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К-По2 3/2017 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  одржаног дана 30. маја 2018. године 

 
 

Председник већа: 30.05.2018. година, 14,36 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, 
 
Оптужени: 

 
Недељко Милидраговић, да ли је ту? 
Голијанин Алекса,  
Батиница Миливоје, 
Дачевић Александар, 
Милетић Бора, 
Петровић Јован, 
Васић Видослав. 

 
Присутни браниоци оптужених: 
 
За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат? 
 
Адвокат Горан Петронијевић: По заменичком пуномоћју колеге Лазаревића, 

Горан Петронијевић. 
 
Председник већа: Адвокат Горан Петронијевић, по заменичком пуномоћју 

адвоката Александра Лазаревића. 
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  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.  
 
Присутан пуномоћник оштећених Меднолучанин Идајета, Емине 

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

 
Присутни заштићени сведоци под псеудонимом „302“ и „303“. 
 
Није приступио оптужени Драгомир Паровић. 
 
По налогу суда са претреса од 24.05.2018. године суду је достављен извештај о 

здравственом стању оптуженог Драгомира Паровића Клиничког центра „Војводине“, 
Клинике за психијатрију, Одељења за ментално здравље, број 702/1-18 од 28.05.2018. 
године којим је суд обавештен да је оптужени Драгомир Паровић примљен на 
болничко лечење дана 13.05.2018. године у Ургентни центар Клиничког центра 
Војводине на Одељење хируршке полуинтензивне неге, а након збрињавања, према 
индикацији психијатра, премештен је на Клнику за психијатрију, Одељење за ментално 
здравље, дана 16.05.2018. године, где је настављено телесно збрињавање и започета 
психијатријска ексчорација оптуженог који се и даље налази на болничком лечењу. 
Извештај су потписали лекар одељења за ментално здравље мр специјалиста медицине 
доктор Јосип Дадасовић и управник Клинике за психијатрију, доцент др Владимир 
Кнежевић. У прилогу извештаја достављена је расположива медицинска 
документација, историја болести број 18980/2018.  

 
Дана 30.05.2018. године по достављању извештаја по пријему у суд, 

Тужилаштву за ратне злочине достављен је извештај Одељења за ментално здравље 
Клинике за психијатрију Клиничког центра „Војводине“ за оптуженог Драгомира 
Паровића са свом приложеном медицинском документацијом. 

 
Није приступио заштићени сведок под псеудонимом „301!. Суду је дана 

29.05.2018. године достављен извештај Управе криминалистичке полиције, Службе за 
откривање ратних злочина, под бројем 03/2/8/11 Стр.пов.230-369/15-131 од 28.05.2018. 
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 30.05.2018. године, због 
лошег здравственог стања и лечења, о чему поседује лекарску документацију коју ће 
доставити полицијским службеницима Службе за откривање ратних злочина дана 
31.05.2018. године приликом доласка на контролу у Београд, а коју ће Служба за 
откривање рантих злочина доставити суду, уз посебан извештај.  

 
У судници су присутна лица: Брковић Дамјан, Диковић Јелена, Јовановић 

Бојан, Кљаић Марина, Меденица Мирко, Рудић Филип, Урошевић Милош, Зајовић 
Станиславка. 
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Позивам заменика тужиоца за ратне злочине да се изјасни у односу на даљи 

ток поступка, имаући у виду да је Тужилаштву данас након што је достављен суду 
извештај, исти извештај заједно са пропратном документацијом, достављен 
Тужилаштву. Изволите, тужилац доктор Бруно Векарић. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине др Бруно Векарић: Заменик тужиоца 

Бруно Векарић. Добили смо извештај Клиничког центра од стране Вишег суда у 
Београду, Одељења за ратне злочине, извештај је Клиничког центра „Војводина“, 
Одељења за ментално здравље од 28.05.2018. године са лекарском документацијом за 
оптуженог Драгомира Паровића. Предлажемо да се изврши психијатријско вештачење 
Драгомира Паровића на околности да ли је процесно способан за суђење. Хвала. 

 
Председник већа: Добро. Претпостављам да одбрана нема никаквих 

изјашњења на ово? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Не противим се, судија, предлогу Тужилаштва. 
 
Председник већа: Не противите се предлогу? 
 
Адвокат Владан Стефановић:Не противим се. 
 
Председник већа: Остали браниоци? Добро. 
 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање, само 

моменат, сачекајте да завршим, браниоче Петронијевићу.  
 
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 

претреса услед одсуства оптуженог Драгомира Паровића. Изволите. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Захваљујем, адвокат Горан Петронијевић. Ја 

колико се сећам, колега није био тада у тој фази. Помињана је некаква претходна 
документација о његовом лечењу од стране браниоца Перковића. Ја бих молио само, да 
ли је она достављена, она није била предмет интересовања нашег дела одбране, јер није 
била везана за нашег клијента, да ли таква документација постоји у списима, а ако не 
постоји, ја бих онда замолио колегу да он прибави од претходног колеге и да пре овог 
вештачења, такође ту документацију прикључи списима.  

 
Председник већа: Да прикључи ту медицинску документацију? 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Како би, наравно, била предмет... Наравно. 
 
Председник већа: Која би била предмет вештачења? 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Верујем да би она била од користи вештацима 

приликом давања налаза. 
 
Председник већа: Добро.  
 
На основу члана 117 у вези члана 113 и 114 став 2, члана 31, 132 став 2 ЗКП 
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Суд доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ психијатријско вештачење оптуженог Драгомира Паровића 
који ће обавити Судско-психијатријски одбор Медицинског факултета  Универзитета у 
Београду на околности способности оптуженог да учествује у поступку. 
  
 Судско-психијатријски одбор обавиће вештачење телесним прегледом, 
испитивањем и другим потребним методама уз анализу расположиве документације и 
установити да ли код оптуженог Драгомира Паровића постоје душевне сметње и дати 
мишљење, да ли је оптужени способан да схвати природу и сврху кривичног поступка, 
разуме поједине процесне радње и њихове последице и сам или уз помоћ браниоца, 
врши своју одбрану.  
 
 Вештачење је потребно обавити у складу са правилима струке и науке, по 
најбољем знању и што хитније, а најкасније до наредног главног претреса дана 
12.06..2018. године, доставити суду писани налаз и мишљење, у довољном броју 
примерака за суд и учеснике у поступку, у којима ће се претходно изјаснити на задатак 
вештачења. 
 
 Сва постојећа документација која постоји у спису за оптуженог Драгомира 
Паровића, биће достављена Медицниском факултету, након чега ће се обавити ово 
вештачење. 
 
 Имајући у виду да смо ми заказали за преко сутра претрес, 01. јуна, а свакако 
ово вештачење не може бити обављено за један дан, то је свима нама познато, посебно 
што је одређен и преглед оптуженог, ми нећемо преко сутра држати претрес, 01. јуна, 
али ови термини који су одређени – 12. и 13. јуна остају, јер надам се да постоји 
могућност да се до тада изради налаз и мишљење. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ, услед недостатка процесних претпоставки из 
члана 377 ЗКП за одржавање главног претреса, због оправданог одсуства оптуженог 
Драгомира Паровића. 
 
 ОДЛАЖЕ СЕ главни претрес заказан за дан 01.06.2018. године. 
 
 Наредни главни претрес одржаће се дана:  
 

12. и 13.06.2018. године у 14,30 часова, судница број 1, 
 

што је присутнима саопштено. 
 
 На претрес позвати оптуженог Драгомира Паровића. 
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 Медицинском факултету у Београду, Судско-психијатријском одбору 
Медицинског факултета  Универзитета у Београду доставити наредбу за вештачење. 
 
 Aдвокат Жељко Јотановић: Видите колегинице, Ви сте заказали и 06. јуна, па 
би онда требали тог дана... 
 

Председник већа: Нисмо 06. јуна заказали, то сте Ви погрешно уписали, ми смо 
заказали 01., 12. и 13. 

 
Довршено у 14,46 часова.  

 
 
ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 




