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К-По2 8/2015 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  од 30. маја  2017. године 

 
 

Председник већа: 31.05.2017. година, 09,43  часова. 
 
Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду – 

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

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

помоћник Нада Трипковић. 
 
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић са тужилачким 

помоћником Граховац Милошем. 
 

-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса,  
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован, 
-оптужени Паровић Драгомир, 
-оптужени Васић Видослав. 
 
Присутни браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог Недељка Милидраговића? 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Александар Лазаревић, бранилац. 
 
Председник већа: Адвокат Александар Лазаревић. 
 
-за оптуженог Алексу Голијанина? 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Ја сам замољен од колеге Петронијевића да 

га замењујем данас на суђењу. 
 
Председник већа: Да ли ми имамо заменичко пуномоћје? 
 

ВР
З 1

13
5



 3

Адвокат Александар Лазаревић:  Ја мислим да немамо заменичко пуномоћје. 
Уствари, ја сам дао, овај, заменичко пуномоћје колеги Горану да он мене замењује, а 
он ми није узвратио омашком, тако да, овај, ако можемо на записник. Ја сам обавестио 
окривљеног да ћу га ја данас бранити. 

 
Председник већа: Позивам оптуженог Алексу Голијанина да изађе за 

говорницу и да се изјасни, да ли је сагласан да га на данашњем претресу заступа 
бранилац адвокат Александар Лазаревић- 

 
Оптужени Алекса Голијанин: Добар дан. Сагласан сам да ме господин 

Лазаревић заступа данас уместо мог  браниоца. 
 
Председник већа: За оптуженог Алексу Голијанина адвокат Александар 

Лазаревић. 
 

-за оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Крсто Бобот и Вићентије Даријевић, 
-за  оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић, 
-за  оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић. 
 
Адвокат Марко Миловић: Судија, адвокат Марко Миловић. Ја ћу га данас 

замењивати. Мислим да постоји заменичко пуномоћје у списима предмета. 
 
Председник већа: Ево сада ћемо да погледамо. Не постоји заменичко 

пуномоћје. 
 
Адвокат Марко Миловић: Нисам сигуран био. 
 
Председник већа: За оптуженог Бору Милетића, адвокат Марко Миловић, по 

заменичком пуномоћју адвоката Рајка Јелушића. 
 
Адвокат Рајко Јелушић је постављен за браниоца по службеној дужности.  
 
Адвокат Марко Миловић: Опростите, ја нисам сигуран, мислим да је он после 

био изабран, али... 
 
Председник већа: После, јел? 
 
Адвокат Марко Миловић:  Нисам сигуран, али мислим да... 
 
Председник већа: Бора Милетић нека изађе овде. 
 
Оптужени Боро Милетић: Добар дан. 
 
Председник већа: Ви сте накнадно ангажовали? 
 
Оптужени Боро Милетић: Јесте, јесте. 
 
Председник већа: Дали сте му пуномоћје? 
 
Оптужени Боро Милетић:  Јесте. 
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Председник већа: Добро, можете се вратити на Ваше место.  

 
-за  оптуженог Јована Петровића, адвокат Жељко Јотановић, 
-за  оптуженог Драгомира Паровића, адвокат Владан Стефановић, 
-за  оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић и? 
 
 Адвокат Милица Остојић: Милица Остојић. 
 
Председник већа: И Милица Остојић. 
 
Присутан пуномоћник оштећених Медолучанин Идаета, Емине Синановић, 

Мунире Синановић, Шукре Синановића, Вахидина Субашића и Мунире Субашић, 
адвокат Никола Чукановић. 

 
У судници присутна лица: Брковић Дамјан, Ћоралић Дамир, Делић Кенан, 

Хотић Када, Ковачев Марија, Радовановић Љиљана, Шеатовић Марица, Шијачић 
Вишња, Синановић Шухра, Таловић Сабина, Урошевић Милош, Зајовић Станиславка. 

 
Ми имамо процесне претпоставке за одржавање главног претреса. Да ли сте 

сагласни да наставимо главни претрес?  
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 

претреса. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
НАСТАВЉА СЕ главни претрес прекинут дана 13.04.2017. године у фази 

изношења одбрана оптужених. 
 
Главни претрес је јаван. 
 
Врши се аудио снимање тока главног претреса, а препис тонског снимка биће 

саставни део записника о главном претресу. 
 
На претходном претресу због истека радног времена, прекинуто је 

репродуковање тонског снимка исказа оптуженог Драгомира Паровића, на аудио 
снимку у 44 минута и 55 секунди.  

 
Да ли евентуално Паровић хоће да да свој исказ пред судом или да наставимо 

емитовање тонског снимка? Изволите, Паровићу, можете да се изјасните. Да ли сте 
изменили Вашу одлуку у погледу начина изношења Ваше одбране? 

 
Оптужени Драгомир Паровић: Нисам изменио одлуку, само што ћу, овај, не 

бих одговарао на питања. 
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Председник већа: Добро, не желите да изнесете Вашу одбрану на главном 
претресу? 

 
Оптужени Драгомир Паровић:  Не желим да одговарам на питања. 
 
Председник већа: Сачекајте. Дакле, остајете при Вашем ставу да не желите да 

се изјашњавате на главном претресу и  не желите да одговарате на постављена питања? 
 
Оптужени Драгомир Паровић: Да. 
 
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. 
 
На основу члана 397 став 6 ЗКП, наставља се репродуковање тонског 

снимка исказа оптуженог Драгомира Паровића датог пред Тужилаштвом за ратне 
злочине дана 19.03.2015. године. 

 
Молим режију. Само моменат. Позивам режију да покуша да јаснији снимак 

репродукује, заиста се јако слабо чује.  Изволите, браниоче Стефановићу. 
 
Адвокат Владан Стефановић: Извините, судија, да ли има неке слушалице 

вишка? 
 
Председник већа: Да ли има слушалица да се подели браниоцима и 

оптуженима? Треба и за оптужене и за браниоце. Реците, браниоче Бобот. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Не, неформално само. 
 
Председник већа: Немојте неформално, потребно је да и ми чујемо. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Имам за одбрану једне, па ће колега више да каже, да не 

претерујемо сада. 
 
Председник већа: Да ли може неко из режије да покуша да овај снимак 

појасни? Да ли има слушалица за све, да ли има места да приђу и окривљени и да чују? 
Неопходно је да окривљени чују. Нека уђу оптужени, нека седну поред бранилаца. 
Уколико нема места, ја бих замолила Милицу Остојић, која није неопходна овде, да 
уступи место. Изволите, Милидраговићу. Пређите, морате да пређете. Ево има овде 
слушалица. Имате још три пара. Не чујете? Само моменат, само моменат. Да ли некоме 
недостају слушалице? Можете. 
 

Голијанин, имате неку примедбу, нешто? Смејете се.  
 
Оптужени Алекса Голијанин: Ништа. 
 
Председник већа: Добро. Такође Милидраговић? Добро, бићете упитани на 

крају, да ли имате неке примедбе. Ви сте рекли да не желите да се изјашњавате, не 
желите, добро.  

 
Оптужени Алекса Голијанин: Добро, можда природна нека реакција, нешто 

изазове неку реакцију када нешто чујете, то је природно. 
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Председник већа: Добро, мислим да није примерено смејати се. 
 
Оптужени Алекса Голијанин: Па, непристојно је смејати се. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Ја се извињавам ако сам нешто 

погрешио. 
 
Председник већа: Не, не, немојте само гласно да коментаришете, да реметите, 

јер се не чује, ионако је лош снимак. 
 
Оптужени Алекса Голијанин: Нисам мислио, не знам да сте приметили да сам 

се насмејао. 
 
Председник већа: Можемо даље.   
 
Констатује се да је репродукован тонски снимак исказа оптуженог 

Драгомира Паровића датог пред Тужилаштвом за ратне злочине, дана 19.03.2015. 
године. 

 
Оптужени Драгомир Паровић је изјавио да не жели да одговара на постављена 

питања, тако да не можемо извршити саслушање оптуженог у смислу члана 398 ЗКП. 
Да ли неко од присутних има нешто да примети и укаже у односу на овај изведени 
доказ? Позивам оптуженог Батиница Миливоја да изађе. 

 
Батиница, Ви сте изјавили да сте били припадник прве чете, али да сте били 

припадник трећег вода, чији је командир био Крстовић, Томислав Крстовић, а не 
Недељко Милидраговић.  

 
Оптужени Миливоје Батиница: Да. 
 
Председник већа: Ви сте сада чули исказ оптуженог Паровића, који такође 

тврди, да је био у трећем воду, али да је његов командир био Недељко Милидраговић. 
Шта је тачно, оно што Ви тврдите у Вашем исказу, или оно што тврди оптужени 
Драгомир Паровић, у овом његовом исказу који смо управо репродуковали? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Тешко је сада сто-посто рећи после толико 

година, али оно по мом сећању, да је трећи вод био Томислав Крстовић, командир, сто-
посто. 

 
Председник већа: Добро, будимо конкретни. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не могу рећи сто-посто, али по мом сећању. 
 
 Председник већа: Да ли Ви остајете, конкретно, да ли Ви остајете при Вашим 

наводима, да је Ваш командир, командир вода коме сте Ви припадали, био Томислав 
Крстовић? 
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Оптужени Миливоје Батиница:  Да, да. 
 
Председник већа: Добро. Да ли то значи, да нисте сигурни у погледу вода коме 

сте припадали или да оптужени Драгомир Паровић не говори оно што је тачно? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Ја остајем при својој констатацији да сам био 

трећи вод, Драгомир Паровић, како, како је дошао до тога да је трећи вод, а... 
 
Председник већа: Добро. И оптужени Драгомир Паровић, као што сте чули, је 

описао Ваш одлазак прве чете из Бјеловца у Поточаре. О томе се изјашњавао и 
оптужени Бора Милетић у исказу који је репродукован, чији је  снимак  репродукован 
на главном претресу. Дакле, тврде да је цела прва чета отишла у Поточаре. Даље, 
надаље, они описују које је наредбе Недељко Милидраговић тада издавао. Такође, 
након тога, за време док су чували стражу припадници прве чете на овом путу, који 
описују, Братунац, Коњевић Поље, такође и оптужени Бора Милетић, а сада чули сте, и 
оптужени Драгомир Паровић, указују да је наредбе издавао Недељко Милидраговић, а 
Драгомир Паровић описао је и одређене радње које је оптужени Недељко 
Милидраговић предузео, помиње и Ацу, па, према томе, обзиром да нико не помиње 
Томислава Крстовића, реците нам, ко је Вашим водом командовао у Поточарима и 
свих ових дана док је трајала ова акција, дакле, док сте стражарили на путу Сандићи, 
Коњевић Поље-Братунац, док сте били у овој кући. И Ви и оптужени Паровић, 
описујете инцидент који се десио када је лице које се предавало, бацило бомбу и када 
је погинуо старешина Голијанин, дакле и Ви сте ту били у близини и он је био у 
близини. Да ли то значи да сте Ви заједно тада били, да ли се сећате оптуженог 
Паровића и реците нам, ко је Вашим одредом командовао у Поточарима и док сте 
стражарили на овом путу? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Поставили сте ми пуно, морам само да идем 

редом. Значи, у Поточарима је у Бјеловцу, колико се сећам, то је био Томислав 
Крстовић. Неђо Милидраговић мени никаква наређења... 

 
Председник већа: У Поточарима да ли је био Томислав Крстовић у 

Поточарима? Нисте га поменули, а не помињу га ни Паровић ни Бора Милетић. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не, није био у Поточарима, само када смо 

кренули из Бјеловца... 
 
Председник већа: Ко је командовао Вашим водом, ако Ваш командир није био 

ту? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Командовао је, мислим да је Реновица мењао 

тада, колико могу да се сетим, али ми нисмо имали командира... 
 
Председник већа: Реновица Синиша? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Мислим да је, колико се сећам, да је Реновица 

Синиша, да је мењао Томислава Крстовића. Хоћу ово да Вам кажем... 
 
Председник већа: У Поточарима? 
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Оптужени Миливоје Батиница:  У Поточарима не. 
 
Председник већа: А након што сте били на стражи на путу Братунац-Коњевић 

Поље, да ли је ту био Крстовић, да ли Вам је он издавао наредбе? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не, ту је био Синиша Реновица. 
 
Председник већа: Исто Синиша Реновица? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Синиша Реновица. Али Синиша Реновица 

није био у Поточарима, могу само да Вам, дозволите ми да Вам кажем. Када смо 
кренули из Бјеловца, ту је сећам се, Мане је ту, овај, рекао да се иде у акцију и то јутро 
када смо дошли до, више нисам видео ни Манета, апсолутно нисам видео ни Реновицу, 
апсолутно нисмо имали команде.  

 
Председник већа: Чије сте наређење слушали ако нисте имали команду? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Мане, Мане, довезли су нас аутобусима до 

Поточара, до базе УНПРОФОР-а, где су били цивили, већ. 
 
Председник већа: Ко вас је распоредио? Кажете да сте тамо били распоређени 

да пазите да не дође до инцидента, је ли тако, да сте чували ред? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да. 
 
Председник већа: Ко Вам је дао ту наредбу да чувате ред и ко Вас је 

распоредио у Поточарима? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Па, не могу сада да се сетим. 
 
Председник већа: Не знате ко Вам је издавао наредбе? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не могу сада да се сетим. 
 
Председник већа: Добро. А касније, да ли сте видели оптужене Паровића и 

Бору Милетића у Поточарима? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, не. 
 
Председник већа: Ви кажете, цела јединица, цела прва чета је отишла у 

Поточаре, то тврде и они. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Па цела, из Бјеловца цела чета. 
 
Председник већа: Нисте њих видели? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не. 
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Председник већа: Да ли сте били распоређени, да ли су водови били 
распоређени у Поточарима у разним деловима и у различитом периоду на одређеним 
локацијама? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Па, тај дан на различитим локацијама. То 

буквално није било, како сада то да објасним, из аутобуса... 
 
 Председник већа: А накнадно? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Из аутобуса када изађемо, распоређивали смо 

се редом. 
 
Председник већа: Добро, сви ви у вашим исказима помињете припаднике 

УНПРОФОР-а, Холанђане. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да, да. 
 
Председник већа: Дакле, ви сте их сви видели? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Видели смо их, наравно, Холанђани су били 

са цивилима у Поточарима, они су већ били ту са њима заједно. 
 
 Председник већа: Добро, да ли се цела прва чета вратила заједно са Поточара 

или сте се враћали у различитим временима по водовима? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  У различитим, у различитим периодима, да. 
 
Председник већа: У различитим? А реците ми касније, Ви сте, такође, описали 

овај инцидент који се десио у овој кући, која је била удаљена сто метара од пута где сте 
Ви чували стражу те ноћи када сте чули пушкарање са свих страна, тако сте изјавили у 
Вашем исказу. 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  То је за случај када је Голијанин... 
 
Председник већа: Када је Голијанин? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Јесте, јесте. 
 
Председник већа: Погинуо? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Јесте. 
 
Председник већа: О томе сте чули, изјашњава се и Паровић. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да. 
 
Председник већа: Да ли то значи да је Паровић тада био у Вашој близини и да 

сте ви цела прва чета  били ту на том месту? 
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Оптужени Миливоје Батиница:  Не, цела чета је била распоређена, али ја сам 
био у потезу како сам био распоређен, према цести, према шуми, с десне стране, неких 
стотињак метара, то је сада... 

 
Председник већа: Ви сте то све описали. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: То је само по причи, знам да се то десило. 
 
Председник већа: Добро. Ви сте све описали у Вашем исказу, такође да су ту 

били и други водови, не само Ваш вод. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Сви су водови били. 
 
Председник већа: Сви су водови? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не могу сада стварно да се сетим, сва четири 

вода, то је чета прва била. 
 
Председник већа: Добро, али Ви сте, такође изјавили да сте Ви у ову кућу 

улазили да преспавате, да се одморите. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не у ту кућу, у  коју кућу, госпођо? 
 
Председник већа: Да сте се смењивали? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, не, немојте, молим Вас, знам шта ми 

говорите, молим Вас, дозволите ми. 
 
Председник већа: Изволите. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Сада, колико могу да видим, Ви сте... 
 
Председник већа: Не, ја Вам само предочавам да утврдимо чињенице. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Ево, могу да кажем? Ево, чињенице. Ви сада 

спомињете кућу коју је сада Паровић. Ја први пут буквално читам ово и слушам 
Паровићеву изјаву. И они имају неку кућу где он стражари на кући. То везе нема са 
том кућом. 

 
Председник већа: То није та кућа где сте Ви били? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, не. 
 
Председник већа: Добро, тако нам реците. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не, ниже смо, сада ја визуелно морам да 

вратим филм у свој животу и да визуелно представим где је Паровић  био, када већ 
прича да је био тридесет метара од Голијанина. Значи, ја сам био, идите опет, још лево, 
ниже доле, сада не могу да кажем, сто метара, сто педесет. 
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Председник већа: Само моменат. Ово питање сам Вам поставила зато што 
Паровић описује шта се дешавало када су били постављени да стражаре, распоређени 
да стражаре. И описивао је ту кућу. И ја Вас питам, да бисмо утврдили, да ли се ради о 
истој кући. 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, не. 
 
Председник већа: Не ради се, дакле, о истој кући? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не. Паровића нисам доле, буквално... 
 
Председник већа: Обзиром да Паровић исто описује овај инцидент када је лице 

које се предавало, бацило бомбу. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да. 
 
Председник већа: Зато Вас и питам, зато Вам предочавам, јер и Ви сте исто 

описали тај инцидент, што указује да сте Ви били ту у близини, Ви и Паровић, је ли 
тако? 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  У близини, али ја нисам могао да видим, јер 

то када се десило, то је неких сто, сто педесет, не могу сада тачно да кажем, десило се. 
Тај моменат се ту десио и онда сутра смо чули да је, сада ја нисам знао ни имена ко је 
рањен, знам само Голијанин, то знамо да је Голијанин овај погинуо после тога. 

 
Председник већа: Ви сте рекли  да то нисте видели, да сте то чули, је ли тако? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Јесте, чули, али чуо сам тај моменат 

пушкарања, када су били и да ли, и кола су ишла иза, да ли Хитна, немам појма. 
 
Председник већа: Добро, Ви сте описали да сте шеснаест сати били ту 

присутни, када сте били распоређени, је ли тако? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да. 
 
Председник већа: Од десет – једанаест увече до сутрадан, два или три по 

подне. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Три, три по подне. 
 
Председник већа: Ко је тада командовао, ко Вам је издавао наредбе од 

страшеина и кога сте Ви према распореду, били дужни да слушате и његове наредбе да 
извршавате? 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  Нико, буквално, то није на том потезу, ми смо 

били, како сам чувао стражу, није нико долазио. 
 
Председник већа: Ко Вас је распоредио? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Када сам изашао, Синиша Реновица. 
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Председник већа: Синиша Реновица вас је распоредио? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Јесте, Синиша Реновица. 
 
Председник већа: Добро. Да ли сте... 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Тај дан, значи тај дан, буквално ту се врло 

мало људи и предало код нас, ишли су камиони, водили су људе, али нико буквално 
није долазио код нас и издавао нам било каква наређења, тих шеснаест сати. Само је 
било наређење да ко се преда, да се сачува, наићи ће камион. 

 
Председник већа: Од кога? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Па... 
 
Председник већа: Ко је наредио? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Сачекајте само, морам да вратим филм, није 

то нико сада специјално да је дошао и то и то. Мислим да нам је Синиша Реновица, да 
нам је то рекао, када нас је распоредио. 

 
Председник већа: Добро. Да ли се у рату говори или се издају наредбе које се 

стриктно морају поштовати? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: To није наредба. Знате која је наредба била 

када сам дошао ту у десет сати? 
 
Председник већа: Ја Вас питам за ово. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Па, не, па кажем. 
 
Председник већа: Само моменат. Ја Вас питам, дакле за овај догађај, када сте 

отишли, када сте распоређени да стражарите, да чувате стражу на овом путу Братунац-
Коњевић Поље. Ко Вам је издао наредбу да одете ту и ко Вам је давао наредбе како 
поступати на терену даље и када се вратити? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: То је Синиша Реновица када сам распоређен. 
 
Председник већа: Синиша Реновица. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  После када смо распоређени сутрадан, да ли 

је неко долазио и издавао нам, већ је то постало некако нормално да се предају људи и 
да ту их сачувате. Али не могу да се сетим, ко је тачно, да ли је, не могу, не могу да се 
сетим, да ли је неко дошао тачно у том моменту и рекао то и то, не могу да се сетим. 
Већ је то и стихијски било мало. 

 
Председник већа: Добро, да ли сте, чули сте сада, Драгомир Паровић је 

детаљно описао убиство двадесет цивила који су се предали по наређењу Недељка 
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Милидраговића у присуству извесног Аце. Можемо да утврђујемо ко је Аца. Да ли сте 
Ви видели тај догађај, да ли сте чули за тај догађај? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Први пут сада чујем да је, први пут сада 

чујем, немам појма, нити сам видео, да се то и десило, први пут чујем ово, да је дошло 
до тога. Овде сада када сам слушао све ово и дечак и то, мало није ни лако да слушам. 

 
Председник већа: Није лако. Рекао је, „није се могло спавати, колико је било 

језиво од крика рањених“.  
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Ја то нисам чуо. 
 
Председник већа: Ви то ништа нисте чули? 
  
Оптужени Миливоје Батиница: То је удаљено од мене, сто-посто било, нисам 

ништа чуо. 
 
Председник већа: Како објашњавате ову његову изјаву, имајући у виду да сте, 

као што кажете, били у близини? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Која је  то близина, сада не могу, ево реците, 

колико је то сада метара, сто педесет, двеста, ја ништа то нисам чуо, то је удаљено од 
мене. Да ли ја могу сада да погрешим, да ли је сто педесет, двеста, триста метара. 

 
Председник већа: Добро, дакле Вама није познато...? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не, није ми познато. 
 
Председник већа: Само моменат. Вама није познато на којој удаљености сте 

били од осталих припадника осталих водова? Сачекајте, браниоче, даћу Вам реч. 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Ово је изван оквира оптужнице. Значи, овај 

догађај, ово о чему се говори, је потпуно ван оквира оптужнице, временски и 
просторно. Две тачке оптужнице имају. 

 
Председник већа: Није ван оптужнице. 
 
Адвокат Александар Лазаревић:  Видите, судија, 14. јули. 
 
Председник већа: Само моменат, само моменат, браниоче, да бисмо разјаснили 

те чињенице, морамо да предочимо. Ја мислим да се у томе слажете са мном. 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Само место испред задруге ЗЗ „Кравица“, 

датум 14. јули. 
 
Председник већа: Оптужени се децидно не изјашњавају о датумима, већ наводе 

12. или 13. Дакле, према изјавама 14. су били на стражи. Због тога сматрам да ово није 
изван оптужнице, јер то су радње које су претходиле овом догађају, ради утврђења 
одлулчних чињеница, потребно је утврдити и ове остале чињенице. И само још једно 
питање. Ви сте се, такође изјашњавали о позивању муслиманског становништва на 
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предају. Описали сте да су то били припадници неких других формација, 
највероватније. 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  Да. 
 
Председник већа: Чули сте исказ Драгомира Паровића који тврди да су то 

чинили оптужени Милидраговић Недељко и Аца у транспортеру УНПРОФОР-а. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, ја, ја... 
 
Председник већа: Да ли сте Ви то чули? 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, од Аце и Милидраговића, тај транспортер 

уопште нисам видео да су зауставили у мојој близини. 
 
Председник већа: Ниједног момента нисте видели транспортер? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Ту где сам ја био, ниједног момента нисам 

видео. Само знам аутобус, два војника су изашла и они су позивали ту. 
 
Председник већа: И евентуално што мислим да бисмо могли да Вас још 

питамо, да ли сте видели тих дана да је било ко од тих лица која су се предавала, био 
везан или да је накнадно био везан канапима, жицама или било којим другим 
средствима, да су било коме повезане биле очи? 

 
Оптужени Миливоје Батиница:  Не, не. 
 
Председник већа: Не, добро. Да ли неко други има нешто да примети, осим 

браниоца Лазаревића? Нема. Можете се вратити на Ваше место. 
 
Оптужени Миливоје Батиница:  Хвала. 
 
Председник већа: Ја мислим да сада можемо да одредимо паузу, а после паузе, 

поново ћемо позвати оптуженог Јована Петровића, који је на претходном претресу 
изјавио, да није припремио одбрану и да ће се изјаснити на неком наредном претресу и 
да испитамо оптуженог Видослава Васића, који је преостао од оптужених. 

 
У 12 часова, одређује се пауза у трајању од тридесет минута, а претрес ће бити 

настављен у 12,30 часова. 
 
Након паузе, у 12 и 40, наставља се главни претрес. 
 
Констатује се да је у судницу приступио и заменик тужиоца за ратне злочине 

Бруно Векарић. 
 
Позивам оптуженог Јована  Петровића. Петровићу, Ви сте се на претходном 

претресу изјаснили да не желите да износите Вашу одбрану, јер нисте успели да 
спремите одбрану, да ћете изнети на неком од наредних претреса. Да ли желите сада да 
изнесете Вашу одбрану? Ево, изјасните се конкретно. 
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Оптужени Јован Петровић:  Још увек нисам се спремио. Немам ја нешто 
много да се спремам, али ево заиста радим те неке ноћне смене, тако да нисам уопште 
био у стању. 

 
Председник већа: Прошло је доста времена од када Вам је уручена оптужница.  
 
Оптужени Јован Петровић: Па, јесте, знам. 
 
Председник већа: Имали сте довољно времена да се спремите. 
 
Оптужени Јован Петровић: Остајем при оном исказу што сам дао још првих 

дана када сам ухапшен. 
 
Председник већа: Добро, да ли можете да се изјасните, да ли не желите на 

данашњем претресу да изнесете одбрану или уопште не желите на главном претресу да 
изнесете Вашу одбрану? 

 
Оптужени Јован Петровић: Па, желим на главном, зашто не, али... 
 
Председник већа: Али сада не? 
 
Оптужени Јован Петровић: Сада не. 
 
Председник већа: Добро, можете се вратити на Ваше место. 
 
Оптужени Јован Петровић: Хвала. 
 
Председник већа:  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На основу члана 397 став 6 ЗКП, врши се репродуковање тонског снимка 
исказа оптуженог Јована Петровића датог пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 
19.03.2015. године.  

 
Констатује се да је репродукован тонски снимак датог исказа оптуженог Јована 

Петровића пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 19.03.2017. године. 
 
Саслушање оптуженог Јована Петровића у смислу члана 398 ЗКП 

 
Петровићу, позивам Вас да изађете. Укључите само микрофон. Да ли желите да 

одговарате на питања? 
 
Оптужени Јован Петровић:  Засад не. 
 
Председник већа: Желите да одговарате на питања? 
 
Оптужени Јован Петровић: Не, не, за сада. 
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Председник већа: За сада не? Добро. 
 
Констатује се да оптужени Јован Петровић изјављује да не жели да 

одговара на питања. 
 
Можете се вратити на Ваше место. И позивам оптуженог Васић Видослава.  
 
 

Изношење одбране оптуженог Видослава Васића 
 

 
Председник већа:  Оптужени? 
 
Оптужени Васић Видослав:  Да. 
 
Председник већа: Примили сте оптужницу, изјавили сте да сте оптужницу 

разумели. 
 
Оптужени Васић Видослав: Да. 
 
Председник већа: Изјаснили сте се у досадашњем току поступка да нисте 

криви. 
 
Оптужени Васић Видослав: Да. 
 
Председник већа:  Да ли признајете кривицу за кривично дело за које сте 

оптужени? Ја Вас позивам, имате сада могућност да се пред овим већем на главном 
претресу, изјасните о свим околностима које Вас терете и можете изнети све чињенице 
које су у Вашу корист. 

 
Оптужени Васић Видослав: Па, ја тренутно нисам спреман да изнесем. 
 
Председник већа: Зашто нисте спремни? 
 
Оптужени Васић Видослав: Па, ето једноставно нисам спреман. 
 
Председник већа: Оптужницу сте давно добили, имали сте довољно времена да 

се спремите. Да ли нисте имали контакт, комуникацију са Вашим браниоцем или не 
желите да се изјашњавате на данашњем претресу или не желите уопште да се 
изјашњавате на главном претресу? 

 
Оптужени Васић Видослав: Не, нисам спреман тренутно, али у току 

поступка... 
 
Председник већа: У даљем току поступка, изнећете Вашу одбрану? 
 
Оптужени Васић Видослав: Да. 
 
Председник већа: Добро, можете се вратити на Ваше место.  
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Оптужени Батиница Миливоје, Ви сте једини пристали да одговарате на 

постављена питања на главном претресу. Можете да изађете.  Да ли имате нешто да 
приметите у односу на исказ оптуженог Јована Петровића који је емитован на 
претресу? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Да приметим, да ли трећи, да ли други, где 

није сигуран, да ли сада долази до пометње, да не зна он или ја. Али ја остајем при 
својој тврдњи да сам био трећи вод. 

 
Председник већа: Добро, дакле нисте били у истом воду са оптуженим Јованом 

Петровићем? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не. 
 
Председник већа: Јован Петровић је исто као и Ви описивао свој одлазак, 

односно своје ангажовање у овом борбеном задатку који је добила прва чета. Помињао 
је Сребреницу, помињао је Поточаре, помињао је ливаду Сандићи, Сандиће, рејон 
Сандиће. Да ли је Вама познат тај рејон Сандићи, где се налази,  да ли сте Ви били 
ангажовани ту, ево после овог времена, када сте о свему томе слушали и читали? 
Уосталом, Ви сте пореклом из Босне, је ли тако, живели сте у Сарајеву? 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Рођен у Сарајеву. 
 
Председник већа: Да ли Вам је познат тај терен и да ли сте Ви тих дана били 

ангажовани у рејону Сандићи? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Први пут у животу сам и доведен буквално на 

тај рејон. Сада, који је, 10., 11. јули, тај с Јахорине. Први пут у животу сам и видео тај 
терен, нисам уопште упознат ни са селима, буквално први пут сам на том терену био. 

 
Председник већа: Ви сте изјавили да никада нисте били у хангару Кравица, ни 

пре ни после овог догађаја, а ни у време овог догађаја. Али сте на питања која су Вам 
постављена на главном претресу, изјавили када сте дали Вашу одбрану, да је тај хантар 
од Вас, да сте касније сазнали, био удаљен око километар. То исто тврди оптужени 
Јован Петровић. 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Па, да, приметио сам сада, буквално описује 

да  смо били у близини, али то је, да ли је сада мој вод се настављао на његов или 
његов на мој, сада не могу да, овај, проценим. Али, отприлике, то је то, где сам ја био, 
њега нисам видео. Догађај тај где је Голијанин убијен, када је та бомба била и то, то је 
неких стотињак метара од мене било, с десне стране. Сада у изјави овај, Јован, јел, пре 
тога описује да је и он био ту негде у близини.  

 
Председник већа: Добро, он описује ово купање на Дрини. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Ма, немам појма. 
 
Председник већа: Ви нисте били на том купању? 
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Оптужени Миливоје Батиница: Значи, ја сам и туширање и купање... 
 
Председник већа: Добро, али оно што он описује, а описујете исто и Ви, да сте 

били у претресу терена, неке шуме. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Да, то је било, сада морам опет да вратим 

мало, да ли други или трећи дан, да смо ишли у претрес терена, где смо били 
буквално... 

 
Председник већа: Ви сте то све детаљно описали, када сте се изјашњавали на 

главном претресу. 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Да. 
 
Председник већа: И може се закључити, суд у овом моменту не цени доказе, 

али евидентно је да се ради о истом том неком терену, да сте дошли до Коњевић Поља, 
Ви сте рекли да сте претражујући ту шуму, дошли до Коњевић Поља. 

 
Оптужени Миливоје Батиница: Јесте, јесте. 
 
Председник већа: Да ли се сећате, не сећате се оптуженог Јована Петровића? 
 
Оптужени Миливоје Батиница: Не, не. Јована, видите сада, од седам људи 

које..., осим мене, у свом животу, буквално четворицу не познајем. Чак кроз маглу да 
их се могу сјетити из јединице. Оно што могу да кажем, Неђу Милидраговића, морам, 
када сте ме већ питали, Неђу Милидраговића сам два пута видео у целој тој акцији, а 
нисам га ни познавао пре. Александра Голијанина нисам познавао, једном или два пута 
да сам га видео доле када смо дошли у Бјеловац и када смо се враћали, када смо сишли 
у Коњевић Поље. Значи, то је други пут било да сам тог човека видео. Александар 
Голијанин, после смо ми дошли у неке везе, где смо се у Новом Саду видели 2005. 
случајно срели, али буквално никада нисмо причали о томе, јер нисмо имали заиста 
шта да причамо. И мени уопште то, не знам, то је то. Значи ову четворицу ја људе 
уопште не познајем. И што могу рећи, то је да сам Драгана Паровића упознао код кума 
Александра Голијанина на слави, човек је долазио на славу, ја сам долазио на славу. 
Буквално једне речи нисам проговорио ни са Александром Голијанином, нити са 
Драганом Паровићем, јер нисмо имали шта да причамо уопште о томе.  

 
Председник већа: Добро, можете се вратити на Ваше место. Ми смо завршили 

са испитивањем оптужених. Оптужени који буду накнадно желели да изнесу своју 
одбрану, може до окончања овог кривичног поступка, до доношења судске одлуке, до 
окончања доказног поступка да захтевају од суда да дају своју изјаву, да буду 
испитани, односно да изнесу своју одбрану. Ми смо заказали наредни претрес за 13. и 
14. јуни. Отпочињемо са испитивањем сведока. 13. јуна биће испитани сведоци, 
заштићени сведоци под псеудонимом „301“ и „302“; 14. јуна биће испитан сведок, 
заштићени сведок под псеудонимом „303“.  

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Због истека радног времена, а након изведених предвиђених доказних радњи, 
претрес се прекида, а претрес ће бити настављен дана. 

 
13. и 14.06.2017. године у 09,30 часова, судница број 1,  

 
као што је већ одређено на претходном претресу. 
 
На претресу дана 13.06.2017. године позвати заштићене сведоке под 

псеудонимом „301“ и „302“, а на претрес дана 14.06.2017. године заштићеног сведока 
под псеудонимом „303“. 

 
 Присуство сведока на главном претресу обезбедити преко Службе за откривање 

ратних злочина. 
 
Изволите. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Ја сам поднео, мислим да је у јануару месецу 

један поднесак у форми захтева, да нам се обелодане извесни документи везани за ове 
заштићене сведоке. Претпостављам да, или је захтев одбијен, или веће није решило о 
томе. А видим да су они заказани већ за ове термине, па у том смислу, само желим да 
Вас подсетим, ако нисте радили на томе. 

 
Председник већа: Знам, и ми смо Вама одговорили и ја сам Вама послала 

допис. Да ли сте Ви примили моје обавештење, ја не знам, али ми смо Вама послали 
одговор. Ви сте тражили да Вам се достави доказ без прикривених података. Суд је 
утврдио да су у записницима и транскриптима исказа заштићених сведока, прикривени 
подаци, како је то и прописано Законом, дакле подаци који се односе, лични подаци 
сведока, као и други подаци који могу довести до откривања идентитета. Ви сте, добро, 
уколико прочитате пажљиво њихове исказе, прикривен је и податак, рецимо о жени, за 
коју заштићени сведок каже да је познаје из средње школе, да јој је помогао приликом 
транспорта аутобусима до Тузле. Вероватно, односно очигледно у намери да се путем 
података те особе, не открију подаци заштићених сведока. Ви имате све податке 
заштићених сведока. Уколико сматрате да су неки подаци прикривени који нису 
требали, сведоци ће бити испитани овде на претресу, можемо све те ствари да 
разјаснимо. 

 
Довршено у 14 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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