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К-По2 3/2017 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  одржаног дана 23. маја 2018. године 

 
Председник већа: 23.05.2018. година, 09,46 часова. 
 
Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду – 

Одељење за ратне злочине, К-По2 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. 

 
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.  
 
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
-заменик тужиоца за ратне злочине доктор Бруно Векарић, са тужилачким 

сарадником? Изволите, представите се. 
 
Тужилачки сарадник Милош Граховац: Милош Граховац. 
 
Председник већа: Милошем Граховцем. 

 
-оптужени Милидраговић Недељко,  
-оптужени Голијанин Алекса,  
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован, 
-оптужени Паровић Драгомир. 
 
Шта је са Паровићем, браниоче, адвокат Владан Стефановић? Изволите. 
 
Адвокат Владан Стефановић: Бранилац адвокат Владан Стефановић.  Према 

незваничним информацијама које ја имам, усменим додуше, Паровић је пре десетак 
дана, немојте ми веровати тачан дан, пререзао себи вене. Био је смештен на 
васкуларном одељењу Клиничког центра Војводине, Клиници тој васкуларној. А сада 
се тренутно налази на психијатрији Клиничког центра Војводине. Ја сам покушао да 
добавим неки папир, макар електронском поштом, нисам успео, да бих Вам досгавио и 
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оправдао то његово неприсуство. Па предлажем да Ви затражите службеним путем 
извештај. 

 
Председник већа: Браниоче, Ви кажете, према Вашим незваничним 

информацијама. 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Јесте, ја нисам био у земљи. 
 
Председник већа: Шта  то значи незванична информација, да ли можете да 

нам објасните? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Не знам, јер немам никакав папир. Али ми је 

бивша супруга рекла. 
 
Председник већа: Како се зове бивша супруга? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Вања. 
 
Председник већа: Молим? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Вања. 
 
Председник већа: Вања? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Вања.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Да се то десило пре десетак дана. 
 
Председник већа: Она је то Вама саопштила? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Да. Ја када сам се вратио у земљу. 
 
Председник већа: Када сте се Ви чули са његовом бившом супругом? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Пре четири, пет дана. Када сам се ја вратио, 

21. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Владан Стефановић:  Јесте. 
 
Председник већа: Уколико сте то Ви чули пре четири, пет дана, зашто нисте 

прибавили било какву лекарску документацију која би доказивала ове Ваше наводе? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Нисам могао ништа, судија. Ништа, судија, 

нисам могао да прибавим. 
 
Председник већа: Зашто? 
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Адвокат Владан Стефановић:  Зато што сам дошао из иностранства 21., а 

данас је  23. 
 
Председник већа: Да ли сте покушали да контактирате оптуженог Драгомира 

Паровића? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Супруга ми је саопштила да је телефон, а то 

јесте, јер имам његов број телефона, код ње, зато што психијатрија тамо у Новом Саду, 
не дозвољава поседовање мобилног телефона. Ја сам јој предложио да ми макар слика, 
да бих Вам предочио неку документацију. Она је рекла да ће то покушати и јутрос сам 
добио поруку да није успела то да уради, ето. 

 
Председник већа: Она Вам је послала СМС поруку да није успела ниједан 

доказ да прибави, да се он заиста сада налази на психијатрији? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Јесте. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Био је на  васкуларном одељењу,односно 

коиници, а сада је на психијатрији. 
 
Председник већа: Када је био на васкуларном одељењу, да ли имате неке 

ближе податке? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Она каже да га је нашао неки пријатељ у стану, 

да је тада хитно пребачен на васкуларно одељење, где су му урадили интервенцију на 
венама. Био је ту неколико дана и након тога је, када је то решено око проблема са 
венама, пребачен на психијатрију. То је она прошла недеља. Ја сада тачно не знам 
судија да Вам кажем када. 

 
Председник већа: Браниоче, Ви знате да је сваки претрес на коме је одређено 

испитивање заштићених сведока, до сада одложен и да се увек неко од оптужених не 
појави. Паровић је и раније одсуствовао са претреса исто због болести, а Ви немате 
ниједан документ као доказ да је он болестан. 

 
Адвокат Владан Стефановић:  Немам, судија, немам. 
 
Председник већа: Добро, можете сести. Да ли је ту присутан оптужени Васић 

Видослав? Јесте. 
 

Присутни браниоци оптужених: 
 
За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић. 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Присутан. 
 
Председник већа:  
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За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горана 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. 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Судија, опет ја, адвокат  Владан Стефановић. 

Мени је колега Јотановић дао заменичко пуномоћје. 
 
Председник већа: За кога се по заменичком пуномоћју које доставља суду, 

јавља адвокат Владан Стефановић. 
 
Шта је са Јотановићем? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Он ми је јуче дао заменичко пуномоћје. 
 
Председник већа: И шта је рекао, зашто не може да дође? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Ништа ми прецизније рекао, можеш да ме 

замениш. 
 
Председник већа: Можеш да ме замениш. Мислим да то није баш примерено 

у оваквом предмету. Дозвољено, али није примерено. Ви, да се овај претрес држао, да 
ли бисте Ви могли адекватно да заступате и оптуженог кога он заступа? Седите. 

 
За оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић и адвокат Милица 

Остојић.  
 
Присутан адвокат Никола Чукановић, пуномоћник оштећених Мендолучанин 

Идајета, Емине Синановић, Мунире Синановић, Шухре Синановић, Вахидина 
Субашића и Мунире Субашић. 

 
Присутан заштићени сведок под псеудонимом „302“. 
 
Није приступио заштићени сведок који је позван за данашњи главни претрес, 

под псеудонимом „301“. Суду је дана 22.05.2018. године достављен извештај Управе 
криминалистичке полиције – Службе за откривање ратних злочина под бројем 3/2/8/1 
Строво пов. 230369/15-129 од 22.05.2018. године, у коме се наводи, да су полицијски 
службеници Службе за откривање ратних злочина контактирали заштићеног сведока 
под псеудонимом „301“, који је изјавио да није у могућности да присуствује главном 
претресу дана 23.05.2018. године, због лошег здравственог стања и лечења, о чему 
поседује лекарску документацију коју ће доставити полицијским службеницима 
Службе за откривање ратних злочина дана 31. маја 2018. године приликом доласка на 
контролу у Београд. 

 
У судници су присутна лица: Бајрић Леа, Батиница Ненад, Брковић Дамјан, 

Хотић Када, Кљаић Марина, Ковачевић Радојка, Меденица Мирко, Милић Јелена, 
Милосављевић Стефан, Мраковић Илма, Пашић Алмедина, Пинтол Амина, Побрклић 
Фатима, Радета Вјерица, Радивојевић Тања, Ризвановић Кадефа, Рудић Филип, Шабић 



ПO 35
7

 
 
 

6 

Лејла, доктор Војислав Шешељ, Шијачић Вишња, Синановић Емина, Срећковић 
Маринка, Тахировић Мурат, Урошевић Милош, Зајовић Станиславка, Жанић Ивана, 
Жељко Драгомир и Жукић Ања.  

 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 

претреса услед одсуства оптуженог Драгомира Паровића, који је уредно позван на 
данашњи претрес, на претрес није приступио, а суду није достављена лекарска 
документација о оправданости одсуства оптуженог са главног претреса. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ због недостатка процесних претпоставки, а 
претрес ће бити настављен дана  

 
24.05.2018. године у 09,30 часова, судница број 1, 

 
као што је то већ раније заказано, што је присутнима саопштено, уместо позива, 
 
На претрес привести: оптуженог Драгомира Паровића.  
 
Довршено у 09:55 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 




