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 К-По2 8/2015 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  одржаног дана 13. јуна 2017. године 

 
 

Председник већа: 13.06.2017. година, 09,47  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: 
 
-заменици  тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и Бруно Векарић, са 

тужилачким помоћником,  
 
Молим Вас, представите се. 
 
Помоћник Тужилаштва за ратне злочине: Тамара Дузлевски. 
 
Председник већа: Тамаром Дузлевски. 
 
Присутни оптужени: 
 
-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса – није присутан? Изволите, браниоче. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Бранилац оптуженог Голијанина, адвокат 

Горан Петронијевић. Судија, он је био подвргнут јуче једној интензивној овај 
хируршкој интервенцији. Ја ћу Вам дати сву документацију, јуче или прекјуче, нисам 
сигуран, па ћу Вам дати сву медицинску документацију, видећете о чему се ради. 

 
Председник већа: Он је јуче или прекјуче имао хируршку интервенцију? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Тако је. 
 
Председник већа: Даћете ми документацију. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Хвала.  
 
Председник већа: 
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-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? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ево, ја ћу се јавити за колегу. 
 
Председник већа: По заменичком пуномоћју за адвоката Александра 

Лазаревића, адвокат Горан Петронијевић. 
 
За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић. 
 
Да ли је ту бранилац Душан Милетић? Није присутан. 
 
За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Крсто Бобот и Вићентије 

Даријевић.  
 
За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић; 
За оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић; 
За оптуженог Јована Петровића, адвокат Жељко Јотановић; 
За оптуженог Драгомира Паровића, адвокат Владан Стефановић; 
За оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић, присутна и 

адвокат Милица Остојић. 
 
Адвокат Милица Остојић: Милица Остојић. 
 
Председник већа: И? 
 
Адвокатски приправник  Јована Филиповић: Адвокатски приправник 

адвоката Томислава Вишњића Јована Филиповић.  
 
Присутан пуномоћник оштећених Медолучанин Идаета, Емине Синановић, 

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

 
У судници присутна лица: Брковић Дамјан, Ковачевић Марија, Красић Зоран, 

Филиповић Мартиновић Марија, Миљковић Дејан, Радета Вјерица, Радовановић 
Љиљана, Урошевић Милош, Зајовић Станиславка. 

 
Констатује се да  бранилац оптуженог Алексе Голијанина, адвокат Горан 

Петронијевић обавештава суд да је оптужени Алекса Голијанин имао хируршку 
интервенцију непосредно пре главног претреса и да о томе поседује медицинску 
документацију, коју доставља суду. 
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Адвокат Горан Петронијевић:  Ово је последњи извештај, судија, а ово је 

хронолошки, пошто то траје неколико година код њега, он је и у притвору имао исте 
проблеме. Ово је оригинални извештај. 

 
Председник већа: Добро, реците ми... 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ово бих морао да му вратим, а Ви можете 

извршити упоређење. 
 
Председник већа: Оригинална документација, добро.  
 
Браниоче, да ли Ви имате и да ли сте доставили документацију у односу на ове 

Ваше наводе, да је он непосредно пре претреса имао хируршку интервенцију? 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Управо, судија, ради се о једном 

компликованом облику стања упале дебелог црева, са хемороидима и тако даље. Он је  
такве сметње имао и док је био у притвору, а и пре тога, то можете из затворског 
картона видети да је неколико пута вођен на ВМА и хоспитализован, враћан и тако 
даље. То је у последње време било јако изражено код њега, међутим, ишло се управо за 
тим да се претури овај претрес, па да иза тога се покуша интервенција. Међутим, у 
задњих седам дана је имао јако озбиљно крварење, болове  и на крају је то морало да се 
уради. Сада нисам сигуран, погледајте по датуму, молим Вас, нисам га разумео, да ли 
је то било претходног дана, значи јуче или прекјуче.  Али он је у потпуном стању, да 
кажем, неупотребљив за било какво ходање, седење. Једини положај има неки 
физиолошки положај у полулежећем на боку у коме може да проведе извесно време. 

 
Председник већа: Добро, то значи да је извршена хируршка интервенција, да 

је он хоспитализован и да се тренутно налази на кућном лечењу? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Опростите, наређено му је строго мировање, 

седам дана, седам до десет дана тамо, колико сам ја могао да видим, тако ми је нешто 
рекао. 

 
Председник већа: Седам дана је одређено 12.06.2017. године од стране лекара 

специјалисте интерне медицине Клиничког центра Војводине, Клиника за 
гастроентерологију и хепатологију.  

 
Ми смо позвали да на данашњем претресу испитамо заштићене сведоке под 

псеудонимом „301“ и „302“. Заштићени сведоци су ту присутни. Због одсуства 
оптуженог Голијанин Алексе, ми нисмо у могућности да држимо овај претрес, немамо 
процесне претпоставке за одржавање претреса. А овом документацијом је оправдан 
изостанак оптуженог.  

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса, 
због одсуства оптуженог Алексе Голијанина, који је оправдао свој изостанак, 
достављањем медицинске документације, главни претрес НЕ ОДРЖИ. 

 
Обзиром на извештај лекара специјалисте, ми нисмо у могућности да одржимо 

ни главни претрес који је заказан за сутра. Стога ћемо одредити такође два дана за 
испитивање заштићених сведока, али без обзира што су одмори, главни претрес ће 
бити заказан 19. и 21. јула. Браниоци, да ли сте сагласни, заменици тужиоца? 19. и 21. 
јул. 

 
Наредни главни претрес одређује се за: 
 

19. и 21. јули 2017. године у 09,30 часова, судница број 1, 
 
што је присутнима саопштено, уместо позива. 
 
На главни претрес дана 19.07.2017. године преко Службе за откривање 

ратних злочина обезбедити присуство заштићених сведока под псеудонимом „301“ 
и „302“, а на главни претрес дана 21.07.2017. године заштићеног сведока под 
псеудонимом „303“. 

 
Бранилац оптуженог Боре Милетића, адвокат Рајко Јелушић нека устане. 

Браниоче, Ви сте дана 05.06.2017. године доставили суду захтев да Вам се омогући 
увид у тонски запис и транскрипте пре испитивања заштићених сведока, односно пре 
13.06.2017. године. Суд Вам је наредног дана уручио обавештење да можете извршити 
увид у транскрипте сваког радног дана. Обавештена сам од писарнице да сте Ви били у 
писарници, да сте захтевали да Вам се достави, да нећете вршити увид, већ тражите да 
Вам се достави наснимљени материјал о исказима заштићених сведока. Да ли сте 
подигли? 

 
Адвокат Рајко Јелушић: Председнице, ја сам добио овај ЦД са нарезаним 

транскриптима, тако да је то све у реду. Што се тиче  тонског записа... 
 
Председник већа: Само моменат. Исто тако, Ви сте тада изјавили да решење 

овога суда које је донело Ванрасправно кривично веће, а на које сте изјавили жалбу, 
није експедовано Апелационом суду на одлуку и обавестили сте радника писарнице да 
је Бора Милетић примио то решење. Речено Вам је да решење није експедовано, јер 
није могло да се уручи Бори Милетићу. Нама се вратила неуручена достава, јер Бора 
Милетић, иако му је два пута остављена обавест, није подигао ово решење и то дана 
01. и 02.06.  

 
Адвокат Рајко Јелушић:  Председнице, оног тренутка када ми је службеница 

у писарници рекла да је то проблем, ја сам контактирао окривљеног Милетића и он ми 
је потврдио да је примио решење. 

 
Председник већа: Вратило се да није уручено, Бори Милетићу ће бити 

уручено решење након претреса и нека потпише доставницу. 
 
Дакле, као што смо рекли, 19. и 21.07., 09 и 30, судница број 1. 
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Изволите. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Судија, ја се извињавам, ако могу само да се 

наводвежем. Сада слушам ово, по овом захтеву колеге Јелушића. Ја сам прошли пут то 
поменуо и Ви сте ми одговорили и заиста ја сам 05. јануара 2017. поднео захтев за 
достављање тонског снимка и нередигованих изјава заштићеног сведока и Ви сте ми 
одговорили 10. јануара 2017. године. Е сада, испоставило се, ако сам ја добро схватио, 
овај. 

 
Председник већа: 10.01.2017. године? 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Тако је. 
 
Председник већа: Добили сте допис овог суда? 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Tако је. Е сада испоставило се, ако сам ја добро 

схватио ову расправу по захтеву колеге Јелушића, да суд поседује и тонски снимак. 
 
Председник већа: Не, суд не поседује тонски снимак. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Онда се извињавам, нисам добро разумео. 
 
Председник већа: Суд поседује транскрипте и поседује ЦД, у електронском 

облику и у штампаном облику, а тонски снимак не поседује, јер је тонски снимак 
издвојен из списа, из  Тужилачких списа. О томе имате сачињене службене белешке 
Тужилаштва од 23.03.2015. године у спису, обзиром да тонски снимак о испитивању 
сведока од дана 16.03.  садржи личне податке сведока. А након њиховог испитивања, 
као што знате, донето је решење Судије за претходни поступак којим су одређене мере 
заштите, између осталих и брисање личних података до окончања поступка. И због 
тога је тонски снимак издвојен, јер суд не може да поседује доказ који садржи личне 
податке сведока, имајући у виду решење Судије за претходни поступак о одређеним 
мерама заштите сведока.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Ја то сада разумем у потпуности и сада ми је 

јасно. Али бих се опет вратио, не у смислу сада да водим неку расправу, него просто да 
укажем суду, ја сам пажљиво читао изјаве сва три заштићена сведока у форми у којој 
су нам дате. Сада не улазим уопште шта је у транскрипту, то ћу тек да овај да 
проверим. Али тамо су заиста редиговани неки подаци из којих, за које је очигледно да 
то нису лични подаци заштићених сведока. 

 
Председник већа: Добро. Ви сматрате да нису лични подаци? Веће је упознато 

са транскриптима и ми налазимо након упознавања са садржином транскрипата, да су 
заштићени подаци који могу довести до откривања идентитета сведока. То сам већ 
објаснила на претходном претресу. Но... 

 
Адвокат Томислав Вишњић: Тако је, судија. 
 
Председник већа: Само моменат, уколико Ви сматрате да су редиговане 

изјаве, брисане изјаве сведока које се не односе на личне податке и околности које 
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могу довести до откривања идентитета, ми смо позвали сведоке на главни претрес, Ви 
ћете сведоке за то питати, наравно водећи рачуна да не постављате питања којим би се 
открио њихов идентитет и те нејасноће можемо разјаснити на претресу.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Слажем се, судија, само молим Вас, у том 

смислу да имате разумевања ако ми у последњем тренутку дођемо до неког доказа, па 
морамо да предочимо суду, а не можемо да због тога што нисмо имали изјаву. 

 
Председник већа: Наравно, суд цени доказе и једне и друге стране, апсолутно 

на исти начин. Такође је и бранилац оптуженог Боре Милетића, адвокат Рајко Јелушић 
тражио да му се достави тонски запис испитивања заштићених сведока. Обзиром да 
није навео разлоге због чега захтева тонски запис, суд је нашао да је овај његов захтев 
непотпун и наложено је браниоцу, адвокату Рајку Јелушићу да свој захтев допуни и да 
наведе разлоге и начин на који жели да преслуша тај снимак. Наравно, суд мора да 
оцени да ли је оправдан неки захтев или не, а не може уколико нису наведени разлози. 
Бранилац адвокат Јелушић није се суду поново обратио, тако да у том делу, односно на 
захтев браниоца адвоката Јелушића, је одлучено тиме што је адвокату Јелушићу дат 
налог да допуни свој захтев.  

 
На главни претрес позвати оптуженог Алексу Голијанина, са адресе из 

списа. 
 
Довршено у 10:03 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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