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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По2 3/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 24.05.2018. ГОДИНЕ

2
К-По2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 24. маја 2018. године
Председник већа: 24.05.2018. година, 09,52 часова.
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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.
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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 доктор Бруно Векарић и тужилачки
сарадник Милош Граховац.
Присутни оптужени:

П
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Недељко Милидраговић, да ли је ту?
Голијанин Алекса,
Батиница Миливоје,
Дачевић Александар,
Милетић Бора,
Петровић Јован,
Васић Видослав.
Драгомир Паровић, да није приступио можда? Није.
Присутни браниоци оптужених:
За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић.
Адвокат Александар Лазаревић: Присутан.
Председник већа:

За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић,
За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати Крсто Бобот и Вићентије
Даријевић,
За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић,

3
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 адвокат Милица
Остојић.
Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић и то оштећених
Меднолучанин Идајета, Емине Синановић, Мунире Синановић, Шухре Синановић,
Вахидина Субашића и Мунире Субашић.
Присутни заштићени сведоци под псеудонимом „302“ и „303“.
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Није приведен оптужени Драгомир Паровић по наредби суда.
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Према извештају Полицијске управе Нови Сад, који су телефоном обавестили
суд, оптужени по наредби суда, није пронађен на адреси становања, а утврђено је да се
оптужени заиста налази у болници на Психијатријском одељењу.

Затражен је извештај факсом до почетка овог претреса и Полицијска управа
Нови Сад је суд обавестила да ће доставити, али до уласка овог већа у судницу, није
достављен и то је разлог због чега смо и каснили са почетком овог претреса. Али је
очигледно да се оптужени, као што је то јуче бранилац изјавио на главном претресу,
налази на Одељењу психијатрије у болници Нови Сад. У овом моменту, дакле, ми не
поседујемо ниједан доказ за даљу одлуку суда.
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У судници присутна лица: Бајрић Леа, Батиница Ненад, Бајран Зоран,
Брковић Дамјан, Биковић Јелена, Хотић Када, Кљаић Марина, Маринковић Предраг,
Меденица Мирко, Младеновић Бојан, Мраковић Илма, Нешић Милан, Новаковић
Петар, Пашић Алмедина, Пинтол Амина, Побрклић Фатима, Ризвановић Кадефа,
Рудић Филип, Шабић Лејла, Шаровић Немања, Синановић Емина, Станишић Огњен,
Стјепановић Ивана, Стјепановић Немања, Тахировић Мурат, Топаловић Мирослав,
Урошевић Милош, Зајовић Станиславка, Зухић Ајна.
Изволите, тужиоче. Позивам заменика тужиоца за ратне злочине да се изјасни
о даљем току поступка, имајући у виду наведене чињенице саопштене од стране
председника већа.
Заменик тужиоца за ратне злочине др Бруно Векарић: Поштовани суде, ја
предлажем...
Председник већа: Само се представите.

Заменик тужиоца за ратне злочине др Бруно Векарић: Бруно Векарић,
заменик тужиоца за ратне злочине. Ја предлажем да се, као што сте рекли, затражи
извештај из медицинске установе у којој се Паровић наводно налази. Исто тако Вас
молим да се тај извештај достави Тужилаштву за ратне злочине и након тога ћемо се
ми изјаснити о даљем току поступка. Молио бих Вас овом приликом само да нам се
достави извештај за Недељка Милидраговића, који је, претпостављам, доспео или није,
а уколико јесте, да нам се достави, јер немамо тај извештај о његовом здравственом
стању, срчаним тегобама, које је имао приликом претходних претреса.
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Председник већа: Да, Недељко Милидраговић је доставио медицински
извештај о одсуству са претходног претреса, а тај извештај Вам није достављен,
обзиром да то не достављамо, али доставићемо на Ваш захтев.
Заменик тужиоца за ратне злочине др Бруно Векарић: Хвала.
Председник већа:

Суд доноси
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Председник већа утврђује да нису испуњене процесне претпоставке из члана
377 став 2 ЗКП за одржавање главног претреса, због одсуства оптуженог Драгомира
Паровића.

РЕШЕЊЕ
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Да СЕ главни претрес НЕ ОДРЖИ.

Очигледно је да у овом моменту суд не поседује ниједан доказ за одлуку о
даљем току поступка и одлуку о мери за обезбеђење присуства оптуженог Драгомира
Паровића на главном претресу. Налазим да је неопходно да, најпре, прибавимо
извештај медицинске установе, као што је то навео и заменик тужиоца за ратне злочине
доктор Бруно Векарић и након што прибавимо извештај, имаћемо поузданије
чињенице за одлуку суда о даљем току поступка. Без обзира, налазимо да је неопходно
заказати наредне претресе, а ток поступка ће се одвијати, зависно од здравственог
стања оптуженог Паровића.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за:
30.05. и 01.06.2018. године у 14,30 часова, судница број 2,

што је присутнима саопштено уместо позива, те их не позивати.

На претрес 30.05.2018. године позвати заштићене сведоке под псеудонимом
„301“, „302“ и „303“. Сва три сведока су позвана исти дан, имајући у виду да је и
сведок под псеудонимом „301“ болестан, те је неизвесно његово присуство, а што је
утврђено из медицинске документације коју је доставио суду и уколико исти не
приступи, биће испитани 30.05. сведоци под псеудонимом „302“ и „303“.

Одредићемо још један термин – 12. и 13.06.2018. године у 14,30 часова,
судница број 1.
А на претресу 01.06. одбрана ће бити обавештена о доказима који ће се на овим
претресима изводити, што свакако, све зависи и од одлуке суда након прибављања

5
медицнске документације у односу на оптуженог Драгомира Паровића, о даљем току
поступка.
Браниоче, ми ћемо службеним путем, Стефановићу, прибавити медицинску
документацију од Психијатријског одељења за оптуженог Драгомира Паровића. А Ви,
уколико добијете било какву медицинску документацију мимо тога, Ви је доставите у
међувремену суду.
Адвокат Владан Стефановић: Извините, судија.
Председник већа: Изволите.
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Адвокат Владан Стефановић: Приватним каналима сам сазнао, ја сам слао и
поруке супрузи да ми доставе било шта да бих могао јутрос да Вам прибавим. Сазнао
сам да је на Неуропсихијатрији Клиничког центра Војводине, приземље, и ту је одмах
соба поред пријавнице. Једино то знам, уколико Вам то значи.

35

Председник већа: Добро, Полицијска управа Нови Сад нас је обавестила да
имају поуздане информације где се налази, али нису успели да нам до почетка претреса
доставе тај извештај.
Довршено у 10,01 часова.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

