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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 3/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 29.03.2018. ГОДИНЕ

2
К-По 2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 29. марта 2018. године
Председник већа: 29.03.2018. година, 09:53 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду –
Одељење за ратне злочине, К-По 2 број 3/17 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.
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Веће поступа у саставу судија Зорана Трајковић и Дејан Терзић, чланови већа
и судија Мирјана Илић, председник већа.
Да ли има примедби на састав већа?
Примедби на састав већа није било.

Записник води записничар Јасминка Јовановић. У раду суда помаже судијски
помоћник Нада Трипковић.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, заменик тужиоца за
ратне злочине др Бруно Векарић,
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-оптужени Милидраговић Недељко, да ли је ту?

Адвокат Александар Лазаревић: Часнии суде, ја сам у 7 и 25 јутрос добио
поруку од ћерке Милидраговића да је он примљен у Ургентни центар са срчаним
тегобама јутрос. Замољен сам да обавестим суд.
Председник већа: Немате никакву документацију медицинску, немате ништа?

Адвокат Александар Лазаревић: Ја немам ништа, ево кажем Вам, добио сам
значи поруку јутрос. Ја сам позвао, каже, тамо је његов брат са њим и остало. Ја ћу се
потрудити да данас сазнам више.

Председник већа: Његова ћерка, можете да нам кажете име и презиме и како
сте добили ту поруку?
Адвокат Александар Лазаревић: То ја не знам, право да Вам кажем.
Информацију имам у телефону.
Председник већа: Она Вам је послала СМС поруку.
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Адвокат Александар Лазаревић: Она ми је послала СМС поруку у 07 и 25. А
телефон је доле, ако то суду нешто значи, на пријавници, ја могу да то презентирам
суду.
Председник већа:

Присутни браниоци оптужених:
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-оптужени Голијанин Алекса, да ли је ту?
-оптужени Батиница Миливоје,
-оптужени Дачевић Александар,
-оптужени Милетић Бора,
-оптужени Петровић Јован,
-оптужени Паровић Драгомир,
-оптужени Васић Видослав.
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За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић,
За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић,
За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати 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 и Милица
Остојић.
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Није приступио оптужени Милидраговић Недељко, за кога бранилац адвокат
Александар Лазаревић обавештава суд да је у јутарњим сатима у 7 и 25, добио СМС
поруку од ћерке оптуженог Милидраговић Недељка којом га је обавестила да је
оптужени Милидраговић у раним јутарњим часовима због срчаних тегоба, примљен на
Клинички центар Србије, је ли тако?
Адвокат Александар Лазаревић: Па, ја претпостављам. Мени су рекли
Ургентни центар.
Председник већа: Добро.

Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић, оштећених
Медолучанин Идајете, Емине Синановић, Мунира Синановића, Шухре Синановић,
Вахидина Субашића и Мунире Субашић.
Присутан заштићени сведок под псеудонимом „302“.

Није приступио заштићени сведок под псеудонимом „301“. Суду је дана
27.03.2018. године достављен Извештај Управе кримниалистичке полиције – Служба за
откривање ратних злочина број 03/2/8/1/1 Стр.пов.230.369/15 127 од 27.03.2018. године
у коме се наводи да су полицијски службеници Службе за откривање ратних злочина
контактирали заштићеног сведока под псеудонимомм „301“ који је изјавио да није у
могућности да присуствује главном претресу дана 29.03.2018. године, због лошег
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здравственог стања, о чему поседује лекарску документацију. Наведена лекарска
документација суду до сада није достављена.
У судници су присутна лица: Белачић Александра, Брковић Дамјан,
Дамјановић Милан, Диковић Јелена, Глигорић Милан, Котић Када, Јовановић Наташа,
Кљаић Марина, Љубеновић Томислав, Малбаша Мирослав, Михајловић Љиљана,
Мирчић Милорад, Муникравић Душан, Николић Вукајловић Весна, Омерспахић Амер,
Перић Срето, Радета Вјерица, Рудић Филип, Шаровић Немања, Савић Никола, Шехић
Јасмина, Шешељ Војислав, Стојановић Филип, Тахировић Мурат, Жељко Владимир.
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Констатује се да се заменику тужиоца за ратне злочине и оптуженом Бори
Милетићу, као и браниоцу оптуженог адвокату Рајку Јелушићу уручује решење
Врховног касационог суда Кзз.рз број 3/2018 од 15.03.2018. године.
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног
претреса због одсуства оптуженог Милидраговић Недељка.
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Да ли Тужилаштво има неки предлог у односу на ток овог кривичног поступка,
односно одржавања овог главног претреса? Изволите, заменик Миољуб Виторовић.
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Немамо, судија,
али ако се ово буде понављало, или да раздвојите поступак у односу на онога ко не
буде дошао или да се одреди притвор.
Председник већа: Ако се ово буде понављало?

Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Да.

П
O

Председник већа: Ми за сада, тужиоче, немамо ни лекарску документацију, не
знамо шта је са оптуженим и мислим да у овом моменту не можемо говорити ни о
каквом понављању. А након што суду буде достављена лекарска документација коју
ћемо свакако тражити за оптуженог који није приступио на данашњи претрес, можемо
о томе говорити. Да ли неко од бранилаца има неки други предлог? Нема.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса,
због одсуства оптуженог Милидраговић Недељка, главни претрес НЕ ОДРЖИ.
Наредни главни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за:

21. и 22. мај 2018. године или 23. и 24. мај, дакле то су четири термина, да ли
можемо да се усагласимо, два судећа дана?
Адвокат Александар Лазаревић: Ја се извињавам, ако могу да се обратим
суду, бранилац окривљеног Милидраговића. Ако осталим колегама није проблем, ја
бих замолио да буде 23. и 24., јер ја обично понедељком и уторком браним у Сарајеву,
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па среда и четвртак мени одговарају. А надам се ако не правим колегама никакав
проблем, да ћу онда да се сагласим.
Председник већа: Добро. Да ли су сагласни остали?
Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за:
23. и 24. мај 2018. године у 09,30 часова, судница број 1,
што је присутнима саопштено уместо позива.
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На претрес позвати оптуженог Милидраговић Недељка уз налог да у року од
осам дана достави суду лекарску документацију као доказ о оправданом одсуству са
данашњег претреса.
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На претрес преко Службе за откривање ратних злочина позвати заштићеног
сведока под псеудонимом „301“.

Службу за откривање ратних злочина обавестити да је на главни претрес дана
23. неопходно обезбедити присуство сведока „301“ и 302“, а на главном претресу дана
24.05.2018. године присуство сведока „303“.
Главни претрес који је заказан за 30. се отказује, имајући у виду наводе
браниоца, да се оптужени налази, да је хоспитализован и да се налази у болници.
Довршено у 10 часова и 01 минут.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

