштва и дају обавезно упуства
заменицима. Без јавног тужиоца, односно тужиоца за ратне злочине или вршиоца
функције јавног тужиоца, заменици тужиоца немају овлашћења да их замењују. Наиме,
не могу да замењују некога кога заправо нема. У Тужилаштву за ратне злочине
именован је само руководилац Тужилаштва, у смислу члана 35 Закона о јавном
тужилаштву, али он замењује јавног тужиоца само у Управи, односно у обављању
управних послова, али не и у функцији јавног тужиоца. Он је само један од заменика,
тако да сам не може да заступа јавног тужиоца, а поготову остали заменици не могу да
га замењују. Одредбом члана 36 Закона о јавном тужилаштву регулисано је да
Републички јавни тужилац по истеку функције јавног тужиоца поставља вршиоца
функције који обавља функцију јавног тужиоца, док нови тужилац не буде изабран. Из
изнетих разлога, предлажем да суд одложи главни претрес и да од Врховног тужиоца
Републике Србије затражи да одреди лице које ће обављати функцију вршиоца
тужиоца за ратне злочине.
То је, дакле, мој први предлог. Уколико...
Председник већа: Изволите.

ВР

З

Адвокат Рајко Јелушић: Да, уколико суд заузме, ја наравно тражим да о томе
одлучи веће. Уколико суд, ово веће, заузме становиште супротно ономе које је одбрана
изнела, ја овом приликом желим да ставим и захтев за изузеће заменика тужиоца за
ратне злочине, на основу члана 42 а у вези члана 37 став 2 у вези члана 39 Законика о
кривичном поступку. Подносим захтев за изузеће заменика тужиоца за ратне злочине
Мирољуба Виторовића и Бруне Векарића, јер налазим да постоје околности које
доводе озбиљно у сумњу њихову пристрасност, а те околности су следеће: пре свега,
заменици су иницирали да лица која су по сопственом признању била у стрељачком
строју, добију статус заштићених сведока, иако је постојала оправдана сумња да су они
управо учинили кривично дело из члана 142 став 1 КЗЈ и тиме су ова лица стављена у
позицију да се, дакле, на њих као сведоке који то нису могли бити, може утицати,
посебно у одсуству одбране која би била гарант да тога није било. Супротно одредби
члана 300 Законика о кривичном поступку, иако су били дужни да обезбеде да
окривљени и њихови браниоци присуствују испитивању заштићених сведока,
заштићене сведоке нису испитали након доношења наредбе о спровођењу истраге, већ
су то учинили дан раније, без присуства окривљених и бранилаца у поступку против
НН учиниоца, иако су и тада знали у односу на која лица ће бити наређено спровођење
истраге. Тиме су окривљенима онемогућили да остваре своје елементарно право на
одбрану, приликом извођења најважнијег доказа против њих, да ли је сама радња
проведена законито. Ми заиста не знамо како је та радња спроведена. Под три, у
склопу испитивања заштићених сведока, којима окривљенима дакле нису били
присутни, ни њихови браниоци, извршена је и радња препознавања супротно одредби
члана 90 Законика о кривичном поступку, јер су окривљени били у то време доступни
и радња препознавања је могла бити обављена у складу са Закоником о кривичном
поступку. Препознавање је, дакле, вршено предочавањем фотографија припадника
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јединице супротно одредби члана 100 Законика о кривичном поступку. На крају, након
потврђивања оптужнице, а најкасније на припремном рочишту, заменици тужиоца су
били дужни да суду доставе имена заштићених сведока, тако да суд буде у могућности
да најкасније 15 дана пре почетка претреса, окривљене и браниоце упознају са
идентитетом заштићених сведока, што је, такође, одредба која регулише и гарантује
право на одбрану окривљених. Управо због тога што ово нису учинили, суд је био у
ситуацији да одлаже главни претрес. Одбрана је то такође доживела као настојање
тужиоца, односно заменика тужиоца да одбрану оптужених доведе у питање. Дакле,
поступајући заменици по налажењу одбране су својим незаконитим поступањем у
више наврата на врло груб начин повредили право окривљених на одбрану и свели је
заправо на то, да се окривљени, у ствари, само изјасне о ономе што им се ставља на
терет, без могућности да присуствују, учествују и да контролишу извођење
најважнијих доказа који су овде изведени.
Предлажемо да о изузећу заменика тужиоца одлучи Републички јавни тужилац,
с обзиром да Тужилац за ратне злочине није изабран, а није постављен ни вршилац
функције, о изузећу не може по нама да одлучује руководилац Тужилаштва за ратне
злочине, управо због тога што обавља само управне послове. Хвала.
Председник већа:
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Одређује се пауза у трајању од 10 минута ради доношења одлуке већа о
предлозима браниоца адвоката Рајка Јелушића.

З

Затражили смо од руководиоца Тужилаштва за ратне злочине да већу достави
одлуку о именовању руководиоца, међутим, одлука нам није достављена, али имајући
у виду да подносилац захтева, адвокат Рајко Јелушић сам наводи да тренутно у
Републичком тужилаштву, у Тужилаштву за ратне злочине постоји руководилац,
дакле, није спорно да постоји руководилац.

ВР

Веће је донело одлуку, налазећи да су испуњене процесне претпоставке из члана
377 Закона о кривичном поступку, да се главни претрес одржи.
Чланом 35 Закона о јавном тужилаштву у ставу 1 је прописано, да јавног
тужиоца који је одсутан или спречен да руководи Јавним тужилаштвом, замењује
заменик јавног тужиоца одређен годишњим распоредом послова. У ставу 2 је
прописано, ако није одређено или нема услова да се одреди ко руководи уместо јавног
тужиоца, непосредно виши јавни тужилац одређује руководиоца из реда заменика
јавног тужиоца. Стога сматрамо да су присутни заменици Тужилаштва за ратне
злочине Миољуб Виторовић и Бруно Векарић овлашћени да заступају на овом главном
претресу и да су стога испуњене све процесне претпоставке за одржавање главног
претреса, у смислу да су присутна сва лица чије присуство на главном претресу је
неопходно.

У односу на захтев за изузеће заменика тужиоца за ратне злочине Миољуба
Виторовића и Бруна Векарића,
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Веће је донело
РЕШЕЊЕ
Да се на основу члана 41 став 4 а у вези члана 39 став 5 захтев адвоката Рајка
Јелушића одбацује.
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Нису у захтеву браниоца адвоката Јелушића наведене околности и докази који
доводе у сумњу непристрасно поступање заменика тужиоца, а осим тога, Врховни
касациони суд је по захтеву за заштиту законитости који је изјавио бранилац, адвокат
Крсто Бобот, донео решење под бројем 2/16 дана 31.05.2016. године и у образложењу
решења изнео свој став, да су сви сведоци у овом предмету, испитани у складу са
одредбама Закона о кривичном поступку, тако да записници о њиховом испитивању од
стране надлежног Јавног тужиоца, нису прибављени противно члану 16 став 1 Закона о
кривичном поступку и следствено томе, могу бити коришћени у кривичном поступку.
Дакле, испуњене су процесне претпоставке за одржавање овог главног претреса.
Ми смо већ донели решење да се главни претрес одржи.

Сада ће оптужени изнети своје личне податке. Изволите, Јелушићу.
Адвокат Рајко Јелушић: Ја бих само замолио...
Председник већа: Изволите.

Адвокат Рајко Јелушић: Ја бих замолио да добијем писану одлуку о мом
захтеву и предлогу. Хвала.

З

Председник већа: Молим?

ВР

Адвокат Рајко Јелушић: Замолио бих да ми се достави писана одлука о,
поводом захтева и мог предлога.
Председник већа: Снима се, дакле, добићете транскрипт. Не разумем, какву
писану одлуку очекујете?
Адвокат Рајко Јелушић: Са правом на подношење правног лека против такве
одлуке.
Председник већа: Немате право на правни лек, можете сести.
Адвокат Рајко Јелушић: Хвала.

Председник већа: Позивам оптуженог Милидраговић Недељка да се изјасни на,
у односу на личне податке.

8
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОПТУЖЕНИХ
Оптужени Недељко Милидраговић
Председник већа: Ви сте дали Ваше личне податке пред овим судом, када сте,
када сте се изјашњавали на припремном рочишту. Да ли има неких измена у Вашим
личним подацима?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.
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Председник већа: Нема никаквих измена?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.

Председник већа: Реците ми, да ли сте запослени и од чега се издржавате?
Оптужени Недељко Милидраговић: Ја сам у пензији.
Председник већа: Ви сте у пензији?

Оптужени Недељко Милидраговић: Пензионер, да.

Председник већа: Колика примања остварујете, колика је Ваша пензија?
Оптужени Недељко Милидраговић: Двадесет четири хиљаде.
Председник већа: Двадесет четири хиљаде месечно?
Оптужени Недељко Милидраговић: Да.

З

Председник већа: Добро. Да ли има неких других измена у односу на личне
податке које сте дали на припремном рочишту?

ВР

Оптужени Недељко Милидраговић: Па, не.
Председник већа: Нема других измена у Вашим личним подацима?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.
Председник већа:

Оптужени Милидраговић Недељко, са личним подацима као у спису, на
записнику са припремног рочишта од 20.09.2016. године, с тим што додаје, да је
пензионер и остварује месечна примања у износу од?
Оптужени Недељко Милидраговић: Двадесет четири хиљаде.
Председник већа: Двадесет четири хиљаде динара.
Оптужени Недељко Милидраговић: Двадесет четири.

9

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Позивам оптуженог
Алексу Голијанина да изађе.
Оптужени Алекса Голијанин
Председник већа: Голијанин, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима? Ви сте саопштили Ваше личне податке на припремном рочишту.
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Оптужени Алекса Голијанин: Нема никаквих измена.
Председник већа: Молим?

Оптужени Алекса Голијанин: Нема никаквих измена.
Председник већа: Нема никаквих измена?
Оптужени Алекса Голијанин: Да.

Председник већа: Реците ми, да ли сте запослени?
Оптужени Алекса Голијанин: Нисам.

Председник већа: Од чега се издржавате?

Оптужени Алекса Голијанин: Сналазим се.

Председник већа: Шта то значи, „сналазим се“?

З

Оптужени Алекса Голијанин: Као пола Србије, сналазим се, преживљавам.
Председник већа: Да ли то значи да се издржавате од повременог рада?

ВР

Оптужени Алекса Голијанин: Да.

Председник већа: Колика примања по том основу остварујете?

Оптужени Алекса Голијанин: Не бих Вам могао рећи, не знам.
Председник већа: Не можете да се изјасните?
Оптужени Алекса Голијанин: Не могу, није то прецизно ништа, то је дан за

дан.

Председник већа: Других измена у Вашим личним подацима нема, је ли тако?
Оптужени Алекса Голијанин: Нема.

Председник већа: Добро, можете се вратити на своје место. Оптужени
Миливоје Батиница.

10
Оптужени Миливоје Батиница
Председник већа: Оптужени, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима од дана када сте саопштили Ваше личне податке суду на припремном
рочишту дана 20.09. ове године?
Оптужени Миливоје Батиница: Нема.
Председник већа: Нема никаквих измена?
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Оптужени Миливоје Батиница: Нема.

Председник већа: 2016. године, у праву сте, да ли сте запослени?

Оптужени Миливоје Батиница: Запослен сам преко Агенције. Моја примања
су 27.000,00 динара.
Председник већа: Која Агенција?

Оптужени Миливоје Батиница: За запошљавање у „Телекому“ Србије, као
инжињер телекомуникација.
Председник већа: Значи, запослени сте у „Телекому“ Србије?

Оптужени Миливоје Батиница: У „Телекому“, али нисам за стално запослен,
запослен сам преко Агенције за запошљавање.
Председник већа: Добро, и остварујете месечна примања?

З

Оптужени Миливоје Батиница: Двадесет седам хиљада динара.
Председник већа: Двадесет седам хиљада. Немате никаквих других прихода?

ВР

Оптужени Миливоје Батиница: Немам, има супруга само као медицинска
радница.
Председник већа: Колика супруга остварује примања?

Оптужени Миливоје Батиница: Двадесет седам хиљада.
Председник већа: Исто двадесет седам хиљада?

Са личним подацима као на записнику од 20.09.2016. године, с тим што
додаје, да је запослен преко Агенције у „Телекому“ Србије, је ли тако и остварује
месечна примања у износу од двадесет седам хиљада динара, супруга запослена и
као медицинска сестра остварује месечна примања у износу од двадесет седам
хиљада динара. Немате других измена?
Оптужени Миливоје Батиница: Не.

11
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Александар
Дачевић.
Оптужени Александар Дачевић
Председник већа: Ви сте дали Ваше личне податке пред судом на припремном
рочишту 20.09.2016. године?
Оптужени Александар Дачевић: Да.
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Председник већа: Да ли има неких измена у Вашим личним подацима?
Оптужени Александар Дачевић: Нема.

Председник већа: Реците ми Ви, да ли сте запослени?

Оптужени Александар Дачевић: Да, радим као пекар у приватној пекари
једној.

Председник већа: У приватној, којој приватној пекари?

Оптужени Александар Дачевић: У Панчеву, не знам је ли битно име и
презиме.
Председник већа: Па, можете назив?

Оптужени Александар Дачевић: Зове се пекара „Смиљанић“.

З

Председник већа: „Смиљанић“. Колика примања остварујете, који је износ
Ваших примања?
Оптужени Александар Дачевић: Па, око тридесет пет, тако нешто.

ВР

Председник већа: Око тридесет пет?
Оптужени Александар Дачевић: Није одређено.

Председник већа: Добро, да ли имате још неких извора прихода по неком
другом основу?
Оптужени Александар Дачевић: Супруга ради нешто помало, на пијаци и

тако.

Председник већа: Добро, то је повремени рад?
Оптужени Александар Дачевић: Па, како кад, тако нешто.

Председник већа: Добро, колика примања она остварује, да ли можете да се
изјасните?

12
Оптужени Александар Дачевић: Не знам то тачно, ради на дневницу, тако да
некада има нешто, некада нема и тако.
Председник већа: Оптужени Александар Дачевић, са личним подацима као
на записнику са припремог рочишта од 20.09.2006. године, без измена, с тим што
додаје, да је запослен у пекари „Смиљнић“ у Панчеву и остварује примања у
износу око 35.000,00 динара, да супруга остварује приходе по основу повременог
рада.
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Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Боро Милетић.
Оптужени Боро Милетић

Председник већа: Милетићу, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима од дана када сте последњи пут дали Ваше личне податке пред судом?
Оптужени Боро Милетић: Нема.

Председник већа: Нема никаквих измена. Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Јован Петровић.
Оптужени Јован Петровић

Оптужени Јован Петровић: Поштовање.

Председник већа: Петровићу, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима? Последњи пут сте Ваше личне податке саопштили суду на припремном
рочишту дана 20.09.2016. године.

З

Оптужени Јован Петровић: Има, само у вези запослења.
Председник већа: Реците.

ВР

Оптужени Јован Петровић: Радим преко једне агенције у обезбеђењу
фабричких тако објеката.
Председник већа: У обезбеђењу фабричких?
Оптужени Јован Петровић: Фабрика, да.

Председник већа: Каблова?
Оптужени Јован Петровић: Да, фабрика, фабрика.

Председник већа: Фабрике каблова?

Оптужени Јован Петровић:Да.
Председник већа: Где се налази та фабрика?

13
Оптужени Јован Петровић: У Шимановцима.
Председник већа: Шимановцима?
Оптужени Јован Петровић: Тако је.
Председник већа: Колика примања остварујете?
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Оптужени Јован Петровић: Од 25.-27.000,00 зависно од месеца, од посла и
тако даље.
Председник већа: Оптужени Јован Петровић са личним подацима као на
записнику од 20.09.2016. године, с тим што додаје да је преко Агенције запослен у
Фабрици каблова у Шимановцима и остварује месечна примања у износу од 25.27.000,00 динара. Да ли имате нека примања по неком другом основу?
Оптужени Јован Петровић: Не.

Председник већа: Немате друга примања? Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Јован Петровић: Хвала.

Председник већа: Оптужени Драгомир Паровић.

Оптужени Драгомир Паровић

Председник већа: Паровићу, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима од када сте се последњи пут изјашњваали пред судом?

З

Оптужени Драгомир Паровић: Не.
Председник већа: Нема.

ВР

Оптужени Драгомир Паровић са личним подацима као на записнику од
20.09.2016. године, без измена.
Можете се вратити на Ваше место. И оптужени Видослав Васић.
Оптужени Видослав Васић,

Председник већа: Васићу, да ли има неких измена у Вашим личним подацима?

Оптужени Видослав Васић: Не.
Председник већа: Нема?

Оптужени Видослав Васић, са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта од 20.09.2016. године, без измена.
Можете се вратити на Ваше место.

14

Оптужени Видослав Васић: Хвала.
Председник већа:

11
98

Упозоравају се сви оптужени да пажљиво прате ток главног претреса и да су
дужни да предлоге за извођење доказа изнесу одмах или у најкраћем року по сазнању
да је њихово извођење неопходно. Оптужени се такође упозоравају, да су дужни да
прате упозорење и поуку о правима у поступку и да све што буду изјавили у овом
кривичном поступку, против њих може бити коришћено као доказ. Имају право да
ништа не изјаве, да ускрате одговор на поједина питања, а можете слободно изнети
вашу одбрану, признати или не признати кривицу; имате право да разматрате списе и
разгледате предмете који служе као доказ, да прикупљате доказе у своју одбрану, да се
изјасните о свим чињеницама и доказима који Вас терете и да изнесете све чињенице и
доказе у Вашу корист, да испитујете сведоке оптужбе и да захтевате да се под истим
условима као и сведоци оптужбе, у вашем присуству испитају и сведоци одбране.
Осим ових права, ви сте дужни да се одазовете на сваки позив органа поступка и да
обавестите орган поступка, дакле, овај суд, о промени адресе пребивалишта или
боравишта, односно о намери да промените адресу пребивалишта и боравишта. Да ли
сте разумели ваша права у поступку и упозорења?
Да ли можемо да констатујемо да сте сви разумели ваша права и упозорења
суда?

Оптужени поучени о правима у поступку из члана 68 и 70 и 389 ЗКП изјављују
да су упознати са својим правимаи обавезама из наведених законских прописа.
ИЗЛАГАЊЕ ОПТУЖБЕ у смислу члана 391 ЗКП-а

З

Позивам заменика тужиоца за ратне злочине да прочита оптужницу КТО 2/15 од
21.01.2016. године.
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:

ВР

Поштовани суде, колеге, сви присутни, Тужилаштво за ратне злочине је
21.01.2016. године подигло оптужницу на основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43
став 2 тачка 5. Закона о кривичном поступку и члана 3 и члана 4 Закона о организацији
и надлежности у поступку за ратне злочине, против Милидраговић Недељка,
Голијанин Алексе, Батиница Миливоја, Дачић Александра, Милетић Боре, Петровић
Јована, Паровић Драгомира, Васић Видосава, због постојања основане сумње да су: за
време унутрашњег немеђународног оружаног сукоба на територији Босне и
Херцеговине који се водио у периоду од апарила 1992. до децембра 1995. године
између Војске Републике Српске и Министарства унутрашњих послова Републике
Српске, с једне и Армије Босне и Херцеговине и Министарства унутрашњих послова
БиХ, с друге стране,
окривљени Милидраговић Недељко као командир 2. вода 1. чете Центра за
обуку Јахорина Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова
Републике Српске,

15
окривљени Батиница Миливојe, Дачевић Александар, Милетић Боро,
Петровић Јован и Паровић Драгомир као припадници тог вода,
а окривљени Голијанин Алекса и Васић Видослав као припадници 1. вода
1.чете Центра Јахорина,
кршећи правила међународног права садржана у чл. 3 ст. 1 тач. а) Женевске
конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године и
члан 4 став 1 и став 2 тачка а) и члана 13 став 2 и став 3 Допунског протокола уз
Женевске конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба,

па су тако:
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дана 14. јула 1995.године, унутар, испред и у непосредној околини хангара
земљорадничке задруге у селу Кравица, општина Братунац, Босна и Херцеговина,
према цивилном становништву и лицима која не узимају директно учешће у
непријатељствима, мушкарцима босанских Муслимана,
и то окривљени Милидраговић наређивао припадницима 2.вода, укључујући
окривљене Батиница Миливоја, Дачевић Александра, Милетић Бору, Петровић Јована
и Паровић Драгомира, као и појединим припадницима 1.вода 1.чете Центра Јахорина,
укључујући окривљене Голијанин Алексу и Васић Видослава, да врше и вршио
убиства цивила, а окривљени Голијанин, окривљени Батиница, окривљени Дачевић,
окривљени Милетић, окривљени Паровић, окривљени Петровић и окривљени Васић
вршили убиства цивила, и то као масовне ликвидације више стотина цивила
мушкараца босанских Муслимана,

ВР

З

-у раним јутарњим часовима 14. јула 1995. године, испред хангара Кравица,
након што су се претходне ноћи по наређењу окривљеног Недељка Милидраговића
припадници 2. вода, као и поједини припадници 1. вода 1. чете Центра за обуку
Јахорина који су се за ту прилику ставили под његову команду, распоредили око
просторија хангара у којем је у том тренутку био затворен велики број цивила, као и
након што су други припадници МУП-а Републике Српске, укључујући и НН
припаднике 1. чете Центра Јахорина, почев од 13. јула 1995.године отпочели са
ликвидацијама тих људи, пуцајући у њих кроз отворе хангара из аутоматског
наоружања и убацујући ручне гранате, те на тај начин лишили живота неутврђени број
особа,
Окривљни Милидраговић издао наређење да се изврши и учествовао у
извршењу убиства, а окривљени Голијанин, окривљени Батиница, окривљени Дачевић,
окривљени Милетић, окривљени Петровић, окривљени Паровић и окривљени Васић,
заједно са другим НН припадницима 1. и 2. вода 1. чете Центра Јахорина, поступајући
по том наређењу извршили убиство око стотину преживелих цивила, међу којима је
било и рањених лица,
тако што су их, најпре, окривљени Милидраговић и окривљени Голијанин
позивали да изађу на бетонски плато испред хангара, обећавајући да им се ништа лоше
неће десити, па пошто су ови то и учинили, приморали их под претњом смрћу да певају
четничке песме,
након чега је окривљени Милидраговић наредио присутним припадницима
1.чете Центра Јахорина, међу којима окривљени Голијанин, окривљени Батиница,
окривљени Дачевић, окривљени Милетић, окривљени Петровић, окривљени Паровић и
окривљени Васић да формирају стрељачки строј и заједно с њим стрељају ту групу
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цивила, што су они сви заједно и учинили, рафалним пуцањем из пушкомитраљеза и
аутоматских пушака,
а потом из непосредне близине окривљени Милидраговић пуцајући
појединачним хицима из пиштоља марке „ЦЗ“, окривљени Голијанин из „шкорпиона“,
те окривљени Батиница и окривљени Петровић из аутоматских пушака убили оне који
су давали знаке живота,
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-затим, истог дана, 14-ог јула 1995.године, све до вечерњих часова, испред и око
хангара Земљорадничке задруге Кравица, у више наврата окривљени Милидраговић
издавао наређења да се врше масовна убиства и учествовао у тим убиствима, а
присутни припадници 1.чете Центра Јахорина под његовом командом и по том
наређењу, окривљени Голијанин, окривљени Батиница, окривљени Дачевић,
окривљени Милетић, окривљени Петровић и окривљени Паровић, заједно са другим
НН припадницима 1.чете Центра Јахорина, извршили масовно убиство цивила које су
други НН припадници МУП-а РС и ВРС-а претходно лишили слободе и у аутобусима
и камионима сукцесивно, у више наврата, довозили до хангара и предали њима у власт,
пуцајући из ватреног наоружања и тако извршили убиство више стотина цивила,
па је тако, услед описаних радњи окривљених и других припадника МУП-а
Републике Српске, укључујући и НН припаднике 1.чете Центра Јахорина, лишено
живота најмање хиљаду триста тринаест (1.313) цивила, чији је идентитет до сада
утврђен и посмртни остаци ексхумирани на више локалитета у Босни и Херцеговини и
то: Глогова, Равнице, Хангар Кравица, Зелени Јадар, Залазје, Пусмулићи, Бљечева и
Будак, и то:

ВР

З

1.Абидовић (Рашида) Ибрахим,
2.Абидовић (Шабана) Расим,
3.Авдић (Абида) Есед,
4.Авдић (Авда) Рамиз,
5.Авдић (Адема) Шевко,
6.Авдић (Алије) Абдулах,
7.Авдић (Алије) Дулан,
8.Авдић (Ахма) Мехмедалија,
9.Авдић (Ибрахима) Кадир,
10.Авдић (Ибрахима) Кадрија,
11.Авдић (Исмета) Нусрет,
12.Авдић (Кадрија) Бајазит,
13.Авдић (Мехмеда) Мевлудин,
14.Авдић (Мехмеда) Фахрудин,
15.Авдић (Меха) Омер,
16.Авдић (Мује) Мирсад,
17.Авдић (Рагиба) Фуад,
18.Авдић (Салка) Садик,
19.Авдић (Селима) Мустафа,
20.Авдић (Сулејмана) Сефер,
21.Авдић (Хамеда) Мухамед,
22.Авдић (Хамеда) Салих,
23.Авдић (Хасана) Шевко,
24.Авдић (Џемала) Мирсад,
25.Авдић (Џемала) Рефик,
26.Авдић (Шабана) Салко,
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27.Авдић (Шахина) Мирзет,
28.Агић (Мехмеда) Хамдија,
29.Адемовић (Абида) Самил,
30.Адемовић (Адема) Хамид,
31.Адемовић (Мустафа) Садик,
32.Адемовић (Суље) Месуд,
33.Адемовић (Хамида) Елвир,
34.Адемовић (Хусе) Рамиз,
35.Адемовић (Шевала) Шефик,
36.Ајшић (Синана) Бешир,
37.Ајшић (Ћамила) Исмет,
38.Ајшић (Шећана) Рамо,
39.Акшамовић (Јусуфа) Раиф,
40.Алемић (Хамеда) Хазим,
41.Алибашић (Ћамила) Ћазим,
42.Аливуковић (Исмета) Изет,
43.Алиефендић (Џемала) Бахрудин,
44.Алиспахић (Хамеда) Хамдија,
45.Алић (Авде) Неџиб,
46.Алић (Алије) Мевлудин,
47.Алић (Алије) Фахрудин,
48.Алић (Алије) Шабан,
49.Алић (Атифа) Исмет,
50.Алић (Атифа) Химзо,
51.Алић (Ахма) Мевлудин,
52.Алић (Ибрахима) Вахдет,
53.Алић (Ибрахима) Хајро,
54.Алић (Ибрахима) Хајро,
55.Алић (Исмета) Зајим,
56.Алић (Јусуфа) Сенахид,
57.Алић (Мехмеда) Нурија,
58.Алић (Мује) Хасан,
59.Алић (Мустафе) Мухидин,
60.Алић (Мухарема) Мујо,
61.Алић (Незира) Суад,
62.Алић (Незира) Шефик,
63.Алић (Омера) Хајрудин,
64.Алић (Османа) Ахмет,
65.Алић (Реџепа) Кадрија,
66.Алић (Сенаида) Сенад,
67.Алић (Сумбула) Охран,
68.Алић (Ћамила) Кадрија,
69.Алић (Хајдара) Омер,
70.Алић (Хајрудина) Мујага,
71.Алић (Хајрудина) Реуф,
72.Алић (Хајрулаха) Јасмин,
73.Алић (Хакије) Мујо,
74.Алић (Хасана) Рефик,
75.Алић (Хасиба) Садик,
76.Алић (Химза) Атиф,
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77.Алић (Химза) Сајто,
78.Алић (Хиркије) Шевко,
79.Алић (Хусејина) Авдулах,
80.Алић (Џемала) Амир,
81.Алић (Шемса) Рамо,
82.Алић (Шефика) Рефик,
83.Алихоџић (Идриза) Екрем,
84.Алихоџић (Муниба) Мусадет,
85.Алихоџић (Рамадана) Сенад,
86.Алихоџић (Химзе) Изет,
87.Алишевић (Вехбије) Авдулах,
88.Аљић (Ахма) Нурија,
89.Аљић (Ибрахима) Хариз,
90.Аљић (Расима) Суљо,
91.Аљић (Суља) Џемал,
92.Аљић (Суља) Шевал,
93.Аљић (Хамеда) Ибрахим,
94.Аљкановић (Сафета) Бахрудин,
95.Аљкановић (Сафета) Бехудин,
96.Аљкановић (Шерифа) Сафет,
97.Атановић (Мује) Рамиз,
98.Атановић (Мује) Седин,
99.Атић (Абдурахмана) Фехим,
100.Атић (Атана) Шахман,
101.Атић (Идриза) Хашим,
102.Атић (Сафета) Ибро,
103.Ахметагић (Хусеина) Елвир,
104.Ахметовић (Абдулаха) Мерим,
105.Ахметовић (Авде) Авдулах,
106.Ахметовић (Авдулаха) Кадрија,
107.Ахметовић (Ибрахима) Абдулах,
108.Ахметовић (Ибрахима) Адил,
109.Ахметовић (Кирама) Сенад,
110.Ахметовић (Мехмеда) Далија,
111.Ахметовић (Мехмеда) Мевлид,
112.Ахметовић (Мехмеда) Суљо,
113.Ахметовић (Мује) Зијад,
114.Ахметовић (Мустафе) Шабан,
115.Ахметовић (Рамиза) Суад,
116.Ахметовић (Рама) Самир,
117.Ахметовић (Салиха) Салко,
118.Ахметовић (Смаила) Алија,
119.Ахметовић (Суље) Идриз,
120.Ахметовић (Суље) Шахин,
121.Ахметовић (Хајрудина) Един,
122.Ахметовић (Хусеина) Ислам,
123.Ахмић (Авда) Назиф,
124.Ахмић (Јусуфа) Ахмо,
125.Ахмић (Јусуфа) Сабит,
126.Ахмић (Салка) Азиз,
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127.Ахмић (Сафета) Амир,
128.Бабић (Захида) Хасиб,
129.Бајић (Азема) Земрија,
130.Бајрактаревић (Ибрахима) Бего,
131.Бајрамовић (Рама) Сенад,
132.Бајрамовић (Рама) Шемсо,
133.Балтић (Рашида) Хашим,
134.Башић (Хасана) Хасиб,
135.Бегановић (Вејсила) Вејсудин,
136.Бегановић (Меха) Мерсед,
137.Бегановић (Мустафе) Рамиз,
138.Бегановић (Нурифа) Рамо,
139.Бегановић (Рама) Сенад,
140.Бегановић (Расима) Садик,
141.Бегзадић (Азема) Ален,
142.Бегзадић (Алије) Хајрудин,
143.Бегзадић (Нурифа) Мирсад,
144.Бегзадић (Хајрудина) Елвис,
145.Бегић (Асима) Зикрија,
146.Бегић (Бега) Сабахудин,
147.Бегић (Бега) Шабан,
148.Бегић (Бега) Шефик,
149.Бегић (Емина) Јунуз,
150.Бегић (Исмета) Медин,
151.Бегић (Махмута) Бего,
152.Бегић (Махмута) Есед,
153.Бегић (Махмута) Исмет,
154.Бегић (Меда) Мехмедалија,
155.Бегић (Мехмедалије) Бего,
156.Бегић (Османа) Мујо,
157.Бегић (Рама) Сенад,
158.Бегић (Садифа) Самир,
159.Бегић (Хакије) Семко,
160.Бегић (Шабана) Џевад,
161.Беговић (Ахма) Хусо,
162.Беговић (Мухарема) Сеад,
163.Беговић (Мухарема) Суад,
164.Беговић (Суља) Ибрахим,
165.Беговић (Хабиба) Авдија,
166.Беговић (Хашима) Бавлудин,
167.Бектић (Бекта) Рамо,
168.Бектић (Енеза) Џелил,
169.Бектић (Ибрахима) Решо,
170.Бектић (Ибрахима) Сеад,
171.Бектић (Меха) Мујо,
172.Бектић (Муниба) Бајро,
173.Бектић (Рамиза) Рамо,
174.Бектић (Рамиза) Расим,
175.Бектић (Реџа) Кадрија,
176.Бектић (Сеада) Кирам,
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177.Бектић (Хакије) Зилџија,
178.Бектић (Хамеда) Џемал,
179Бектић (Хусејина) Сејдалија,
180.Бектић (Шабана) Изет,
181.Бектић (Шабана) Насир,
182.Бећировић (Алије) Омер,
183.Бећировић (Алије) Теуфик,
184.Бећировић (Мехмеда) Сакиб,
185.Бећировић (Меха) Омер,
186.Бећировић (Мушана) Рамиз,
187.Бећировић (Салиха) Сафет,
188.Бећић (Рама) Идриз,
189.Бешировић (Бега) Шемсудин,
190.Бешировић (Омера) Бего,
191.Бешић (Муниба) Хамед,
192.Будић (Велија) Охран,
193.Будић (Мехмеда) Сулејман,
194.Бумбуловић (Османа) Нермин,
195.Варнића (Ибра) Менсур,
196.Вејзовић (Алије) Фикрет,
197.Вејзовић (Ибрахима) Садудин,
198.Вејзовић (Меха) Исмет,
199.Вејзовић (Османа) Алија,
200.Велић (Авда) Зејнил,
201.Велић (Велија) Мехо,
202.Врањковина (Ибиша) Шевкет,
203.Врањковина (Рама) Едхем,
204.Габељић (Абдулаха) Мехо,
205.Габељић (Авда) Кемал,
206.Габељић (Аље) Асим,
207.Габељић (Ибра) Незир,
208.Габељић (Касима) Кадир,
209.Габељић (Меха) Абдулах,
210.Габељић (Меха) Салко,
211.Габељић (Незира) Алија,
212.Габељић (Расима) Зиад,
213.Габељић (Расима) Хусо,
214.Габељић (Рашида) Атиф,
215.Габељић (Суље) Авдо,
216.Габељић (Суље) Сулејман,
217.Габељић (Ћамила) Шабан,
218.Габељић (Хашима) Един,
219.Габељић (Хусе) Охран,
220.Габељић (Шевка) Ешеф,
221.Габељић (Шећана) Нусрет,
222.Гараљевић (Јусе) Мехмед,
223.Геровић (Нурифа) Нурија,
224.Гобељић (Аље) Сенад,
225.Гојћиновић (Ахмета) Махмут,
226.Грбић (Рамиза) Сафет,
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227.Гурдић (Ахма) Месуд,
228.Гурдић (Бега) Садик,
229.Гурдић (Мустафе) Јунуз,
230.Гурдић (Мустафе) Хасиб,
231.Гурдић (Шерифа) Енез,
232.Гутић (Алије) Тахир,
233.Гушић (Меха) Мехарис,
234.Гушић (Сарије) Мехо,
235.Даутбашић (Авда) Шаћир,
236.Даутбашић (Кирама) Дамир,
237.Даутбашић (Шаћира) Муриз,
238.Даутовић (Алага) Шефик,
239.Даутовић (Дерво) Осман,
240.Дедић (Велије) Мевлудин,
241.Дедић (Велије) Мустафа,
242.Дедић (Ибрахима) Хамед,
243.Дедић (Меха) Реџо,
244.Дедић (Меха) Шериф,
245.Дедић (Суље) Рамиз,
246.Дедић (Суље) Сулејман,
247.Дедић (Ћамила) Зајим,
248.Дедић (Хамдије) Фадил,
249.Дедић (Шабана) Шаћир,
250.Делалић (Исмета) Садик,
251.Делалић (Исмета) Суљо,
252.Делић (Авда) Мирсад,
253.Делић (Мустафе) Ферид,
254.Делић (Нурије) Исмет,
255.Делић (Нурије) Сафет,
256.Делић (Рама) Сафет,
257.Делић (Селима) Азиз,
258.Делић (Суље) Рамо,
259.Делић (Хамида) Дахмо,
260.Демировић (Хамеда) Алмаз,
261.Демировски (Есада) Имер,
262.Дервишевић (Бекира) Бехрудин,
263.Дервишевић (Бехадила) Бекто,
264.Дервишевић (Идриза) Вахдет,
265.Дервишевић (Рифета) Фахро,
266.Дервишевић (Химзе) Бехадил,
267.Диздаревић (Зулфе) Мехмед,
268.Диздаревић (Зулфе) Сенаид,
269.Диздаревић (Хакије) Мехмедалија,
270.Дубићић (Мехмедалије) Хајрудин,
271.Дугоњић (Ибрахима) Хасика,
272.Дугоњић (Хајрудина) Шефик,
273.Дугоњић (Хасо) Јунуз,
274.Дудић (Јунуза) Мевлид,
275.Дудић (Јунуза) Механ,
276.Дудић (Јусуфа) Смаил,
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277.Дудић (Омера) Азем,
278.Дудић (Омера) Мустафа,
279.Дураковић (Јахије) Емин,
280.Дураковић (Јахије) Емир,
281.Дураковић (Јахије) Хусо,
282.Дураковић (Миралема) Мушан,
283.Дураковић (Миралема) Насер,
284.Дураковић (Мушана) Бајро,
285.Дураковић (Мушана) Миралем,
286.Дураковић (Мушана) Омер,
287.Ђекић (Шабана) Ђанан,
288.Ђелић (Омера) Рамо,
289.Ђиловић (Мехмеда) Мустафа,
290.Ђогаз (Хасана) Медо,
291.Ђогаз (Хасана) Нусрет,
292.Ђозић (Вехбије) Мевлид,
293.Ђозић (Мустафе) Мефаил,
294.Ђозић (Турабије) Едхем,
295.Ђозић (Хусе) Саиб,
296.Ејубовић (Алије) Амир,
297.Ејубовић (Алије) Ејуб,
298.Ејубовић (Ахма) Алија,
299.Ејубовић (Ибрахима) Авдо,
300.Ејубовић (Ибрахима) Самир,
301.Ејубовић (Ибре) Алија,
302.Ејубовић (Ибре) Ибрахим,
303.Ејубовић (Мехмедалије) Мехмед,
304.Ејубовић (Мухаремс) Бехадил,
305.Емкић (Рама) Несиб,
306.Ефендић (Зекира) Бекир,
307.Ефендић (Јунуза) Хамед,
308.Ефендић (Меше) Асим,
309.Ефендић (Решида) Салих,
310.Ефендић (Хусеина) Авдо,
311.Ефендић (Хусеина) Мевлудин,
312.Ждеро (Хамеда) Јусуф,
313.Ждеро (Хамеда) Рашид,
314.Ждеро (Хамеда) Реџо,
315.Жигић (Шабана) Емил,
316.Зејниловић (Зухдије) Ибрахим,
317.Зејниловић (Зухдије) Хидајет,
318.Земуновић (Охрана) Мирсад,
319.Жилић (Омера) Хамид,
320.Зилџић (Мустафе) Зухрија,
321.Зимић (Азема) Сејдалија,
322.Зукић (Ибре) Јусуф,
323.Зукић (Салиха) Рефик,
324.Зухрић (Ејуба) Авдо,
325.Зухрић (Нурка) Незир,
326.Зухрић (Нурка) Нермин,
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327.Ибишевић (Јахије) Ехдин,
328.Ибишевић (Јуса) Јунуз,
329.Ибишевић (Салка) Рамиз,
330.Ибишевић (Салка) Реуф,
331.Ибишевић (Салка) Рифет,
332.Ибишевић (Ћамила) Хајрудин,
333.Ибишевић (Хасана) Махо,
334.Ибишевић (Хасана) Охран,
335.Ибрахимбеговић (Абдурахмана) Исмет,
336.Ибрахимбеговић (Салиха) Рамиз,
337.Ибрахимовић (Абдулаха) Авдија,
338.Ибрахимовић (Адила) Вахдет,
339.Ибрахимовић (Вехбије) Хајдин,
340.Ибрахимовић (Ибре) Мешо,
341.Ибрахимовић (Лутва) Мехмед,
342.Ибрахимовић (Махмута) Суљо,
343.Ибрахимовић (Мујана) Сабир,
344.Ибрахимовић (Мустафе) Мухарем,
345.Ибрахимовић (Мустафе) Рашид,
346.Ибрахимовић (Нурије) Неџад,
347.Ибрахимовић (Нурије) Нурдин,
348.Ибрахимовић (Омера) Џемал,
349.Ибрахимовић (Рама) Хајро,
350.Ибрахимовић (Рама) Шефик,
351.Ибрахимовић (Сакиба) Саиб,
352.Ибрахимовић (Салиха) Смаил,
353.Ибрахимовић (Смаила) Сенад,
354.Ибрахимовић (Суље) Шабан,
355.Ибрахимовић (Хајра) Екрем,
356.Ибрахимовић (Хамида) Ибран,
357.Ибрахимовић (Хашима) Рашид,
358.Ибрахимовић (Шабана) Суљо,
359.Ибрахимовић (Шабана) Хамед,
360.Ибрић (Механа) Рамиз,
361.Ибрић (Механа) Хамед,
362.Ибрић (Меха) Џемал,
363.Ибрић (Рамиза) Нијазија,
364.Ибрић (Рама) Сафет,
365.Ибрић (Сафета) Алмир,
366.Ибрић (Сафета) Мевлид,
367.Измирлић (Хасиба) Хазим,
368.Икановић (Мухарема) Миралем,
369.Имамовић (Османа) Мухамед,
370.Имер (Мустафе) Фарук,
371.Имшировић (Арифа) Омер,
372.Имшировић (Османа) Јасмин,
373.Исаковић (Јусо) Рифет,
374.Исаковић (Мемиш) Суљо,
375.Исаковић (Мустафа) Сабахудин,
376.Исаковић (Незир) Нихад,
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377.Исаковић (Шахин) Фахрудин,
378.Јакубовић (Мујћин) Зикрет,
379.Јакубовић (Хакија) Едхем,
380.Јамаковић (Мујо) Нурко,
381.Јахић (Авдо) Мевлад,
382.Јахић (Адем) Рефик,
383.Јахић (Азем) Нихад,
384.Јахић (Бего) Хамед,
385.Јахић (Изет) Јасмин,
386.Јахић (Нуриф) Нусрет,
387.Јахић (Салко) Ифет,
388.Јахић (Хасан) Азем,
389.Јахић (Хусејин) Неџад,
390.Јашаревић (Алија) Бекир,
391.Јашаревић (Ибро) Ибран,
392.Јашаревић (Мујо) Ибро,
393.Јашаревић (Фејзо) Асим,
394.Јашаревић (Џемил) Дамир,
395.Јохић (Бећо) Рагиб,
396.Југовић (Хурем) Рамо,
397.Јунузовић (Сабит) Омер,
398.Јусић (Алија) Муниб,
399.Јусић (Захир) Рамо,
400.Јусић (Захир) Рифет,
401.Јусић (Јусо) Сулејман,
402.Јусић (Мујо) Муниб,
403.Јусић (Мустафа) Хабиб,
404.Јусић (Реџо) Рамо,
405.Јусић (Салко) Авдо,
406.Јусић (Џемајил) Муриз,
407.Јусић (Џемал) Вахид,
408.Јусуповић (Мујо) Нурија,
409.Јусуповић (Нурија) Јасмин,
410.Јусуфовић (Асим) Мехмед,
411.Јусуфовић (Јусуф) Садик,
412.Јусуфовић (Салко) Мустафа,
413.Јусуфовић (Салћин) Рамиз,
414.Јусуфовић (Салћин) Ћамил,
415.Кабиловић (Аљо) Рамо,
416.Кабиловић (Зајим) Решид,
417.Кабиловић (Мустафа) Ибро,
418.Кабиловић (Омер) Аљо,
419.Кавазбашић (Хусејин) Мирсад,
420.Кадрић (Адил) Сеад,
421.Кадрић (Азиз) Вахдет,
422.Кадрић (Алија) Ахмо,
423.Кадрић (Ахмо) Дахмо,
424.Кадрић (Ибро) Кахриман,
425.Кадрић (Јусо) Јусуф,
426.Кадрић (Кадрија) Севад,
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427.Кадрић (Медо) Мехмед,
428.Кадрић (Садо) Кадрија,
429.Кадрић (Суљо) Кадрија,
430.Кадрић (Хајро) Рамо,
431.Кадрић (Хасан) Суљо,
432.Кајић (Исмет) Изет,
433.Кајић (Рамо) Химзо,
434.Калић (Салко) Хабиб,
435.Каљевић (Рифет) Мехо,
436.Каменића (Шабан) Хајрудин,
437.Канџетовић (Бекто) Бехаија,
438.Канџетовић (Бекто) Џемал,
439.Канџетовић (Заим) Хамед,
440.Капетановић (Хасан) Хамдо,
441.Капиџић (Ибрахим) Кадрија,
442.Капиџић (Идриз) Мујо,
443.Кардашевић (Рамо) Механ,
444.Кардашевић (Рамо) Муниб,
445.Кардашевић (Хусеин) Хасан,
446.Карић (Изо) Селведин,
447.Карић (Рамиз) Нурдин,
448.Карић (Џемал) Един,
449.Кахрић (Алија) Адем,
450.Кахрић (Хусо) Сабрија,
451.Кешмер (Расим) Мујо,
452.Киверић (Есед) Шукрија,
453.Киверић (Исмет) Хасан,
454.Кланчевић (Едхем) Неџад,
455.Клемпић (Авдо) Мујо,
456.Клемпић (Едхем) Кадрија,
457.Клемпић (Мехмед) Мустафа,
458.Клемпић (Мујо) Сабит,
459.Клемпић (Мустафа) Мехмед,
460.Клемпић (Синан) Муло,
461.Клемпић (Шабан) Хусеин,
462.Ковачевић (Хасан) Мехом
463.Ковачевић (Хусеин) Адмир,
464.Коркутовић (Мурат) Есед,
465.Которић (Авдо) Абдулах,
466.Кошпић (Хусо) Расим,
467.Кремић (Асим) Адил,
468.Кремић (Охран) Мујо,
469.Крџић (Авдо) Реџо,
470.Крџић (Бекто) Дахмо,
471.Крџић (Ејуб) Вехбија,
472.Крџић (Идриз) Зијамин,
473.Крџић (Незир) Ибро,
474.Крџић (Омер) Рифет,
475.Крџић (Омер) Сабит,
476.Крџић (Осман) Назиф,
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477.Крџић (Хамид) Муниб,
478.Куртић (Бећир) Рифет,
479.Куртић (Механ) Садик,
480.Куртић (Мустафа) Рамо,
481.Лејлић (Мујо) Фикрет,
482.Лемеш (Алија) Азиз,
483.Лемеш (Зухдија) Муриз,
484.Лемеш (Назиф) Нихад,
485.Лењинаћ (Алија) Решид,
486.Лењинаћ (Хусо) Хазим,
487.Лолић (Омер) Рамиз,
488.Лолић (Рамиз) Азем,
489.Лолић (Рамиз) Омер,
490.Лолић (Рамиз) Сабахудин,
491.Љесковића (Бедрија) Амир,
492.Љесковића (Махмут) Бедрија,
493.Љесковића (Хусо) Бахрија,
494.Малагић (Назиф) Незир,
495.Малагић (Омер) Охран,
496.Малагић (Охран) Изудин,
497.Малагић (Рамиз) Мухамед,
498.Малагић (Рамо) Мехо,
499.Малагић (Рамо) Нуриф,
500.Малагић (Селим) Реџо,
501.Малагић (Хамед) Хаџо,
502.Малагић (Хилмо) Хајро,
503.Малатић (Салко) Елвир,
504.Малатић (Салко) Енвер,
505.Малић (Алија) Шабан,
506.Малић (Хакија) Ахмо,
507.Малкић (Бајро) Енвер,
508.Малкић (Бехаија) Бехудин,
509.Малкић (Бехаија) Решид,
510.Малкић (Исмет) Мевлудин,
511.Малкић (Исмет) Хајрудин,
512.Малкић (Селмо) Хилмо,
513.Маловић (Емин) Рифет.

Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић:

514.Маљишевић (Суљо) Салко
515.Манџић (Ахмет) Емир
516.Манџић (Ахмет) Енес
517.Манџић (Рамо) Самир
518.Махмутовић (Бајро) Бесим
519.Махмутовић (Имшир) Омер
520.Махмутовић (Махмут) Ђемила
521.Махмутовић (Омер) Зејнил
522.Махмутовић (Сенахид) Вахид
523.Машић (Ибрахим) Суљо
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524.Машић (Мустафа) Мујо
525.Машић (Мустафа) Садија
526.Машић (Салих) Садик
527.Машић (Суљо) Ибрахим
528.Машић (Хајро) Сеид
529.Машић (Хајро) Хајдин
530.Меканић (Јунуз) Мустафа
531.Меканић (Мустафа) Јунуз
532.Меканић (Салих) Салим
533.Мемић (Авдурахман) Халил
534.Мемић (Ахмет) Сакиб
535.Мемић (Идриз) Мефајил
536.Мемић (Расим) Адил
537.Мемић (Сулејман) Нуриф
538.Мемишевић (Мехмед) Хајрудин
539.Мемишевић (Нурија) Шаћир
540.Мемишевић (Рамо) Муниб
541.Мемишевић (Хамед) Јусуф
542.Мемишевић (Хусо) Адил
543.Мерајић (Ибрахим) Шабан
544.Мерџић (Ибрахим) Салих
545.Мерџић (Омер) Енвер
546.Механовић (Алага) Мирсад
547.Механовић (Осман) Хасан
548.Мехиновић (Незир) Азмир
549.Мехиновић (Ферид) Рамо
550.Мехиновић (Хакија) Фадил
551.Мехић (Алија) Хедиб
552.Мехић (Ахмет) Хусеин
553.Мехић (Ибрахим) Мехо
554.Мехић (Мехо) Ибрахим
555.Мехић (Омер) Механ
556.Мехић (Решо) Решад
557.Мехић (Суљо) Расим
558.Мехић (Хусеин) Бајазит
559.Мехић (Хусеин) Ениз
560.Мехић (Шабан) Јусуф
561.Мехић (Шевко) Ахмо
562.Мехмедовић (Абдулах) Алмедин
563.Мехмедовић (Абдулах) Мевлудин
564.Мехмедовић (Авдурахман) Хашим
565.Мехмедовић (Адем) Адил
566.Мехмедовић (Алмо) Мирсад
567.Мехмедовић (Алмо) Садик
568.Мехмедовић (Заим) Омер
569.Мехмедовић (Ибро) Зулфо
570.Мехмедовић (Ибро) Фахрудин
571.Мехмедовић (Ибро) Хасан
572.Мехмедовић (Изет) Азем
573.Мехмедовић (Исмет) Салих
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574.Мехмедовић (Исмет) Фикрет
575.Мехмедовић (Мехмед) Ибро
576.Мехмедовић (Мујо) Мехмедалија
577.Мехмедовић (Осман) Мехмед
578.Мехмедовић (Осман) Осмо
579.Мехмедовић (Осман) Хусејин
580.Мехмедовић (Осман) Шабан
581.Мехмедовић (Расим) Рагиб
582.Мехмедовић (Рахман) Мехмед
583.Мехмедовић (Рахман) Неџиб
584.Мехмедовић (Рахман) Рамиз
585.Мехмедовић (Садик) Сеад
586.Мехмедовић (Сулејман) Ибро
587.Мехмедовић (Суљо) Алија
588.Мехмедовић (Ћамил) Мирсад
589.Мехмедовић (Хајрудин) Сеад
590.Мехмедовић (Хасан) Мехо
591.Мехмедовић (Хусо) Шевко
592.Мехмедовић (Шабан) Мујо
593.Мехмедовић (Шаћир) Мустафа
594.Мехмедовић (Шаћир) Шабан
595.Мехољић (Хусејн) Сакиб
596.Мешановић (Абдулах) Мујо
597.Мешановић (Зулфер) Азем
598.Мешановић (Зулфо) Мевлудин
599.Мешановић (Ибрахим) Незир
600.Мешановић (Мехо) Зулфо
601.Мешановић (Незир) Назиф
602.Мешановић (Омер) Алија
603.Мешановић (Рагиб) Јусо
604.Мешановић (Хасо) Хакија
605.Митић (Шевко) Суад
606.Мујановић (Селман) Шећан
607.Мујановић (Хасан) Бајро
608.Мујић (Абид) Захид
609.Мујић (Алија) Аљо
610.Мујић (Едхем) Сакиб
611.Мујић (Есед) Сејад
612.Мујић (Идриз) Азем
613.Мујић (Идриз) Сеад
614.Мујић (Касим) Амир
615.Мујић (Миралем) Ибро
616.Мујић (Миралем) Нусрет
617.Мујић (Мурадиф) Кирам
618.Мујић (Рамиз) Екрем
619.Мујић (Рамиз) Неџиб
620.Мујић (Рамо) Велид
621.Мујић (Рамо) Мешан
622.Мујић (Расим) Миралем
623.Мујић (Халид) Семир

29

ВР

З

11
98

624.Мујић (Хасан) Селим
625.Мујић (Химзо) Рифет
626.Мујић (Шабан) Реџеп
627.Мујић (Шабан) Решад
628.Мујкановић (Ибро) Есад
629.Мујкановић (Идриз) Сенад
630.Мујкановић (Охран) Хусо
631.Мујкић (Аљо) Мехмедалија
632.Мујкић (Зухдија) Бего
633.Мујкић (Зухдија) Зухријет
634.Мујкић (Зухдија) Осман
635.Мујкић (Мехмед) Мехмедалија
636.Мујкић (Осман) Мухамед
637.Мујкић (Рамо) Енез
638.Мујкић (Рамо) Зијад
639.Мујкић (Рамо) Мехмед
640.Мујкић (Рамо) Хамед
641.Мујчиновић (Азем) Алија
642.Мујчиновић (Азем) Кемо
643.Мујчиновић (Алија) Кадрија
644.Мујчиновић (Алија) Сакиб
645.Мујчиновић (Мујо) Авдулах
646.Мујчиновић (Мујо) Ејуб
647.Мујчиновић (Омер) Рамиз
648.Мујчиновић (Хашим) Пашага
649.Мујчиновић (Хусеин) Елвир
650.Мулалић (Салћин) Сакиб
651.Мулалић (Шефик) Мехо
652.Муминовић (Адем) Исмет
653.Муминовић (Азем) Мирсад
654.уминовић (Ахмо) Азиз
655.Муминовић (Ибро) Неџад
656.Муминовић (Јусо) Нијаз
657.Муминовић (Мехмед) Мујо
658.Муминовић (Мехмед) Мустафа
659.Муминовић (Мехмед) Мухамед
660.Муминовић (Муниб) Мерсад
661.Муминовић (Муниб) Мерсадин
662.Муминовић (Реџо) Зајим
663.Муминовић (Салих) Сеад
664.Муминовић (Фадил) Мустафа
665.Муминовић (Хасан) Јусо
666.Муминовић (Хасан) Муниб
667.Муминовић (Хусеин) Изет
668.Муминовић (Хусеин) Муниб
669.Муминовић (Џемал) Рамиз
670.Муратовић (Мехмед) Незир
671.Муратовић (Мујко) Ислам
672.Муратовић (Нуриф) Ибрахим
673.Муратхоџић (Неџиб) Мунезир
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674.Муратхоџић (Неџиб) Мурат
675.Муратхоџић (Омер) Мехмед
676.Мусић (Демир) Бего
677.Мусић (Едхем) Хамдија
678.Мусић (Ибрахим) Абид
679.Мусић (Ибрахим) Ибро
680.Мусић (Мустафа) Осман
681.Мусић (Осман) Мухамед
682.Мусић (Хајро) Кадрија
683.Мусић (Хакија) Мустафа
684.Мусић (Хакија) Рагиб
685.Мустабашић (Смајил) Самир
686.Мустафић (Адил) Амир
687.Мустафић (Емин) Авдо
688.Мустафић (Идриз) Бего
689.Мустафић (Идриз) Сејдалија
690.Мустафић (Менсур) Бехахудин
691.Мустафић (Мехмедалија) Менсур
692.Мустафић (Мустафа) Хамед
693.Мустафић (Нурија) Сеад
694.Мустафић (Омер) Сенад
695.Мустафић (Охран) Мехмедалија
696.Мустафић (Решид) Есед
697.Мустафић (Салих) Шефкет
698.Мустафић (Салкан) Шабан
699.Мустафић (Салко) Емин
700.Мустафић (Сејдалија) Азмир
701.Мустафић (Сејдалија) Факир
702.Мустафић (Сејдалија) Фарук
703.Мустафић (Ћазим) Нусрет
704.Мустафић (Хакија) Сејдалија
705.Мустафић (Хасан) Ибрахим
706.Мустафић (Шабан) Мухамед
707.Мустафић (Шемсо) Сенахид
708.Мустафић (Шефик) Вахид
709.Мухаремовић (Охран) Абдулах
710.Мухаремовић (Шабан) Реуф
711.Мухић (Асим) Хајрудин
712.Мухић (Ахмет) Хидајет
713.Мухић (Бекто) Сумбул
714.Мухић (Сумбул) Сабахудин
715.Мухић (Фејзо) Кирам
716.Мухић (Хашим) Бекто
717.Мушкић (Џемал) Мирсад
718.Нукић (Алија) Сејдалија
719.Нукић (Асим) Шемсудин
720.Нукић (Даут) Хазим
721.Нукић (Ибран) Јусуф
722.Нукић (Мујо) Ибран
723.Нукић (Охран) Јусуф
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724.Нукић (Рамо) Исмет
725.Нукић (Хасан) Шукрија
726.Нукић (Хиркија) Сакиб
727.Нумановић (Хамид) Вахид
728.Нумановић (Хусо) Едхем
729.Нухановић (Абдурахман) Сенахид
730.Нухановић (Асим) Есад
731.Нухановић (Асим) Сенад
732.Окановић (Мустафа) Шабан
733.Омеровић (Абид) Рамиз
734.Омеровић (Адем) Хасан
735.Омеровић (Адил) Мехо
736.Омеровић (Алија) Ахмет
737.Омеровић (Ахмет) Рамо
738.Омеровић (Ахмет) Хусреф
739.Омеровић (Бајро) Сенаид
740.Омеровић (Бехадил) Адил
741.Омеровић (Ðемаил) Сенад
742.Омеровић (Јашар) Екрем
743.Омеровић (Јунуз) Ибрахим
744.Омеровић (Јунуз) Суљо
745.Омеровић (Кадрија) Хасан
746.Омеровић (Мехмед) Алија
747.Омеровић (Мехмед) Екрија
748.Омеровић (Мехмед) Суљо
749.Омеровић (Мешан) Мехмед
750.Омеровић (Муло) Менсур
751.Омеровић (Мурат) Незир
752.Омеровић (Мустафа) Саид
753.Омеровић (Назиф) Рамиз
754.Омеровић (Нурко) Муса
755.Омеровић (Рамо) Алија
756.Омеровић (Расим) Хајрудин
757.Омеровић (Рифет) Изет
758.Омеровић (Сабит) Садик
759.Омеровић (Салих) Муниб
760.Омеровић (Суљо) Салих
761.Омеровић (Фехо) Фехим
762.Омеровић (Хабиб) Азмир
763.Омеровић (Хасан) Шахман
764.Омеровић (Шабан) Мујо
765.Омић (Алага) Осман
766.Омић (Нурија) Азиз
767.Омић (Осман) Алага
768.Ордагић (Ибрахим) Ибро
769.Орић (Абид) Амир
770.Орић (Абид) Самир
771.Орић (Абид) Сезан
772.Орић (Идриз) Хајрудин
773.Орић (Омер) Авдија
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774.Орић (Омер) Авдо
775.Орић (Расим) Муниб
776.Орић (Сулејман) Омер
777.Орић (Хасан) Рамиз
778.Орић (Хасан) Шахин
779.Орловић (Сулејман) Муваз
780.Орловић (Шахин) Шабан
781.Османовић (Алија) Муниб
782.Османовић (Алија) Хакија
783.Османовић (Атиф) Јунуз
784.Османовић (Бего) Мухамед
785.Османовић (Есед) Сеад
786.Османовић (Есед) Хамдија
787.Османовић (Ибро) Един
788.Османовић (Ибро) Хасиб
789.Османовић (Идриз) Мевлудин
790.Османовић (Исмет) Расим
791.Османовић (Јусуф) Мевлид
792.Османовић (Кемал) Халид
793.Османовић (Махмут) Мехо
794.Османовић (Мехмед) Шефкија
795.Османовић (Муниб) Елвис
796.Османовић (Мустафа) Елвир
797.Османовић (Незир) Вахдет
798.Османовић (Нурија) Мевлудин
799.Османовић (Омер) Медин
800.Османовић (Омер) Рамо
801.Османовић (Рамиз) Нијад
802. Османовић (Рамо) Рамиз
803. Османовић (Салко) Рашид
804. Османовић (Сафет) Мехмедалија
805. Османовић (Смајл) Ибрахим
806. Османовић (Сулејман) Абдулах
807. Османовић (Хајро) Сабит
808. Османовић (Хајрудин) Рамо
809. Османовић (Хамед) Хамид
810. Османовић (Хасиб) Ремзија
811. Османовић (Шевко) Сенаид
812. Палић (Ибро) Исмет
813. Палић (Хајрудин) Суно
814. Пашалић (Смајо) Сајто
815. Пашић (Ибрахим) Гадафи
816. Пашић (Мујо) Муамер
817. Пашић (Мујо) Мухамед
818. Петинић (Узеир) Нуриф
819. Пехратовић (Јусуф) Мирзет
820. Пехратовић (Суљо) Мухарем
821. Пилав (Исмаил) Сенад
822. Пиргић (Смаил) Суљо
823. Пирић (Галиб) Селим
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Пирић (Хајрудин) Салим
Питаревић (Асим) Мевлудин
Питаревић (Асим) Омер
Питаревић (Бајро) Идриз
Питаревић (Бекто) Омер
Питаревић (Мемиш) Ермин
Питаревић (Мујо) Азиз
Питаревић (Мујо) Муниб
Питаревић (Хусо) Елведин
Повлакић (Омер) Халил
Поробић (Назиф) Фуад
Поробић (Рамо) Адил
Пудиловић (Ахмо) Абдулах
Пурковић (Шемсо) Адмир
Рамић (Адем) Хазим
Рамић (Бего) Ибро
Рамић (Едхем) Салко
Рамић (Ибро) Хусејин
Рамић (Мустафа) Абид
Рамић (Незир) Назиф
Рамић (Незир) Сеад
Рамић (Осман) Рамо
Рамић (Рамо) Ибрахим
Рамић (Рамо) Фадил
Рамић (Рамо) Шемсудин
Рамић (Селим) Осман
Рамић (Хусејин) Дамир
Рамић (Шемсо) Зафир
Рамћевић (Хусеин) Ибрахим
Рахмић (Рахмо) Енвер
Рахмић (Суљо) Мефаил
Рахмић (Шабан) Неџиб
Реџић (Исмет) Салко
Риђић (Абдурахман) Алија
Риђић (Адем) Адил
Риђић (Адил) Осман
Риђић (Раиф) Хусеин
Ризвановић (Бего) Бехадил
Ризвановић (Шаћир) Мирзет
Ризвановић (Шаћир) Нијаз
Ризвановић (Шећо) Мехо
Риџић (Муса) Хајрудин
Салић (Рамиз) Хасан
Салиховић (Шећан) Хусо
Салиховић (Абид) Хамид
Салиховић (Алија) Сенад
Салиховић (Ахмет) Мујо
Салиховић (Ахмет) Рамо
Салиховић (Ахмо) Ахмет
Салиховић (Ахмо) Јасмин
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Салиховић (Даут) Осман
Салиховић (Едхем) Рамо
Салиховић (Заим) Јасмин
Салиховић (Заим) Хусо
Салиховић (Јусуф) Зулфо
Салиховић (Кемал) Мерсад
Салиховић (Кемал) Ризах
Салиховић (Механ) Авдија
Салиховић (Мехмед) Авдо
Салиховић (Мехмедалија) Сејдалија
Салиховић (Мујо) Азиз
Салиховић (Мујо) Хајрудин
Салиховић (Мурат) Мехмедалија
Салиховић (Мурат) Мујо
Салиховић (Мурат) Рамо
Салиховић (Мухаз) Ениз
Салиховић (Мухаз) Муриз
Салиховић (Мухарем) Нијаз
Салиховић (Незир) Вахдет
Салиховић (Незир) Сафет
Салиховић (Омер) Расим
Салиховић (Рамо) Есад
Салиховић (Реџеп) Решид
Салиховић (Решо) Џевад
Салиховић (Салих) Мухаз
Салиховић (Салих) Рамо
Салиховић (Салћин) Салих
Салиховић (Сафет) Фахро
Салиховић (Суљо) Сенахид
Салиховић (Хасан) Ермин
Салиховић (Шахин) Сулејман
Салиховић (Шевко) Џевад
Салкић (Абдулах) Аднан
Салкић (Авдо) Абдулах
Салкић (Алија) Екрем
Салкић (Алија) Садик
Салкић (Алија) Хусеин
Салкић (Алија) Шећан
Салкић (Ибрахим) Сакиб
Салкић (Мехмед) Авдурахман
Салкић (Мехмед) Себиб
Салкић (Мехмед) Шевал
Салкић (Мухарем) Салих
Салкић (Осмо) Низам
Салкић (Рамиз) Ахмо
Салкић (Садик) Саиб
Салкић (Сулејман) Асим
Салкић (Хакија) Незир
Салкић (Хакија) Седин
Салкић (Хусо) Решид
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Салкић (Шабан) Сенад
Салкић (Шабан) Џевад
Салћиновић (Јусуф) Веказ
Санџић (Лутво) Јусуф
Саћевић (Мехмед) Есад
Сејдиновић (Јунуз) Несиб
Сејфић (Хасан) Азир
Селимовић (Абаз) Омер
Селимовић (Абдулах) Вејсил
Селимовић (Авдо) Јусо
Селимовић (Авдо) Мирзет
Селимовић (Ахмо) Смаил
Селимовић (Дедо) Бајро
Селимовић (Енез) Ениз
Селимовић (Идриз) Азиз
Селимовић (Јусуф) Сакиб
Селимовић (Мурат) Решид
Селимовић (Ризво) Идриз
Селимовић (Ризво) Изет
Селимовић (Салкан) Јусуф
Селимовић (Сејдалија) Сејфудин
Селимовић (Турабија) Дамир
Селимовић (Узеир) Асим
Селимовић (Хакија) Сеад
Селимовић (Хасан) Елвир
Селимовић (Хасиб) Мурат
Селимовић (Хаџо) Муриз
Синановић (Ибрахим) Алија
Синановић (Рамо) Шећан
Синановић (Рахман) Муриз
Синановић (Сафет) Зијад
Сирућић (Лутво) Неџад
Сирућић (Мехмед) Фарук
Скелеџић (Шахбаз) Мирсад
Скелеџић (Шахбаз) Суад
Смаиловић (Хамид) Хасан
Смајиловић (Шабан) Шахман
Смајић (Атиф) Фикрет
Смајић (Јусо) Рагиб
Смајић (Јусуф) Мирсад
Смајић (Механ) Муниб
Смајић (Назиф) Махмут
Смајић (Реџо) Захир
Смајић (Салих) Јунуз
Смајић (Салих) Сејдулах
Смајић (Салко) Хасиб
Смајић (Салћин) Самир
Смајић (Сејдулах) Ризо
Смајић (Хамид) Ћамил
Смајић (Хусеин) Џевдет
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Смајкић (Суљо) Салих
Смајлагић (Мустафа) Енез
Смајловић (Абид) Мешан
Смајловић (Абид) Халид
Смајловић (Асим) Менсур
Смајловић (Атиф) Мустафа
Смајловић (Атиф) Сенахид
Смајловић (Исмет) Нусрет
Смајловић (Јусуф) Ахмо
Смајловић (Јусуф) Хабиб
Смајловић (Механ) Алија
Смајловић (Мехмедалија) Неџад
Смајловић (Рамиз) Самир
Смајловић (Рамо) Мерсид
Смајловић (Салко) Исмет
Смајловић (Салко) Шабанија
Смајловић (Смајо) Абид
Смајловић (Смајо) Атиф
Смајловић (Смајо) Севдет
Смајловић (Шабан) Ибрахим
Смајловић (Шевко) Ибрахим
Спахић (Абдулах) Мустафа
Спахић (Абдулах) Нијаз
Субашић (Бајро) Хамзалија
Субашић (Ибрахим) Сафет
Субашић (Мухамед) Месуд
Субашић (Хилмо) Нермин
Сулејмановић (Абид) Ризо
Сулејмановић (Адил) Кемал
Сулејмановић (Азем) Недим
Сулејмановић (Алага) Нусрет
Сулејмановић (Аљо) Незир
Сулејмановић (Изет) Мирзет
Сулејмановић (Јакуб) Мухамед
Сулејмановић (Салкан) Кадрија
Сулејмановић (Селман) Есад
Сулејмановић (Суљкан) Авдулах
Сулејмановић (Хусеин) Илијаз
Сулејмановић (Хусеин) Сејдалија
Сулејмановић (Шевко) Азем
Суљагић (Демир) Мехмед
Суљановић (Осман) Нијазија
Суљановић (Хасан) Осман
Суљић (Абдулах) Бидо
Суљић (Авдо) Реџо
Суљић (Авдо) Хасан
Суљић (Алија) Кемо
Суљић (Бајро) Касим
Суљић (Бекир) Мујо
Суљић (Бекто) Алија

ВР

З

974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.

37

11
98

Суљић (Бидо) Алмир
Суљић (Заим) Есед
Суљић (Заим) Мехо
Суљић (Јакуб) Несиб
Суљић (Јусуф) Саиб
Суљић (Механ) Јусуф
Суљић (Мехмед) Вахдет
Суљић (Мустафа) Мевлудин
Суљић (Омер) Адил
Суљић (Рамиз) Мехмед
Суљић (Реџо) Ешеф
Суљић (Салко) Бекто
Суљић (Салко) Хасан
Суљић (Салко) Хусејин
Суљић (Сулејман) Хамдија
Суљић (Суљо) Рамиз
Суљић (Ћамил) Амил
Суљић (Хајро) Изет
Суљић (Хајро) Нусрет
Суљић (Хајро) Решид
Суљић (Хајрудин) Мирсад
Суљић (Хасан) Селмо
Суљић (Хасан) Хајрудин
Суљић (Хусејин) Кемал
Суљић (Џемаил) Суад
Суљић (Шабан) Мевлудин
Суљкановић (Аљо) Исмет
Сушић (Абид) Хамид
Табаковић (Асим) Абдулах
Табаковић (Ибрахим) Елвир
Табаковић (Нурија) Ибрахим
Табаковић (Рамиз) Хазим
Табаковић (Рамиз) Хариз
Табаковић (Рамо) Рамиз
Табаковић (Химзо) Изо
Таинџић (Исмет) Муниб
Таловић (Мухарем) Мустафа
Тихић (Енес) Јахија
Тихић (Мујо) Ахмо
Тихић (Мујо) Џемо
Тихић (Реиф) Ахмо
Тихић (Реиф) Шукрија
Турковић (Хурем) Хашим
Турсуновић (Алија) Шахин
Турсуновић (Рамиз) Муриз
Турсуновић (Шахин) Сенад
Ћеримовић (Мумин) Фадил
Увалић (Осман) Менсур
Узуновић (Амил) Дахмо
Узуновић (Атиф) Амил,

ВР

З

1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
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Узуновић (Халид) Едхем
Фејзић (Незир) Несиб
Фејзић (Нуриф) Нурија
Фејзић (Фејзо) Сафет
Ферхатбеговић (Омер) Хилмо
Ферхатовић (Рахман) Рамо
Фехрић (Шефо) Реџо
Хајдаревић (Зејнил) Азмир
Хајдаревић (Јунуз) Сабајет
Хајдаревић (Сабит) Амир
Хајдаревић (Суљо) Омер
Хакић (Рамиз) Хајро
Хакић (Хајро) Нурдин
Халиловић (Адем) Заим
Халиловић (Алија) Ферид
Халиловић (Асим) Едхем
Халиловић (Ахмет) Џемал
Халиловић (Бајро) Сеад
Халиловић (Зајко) Сакиб
Халиловић (Ибришим) Осман
Халиловић (Механ) Ибришим
Халиловић (Мехмед) Сејдалија
Халиловић (Муниб) Зулфо
Халиловић (Муниб) Хакија
Халиловић (Муниб) Хамед
Халиловић (Мустафа) Рамиз
Халиловић (Нурија) Енвер
Халиловић (Омер) Ахмет
Халиловић (Осман) Мевлудин
Халиловић (Осман) Салим
Халиловић (Осман) Салко
Халиловић (Салко) Сајиб
Халиловић (Хамед) Зијад
Халиловић (Хасан) Хамед
Халиловић (Хусеин) Сенахид
Халиловић (Хусо) Нусрет
Халиловић (Џемал) Ислам
Халиловић (Џемал) Џемир
Халиловић (Шабан) Хајро
Хамзабеговић (Абдурахман) Ибро
Хамидовић (Мујо) Сејдалија
Ханић (Омер) Мехо
Ханић (Салко) Реџеп
Ханџић (Алија) Абид
Харбаш (Аљо) Шемсо
Харбаш (Бајро) Хазим
Харбаш (Идриз) Енес
Хасанковић (Заим) Азиз
Хасановић (Авдо) Исмет
Хасановић (Авдо) Нусрет

ВР

З

1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
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Хасановић (Адем) Абдукадир
Хасановић (Алија) Осман
Хасановић (Амил) Алага
Хасановић (Ахмет) Хамдија
Хасановић (Ахмо) Шабан
Хасановић (Бајро) Муниб
Хасановић (Бего) Асим
Хасановић (Бего) Сефедин
Хасановић (Вехбија) Фикрет
Хасановић (Емин) Џемо
Хасановић (Захир) Ибиш
Хасановић (Зејнил) Енвер
Хасановић (Зухдо) Бехрудин
Хасановић (Ибиш) Бењамил
Хасановић (Ибрахим) Мевлудин
Хасановић (Ибрахим) Муниб
Хасановић (Исмет) Јусуф
Хасановић (Мехо) Сенахид
Хасановић (Мехо) Смајил
Хасановић (Мехо) Хасан
Хасановић (Мујо) Муриз
Хасановић (Мујо) Салих
Хасановић (Мушан) Сенад
Хасановић (Неџиб) Решо
Хасановић (Нусрет) Нијаз
Хасановић (Расим) Реџо
Хасановић (Расим) Џемал
Хасановић (Решид) Сефер
Хасановић (Сафет) Шабан
Хасановић (Сејфо) Хајро
Хасановић (Селман) Шабан
Хасановић (Сулејман) Сенаид
Хасановић (Хајдин) Еснеф
Хасановић (Хамед) Мухамед
Хасановић (Хасиб) Сеад
Хасановић (Хусејин) Сенахид
Хасановић (Хусо) Сеад
Хасановић (Хусо) Селман
Хасановић (Шабан) Неџиб
Хасановић (Шевко) Шевал
Хасановић (Шевко) Шефик
Хасић (Авдо) Ахмо
Хасић (Алија) Незир
Хасић (Алија) Неџиб
Хасић (Заим) Нурија
Хасић (Идриз) Неврес
Хасић (Јусуф) Мухамед
Хасић (Мехмед) Зијад
Хасић (Мехмед) Џевад
Хасић (Шабан) Мехмед

ВР

З

1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
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Хаскић (Асим) Џемаил
Хафизовић (Ејуб) Мухамед
Хафизовић (Ејуб) Сеад
Хафизовић (Мустафа) Ибрахим
Хафизовић (Рашид) Авдо
Хафизовић (Сеад) Сејмо
Хафизовић (Таиб) Џемаил
Хафизовић (Џемаил) Џевад
Хаџић (Џемал) Џемаил
Хаџић (Шахин) Шахбаз
Хећо (Осман) Мухамед
Хиркић (Даут) Енис
Хиркић (Осман) Расим
Хиркић (Халид) Берис
Хотић (Хасан) Насер
Хоџић (Абид) Хамдија
Хоџић (Емин) Фехим
Хоџић (Исмет) Седиф
Хоџић (Јусо) Ибрахим
Хоџић (Јусо) Хусо
Хоџић (Мехмед) Неџад
Хоџић (Мехо) Мехмед
Хоџић (Мешан) Вахидин
Хоџић (Муниб) Сабахудин
Хоџић (Мустафа) Хамид
Хоџић (Салко) Сејфо
Хоџић (Салћин) Шефик
Хоџић (Суљо) Фикрет
Хоџић (Химзо) Мујо
Хоџић (Хусо) Малага
Хрњић (Незир) Исад
Хрустановић (Дахмо) Атиф
Хрустановић (Исмет) Рифет
Хрустановић (Мустафа) Един
Хрустановић (Хасан) Дахмо
Хрустановић (Хусо) Ешеф
Хрустић (Захид) Неџиб
Хрустић (Ибрахим) Сеад
Хрустић (Омер) Пашан
Хукић (Бајро) Бахрија
Хукић (Бајро) Мунир
Хукић (Гајибија) Едхем
Хукић (Едхем) Гајибија
Хукић (Зухрија) Сидик
Хукић (Ибрахим) Шабан
Хукић (Идриз) Тахир
Хукић (Ремзија) Мирзет
Хукић (Хајрудин) Бајазит
Хукић (Хуко) Мехмедалија
Хукић (Хусеин) Ахмет

ВР

З

1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
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Хукић (Шабанија) Мевлудин
Хуремовић (Есед) Изет
Хуремовић (Есед) Осман
Хуремовић (Мехмед) Хасиб
Хуремовић (Фахрудин) Шевал
Хусејиновић (Бећир) Бекир
Хусејиновић (Ибрахим) Шахин
Хусејиновић (Исмет) Зихрет
Хусејиновић (Мустафа) Абид
Хусејиновић (Омер) Мехо
Хусејновић (Атиф) Хајрудин
Хусејновић (Ибрахим) Алија
Хусејновић (Ибрахим) Осман
Хусејновић (Ибрахим) Сејмо
Хусејновић (Ибро) Џевад
Хусејновић (Изет) Суљо
Хусејновић (Мурат) Назиф
Хусејновић (Мустафа) Сејдин
Хусејновић (Назиф) Ризо
Хусејновић (Незир) Азиз
Хусејновић (Незир) Мирсад
Хусејновић (Охран) Садик
Хусејновић (Рамо) Мидхат
Хусејновић (Хасан) Хасо
Хусејновић (Хасиб) Фадил
Хусејновић (Хашим) Фадил
Хусејновић (Химзо) Мехо
Хусић (Абдурахман) Хидајет
Хусић (Јахија) Мухарем
Хусић (Мехмед) Мујо
Хусић (Мухарем) Хусеин
Хусић (Нурија) Ислам
Хусић (Осман) Адем
Хусић (Осман) Шемсо
Хусић (Рашид) Фадил
Хусић (Сејфо) Сејдо
Хусић (Фадил) Адил
Хусић (Хајрудин) Рахман
Хусић (Хасан) Есад
Хусић (Хасан) Хашим
Хусић (Хасиб) Мухамед
Хусић (Шабан) Дахмо
Хусић (Шаћир) Енвер
Цврк (Ђул) Нурија
Цврк (Нурија) Мирсад
Цврк (Ћамил) Изет
Цврк (Хасан) Рамиз
Цоцалић (Хасиб) Мирсад
Чакановић (Ћазим) Хазим
Чамџић (Мустафа) Решид

ВР

З

1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
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Чамџић (Хасан) Рамиз
Чамџић (Хусо) Нијаз
Чардаковић (Ибро) Ирфан
Челебић (Бего) Хајрудин
Челиковић (Осман) Шабан
Челиковић (Суљо) Ибрахим
Чехић (Исмет) Нурија
Чивић (Ибрахим) Шукрија
Чивић (Нурија) Елвир
Чивић (Шукрија) Ахмедин
Чизмић (Асим) Мерсад
Чикарић (Фахрудин) Азмир
Чокеровић (Мујо) Нијаз
Чокеровић (Мујо) Рифет
Чокеровић (Фејзет) Елвир
Чокеровић (Фејзет) Зијад
Чомић (Осман) Омер
Џанановић (Заим) Расим
Џанановић (Зекир) Севлет
Џанановић (Касим) Мевлудин
Џанановић (Мујо) Мустафа
Џанановић (Мурадиф) Адмир
Џанановић (Мустафа) Мујо
Џанановић (Хасан) Шабан
Џанановић (Шабан) Мехмед
Џанић (Атиф) Латиф
Џанић (Зухдо) Мевлудин
Џанић (Нуриф) Исмет
Џанић (Рамо) Ахмо
Џанић (Рамо) Рамиз
Џанић (Решид) Рамо
Џанић (Хусејин) Нермин
Џебо (Хусо) Осман
Шакић (Хусо) Хусеин
Шахиновић (Исмет) Ибро
Шехић (Алија) Мехо
Шехић (Алија) Салко
Шечић (Емин) Мухамед
Шиљковић (Авдо) Рефик
Шпијодић (Јусага) Саит,

ВР

З

1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.

-чиме су извршили кривично дело ратни злочин против цивилног становништва
у саизвршилаштву из члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗ СРЈ.
Хвала.

Председник већа:
Констатује се да су присутни заменици тужиоца за ратне злочине
прочитали оптужницу КТО 2/15 од 21.01.2016. године.
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Позивам пуномоћника оштећених да се изјасни о имовинском захтеву.
Пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић: У
имовинско-правнох захтева...

погледу

Председник већа: Микрофон укључите, Чукановићу.
У погледу
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Пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић:
имовинско-правног захтева изјаснићу се до окончања поступка.
Председник већа: Добро.

ИЗЈАШЊЕЊЕ ОПТУЖЕНИХ у смислу члана 392 ЗКП

Председник већа: Позивам оптуженог Недељка Милидраговића да се изјасни о
оптужби.
Оптужени Милидраговићу, да ли сте разумели оптужницу?
Оптужени Недељко Милидраговић: Да.

Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужби?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.

Председник већа: Не желите да се изјасните?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.

З

Председник већа: Нисам Вас позвала да изнесете Вашу одбрану, већ само да се
изјасните у смислу, да ли признајете да сте извршили кривично дело за које сте
оптужени?

ВР

Оптужени Недељко Милидраговић: Не, не.
Председник већа: Не признајете?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Алекса Голијанин

Председник већа: Оптужени Голијанин да ли сте разумели оптужницу?

Оптужени Алекса Голијанин: Разумио сам у потпуности.
Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужници?
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Оптужени Алекса Голијанин: Да.
Председник већа: Да ли признајете да сте извршили кривично дело за које сте
оптужени?
Оптужени Алекса Голијанин: Нисам, нисам крив.
Председник већа: Изјашњавате се да нисте криви у односу на целокупну
оптужницу, на све наводе оптужнице, јел тако?
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Оптужени Алекса Голијанин: Да, да. Апсолутно.

Председник већа: Добро, можете се вратити. Реците?
Оптужени Алекса Голијанин: Апсолутно на све.

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.

Оптужени Миливоје Батиница

Председник већа: Оптужени Батиница, да ли сте разумели оптужницу?
Оптужени Миливоје Батиница: Да.

Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужници?
Оптужени Миливоје Батиница: Нисам крив.

Председник већа: Изјашњавате се да нисте криви?

З

Оптужени Миливоје Батиница: Нисам крив.

ВР

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Александар Дачевић

Председник већа: Оптужени Дачевићу, да ли сте разумели оптужницу?
Оптужени Александар Дачевић: Да.

Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужби?
Оптужени Александар Дачевић: Да, желим.

Председник већа: Да ли признајете да сте извршили кривично дело за које сте
оптужени?
Оптужени Александар Дачевић: Ни један посто не признајем од овога што је
прочитано у оптужници. Хвала.

45

Оптужени Јован Петровић
Председник већа: Оптужени Петровићу, да ли сте разумели оптужницу?
Оптужени Јован Петровић: Да.
Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужници?
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Оптужени Јован Петровић: Да.
Председник већа: Да ли признајете да сте извршили кривично дело за које сте
оптужени?

Оптужени Јован Петровић: Уопште немам никаквих признања, немам
потребе, нисам ни учествовао тамо, значи...
Председник већа: Дакле, оспоравате оптужницу у целости?
Оптужени Јован Петровић: Тако је.

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Јован Петровић: Хвала.

Оптужени Драгомир Паровић

Председник већа: Оптужени Паровићу, да ли сте разумели оптужницу?

З

Оптужени Драгомир Паровић: Да.
Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужби?

ВР

Оптужени Драгомир Паровић: Да, нисам крив ни по једној....
Председник већа: Да ли желите да се изјасните?
Оптужени Драгомир Паровић: Да, да, реко сам да.
Председник већа: Да ли признајете кривично дело за које сте оптужени?

Оптужени Драгомир Паровић: Не, ни у ком случају, нисам крив ни по једном
наводу оптужнице.
Председник већа: Можете се вратити.
Оптужени Видослав Васић
Председник већа: Оптужени Васићу, да ли сте разумели оптужницу?
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Оптужени Видослав Васић: Да.
Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужби?
Оптужени Видосав Васић: Да.
Председник већа: Да ли признајете да сте извршили кривично дело за које сте
оптужени?
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Оптужени Видосав Васић: Не.
Председник већа: Не. Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Видосав Васић: Хвала.

Председник већа објављује почетак доказног поступка. Немогуће. Милетић,
изволите Милетићу. Заиста сам Вас изоставила.
Оптужени Боро Милетић

Председник већа: Да ли сте разумели оптужницу?
Оптужени Боро Милетић: Јесам.

Председник већа: Да ли желите да се изјасните о оптужби?
Оптужени Боро Милетић: Желим да се изјасним.

Председник већа: Да ли признајете да сте извршили кривично дело?

З

Оптужени Боро Милетић: Не, под једном тачком оптужнице не признајем
кривицу.

ВР

Председник већа: Не признајете?
Оптужени Боро Милетић: Јесте.

Председник већа: Добро.
Председник већа објављује почетак доказног поступка,

Обзиром да је сада 12 да ли можемо да одредимо паузу? У трајању од 20
минута, да ли је довољно?
У 12.00 часова одређује се пауза у трајању од 20 минута.
Након паузе отпочећемо изношење одбрана оптужених.
ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
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Председник већа: По истеку паузе наставља се главни претрес изношењем
одбрана оптужених. Позивам оптуженог Недељка Милидраговића.

ВР

З
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Адвокат Мирослав Перковић: Ја се извињавам председнице већа. Ја бих имао
предлог за издвајање доказа у смислу члана 84 став 1 у вези са чланом 16 ЗКП-а, а то је
исказ који је дао Паровић Драгомир током истраге. Комплетан исказ његов је дат
супротно не само слову и стриктним одредбама ЗКП-а, него и самом духу. С тим у вези
без обзира на ранију одлуку и Врховног суда у погледу мог другог доказног предлога
за издвајање исказа заштићених сведока који се не односе на разлоге које је изнео
колега Бобот у својим поднесцима, него се они односе на незаконитости које се
огледају у једном ширем контексту злоупотребе права које је од странке у поступку, а
то јест од Тужилаштва извршено. Ја за сада ову одлуку од стране већа нећу захтевати у
смислу доношења посебног решења данас, него током доказног поступка, јер ћу управо
неке доказе предлагати на околности незаконитости овог другог предлога који се
односе на прикупљање и предистражне радње које је вршило Тужилаштво а огледају се
у злоупотребама права у смислу основних права окривљеног на начин да су исти већ
знали ко су осумњичени, да су контактирали путем посебних одељења специјалне
полиције за ратне злочине и да су само формално, формално извршили саслушање
сведока и дали им статус заштићених сведока кроз истражне радње против непознатих
починилаца по основној наредби за спровођење истраге, а да су претходно знали за
осумњичена лица и имали их као такве примремљене. О томе се ради, то је један други
доказ. Оно што бих ја волео овде да веће посебно размотри јесте и јесу саслушања која
су вршена током истраге, односно код доношења друге наредбе која је ишла трећи дан
после саслушања ових заштићених сведока. Записник који је дало, односно саставило
Тужилаштво је сасвим супротан одредбама ЗКП-а, у погледу упозоравања на права
окривљених. Да се ради о злоупотребама видимо у следећем: видимо да права која су
требала по ЗКП-у, а ЗКП-е у својим одредбама члана 68 прецизирао како се тачно врши
упозорење и таксативно су редоследом наведене на поједина права како се предочавају
окривљенима. У овом делу имамо две повреде. Прва повреда се односи на постављење
браниоца по службеној дужности. То је једна изузетно тешка повреда и супротна је
конвенцији о бесплатној правној помоћи и многим одлукама суда у Стразбуру. Наиме,
елементарно право сваког окривеног је да има изабраног браниоца. Ми ћемо видети да
кад будете и ако се одлучите да не прихватите овај мој предлог за издвајање и будете
читали предметни записник видећете да мој брањеник никада није упозорен на то
право у смислу првог права и неког браниоца који ће бити присутан већ код првог
саслушања, да може да ангажује и да је покушао да ангажује свог адвоката Љубомира
Апро који је породичан њихов адвокат, који је на крају и касније и ушао у предмет као
бранилац, нигде му није Тужилаштво рекло изволите, да ли ви желите да ангажујете
браниоца или ваша породица, имате рок од 24 сата. Не. Знате та упозорења су ишла
накнадно, ко је прво питање односно упозорење или питање које је тужилаштво
поставило мом брањенику. Прво питање које таксативно би требало да дође на крају
јесте сугестивно питање које иде овако: да ли ви хоћете, да ли се осећате спремни да
изнесете своју одбрану данас или би то значило можда неки други пут, али оно
сугерише да се од вас очекује да изнесете вашу одбрану ако не данас, ако се не осећаш
способним, али оно очекујемо сутра. Тек после тога када анализирате како су ишла
упозорења се исти упозорава и на habeas korpus и на право да не мора да..., да може
овако да се брани и тако даље. Па ми знамо ако ништа друго да је habeas korpus давно
инкорпориран у одредбама ЗКП-а. Па знамо из филмова, то већ грађани знају, па не...,
да је прво упозорење да не мора ништа да изјави, ни један доказ да пружи о себи, чак и
код давања личних података он не мора ни да даје никакве податке, јер неки од тих
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података могу да буду злоупотребљени или на начин да у некој његовој даљој
материјалној одбрани буду компромитујући за њега. Habeasa korpusa нема, али зато је
тужилаштво изричито било код неких периферних права, ево потпиши овде ову изјаву,
потпиши овде, да ли се одричеш овога, да ли прихваташ, да ли си упозорен и тако. А
зашто га одмах нису упозорили? Али и остале. Зашто га одмах нису упозорили да има
право на изабраног браниоца? Ако ви позовете браниоца који је већ ту по службеној
дужности а не дате могућност грађанину Републике Србије, његово уставно право да
одлучи ко ће да га брани, на таквом записнику, на таквој одбрани не улазећи више, јер
је повреда формалне природе таква да је Конвенција о европским..., о људским
правима и слободи ставља на примарно место и није битно да ли би он позвао Љубу
Апра или породицу, или брата да му анажује браниоца или не. Нисте га упозорили,
није се одрекао, поставили сте му браниоца по службеној дужности. А идемо даље
председнице већа и господо судије, видећете колико је припрема те одбране трајала.
Где је упозорење и где му је омогућено, где се он пописао у записнику да му је
омогућено да изврши увид у предмет и у доказе који га терете, где је то, нема ни тога
одрицања. Све то иде тако да би се на крају упозоравао, а видимо како законодавац
каже, којим редоследом се врши пре првог саслушања мора бити habeas korpus, ниси
дужан ништа да одговараш државним органима, ма ни како се зовеш, ни право на
идентитет, то је моје право као и право на браниоца, и ово право ћу бранити за
Паровић Драгомира до краја овог поступка, докле будем учествовао у њему. То је
елементарно право и тужилаштво је том грешком дисквалификовало и то тужилаштво
које је самостални орган, али је уједно по Уставу и заштитник ових права, бар би
требало бити, то је учинило. Та повреда дисквалификује тај записник и ја Вас молим,
јер је она дата супротно одредбама члана 16, суду је то познато и међународним
конвенцијама и тако даље, и видећете како је сугестивно вођен записник.
Да не бих задржавао више суд, молим да добро погледа овај записник, да види
редослед како су та права постављена и да онда одлучи о издвајању овог записника,
али имајући у виду шири контекст нечега што Врховни суд код своје одлуке о
прихватању, односно одбијању жалбе уваженог колеге Бобота, није ценио а то је
злоупотреба права. Јер злоупотреба права када чак и постоје одређена права је чине
праву тежину и указују на тенденциозно вођење овог поступка, а на крају колега
Петронијевић је већ истакао да се против његових окривљених већ воде тамо поступци
и то је и колега Лазаревић и ту немамо сагласности тужилаштва за..., односно Тужиоца
за ратне злочине, јер не знамо ко је. Хвала.

Председник већа: Браниоче, Ви сте те примедбе истакли и још на припремном
рочишту дана 20.09.2016.године. Поред ових навода које сте изнели на данашњем
главном претресу Ви сте указали и на психичко стање оптуженог Паровића и указали
сте да ћете захтевати његово психолошко психијатријско вештачење али да ћете
доставити документацију суду о његовом здравственом стању, Ви то нисте учинили.
Надаље, сачекајте. Ја сам Вас тада, имате на страни 61 транскрипта, записника о
припремном рочишту питала да ли тражите издвајање из списа Ви сте тада рекли да не
тражите издвајање и да ћете то у доказном поступку да изнесете. Прво бих Вас питала
зашто нисте то на припремном рочишту инсистирали, него у доказном поступку на
главном претресу?
Адвокат Мирослав Перковић: Ево председнице већа, Ви сте и сами рекли да
сам ја у припремном рочишту био доста конфузан, али ја полазим и од једне...
Председник већа: Ја то нисам рекла.

49

Адвокат Мирослав Перковић: Да је предлог мој био доста....Он можда јесте
био невешт, можда је био конфузан...
Председник већа: Ја то нисам рекла, ја не знам ко Вам је то саопштио, али ако
Вам је то речено, то није тачно. Изволите даље.
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Адвокат Мирослав Перковић: Да. То из једног простог разлога председнице
већа што наш ЗКП-е какав год да јесте, ми га морамо тако примењивати, то припремно
рочиште оставио у доста формално правном недореченом смислу. Поступајући
председник већа као појединац нема те неке ингиренције, он може да обустави
поступак, више окренут ка некаквим доказним радњама, чак и то уводно излагање је по
мени беспотребно на припремном ако то није веће, пошто суд зборно суди према
Уставу и према закону, мислим да је увек одлука већа та која је битнија, а у погледу
незаконитости једног доказа, ја не могу да се преклудирам, нешто што је незаконито ви
можете сада и на припремном можда, можда, јер ми по новом ЗКП-у можемо и да
предлажемо доказе управо на ове процесне околности, валидности тих доказа, ја сам
најавио да ћемо ми то предлагати. Према томе не може неко да буде преклудиран оног
момента када Ви уочите и кажете Мирослав Перковић бранилац је био у праву, овде је
тако и тако, овде је тужилаштво знало ко су осумњичени, предузимали већ...
Председник већа: Ја се извињавам, мораћу да Вас прекинем.
Адвокат Мирослав Перковић: Да.

Председник већа: Ви сте изнели Вашу примедбу, изнели сте Ваш став, ја
претпостављам и очекујем да сте Ви имали детаљан увид у записник о исказу сведока
Драгомира Паровића са записника од 10.03.2015.године.

З

Адвокат Мирослав Перковић: Да.

ВР

Председник већа:
Он је саслушан у присуству тадашњег браниоца по
службеној дужности адвоката Милоша Пејовића дата му је могућност пре изјашњења
да се консултује са својим браниоцем, а на овом истом записнику на питање
заступника, Тужиоца за ратне злочине који је вршио испитивање и оптужени Паровић
и његов тадашњи бранилац изјаснили су се да не траже да им се прочита записник, да
немају примедби на записник и нису тражили да преслушају...
Адвокат Мирослав Перковић: Е у том је проблем, Ви сте сада праву ствар
детектовали, праву ствар, а то Вам и говорим, он није имао браниоца, њему је тај
бранилац наметнут, то није његов бранилац.
Председник већа: Али то је бранилац....

Адвокат Мирослав Перковић: Њему је тужилаштво наметнуло...

Председник већа: Молим Вас браниоче...
Адвокат Мирослав Перковић: Противу његове воље.

50
Председник већа: Молим Вас браниоче, овде постоје браниоци по службеној
дужности који су тада били одређени за браниоце и ево их овде и на данашњем
претресу.
Адвокат Мирослав Перковић: Да.
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Председник већа:
Да ли то значи да они нису способни да заступају?
Напротив, а сматрам ево овде је бранилац по службеној дужности адвокат Вишњић,
сматрам да је он бранилац који апсолутно може стручно, савесно да заступа свог
оптуженог.
Адвокат Мирослав Перковић: Ја не знам за колегу Пејовића да ли је уопште
био било када у и једном предмету за ратне злочине.
Председник већа: Зашто би смо умањивали улогу адвоката по службеној
дужности, зашто сматрамо да они не обављају свој посао професионално онако како
им то налаже њихов закон о њиховој професији.

Адвокат Мирослав Перковић: Колегинице, ја Вам кажем, ја стојим иза тога,
није извршио ни увид у спис, није...

Председник већа: Добро, Ви сте изнели све Ваше примедбе, ево дакле да ли
Ви захтевате да сада веће одлучи о издвајању записника о ранијем испитивању
оптуженог Паровића, пре испитивања оптужених?
Адвокат Мирослав Перковић:
прејудицирали своју одлуку.

Председнице, ја захтевам, али Ви сте сад

З

Председник већа: Не, нисам ја прејудицирала, ја сам Вас само подсетила још
на неке одредбе које Ви нисте поменули, односно на неке околности које су пратиле
испитивање да би имали и то у виду.

ВР

Адвокат Мирослав Перковић: Па ја то кажем. Ваљда је бранилац требало
прво да му укаже. Оставимо ми сад друге, овде Мирослав Перковић брани Паровића, ја
не браним друге нити нападам.
Председник већа: Добро, да ли Ви захтевате да сада веће одлучи о издвајању
записника о испитивању оптуженог Паровића пред Тужиоцем, замеником тужиоца за
ратне злочине?
Адвокат Мирослав Перковић: Да.

Председник већа:
оптужених?

Пре испитивања оптужених, пре изношења одбрана

Адвокат Мирослав Перковић: Пре, апсолутно.

Председник већа: Добро. Тужиоче, изволите, изјасните се у односу на овај
предлог браниоца адвоката Перковића.
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Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Мој драги колега
креативни и борбени Перковић увек ме изненади али на жалост није у праву, управо
ово што сте Ви почели све је то урађено у складу са законом, и ево на трећој страни
под тачком 4, три и четири, упозорава се осумњичени да има право да се брани уз
стручну помоћ браниоца, под тачком 4 да вашем саслушању присуствује бранилац
којег сами изаберете или бранилац по службеној дужности. Он је рекао данема свог
браниоца и зато је додељен бранилац по службеној дужности што је он мало пре суд то
и прочитао, на последњој страни потврдио својим потписом и његов бранилац по
службеној дужности. Тако да мислим да није то да је тужилаштво нешто радило
незаконито нисам баш, нећу то схватити ништа лично, али тужилаштво је радило баш
онако како предвиђа члан 85 Закона о кривичном поступку и исто онако како је радило
са свих осам окривљених на исти начин. Ето зато мислим да то није на месту.
Адвокат Мирослав Перковић: Ако дозволите председнице већа само укратко?
Председник већа: Изволите.

ВР

З

Адвокат Мирослав Перковић: Нигде није констатовано да се он одриче, и да
он у самом почетку, редослед је у питању, то је редослед. Да ли сам вас ја упозорио
грађанин улази и нешто непознато, хапсе га, доводе пред судију, он не зна своја права,
не зна да било која његова изјава може бити злоупотребљена. Он не зна, очекује да му
родбина, да му се омогући да позове Љубомира Апра, особу у коју има поверење, то је
ствар поверења. Да ли ћу ја мом браниоцу нешто рећи или не, да ли ја имам то
поверење у некога кога први пута видим, ја треба да дајем одбрану пред непознатим
људима, окружен тужилаштвом, након 24 сата доведен из полиције. Такву личност
окривљеног морамо гледати у контексту тих повереда. А када је ово речено? То на
крају, нисте редослед, па лакше би вам било, зашто нисте ишли....Ја нећу лично да
реторички ово, колега Виторовић зна, зашто нису ишли редоследом, па ваљда је лакше
прочитати тачку 1, тачку 2, 3, 4 и 5, него од седме тачке почињу да упозоравају, па
малтене можеш и... Али ајде сада прво нам реци, да ли се ти осећаш уморно и способно
да изнесеш одбрану. Немате сугестивније реченице од те. Па неки су и рекли, али
имате пример где су клијенти који су имали контакт са ранијим својим браниоцем
рекли не желимо. Јер ја не знам у том моменту шта, да ли овај окривљени има контакт
са органима од раније, како ће он да износи, он може да каже ја имам договор.
Председник већа: Браниоче, изнели сте свој став.
Адвокат Мирослав Перковић: Да, хвала.
Председник већа: Ставили сте Ваш предлог. Изволите адвокат Рајко Јелушић.

Адвокат Рајко Јелушић: Хвала. Ја бих искористио прилику да поновим свој
предлог са припремног рочишта. Наиме, предлажем да се из списа предмета издвоје
записници о испитивању заштићених сведока. Без обзира на наравно сад овог пута да о
томе одлучи веће. Без обзира на ону одлуку Касационог суда која каже да су ти докази
али у формално правном смислу законити, ја сам убеђен да се ради о доказима који су
у суштини и по својој садржини потпуно незаконити, и на њима се не може засновати
судска одлука. Када то кажем, имам пре свега у виду чињеницу да је у току
испитивања сведока, дакле да је извршена радња препознавања окривљеног, односно
окривљених јел, супротно одредби члана 90 Законика о кривичном поступку, јер

52

11
98

сведоку овде говорим пре свега о сведоку број 302, који терети мог брањеника, дакле
није претходно детаљно описао окривљеног, није му показан окривљени Милетић
заједно са другим сведоку непознатим лицима, која су по опису сведока слична
окривљеном. Након тога би сведок морао бити позван да се изјасни да ли са
сигурношћу може да препозна Милетића или не. Осим тога, само уколико окривљени
није био доступан, а сви знамо да је Милетић тог дана, то је само дан пре његовог
хапшења био доступан органима гоњења, сведоку су могле бити показане фотографије
окривљеног и непознатих лица која су према датом опису опет слична окривљеном. За
то није било потребе дакле, јер је окривљени у то време био доступан, одазивао се
позивима Тужилаштва у Србији, осим тога чак и Тужилаштва у Босни и Херцеговини.
Супротно одредби која регулише радњу препознавања тужилаштво је сведоку
предочило фотографије искључиво припадника јединице за коју се сумња да су...., да је
учестовала у извршењу дела, и тиме дакле на недозвољен начин сугерисала сведоку,
односно сведоцима да покаже на одређена лица и да тиме не може пољуљати свој
кредибилитет и довести у питање добијање статуса до кога му је врло стало.
Дакле, имајући у виду да је ово све урађено супротно одредбама Законика о
кривичном поступку, сматрам да је ово моменат када се ови записници, када треба да
буду издвојени из списа предмета, и наравно да се у поступку који је у складу са ЗКПом изврши испитивање ових сведока и наравно радња препознавања, иако је то
наравно после онога што је учињено незаконито врло тешко исправити, али мислим да
би суд то могао сигурно, али наравно под условом да се ово издвоји. Хвала.
Председник већа: Браниоче, ја мислим да је Вама то познато, суд није ни
намеравао да врши увид у раније дате исказе заштићених сведока 301, 302 и 303.
Заштићени сведоци позвани су да приступе на главни претрес и буду испитани на
главном претресу под мерама заштите, које су одређене решењем Судије за претходни
поступак. Оно што је потребно да се прецизно изјасните, да ли тражите издвајање
записника о испитивању сведока, заштићених сведока 301, 302 и 303 или само сведока
302?

ВР

З

Адвокат Рајко Јелушић: Био бих непринципијелан и недоследан када бих
тражио издвајање само записника о испитивању сведока 302, то је сведок који терети
Бору Милетића, јер је исти случај и са осталим сведоцима. Зато, наравно, тражим да се
издвоје сви ти записници о овај, за све сведоке, на крају 301, 302 и 303. Наравно,
пропустио сам да кажем, да се издвоји и Фото-албум који је по мени сачињен на
потпуно незаконит начин. Дакле, да би се извршила радња препознавања на основу
фотографија, потребно је и другачије у складу са одредбама Законика о кривичном
поступку сачинити и фотографије.
Председник већа: Одбрана се изјашњавала на припремном рочишту, зашто
сматрају да је Фотоалбум сачињен на незаконит начин. Да ли остајете при тим
наводима или хоћете посебно да истакнете зашто сматрате да је Фотоалбум сачињен
незаконито?
Адвокат Рајко Јелушић: Сматрам да албум, остајем при ономе што је одбрана
већ истакла, да не понављамо, али такав албум не може бити, не може бити доказ,
односно не може се на основу...
Председник већа: Зашто?
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Адвокат Рајко Јелушић: Њега...
Председник већа: Нисте рекли зашто? Зашто је незаконит начин прибављања,
сачињавања овог доказа, прибављање овог доказа?
Адвокат Рајко Јелушић: Управо због тога, што одредба члана 100 говори, како
се врши препознавање, односно предочавање фотографија и каквих фотографија.
Дакле, када се врши радња препознавања са фотографија, то не могу бити...
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Председник већа: Добро, то се односи на препознавање.
Адвокат Рајко Јелушић: Да.

Председник већа: Ја Вас питам за албум, зашто није сачињен на законит начин?

Адвокат Рајко Јелушић: Ја опет сматрам да такав албум не може бити доказ у
кривичном поступку.

Председник већа: Зашто, нисте рекли зашто? Само понављате да не може.
Зашто не може?

Адвокат Рајко Јелушић: Једноставно зато што се ради о томе да се на одређен
начин сведоцима сугерише, ако се у том албуму налазе само фотографије припадника
одређене јединице, дакле, он је могао без икакве опасности да ће погрешити, показати
на било кога.
Председник већа: Али, то се односи на препознавање. Ја Вас питам, да ли
оспоравате само начин на који је извршено препознавање?

З

Адвокат Рајко Јелушић: Не.
Председник већа: Ви тврдите да није извршено на законом прописани начин.

ВР

Адвокат Рајко Јелушић: Не.

Председник већа: Или само сачињавање, прибављање фотодокументације која
представља садржину Фотоалбума?
Адвокат Рајко Јелушић: Рећи ћу Вам, рећи ћу Вам и то, да, дакле, албум, али
албум комплетне јединице, дакле свих лица која су била, а не само неких, је морао
бити у албуму. Дакле, и имена и презимена комплетне јединице. Ту су морале бити
фотографије из времена када се то догађало и евентуално фотографије из времена када
се поступак води. Тек тада би на основу комплетног фотоалбума могли, дакле, овај,
рећи да се ради о законито направљеном документу.
Председник већа: То је истакнуто на припремном рочишту.
Адвокат Рајко Јелушић: Јесте.
Председник већа: Дакле, остајете при томе?
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Адвокат Рајко Јелушић: Хвала Вам.
Председник већа: Изволите, адвокат Перковић.

З
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Адвокат Мирослав Перковић: Па, ја сам још и у одговору на оптужницу то
елаборирао. Председнице већа, ми смо Вам дали две одлуке Апелационог суда које
кажу, зашто и начелно фотоелаборати и записници о препознавању путем фотографија,
нису дозвољени. У конкретном случају, све и када би били дозвољени, они нису
урађени по правилима струке, то Вам колега каже. Ви код фотоелабората морате
имати, значи када се предочава, а он се предочава само и искључиво у форензичке
сврхе, значи да би се елиминисали, да би се видело у ком правцу ће се ићи, значи те
оперативне сврхе, али не као доказ. Он на крају и не може бити доказ сам за себе, он
може бити само доказ кроз који ценимо веродостојност таквог исказа. Овде је супротно
члану 84 став 1, јер је тај Фотоелаборат, тај записник о препознавању, искључиво био
на основу фотографија јединице која је и од људи који су припадници јединице и то по
протеку од двадесет година, те је немогуће, а да се претходно не изјашњавају. Ево ја
сам, има тај и тај младић, тако и тако је изгледао, то, то, то, могу путем фотографија да
се изјасним, да је он у, да сам у потпуности сигуран, да постоји вероватноћа 80, 50,
60% и тако даље. Међутим, Ви тога немате. Ово је у форензичком смислу и то је у
ратним злочинима радио једино судија Алимпић, препознавање које је било током
истраге, али где је био осумњичени и по пет, по десет других лица којима су приказане
фотографије. Ми овде немамо тај записник у том контексту. Он је супротан одредбама
ЗКП, јер такав записник мора бити законит, а фотоелаборати, поред чињенице да
можете извршити препознавање, Ви то нисте урадили, о томе се ради. И зато имате
одлуке и Апелационог суда, законска немогућност коришћења записника о
препознавању лица, нису у складу са одредбама Законика, те се такви не могу
користити. Ево Вам овде, садржи битне повреде одредаба, тако, да Вам не читам сада
одлуке, члан 104 став, између осталог, да ће се сведоку, ако је потребно да се утврди,
да ли препознаје одређено лице које је описао...
Председник већа: Немојте да читате Закон.

ВР

Адвокат Мирослав Перковић: Значи, председнице већа, ради се када имате...

Председник већа: Знамо закон, можемо да прочитамо, сачекајте, позовите се
само на законску одредбу.

Адвокат Мирослав Перковић: 104 одредба иначе о препознавању када
тражите од сведока, да нешто препозна, ви ћете тражити прво да опише, па потом, од
различитих лица и оних која нису ни сумњива лица, осим осумњиченог, ћете поставити
и фотографије других лица, а ако се ради о предмету поставиће исте или сличне
предмете које окривљени треба да препозна. Због тога и препознавање путем
фотографија, као ужи појам у ЗКП од института препознавање, није био у складу са
одредбама ЗКП и то Вам је небројено пута и Апелациони суд Републике Србије рекао.
Председник већа: У овом предмету, не.
Адвокат Мирослав Перковић: У овоме, за сада још није. То је темпорално
питање, председнице већа.

55

Председник већа: Добро, Ви сте то истицали на припремном рочишту.
Адвокат Мирослав Перковић: Да, јесте.
Председник већа: Тражили сте издвајање овог записника.
Адвокат Мирослав Перковић: Ево га и колега Петронијевић.
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Председник већа: Изволите, браниоче Петронијевићу.
Адвокат Горан Петронијевић: Захваљујем, адвокат Горан Петронијевић, на
данашњем отварању главног претреса, бранилац прво и другооптуженог,
првооптуженог по заменичком пуномоћју колеге Лазаревића, а другооптуженог по
личном пуномоћју.
Ја подржавам ове предлоге. Судија, бићу врло кратак, да се издвоје ови
записници и један од разлога за издвајање записника је управо коришћење овог
албума, који је незаконит. Између осталог и због тога, ја остајем код свих оних разлога
које сам дао на припремном рочишту, а између осталог, и због тога што се не може
утврдити аутентичност ових фотографија. Значи, нико не може овде да каже, на тој
фотографији се налази тај и тај. Аутентичност фотографија мора да се утврди на
посебан начин, службено фотографисање, службени документи и тако даље и тако
даље и тако даље и лице које је то обавило уз све оне радње које су предвиђене
Закоником о кривичном поступку. Дакле, и употреба албума приликом давања ових
исказа, без обзира на све оне примедбе које смо претходно дали на ове исказе и начин
узимања ових исказа и посебну злоупотребу права, процесних права од стране
Тужилаштва у том случају, која је несумњива, а које Врховни касациони суд није
разматрао приликом доношења оне одлуке на жалбу колеге Бобота, нам дају довољно
за право да затражимо овакву одлуку. Хвала.

З

Председник већа: Тужиоче, можете ли да се изјасните на ове предлоге одбране
за издвајање доказа?

ВР

Заменик тужиоца за ратне злочине: Управо, Фотоалбум у себи садржи
деведесет фотографија, сачињене од Службе за откривање ратних злочина по налогу
Тужилаштва за ратне злочине од, и ту има фотографија лица која су и припадници и
који нису припадници Јединице за Јахорину. Те фотографије значи ту, овај, тај
Фотоалбум је сачињен на законити начин, једини могући који је у овој земљи законит и
могућ. Ако сумњате да нешто није у реду, онда нам морате дати доказ, шта то, која је
то фотографија овај, је сликана тајно, кришом или су то узети из, овај, од оних
фотографија које су нам биле доступне, из картона личних карата о чему ће нам више
сигурно моћи рећи људи који су тај албум направили. Значи, мислим да је то
неоправдано, тај захтев. Понављам, албум са деведесет фотографија је сачињен на
законит начин. А о овоме што већ четврти, пети пут овај одбрана предлаже да се
издвоје записници сведока 301, 302 и 303, нећу цитирати, али на страни 3 Врховни
касациони суд у ставу 3 је, овај, најједноставније објаснио у ових петнаестак редова.
Ако треба да се то прочита по десети пут, прочитаћемо, али ја разумем, ја разумем
заинтресованост одбране да се кључни докази у овом предмету издвоје. Али, овај, ово
је ипак суд, мислим да ће ипак суд те кључне доказе бар извести на главном претресу.

56
Мислим, не допада ми се тај атрибут „незаконито“ против, као, чини ми се, више иде,
већ почиње на лично да иде, то ми се не допада.
Председник већа: Добро, замениче, Ви вероватно то тако доживљавате. Ја
мислоим да нису браниоци у том смеру изнели примедбе. Да ли неко има још нешто?
Чула сам да се коментарише. Изволите.
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Адвокат Вићентије Даријевић: Адвокат Вићентије Даријевић, бранилац
Миливоја Батинице. Па, с обзиром на ово што је уважени заменик тужиоца за ратне
злочине навео, да се кажу неке конкретне ствари, конкретно из Фотоалбума, наравно,
ми нисмо проверавали идентитет, односно да ли је свака фотографија која је овде
наведена, односно предочена у овом Фотоалбуму, заиста одговарала идентитету имена
и презимена лица која се овде наводе на списку. Међутим, не треба Вам никаква
специјална способност или неко посебно знање уопште да познајете ове људе, али
рецимо, увидом у фотографију број 82 и 83, наводи се да се ради о истом лицу, али
само једноставним погледом, видите да то уопште није исто лице. Дакле, ето то је на
пример једна примедба која је онако наочигледна, односно видљива, да Вам не треба
никаква стручност, нити знање ових лица. Ето, то је, на пример, овај, једна примедба
коју ја мислим, да је у овом тренутку потребно рећи, јер је заиста тужилац тражио
нешто конкретно. Ево, ово је прво што смо уочили.
Адвокат Мирослав Перковић: Мирослав Перковић. Па, председнице већа...
Председник већа: Изволите.

Адвокат Мирослав Перковић: Поред овога свега што смо истакли и потребе за
идентификацијом и тако даље, шта је фотографија лица пре двадесет година? Па,
замислите, а још немате опис тог лица. Ви лице које је фотографисано anfas, Ви немате
ни профил, Ви не знате боју очију тог лица, Ви не знате висину...

ВР

З

Председник већа: Мораћу одмах да Вас прекинем, то нису фотографије пре
двадесет година, могли сте видети из навода одбране оптужених, где оптужени
коментаришу и указују да је то фотографија од пре пет, шест година. Дакле, очигледно
да је фотографија из...
Адвокат Мирослав Перковић: Ја Вам говорим о двадесет година које су
протекле, то је лапсус.
Председник већа: Личних докумената.
Адвокат Мирослав Перковић: Протекло је двадесет година.
Председник већа: Добро.

Адвокат Мирослав Перковић: Да не говорим о примерима. Ја сам једном, па
смо се мало насмејали, али сви смо се променили за двадесет година. И сада мене неко
да може да препозна, каже, то је илузорно на основу фотографија, а ако би радили
законито.

57
Председник већа: Браниоче, ја мислим да је ово што сте сада навели, уствари
питање за заштићеног сведока, уколико исти буде позван на главни претрес, односно
уколико Ваш предлог за издвајање ових исказа буде одбијен, записник о њиховим
исказима, а издвајање тих записника не значи и да суд, односно да Тужилаштво
одустаје од тих доказа.
Адвокат Мирослав Перковић: Наравно.
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Председник већа: Суд може да издвоји те записнике и да позове и испита ове
сведоке на главном претресу, као што су и позвани.
Адвокат Мирослав Перковић: Да.

Председник већа: Према томе, о томе се они могу изјаснити.

Адвокат Мирослав Перковић: Да, да, јер ја само указујем на, где се огледа
злоупотреба, јер су на основу тих записника, они више нису ни битни, узимане изјаве
од окривљених и речено, тебе неко терети тамо, видиш, ето то је то. Хвала Вам.
Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија.
Председник већа: Изволите.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Фотографије 82 и 83, то јесте исто лице,
мислим без обзира што различито изгледа, то јесте исто лице.

З

Председник већа: Добро. Суд о томе, суд сада неће оцењивати доказе и не
може се о томе изјашњавати.

ВР

Одређује се у 13 и 16 пауза у трајању од 15 минута, ради доношења одлуке
већа о захтевима бранилаца за издвајање доказа, како је то снимљено аудио техником
суда.
Веће је донело

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ као неоснован предлог браниоца оштуженог Драгомира
Паровића, адвоката Мирослава Перковића да се из списа издвоји као незаконит,
записник о испитивању оптуженог Паровића пред замеником тужиоца за ратне злочине
дана 19.03.2015. године, обзиром да је по налажењу већа, оптужени саслушан у свему у
складу са одредбама члана 85 и 86 ЗКП у присуству браниоца.

ОДБИЈАЈУ СЕ као неосновани предлози бранилаца оптужених Боре
Милетића, адвоката Рајка Јелушића, браниоца оптуженог Драгомира Паровића,
адвоката Мирослава Перковића, браниоца оптуженог Алексе Голијанина, адвоката
Горана Петронијевића за издвајање из списа записника о исказима заштићених сведока
под псеудонимом „301“, „302“ и „303“ од 16.03.2015. године, предлог бранилаца

58
оптуженог Боре Милетића, адвоката Рајка Јелушића, браниоца оптуженог Драгомира
Паровића, адвоката Мирослава Перковића, браниоца оптуженог Алексе Голијанина,
адвоката Горана Петронијевића и адвоката Вићентија Даријевића, за издвајање из
списа Фотоалбума под називом „Јахорина 1“, сачињен дана 09.03.2015. године од
стране Службе за откривање ратних злочина УКП, под бројем 03/4-7-1 Строго пов.
230-369/15.

З
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Ово веће је нашло да су наведени докази, чије се издвајање захтева, записници о
испитивању заштићених сведока под псеудонимом „301“, „302“ и „303“ од 16.03.2015.
године, прибављени у свему у складу са одредбама Закона о кривичном поступку. По
захтеву заменика тужиоца за ратне злочине од 13.03.2015. године, за давање одобрења
за испитивање у својству сведока у оквиру истраге која се води против непознатих
учинилаца, у складу са одредбама члана 300 став 6 ЗКП, истражни судија Одељења за
ратне злочине је дана 16.03. доставио писано одобрење у смислу одредби члана 300
став 6 ЗКП, а након тога, испитани су сведоци дана 16.03.2015. године, а након
њиховог испитивања по захтеву тужиоца за ратне злочине, Строго пов.19/05 од
18.03.2015. године за одређивање статуса заштићених сведока, испитаним сведоцима је
решењем Судије за претходни поступак Вишег суда у Београду, Одељење за ратне
злочине, Строго пов. 12/15 од 18.03.2015. године, одређен статус заштићених сведока и
одређене су мере заштите. Разлози одбране за издвајање ових доказа цењени су од
стране већа и претходно од стране председника већа на припремном рочишту, који је
дана 26.10.2016. године одбио предлог одбране за издвајање исказа заштићених
сведока, када је на припремном рочишту на записнику дато детаљно образложење
председника већа, што је све констатовано на записнику о припремном рочишту од
26.10.2016. године за одбијање предлога одбране за издвајање ових доказа. Осим
наведеног, Врховни касациони суд је у односу на испитивање заштићених сведока у
пресуди Кзз-Пз 2/16 од 31.05.2016. године дао јасно образложење, да од стране
надлежног јавног тужиоца искази заштићених сведока у овом кривичном поступку,
нису прибављени противно члану 16 став 1 ЗКП и следствено томе, да ови докази могу
бити коришћени у кривичном поступку.

ВР

У односу на Фотоалбум „Јахорина“, чије се такође издвајање тражи и ово веће
налази, као и председник већа на припремном рочишту, да је овај доказ законито
прибављен, са свих разлога који су наведени и на записнику о припремном рочишту од
26.10.2016. године.
Дакле, можемо наставити главни претрес.
ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНА ОПТУЖЕНИХ,

Председник већа: Позивам оптуженог Недељка Милидраговића. Оптужени
Милидраговићу, Ви сте се у досадашњем току поступка користили својим правом да се
не изјашњавате пред судом.
Оптужени Недељко Милидраговић: Да.

Председник већа: Ја Вас поучавам да се можете изјаснити о свим околностима
које Вас терете и да можете да изнесете све чињенице које су у Вашу корист и позивам
Вас да изнесете Вашу одбрану.

59

Оптужени Недељко Милидраговић: Па, ја, поштовани суде, не бих желео до
даљњег да дам било коју изјаву, односно било који вид своје одбране.
Председник већа: Дакле, не желите да изнесете одбрану пред судом?
Оптужени Недељко Милидраговић: Да, до даљњега.
Председник већа: Да ли желите да одговарате на постављена питања?
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Оптужени Недељко Милидраговић: Не.

Председник већа: Не? Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Алекса Голијанин

Председник већа: Голијанин?

Оптужени Алекса Голијанин: Изволите.

Председник већа: Ви сте се, такође, у току досадашњег поступка бранили на тај
начин, односно искористили сте своје право да се не изјашњавате о кривичном делу за
које сте оптужени. Ја Вас позивам и поучавам да се можете на главном претресу
изјаснити о свим околностима које Вас терете и да можете да изнесете све чињенице
које су у Вашу корист и позивам Вас да изнесете Вашу одбрану.
Оптужени Алекса Голијанин: Не бих износио док не видим шта све имате
против мене.

З

Председник већа: Дакле, Ви за сада не желите да се изјашњавате на наводе
оптужбе, да износите своју одбрану?
Оптужени Алекса Голијанин: Да.

ВР

Председник већа: Задржавате право да ћете то можда учинити касније?
Оптужени Алекса Голијанин: Наравно.

Председник већа: Добро, Ви кажете, „док не сезнам шта све има против мене“.
Ви сте били присутни на припремном рочишту када су предлагани докази од стране
бранилаца свих оптужених и када је одлучено о доказним предлозима Тужилаштва.
Суд је на припремном рочишту дао детаљно образложење о свим доказима које је
усвојио и образложење због чега је одређене, одбијено извођење одређених доказа, као
и образложење, о којим доказима ће се накнадно одлучити. Мали је број доказа о
којима ће суд накнадно одлучити и то су докази где је потребно да се суду доставе још
извесни докази или чињенице за одлуку суда. Све је то наведено на записнику о
припремном рочишту. Ви када кажете, „хоћу да најпре видим, шта све има против
мене“, на шта мислите? Ви имате право да не изнесете своју одбрану, али ево ја Вас
само питам, уколико то желите, изјасните се на шта мислите када кажете „да видим
шта сте има против мене“? Да ли то значи да Ви нисте упознати са списима предмета?

60

Оптужени Алекса Голијанин: По савету мог адвоката, не желим данас ништа
да дајем, никакву изјаву.
Председник већа: По савету Вашег браниоца?
Оптужени Алекса Голијанин: Да.
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.
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Оптужени Алекса Голијанин: Хвала.

Председник већа: Позивам оптуженог Миливоја Батиницу.
Оптужени Миливоје Батиница

Председник већа: Оптужени, Ви сте се, такође, у досадашњем току поступка,
користили Вашим правом да не изнесете одбрану, да се не изјашњавате.
Оптужени Миливоје Батиница: Да.

Председник већа: О кривичном делу за које се оптужујете. Ја Вас поучавам да
се можете изјаснити на главном претресу о свим околностима које Вас терете и да
изнесете све чињенице које су у Вашу корист и позивам Вас да изнесете Вашу одбрану.
Оптужени Миливоје Батиница: Изнећу одбрану.
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Председник већа: Хоћете да се изјасните пред судом, добро. Ево питам
одбрану, колико би трајала Ваша одбрана, обзиром да је сада 14 часова, да ми ову
судницу морамо да напустимо до 14 и 15, јер по подне друго веће има заказано суђење.
Да ли бисте Ви могли да изнесете Вашу одбрану у преосталом делу времена, значи за
петнаест минута или Вам је потребно више времена? Да ли да данас изнесете Вашу
одбрану или евентуално Ваш бранилац сматра да је то боље да учините на следећем
претресу?
Адвокат Вићентије Даријевић: Адвокат Вићентије Даријевић. Управо ово што
сте и Ви најавили у свом питању. Одбрана, наравно, из разлога целисходности,
нарочито концентрације његове одбране, предлаже да се он несметано изјасни на
следећем главном претресу.
Председник већа: Дакле, не би могао оптужени да изнесе своју одбрану?
Адвокат Вићентије Даријевић: Тако је, сигурно не би мотао.

Председник већа: До краја радног времена?
Адвокат Вићентије Даријевић: Тачно, тачно.

Председник већа: Односно до времена када ово веће може да буде у овој
судници?
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Адвокат Вићентије Даријевић: Да, управо из тих разлога. Хвала.
Председник већа: Добро, ми смо заказали претрес и сутра. Стога,
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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У 14 часова, ПРЕКИДА СЕ главни претрес, а наставиће се дана:
07.02.2017. године, у 9 и 30, судница број 1.

Тада ћете Ви почети са изношењем Ваше одбране.

Оптужени Миливоје Батиница: Могу да идем на место?
Председник већа: Молим?

Оптужени Миливоје Батиница: Могу да идем?

Само моменат, да не бисмо слали поштом, суду је достављено решење
Апелационог суда у Београду, којим су одбијене жалбе браниоца оптужених Батиница
Миливоја – адвоката Крсте Бобота и оптуженог Боре Милетића – адвоката Рајка
Јелушића, па се заменику тужиоца за ратне злочине, оптуженима Батиница Миливоју и
Бори Милетићу и њиховим браниоцима адвокатима Вићентију Даријевићу и Рајку
Јелушићу уручује решење Апелационог суда у Београду, Одељење за ратне злочине
Кж2 По2 бр.1/17 од 01.02.2017. године.
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Довршено у 14,02 часова.
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