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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 12.06.2018. ГОДИНЕ
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К-По2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 30. маја 2018. године
Председник већа: 12.06.2018. година, 14,46 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 неизмењеном саставу.
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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 др Бруно Векарић,
Оптужени:

П
O

-Недељко Милидраговић,
-Голијанин Алекса,
-Батиница Миливоје,
-Дачевић Александар,
-Милетић Бора,
-Петровић Јован,
-Васић Видослав.

Да ли је можда приступио Драгомир Паровић? Није.
Присутни браниоци оптужених:
-За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат?

Адвокат Горан Петронијевић: По заменичком пуномоћју за колегу
Лазаревића, адвокат Горан Петронијевић.
Председник већа: По заменичком
Лазаревића, адвокат Горан Петронијевић.

пуномоћју

адвоката

Александра

-За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић,
-За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати Крсто Бобот и Вићентије
Даријевић,
-За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић,
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-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 Медолучанин Идајета, Емине Синановић,
Мунире Синановић, Шухре Синановић, Вахидина Субашића и Мунире Субашић
адвокат Никола Чукановић.
Није приступио оптужени Драгомир Паровић, позив враћен са назнаком
„остављено обавештење“.
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Браниоче, да ли поседујете нека ближа сазнања, да ли се оптужени Паровић и
даље налази у болници?
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Адвокат Владан Стефановић: Адвокат Стефановић. Да, он се налази на
психијатрији.
Председник већа: Још увек је на психијатрији?
Адвокат Владан Стефановић: Јесте.

Председник већа: Психијатријско одељење Клиничког центра у Новом Саду?
Адвокат Владан Стефановић: Јесте, приземље, ту је у соби. Ја сам био код
њега.

Председник већа: Добро.
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Адвокат Владан Стефановић: Мој утисак је, он чита неку књигу. Мислим да
то стање иде на боље, али ја нисам позван да о томе говорим.
Председник већа: Ви нисте лекар да бисте могли да дајете дијагнозу?

Адвокат Владан Стефановић: Нисам лекар. Он је на тој интензивној нези,
колико ми је, колико сам успео да схватим.
Председник већа: Добро. И даље је на интензивној нези?

Адвокат Владан Стефановић: Да, прима терапију.
Председник већа: Добро. Да ли знате разлоге?

Адвокат Владан Стефановић: Не.

Председник већа: Не знате разлоге? Добро. Суду није достављен налаз и
мишљење Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета Универзитета у
Београду о обављеном вештачењу оптуженог Драгомира Паровића по наредби суда са
главног претреса од 30.05.2018. године.
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Констатује се да су у судници присутни у публици лица: Бајрић Леа, Брковић
Дамјан, Хотић Када, Кљаић Марина, Кожул Дејан, Меденица Мирко, Павков Ксенија,
Ризванић Кадефа, Рудић Филип, Стојковић Анђелија, Тахировић Мурат, Урошевић
Милош, Зајовић Станиславка.
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Суду је достављен извештај Управе криминалистичке полиције, Дирекције
полиције, Министарства унутрашњих послова под бројем 03/2/8/1 Строго пов. 230369/15-132 који је сачињен 31.05.2018. године. У овом извештају Полицијска управа
обавештава суд да су полицијски службеници дана 31.05.2018. године били у контакту,
односно састали се са заштићеним сведоком под псеудонимом „301“, од кога су
преузели комплетну медицинску документацију о његовом здравственом стању.
Медицинска документација, то је извештај лекара специјалисте, офтамолошке
амбуланте, хитан пријем, специјалистичке консултативне службе Клинике за очне
болести КБЦ „Звездара“ за сведока, заштићеног сведока „301“ је достављен суду.
Приликом овог сусрета са полицијским службеницима, како је то наведено у овом
извештају, заштићени сведок је навео да је у разговору са поступајућим лекаром, као
разлог настанка његове болести, тешког здравственог стања, стрес, коме је он изложен
од тренутка када је позван да се као сведок појави на суђењу против оптуженог
Милидраговић Недељка и других оптужених у овом предмету. Навео је и да је стрес
изазван страхом за његову безбедност и безбедност чланова његове породице, јер је и
поред мера заштите, добијао претње да одустане од сведочења и да су њему непозната
лица претила путем мобилног телефонског броја и био је принуђен да број промени.
Такође је у разговору са полицијским службеницима изјавио да је у разговору са
неименованим адвокатом из Београда добио савет да он није у обавези да сведочи и да
је његово сведочење као сведока оптужбе добровољног карактера. Након свега, на
крају је полицијским службеницима изнео свој став да не жели више да буде позиван и
да је оптерећен својим тешким здравственим стањем и борбом за егзистенцију своје
породице.
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У овом извештају лекара специјалисте је наведено, да је заштићени сведок „301“
имајући у виду и отпусну листу са епикризом Клинике за очне болести КБЦ „Звездара“
која је приложена уз извештај лекара специјалисте, из које отпусне листе произилази
да је извршена хируршка интервенција левог ока, а у извештају је такође наведено, да
је констатован карцином, дакле, малигна болест на левом оку сведока „301“.
Очигледно је да су то били разлози због чега овај сведок није приступао на претходне
претресе, почев од 29. марта 2018. године, па надаље, када је позиван на главни
претрес од стране суда.
Овај извештај сам доставила, након што је достављен суду, извештај полиције,
достављен је и Тужилаштву, које је у таквим ситуацијама дужно да реагује, имајући у
виду наводе сведока да му је прећено и да је позиван од стране неименованог адвоката.

Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање претреса
услед одсуства оптуженог Драгомира Паровића.

Позивам заменика тужиоца за ратне злочине да ес изјасни да ли, Ви сте се
изјаснили на претходном претресу. Да ли има неке измене у односу на Ваш предлог?
Био је став и Тужилаштва и суда да након достављања налаза вештака, суд одлучи о
даљем току поступка по изјашњењу странака. Изволите, заменик тужиоца за ратне
злочине Миољуб Виторовић.
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Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Немамо, судија,
немамо никакав нови предлог. Остајемо при томе.
Председник већа: Остајете при овом предлогу, да се по достављеном налазу и
мишљењу Судско-психијатријског одбора Медицинског факултета одлучи о даљем
току поступка.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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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 и главни претрес који је заказан за 13.06.2018. године.
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Наредни главни претрес ОДРЕЂУЈЕ СЕ за дан:

20.07.2018. године у 09,30 часова, судница број 2,

што је присутнима саопштено уместо позива.

На претрес позвати оптуженог Драгомира Паровића.

Ја сада нећу издавати наредбу за позивање заштићених сведока. Очекујем у
међувремену да суду буде достављен налаз Судско-психијатријског одбора
Медицинског факултета и по достављању тог налаза, суд ће издати наредбу о позивању
сведока уколико, зависно од налаза и мишљења вештака.
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Довршено у 14 часова и 56 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

