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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По2 8/2015

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 13.02.2017. ГОДИНЕ

2
К-По2 8/2015

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА од 13. фебруара 2017. године

Председник већа: 13.02.2017. година, 14:40 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду –
Одељење за ратне злочине, К-По2 8/15 против оптужених Милидраговић Недељка и
других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у
саизвршилаштву из члана 142 став 1 у вези са чланом 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:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, заменик тужиоца за
ратне злочине Бруно Векарић, са тужилачким помоћницима Тамаром Дузлевски.
Приступили:

З

-оптужени Милидраговић Недељко,
-оптужени Голијанин Алекса,
-оптужени Батиница Миливоје,
-оптужени Дачевић Александар,
-оптужени Милетић Бора,
-оптужени Петровић Јован,
-оптужени Паровић Драгомир,
-оптужени Васовић Видослав

ВР

Присутни браниоци оптужених:

-за оптуженог Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић, није ту.
Уредно је позван.
-за оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Горан Петронијевић.
Браниоче због чега касните на претрес?
Адвокат Горан Петронијевић: Једва сам стигао.

Председник већа: Ја се надам да сте Ви дорасли оваквом предмету и да
можете да стигнете на време. Да ли Ви заступате и оптуженог Недељка
Милидраговића? По заменичком пуномоћју адвоката Александра Лазаревића?
Адвокат Горан Петронијевић: Ако није колега Лазаревић...

3
Председник већа: Није ту.
-За оптуженог Недељка Милидраговића по заменичком пуномоћју, адвоката
Александра Лазаревића, адвокат Горан Петронијевић.
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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, бранилац по службеној дужности
адвокат Марко Миловић,
-за оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић,
-за оптуженог Јована Петровића, бранилац по службеној дужности адвокат
Жељко Јотановић,
-за оптуженог Драгомира Паровића, адвокат Владан Стефановић.
Ви сте доставили пуномоћје за заступање оптуженог Паровића, пуномоћје је
стигло у петак око 15:30. Да ли сте успели да се упознате са списима предмета, да би
смо могли да држимо овај претрес данас?
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Адвокат Владан Стефановић: Само сам се упознао судија са именима, а са
доказима нисам могао да се упознам и ја молим суд да због припремања одбране, да ми
да примерен рок.

Председник већа: Добро. Ми смо прекинули претрес у фази преслушавања
исказа оптуженог Милетић Боре, који је дао пред тужиоцем за ратне злочине у
истражном поступку. Да ли сте у могућности данас да одржимо претрес, да пратите,
имајући у виду да је Бора Милетић изјавио да не жели да се изјашњава пред судом и да
одговара на постављена питања. Дакле нећете имати потребе да постављате питања.

З

Адвокат Владан Стефановић: Ја судија што се...тражио бих рок за
припрему одбране, ја на друго, на ово Ваше питање не би могао да Вам одговорим.

ВР

Председник већа: За оптуженог, седите, Видослава Васића, бранилац по
службеној дужности, адвокат Томислав Вишњић.
Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

У судници присутна лица Бербић Рамиз, Брковић Дамјан, Царевић Јованка,
Ђикановић Виолета, Икановић Мухамед, Кљајић Марина, Мацков Пухек, Александар
Мон, Меденица Мирко, Младеновић Милица, Памуковић Нела, Радовановић Љиљана,
Шатовић Марица, Урошевић Милош.

Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање
главног претреса.

Адвокат Томислав Вишњић: Судија само још за записник да додате само
да је самном Милица Остојић, која се раније водила као адвокатски приправник, сада је
постала адвокат, па достављам заменичко пуномоћје.

4
Председник већа: Добро. Констатује се да бранилац по службеној дужности
адвокат Томислав Вишњић, доставља суду заменичко пуномоћје, за адвоката Милицу
Остојић. Браниоче, Ви знате што се тиче тих заменичких пуномоћја, адвоката по
службеној дужности, адвоката по службеној дужности поставља председник суда, није
у мојој пракси да одобравам да адвокат по службеној дужности даје заменичка
пуномоћја, јер би се на тај начин изиграла одлука председника суда, имајући у виду
посебно да су адвокати стављали примедбе на постављање браниоца по службеној
дужности. У свим предметима то недозвољавам, но имајући у виду комплексност овог
предмета, Ви сте у истој канцеларији, је ли тако?
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Адвокат Томислав Вишњић: Јесте судија и при том, то заменичко
пуномоћје биће коришћено само у форми можда неких административних радњи које
треба да предузме, а не у форми замењивања на претресу.
Председник већа: Имајући у виду да сте у истој канцеларији уважићемо ово
заменичко пуномоћје, када сте Ви одсутни да Вас мења, да то одмах разјаснимо.
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Констатује се да бранилац адвокат Владан Стефановић, који је од стране
оптуженог Драгомира Паровића, ангажован да га заступа у овом кривичном поступку
изјављује да није био у могућности да се до данашњег претреса упозна са списима
предмета, те моли одлагање претреса.
Браниоче, ја сам Вам рекла. Ми смо на претходном претресу започели
слушање претходне изјаве оптуженог Боре Милетића. Да ли можемо да одслушамо бар
ту претходно дату одбрану оптуженог Боре Милетића на данашњем претресу. Свакако
суд је дужан да Вам омогући да се упознате са списима. Или Ви нисте у могућности да
присуствујете ни тој радњи? Када сте ангажовани од стране оптуженог Драгомира
Паровића?

З

Адвокат Владан Стефановић: Код мене је, поштовани суде, код мене је
оптужени у канцеларији дошао у четвртак поподне. Ја нисам могао да доставим
пуномоћје па макар у четвртак, док је стварно технички нисам могао. И зато сам у
петак доставио пуномоћје.

ВР

Председник већа: Добро. Могли сте данас пре подне да се упознате са

списима?

Адвокат Владан Стефановић: Па судија знате, не знам шта бих добио ја
као бранилац тиме ако би се упознао пре подне. Шта би могао да питам и да ...
Председник већа: Па упознали бисте се са тим у којој је фази поступак.

Адвокат Владан Стефановић: То знам. То ми је познато. А остало ми
ништа није познато.
Председник већа: Ништа. Колико Вама треба времена да се Ви упознате са

списима?
Адвокат Владан Стефановић: Па мени треба примерен рок. Тридесет дана
минимум, а по одлуци суда...
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Председник већа: Вама тридесет дана треба рок. Браниоче ми имамо и
сутра заказан претрес. Јер Вама то познато?
Адвокат Владан Стефановић: Познато ми је и то.
Председник већа: Добро. Имате ли још нешто?

Председник већа: Немате ништа.
Суд доноси
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Адвокат Владан Стефановић: Немам ништа судија.

РЕШЕЊЕ
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Имајући у виду изјашњење браниоца оптуженог Драгомира Паровића,
адвоката Владана Стефановића, да није имао времена да се упозна са списима
предмета и да није у могућности да на данашњем претресу заступа оптуженог
Паровића, који му је издао пуномоћје 09.02.2017. године, да му је потребан примерени
рок за упознавање са списима предмета, да се данашњи претрес не одржи.
Наредни претрес се одређује за

20., 21. и 23. марта у 9,30.

Да ли је то у реду?

Реците. Браниоче Петронијевићу, не одговара Вам 20.?

З

Адвокат Горан Петронијевић: Судија, тада ми је рођендан, мада у овим
годинама, то можда и није нешто важно.
Председник већа:

ВР

20.21. и 23. март у 09,30, судница број 1.

Што је присутнима саопштено, уместо позива.

Браниоче Стефановићу, ја се надам да ћете се Ви до тада упознати. Да ли Ви
успете да се упознате или не, ови претреси биће одржани. Оптуженом Паровићу је
свакако постављен бранилац, у међувремену, по службеној дужности. Ја мислим да
нема потребе да се исти разрешава, без обзира што је он Вама доставио пуномоћје.
Браниоцима се исплаћује након преузете радње и у вези преузетих радњи. Према томе
постоји бранилац по службеној дужности, уколико се Вама откаже пуномоћје, имајући
у виду како поступа одбрана оптуженог Паровића у досадашњем току, Ви ћете
благовремено о томе обавестити суд.
Довршено у 14:55.
Записничар

Председник већа-судија,

ВР
З
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