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К-По2 3/2017 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  одржаног дана 14. јануара 2019. године 

 
 

Председник већа: 14.01.2019. година, 9,41часова. 
 

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. 
 

 Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и заменик тужиоца за 
ратне злочине др Бруно Векарић,  

 
-оптужени  Милидраговић Недељко. 
 
Оптужени  Голијанин Алекса није ту. 
 
-оптужени  Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени  Милетић Бора, 
-оптужени  Петровић Јован. 
 
Оптужени  Паровић Драгомир није ту. 
 
Оптужени  Васић Видослав? Да ли је ту Васић? Није.  

 
Присутни браниоци оптужених: 
 

     -за оптуженог Недељка Милидраговића   адвокат Александар Лазаревић. 
 
    Адвокат Александар Лазаревић: Присутан, а такође се јављам као заменик 

Петронијевић Горана, адвоката другооптуженог. 
  
     Председник већа:  
 
  -за оптуженог Алексу Голијанина адвокат Александар Лазаревић, по заменичком 

пуномоћју адвоката Горана Петронијевића, 
  -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, 
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  -за оптуженог Драгомира Паровића – адвокат Владан Стефановић,  
  -за оптуженог Видослава Васића – адвокат Томислав Вишњић.  
 
Да ли је присутан? 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Јесам. 
 
Председник већа: Јесте. 

 
 Пуномоћник оштећених, да ли је ту? Није приступио.  
 

Присутни сведоци: Вељко Будимир и Бошко Будимир. 
 
У судници присутна лица: Брковић Дамјан, Цвејић Марко, Диковић Јелена, 

Кљаић Марина, Мушановић Мерис, Шаровић Немања, Урошевић Урош. 
 
Нису приступили: оптужени Голијанин Алекса, Паровић Драгомир и Васић 

Видослав. 
 
Позивам браниоце, адвоката Лазаревића да се изјасни у односу на оптуженог 

Голијанин Алексу, зашто није приступио на данашњи претрес. 
 
Адвокат Александар Лазаревић: Ја на жалост такву информацију не могу да 

поделим са судом, јер ни сам не знам зашто није приступио. Мене је колега замолио да 
га замењујем, очекујући, претпостављам, да ће, наравно, доћи оптужени. Али обзиром 
да се није појавио, претпостављам да обзиром... 

 
Председник већа: Дакле, немате никакав документ којим бисте оправдали 

одсутност оптуженог? 
 
Адвокат Александар Лазаревић:  Не, немам асполутно нипта. Могу само да 

изнесем претпоставку, можда је проблем неки на путу или шта већ, заиста. 
 
Председник већа: Добро. Позивам браниоца оптуженог Паровић Драгомира да 

се изјасни, у односу на одсуство оптуженог. 
 
Адвокат Владан Стефановић: Адвокат Стефановић. Негде око 8 и 20 

телефонским путем ме позвао Паровић. Пошто заједно путују Паровић, Васић и 
Голијанин, Голијанину наводно, према информацији Паровића нешто није било добро 
јутрос здравствено и они су били на Аутобуској станици у 8 и 20 отприлике.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Владан Стефановић: Али нису могли да стигну до Београда од пола 

девет до пола десет. Ја сам рекао да се крене... 
 
Председник већа: Били су заједно у 8 и 20 на Аутобуској станици? 
 
Адвокат Владан Стефановић: Да, али не Голијанин, него он их вози, па је због 

тога испао проблем. Он им је ненадано рекао да му није добро, због тога. 
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Председник већа: Њему није добро, они су кренули аутобуским превозом, 

добро. 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Ова двојица, Васић и Паровић. 
 
Председник већа: То Вам је јавио, ко? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Паровић. 
 
Председник већа: Паровић? 
 
Адвокат Владан Стефановић:  Јесте. 
 
Председник већа: Добро. Бранилац оптуженог Васић Видослава, да ли може да 

се изјасни, шта је са оптуженим Васићем? 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Могу, судија. Значи негде у слично време сам 

добио позив од клијента Видослава Васића, који ме је обавестио да су по претходном 
договору који су имали са Голијанином, он и Паровић њега чекали на договореном 
месту. Он се није појавио са сличним образложењем које је дао и колега. На питање, 
шта да ради, ја сам га саветовао да без обзира на све, он крене за Београд. То је било 
негде око пола девет. Ја претпостављам да они у идућих два сата, њих двојица не би 
могли да стигну до суда, када саберем све време када сам им рекао да крену, односно 
када сам му рекао да крену и остали. Па остављам суду на оцену шта даље да ради. 
Али у сваком случају, Васић ће се појавити у неком тренутку у Београду данас. 

 
Председник већа: Добро. За оптуженог Голијанин Алексу, бранилац по 

заменичком пуномоћју адвокат Александар Лазаревић изјављује да му није познат 
разлог одсуства уредно позваног оптуженог. 

 
Бранилац оптуженог Паровић Драгомира адвокат Владан Стефановић изјављује 

да оптужени Паровић и Васић Видослав заједно долазе на главни претрес са 
оптуженим Голијанин Алексом, да поседује сазнања да је оптуженом Голијанин 
Алекси позлило, те је то разлог због ког нису приступили на данашњи претрес. 

 
Бранилац оптуженог Васић Видослава адвокат Томислав Вишњић сагласно 

наводима адвоката Владана Стефановића изјављује да је од оптуженог Васић 
Видослава упознат, да му је оптужени Васић Видослав телефоном,  саопштио да он, да 
су он и оптужени Паровић Драгомир требали да крену на главни претрес заједно са 
оптуженим Голијанин Алексом, коме је позлило, да су по савету браниоца кренули 
аутобуским превозом, али да нису могли до почетка главног претреса да приступе у 
суд. 

 
Није приступио пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић, уредно 

позван. 
 
Нису приступили сведоци: Јутослав Станишић, Стојан Савић и Љубиша 

Јањић, уредно позвани. 
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Нису приступили сведоци: Раденко Ђурковић и Томислав Крстић.  
 
Надлежни орган БиХ није доставио суду извештај о поступању по замолници 

овога суда у вези уручења позива наведеним сведоцима. 
 
Није приступио сведок Никола Рудан. Позив није могао бити уручен на адресу 

коју је суду доставио бранилац оптуженог, јер је сведок непознат на адреси на коју је 
позив за данашњи претрес упућен. 

 
Ми немамо процесних претпоставки за одржавање главног претреса. До почетка 

главног претреса оптужени нису суду доставили доказ да су оправдано спречени да 
приступе на претрес, уредно су позвании. Уз сво уважавање ових навода које су изнели 
браниоци, ми у овом моменту немамо доказ да су они оправдано спречени да приступе 
на главни претрес. 

 
У односу на овог сведока Николу Рудана. Изволите, браниоче. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Ево, да се и ја мало активирам и подвргнем евентуалној 

критици од стране већа, вероватно оправданој. Али, јер ја сам јутрос сазнао од нашег 
брањеника да смо ми опет направили грешку, да је Никола Рудан на адреси у Кикинди. 
Уста је улица, али је број 180, а не 186. То  је моје сазнање које ја имам од пре сат 
времена. Хвала. 

 
Председник већа: Кикинда број 180. И Ви предлажете да на наредни претрес 

исти буде позван са ове адресе? 
 
Адвокат Крсто Бобот: Тако је. 
 
Председник већа: А да ли можете да се изјасните у односу на сведоке Југослава 

Станишића, Стојана Савића и Љубишу Јањића? Ми смо их позвали, они се нису 
одазвали. 

 
Адвокат Крсто Бобот: По мојим сазнањима сведок Љубиша Јањић је болестан 

и требало је да обевести суд. А за ове друге сведоке, ја немам никаквих сазнања. 
 
Председник већа: Немате никаквих сазнања? 
 
Адвокат Крсто Бобот: Немам.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса, 
због одсуства оптужених Голијанин Алексе, Паровић Драгомира и Васић Видослава, 
претрес НЕ ОДРЖИ. 

 
Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за: 
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26. фебруар 2019. године у 9,30 часова, судница број 2, 
 
 што је присутнима саопштено уместо позива, те их не позивати. 
 
На претрес привести: оптужене Голијанин Алексу, Паровић Драгомира и 

Васић Видослава. 
 
Уколико Паровић и Васић дођу у току дана, ми можемо да им саопштимо дан и 

час наредног главног претреса и да повучемо ову наредбу за привођење. Али у овом 
моменту они морају бити приведени. 

 
На претрес позвати: сведока Николу Рудана, са адресе коју је бранилац адвокат 

Крсто Бобот саопштио суду на данашњем претресу. 
 
Позвати сведока Југослава Станишића, Стојана Савића и Љубишу Јањића, уз 

решења о новчаном кажњавању у износима од по 50.000,00 динара. 
 
Ја за наредни претрес сада у овом моменту не бих позивала сведоке Раденка 

Ђурковића и Томислава Крстовића, док нам се не достави извештај Суда БиХ, јер не 
знам у овом моменту да ли су ови сведоци на овим адресама или нису, да ли се нешто у 
међувремену променило. 

 
Адвокат Александар Лазаревић: Ако ми дозволите, извините. 
 
Председник већа: Само моменат. 
 
Позвати пуномоћника оштећених, адвоката Николу Чукановића. 
 
Позваћете само сведоке Вељка Будимира и Бошка Будимира да им саопштимо 

дан и час одржавања наредног претреса. 
 
Изволите, браниоче. 
 
Адвокат Александар Лазаревић:  Хвала најлепше. Па имајући у виду ово што 

сам ја чуо од колега, наиме да је позлило наводно Голијанину јутрос и да сте Ви 
донели решење о привођењу замолио бих само да, уколико је он имао неку 
интервенцију данас или било шта, да му се омогући да достави, да ако има неку 
медицинску документацију да то достави суду, да га не би приводили, ако није. 

 
Председник већа: Уколико доставите медицинску документацију 

благовремено, та наредба о привођењу може бити стављена ван снаге. 
 
Адвокат Александар Лазаревић:  Хвала најлепше. 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Судија, док дођу сведоци, само да питам, 

технички, када дођу ова двојица Васић и .... 
 
Председник већа: Обратиће се доле у писарници. 
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Уђите. Вељко и Бошко Будимир, је ли тако? Данашњи претрес није могао бити 
одржан, обзиром да три окривљена нису приступила на данашњи претрес. Тако да ви 
данас не можете да будете саслушани. Али смо заказали наредни претрес за 26. 
фебруар у 9, 30 часова, иста ова судница,  број 2. Дакле, овим сте обавештени о дану и 
часу одржавања наредног претреса и неће вам бити достављени позиви.  

 
Сведок Вељко Будимир: Да ли ја могу нешто да кажем? 
 
Председник већа: Можете, изволите. 
 
Сведок Вељко Будимир: Ми се бавимо међународним транспортом, радимо у 

Русији, Сибир, Казистан. И ово смо дуго чекали. Али за идући претрес, ја не знам како 
ћемо. 

 
Председник већа: Ви морате као сведоци да се одазовете позиву суда, обзиром 

да сте од стране одбране предложени да будете испитани на главном претресу. 
Уколико не можете да приступите, дакле, уколико ви доставите доказ да је ваше 
одсуство оправдано, суд то може да уважи. Али ја вам предлажем и сматрам да је 
неопходно да ви ваше пословне обавезе усагласите са овом вашом обавезом сведочења 
пред судом. Да ли то значи да ви извесно нећете бити ту 28. фебруара? 

 
Сведок Вељко Будимир: Нисмо ишли нигде због овога. 
 
Председник већа: Нисте ишли нигде због овога? Ви морате да сведочите јер сте 

предложени за сведоке. Саопштила сам дан и час одржавања наредног претреса. 
Усагласите ваше приватне обавезе са обавезом сведочења пред судом. Не можемо 
ништа другачије. 

 
Довршено у 9 часова и 55 минута. 
 

 
ЗАПИСНИЧАР        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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