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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 8/2015

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 13.04.2017. ГОДИНЕ

2
К-По2 8/2015
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА од 20. марта 2017. године
Председник већа: 13.04.2017. година, 14 и 38 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду –
Одељење за ратне злочине, К-По 2 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 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. Молим? Може да уђе адвокат
Петронијевић. Изволите, браниоче Петронијевићу.
Веће поступа у неизмењеном саставу. Записник води записничар Јасминка
Јовановић. У раду суда учествује судијски помоћник Нада Трипковић.
Да ли има примедби на састав већа? Примедби на састав већа није било.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.

Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, није присутан, јел тако? Са
тужилачким помоћницима Тамаром Дузлевски.

З

Приступили оптужени:

ВР

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

Петровић Јован, Паровић Драгомир? Паровићу, можете ли да приступите до
микрофона? Паровићу, претходни претрес одложен је због Вашег недоласка. Ваш
бранилац је доставио лекарски извештај Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад
од 15.03.2017. године, да сте због лумбо-ишијасије непокретни и да не можете да
устанете из кревета. Суд је наложио да доставите медицинску документацију, обзиром
да достављена медицинска документација није доказивала Ваше такво здравствено
стање. По налогу суда, Ваш бранилац, адвокат Владан Стефановић је дана 24.03.
доставио копију специјалистичког извештаја Специјалистичке лекарске ординације за
физикалну медицину и рехабилитацију „Relmo-medical“ сачињен дана 21.03.2017.
године од стране специјалисте за физикалну медицину и рехабилитацију др Миодрага
Жутића, у коме се наводи дијагноза рецидив синдрома лумбалис и друге дијагнозе и да

3
Ви нисте способни за кретање, да сте везани за постељу и да Вам је контрола заказана
за две недеље. Обзиром на овај извештај, суд Вам је наложио дописом 24.03.2017.
године да доставите извештај лекара о Вашем здравственом стању, обзиром на
садржину овог извештаја од 21.03. и да се у овом извештају налаже строго мировање и
контрола за две недеље. Уместо доставе извештаја, Ви сте дана 07.04.2017. године
поднеском обавестили суд да се боље осећате, да ћете приступити на рочиште, на
данашњи претрес и да се надате да Вам се здравствено стање неће нагло погоршати.
Зашто нисте по налогу суда доставили извештај о извршеној контроли?

11
35

Оптужени Драгомир Паровић: Пошто сам се боље осећао, сматрао сам да...
Председник већа: Дакле, Ви можете да присуствујете претресима и осећате се
добро?
Оптужени Драгомир Паровић: Па, осећам се релативно дпбро, није то добро,
оно, имам болове и сада.

Председник већа: То свакако не умањује Вашу способност, сачекајте, да
пратите ток главног претреса.
Оптужени Драгомир Паровић: Надам се да ћу моћи.
Председник већа: Добро.

Оптужени Драгомир Паровић: Написао сам то и у писму, надам се да ћу моћи
издржати.

З

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Само убудуће, дакле, не
може да се оправда изостанак са главног претреса, документацијом медицинском која
то не оправдава. Посебно када се ради о извештајима приватнх клиника. Можете се
вратити на Ваше место.
Оптужени Васић Видосав.

ВР

Присутни браниоци оптужених:

За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић.
Адвокат Александар Лазаревић: Присутан.

Председник
Петронијевић.

већа:

За

оптуженог

Алексу

Голијанина,

За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Крсто Бобот.
Вићентије није присутан, је ли тако?

За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић.
За оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић.

адвокат

Горан

4

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.
Ко је присутан, а кога нисам прозвала?
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Адвокат Томислав Вишњић: Приправници Јована Филиповић и Павле
Дмитровић.
Председник већа: Присутни адвокатски приправници адвоката Томислава
Вишњића, Јована Филиповић и?
Адвокат Томислав Вишњић: Павле Дмитровић.

Председник већа: Павле Дмитровић. Можете сести.

Присутан пуномоћник оштећених Меднолучанин Идаета, Емине Синановић,
Мунира Синановића, Шухре Синановић, Вахидина Субашића и Мунире Субашић,
адвокат Никола Чукановић.
У судници у својству публике присутна лица: Брковић Дамјан, Чоралић
Дамир, Кљаић Марина, Ковач Жељко, Кулашић Емина, Лазаревић Огњен, Ризвановић
Кадефа, Синановић Шухра и Арсовић Слободан.
Ми имамо испуњене процесне претпоставке за одржавање овог главног
претреса.

З

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

ВР

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.

НАСТАВЉА СЕ главни претрес прекинут дана 07.02.2017. године у фази
изношења одбрана.
Главни претрес је јаван.

Врши се аудио снимање тока главног претреса, а препис тонског снимка биће
саставни део записника о главном претресу.
На основу члана 397 став 6 ЗКП, наставља се репродуковање тонског снимка
исказа оптуженог Боре Милетића датог пред Тужилаштвом за ратне злочине дана
01.09.2015. године.

5
Ми смо на претходно одржаном главном претресу прекинули емитовање исказа
Боре Милетића у 26:44, је ли тако? Наставићемо на месту где смо прекинули.
Само моменат. Не чујете, оптужени, питам, да ли чујете или не? Нека уђу сви
оптужени у судницу и нека ставе слушалице, чује се са слушалицама, јако добро.
Реците, браниоци? Да ли имају сви браниоци слушалице? Дајте и приправници.
Колико има? Да ли можемо да наставимо?
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Адвокат Александар Лазаревић: Ако би могли, извињавам се, што је снимак,
бранилац првоокривљеног адвокат Александар Лазаревић. Сада слушамо ово и немам
ја никакав проблем, суд је донео, наравно, одлуку о томе да се ово уврсти. Међутим,
ово што сада слушамо, није ни временски, ни догађајно покривено оптужницом. Цео
овај део односи се на догађај који се дешавао два дана након догађаја који је описан у
оптужници. Дакле, одмах сада истичем приговор релевантности овога овде, да ставим
на записник, па суд како год одлучи. Можда ако би суд одлучио да не морамо баш све
да слушамо, скратио бих и себи и нама.
Председник већа:

Констатује се да је репродукован тонски снимак исказа оптуженог Боре
Милетића дат пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 01.09.2015. године.
Можете пустити, мислим да је то крај.

Констатује се да је емитован и преостали део снимка у трајању од шест
минута и петнаест секунди тонског снимка исказа оптуженог Боре Милетића
датог пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 01.09.2015. године.

З

Позивам оптуженог Бору Милетића да изађе. Оптужени Милетићу, Ви сте дана
07.02.2017. године на главном претресу изјавили да не желите да одговарате на
постављена питања. Да ли остајете при овој Вашој изјави? Молим?

ВР

Оптужени Боро Милетић: Остајем при томе. Само бих хтео да додам, да се
укаже како је Тужилаштво, како је трајала моје казивање овог исказа.
Председник већа: Ваше испитивање, хоћете рећи?

Оптужени Боро Милетић: Јесте, јесте, браво. Дао сам исказ због тога што сам
био у јако лошем здравственом стању. Имао сам у виду да ће ми притвор бити укинут
због тога, али није уродило то плодом, тако да, сами видите...
Председник већа: Које сте здравствене проблеме тада имали?

Оптужени Боро Милетић: Па, психичких и свих здравствених и смршао сам
десет килограма. То се и Тужилаштво могло уверити и сви остали.

Председник већа: Зашто сте дали тада своју одбрану, уколико сте били у таквом
стању, психичком и здравственом стању, имајући у виду да сте претходно дана

6
19.03.2015. године изјавили да не желите да дате одбрану, да ћете се користити Вашим
правом да ускратите исказ пред судом и да ћете се евентуално касније изјаснити?
Оптужени Боро Милетић: И даље остајем при томе.
Председник већа: Добро, Ви сте тада били, био је присутан Ваш бранилац,
имали сте стручну помоћ, браниоца, који је присуствовао Вашем...
Оптужени Боро Милетић: Јесте, присуствовао је.
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Председник већа: Вашем исптиивању.

Оптужени Боро Милетић: Испитивању, јесте.

Председник већа: Добро. Шта желите да укажете, када кажете да сте били у
лошем психичком и здравственом стању?

Оптужени Боро Милетић: Ја мислим да је то познато и лекарима у притвору,
обраћао сам се њима. Значи, можете и отуда добавити све списе.

Председник већа: Добро, да ли је то Ваше стање утицало на садржину ове Ваше
изјаве?
Оптужени Боро Милетић: Не, ја остајем при мојој изјави.
Председник већа: Остајете у свему при овој изјави?
Оптужени Боро Милетић: То сам рекао.

З

Председник већа: Од 01.09.2015. године.
Оптужени Боро Милетић: Јесте, ја стојим при тој изјави.

ВР

Председник већа: Али не желите и даље да одговарате на постављена питања?
Оптужени Боро Милетић: Да, да.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на Ваше место. Да ли оптужени,
само моменат, рекао је да не жели да одговара на постављена питања, тужиоче.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Није везано за догађај, него је за...

Председник већа: Можете касније. Можете се вратити на Ваше место. Ја бих
Вас молила, браниоче Петронијевићу, да не водите овај претрес уместо мене, без
обзира какав је Ваш став о овом већу, мислим да то није потребно.
Позивам оптуженог Батиница Миливоја који је дао своју одбрану у досадашњем
току поступка, да се изјасни, да ли има нешто да примети у односу на исказ Боре
Милетића? Можете са места, укључите микрофон. Да ли имате нешто да приметите у
односу на овај исказ Боре Милетића, чији смо аудио снимак сада управо преслушали?

7

Оптужени Миливоје Батиница: Па, немам ништа да приметим.
Председник већа: Немате ништа да приметите?
Оптужени Миливоје Батиница: Осим лично што бих могао да, у вези
испитивања, како је испитиван човек и које су ствари речене, јер било је очигледно да
тужилац наводи осумњиченог, оптуженог на неке од одговора. Мислим, то ми је као
лично, слушајући први пут, ово запарало уши. То је моја констатација.
је Ваша констатација, добро. Немате никакву другу
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Председник већа: То
примедбу?

Оптужени Миливоје Батиница: Немам.

Председник већа: Добро. Изволите, адвокат Рајко Јелушић.

Адвокат Рајко Јелушић: Председнице, ако дозволите, ја бих само дао једно
појашњење, везано за овај исказ, за оно што је изјавио мој брањеник.
Председник већа: Не можете да појашњавате исказ оптуженог.

Адвокат Рајко Јелушић: Не, не, везано за ово што смо слушали. Дакле, ми не
споримо, дакле, снимак је аутентичан. Окривљени је рекао да остаје при ономе што је
изјавио, што ту стоји. Он једино није рекао да своју одбрану није изнео због тога што
му током читаве истраге није омогућено, односно није му стављен на увид једини доказ
који њега терети, ако се то може уопште назвати доказом.

З

Председник већа: Браниоче, мислим да уопште није моменат за излагање онога
што Ви излажете. Можете сести...
Адвокат Рајко Јелушић: Joш само...

ВР

Председник већа: Не можете Ви да стављате примедбу на исказ оптуженог који
је управо емитован.
Адвокат Рајко Јелушић: Не, није примедба.

Председник већа: Сачекајте. Оптужени не жели да одговара на постављена
питања, а Ваше појашњење његовог исказа није потребно. Суд ће његов исказ ценити у
складу са осталим доказима, када буде време за то.

Адвокат Рајко Јелушић:
односно о начину саслушања.

Желим да кажем нешто о самом аудио запису,

Председник већа: Добро, о аудио запису можете.

Адвокат Рајко Јелушић: Јесте. Дакле, оно шго смо чули, свакако, морате се
сложити са мном сви, да то није саслушање које је било у складу са одредбама
Законика о кривичном поступку, које регулишу начин саслушања окривљеног.

8

Председник већа: Браниоче, ми нисмо чули да сте Ви то истакли током овог
саслушања.
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Адвокат Рајко Јелушић: Сада ћу Вам, па ако ми дозволите, молим Вас. Ја тада
нисам ставио примедбе, дозволио сам да заменик тужиоца поставља и недозвољена
питања, било их је сијасет, из једног јединог разлога, а то је, да се и сам увери да на тај
начин, дакле пред собом има човека који је потпуно невин, који је потпуно без доказа
овде. Дакле, нисам сгавио примедбе, иако је саслушање било у доброј мери, некоректно
и недозвољено. Знам зашто нисам. Уосталом, због тога, а и због других разлога сам
тражио изузеће колеге и овај, не само њега, него и колеге Векарића. Дакле, и кроз ово
саслушање су показали једну недозвољену дозу пристрасности на штету мог
брањеника. То је оно што сам желео да кажем и да објасним, како је...
Председник већа: Браниоче, морам да Вас прекинем, Ви сте тада имали
могућност да тражите изузеће, приликом саслушања, уколико сматрате да је тужилац
био пристрасан, Ви сте били дужни и имали сте могућност да тражите његово изузеће.
Тада Ви нисте приговарали, нисте ставили тада никакве примедбе на записник, и Ви и
оптужени сте записник потписали без примедби, изјавили сте да немате никаквих
примедби, тако да све ово што сада говорите, је...
Адвокат Рајко Јелушић: Ми и сада немамо примедби.
Председник већа: Је неосновано.

Адвокат Рајко Јелушић: Ја оно што сам рекао, ово је само један од разлога
због којих смо тражили изузеће, да се појасни. Хвала.

З

Председник већа: Добро, нема потребе да објашњавате, зашто је тражено
изузеће, о томе је суд већ одлучио, то је суд разматрао, Ви сте тада детаљно објаснили.
Да ли имате још нешто да истакнете у односу на тонски снимак?
Адвокат Рајко Јелушић: Немам.

ВР

Председник већа: Немате? Добро. Мислим да је сада време да одредимо паузу.
Двадесет минута, да ли је довољно? Уколико браниоци могу без паузе, можемо да
наставимо? Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

У 16 и 36 одређује се пауза у трајању од двадесет минута.
Претрес ће бити настављен у 17 часова.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Након паузе, наставља се главни претрес у 17,07 часова.
Позивам оптуженог Јована Петровића. Изволите.
Адвокат Крсто Бобот: Адвокат Крсто Бобот, бранилац оптуженог Батиница
Милицоја. Само једно процесно питање: ја бих као бранилац имао да ставим одређену
примедбу на ову претходну радњу, па само, ето, када суд процени да је тај тренутак, да
не буде да сам пропустио.
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Председник већа: Па, ево сада је тај тренутак. Сачекајте, можете се вратити на
Ваше место, док браниоци ставе примедбу.

ВР

З

Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем се, судија. Примедба је процесног карактера.
Заиста овај, хајде дозволићу себи да кажем, преко двадесет година сам у правосуђу.
Мислио сам да ме ретко шта може изненадити, али погрешио сам. Значи, апсолутно
сматрамо да, најпре записник о саслушању осумњиченог, који је сачињен, тако што је
тужилац казивао у записник садржину наводно изјаве окривљеног, апсолутно не
одговара ономе што је окривљени изјавио. Права је срећа, практично за одбрану, што је
у поступцима где поступа Тужилаштво посебне надлежности, обавезно снимање
саслушања окривљеног и испитивања сведока, те у том смислу, оно што може бити
релевантно и ту се ја слажем са ставом судског већа, је овај транскрипт записника, који
смо ми прибавили у писменој форми, а који представља, уствари, преписивање овог
аудио записа који смо данас чули. Прва моја констатација је да транскрипт у писменом
облику није у потпуности идентичан са аудио снимком. То није, није то претерано
драматична разлика, али има у неколико наврата. Ја сам прибележио овај, има на пар
места, где тужилац приликом саслушања мало претера у неким констатацијама, па то
онај ко је скидао транскрипт, ваљда је и сам закључио да је боље да прескочи то. А
суштински, примедба је да је саслушање овог осумњиченог, директно супротно
спроведено члану 86 став 3 ЗКП, апсолутно питања нису била јасна, одређена,
разумљива, садржавала су често претпоставку да је нешто речено што није речено и
представљала су често навођење на давање одређеног одговора. То је било сугестивно
испитивање. При том, врло је јасно на аудио снимку да саслушању осумњиченог
присуствују два заменика тужиоца за ратне злочине, при чему други заменик је само
констатован да присуствује тој радњи, а она питања која је он постављао, и не постоје у
транскрипту и нису констатована. То је било једно саслушање које, да будем онако
крајње сликовит, из мог неког искуства, то је као саслушање у полицијској станици, где
присуствују три-четири инспектора, записничар, а пре него што дође бранилац по
службеној дужности, само што је то снимљено и права је срећа што је снимљено.
Апсолутно то саслушање од 01.09.2015. године на аудио транскрипту, не задовољава
елементарне законске услове за законитост тог исказа. Садржи обману, садржи
навођење на одговор. Није му дозвољено ни да се несметано изјасни, у неометаном
излагању, па да се после постављају питања. Истовремено постављају питања и
тужилац и бранилац, нема никаквог реда у саслушању. Према томе, по свим
формалним карактеристикама, овај записник о саслушању је сачињен супротно
Законику о кривичном поступку. Хвала.

Председник већа: Браниоче, на истакнуте примедбе браниоца адвоката Рајка
Јелушића, који је заједно са оптуженим тражио да оптужени Боро Милетић буде
испитан дана 01.09.2015. године, ја сам дала своје објашњење, да је бранилац
присуствовао његовом испитивању, да није било примедби, нису тражили
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преслушавање снимка. А што се транскрипта тиче, Ви сте уочили да смо ми емитовали
аудио снимак испитивања. За суд је доказ аудио снимак, а не транскрипт, транскрипт је
помоћно средство. Тако да, суд ће имати у виду ове Ваше примедбе приликом оцене
овог исказа, али Ви и не предлажете да се издвоји овај доказ из списа, као што сам
схватила из Вашег излагања?

11
35

Адвокат Крсто Бобот: Па, мислим да су такви процесни предлози већ стављени,
пошто се исказ овог осумњиченог не односи директно на мог окривљеног, сада
оптуженог, нећу процесно оптерећивати веће. Претпостављам каква ће одлука бити,
али сам сматрао за потребним због будуће оцене овог доказа да ово кажем. Хвала.
Председник већа: Свакако ћемо ценити. Оптужени Боро Милетић, као и његов
бранилац, адвокат Рајко Јелушић, су рекли да остају у свему при овом исказу, а све
остало ће бити ствар оцене суда.
Изволите.

Адвокат Александар Лазаревић: Бранилац првоокривљеног Милидраговића,
Александар Лазаревић, адвокат. Одмах да се разумемо, ја немам суштински претерано
потребу да оповргавам или да коментаришем сам садржај изјаве. Али бих због
процесних питања и због, овај, тога што је потребно то ставити на записник, можда у
овој фази, само хтео да истакнем једну ствар. Обзиром на право оптуженог Милетића
да не износи своју одбрану и да не одговара на питања, ми смо, остале одбране, на
известан начин ускраћени за могућност да унакрсно тог сведока испитамо, који би... Та
питања би се односила можда на околности давања одбране...
Председник већа: Оптуженог Милетића?

ВР

З

Адвокат Александар Лазаревић: Оптуженог Милетића, ја се извињавам, ако
сам погрешно рекао, што нас на известан начин доводи у инфериоран положај, да нека
права која нам ЗКП гарантује, не можемо искористити због права, јер његово право на
то да не даје своју одбрану, је јаче од нашег. Тако да сматрамо да убудуће, свакако
уколико би се било каква одлука заснивала на овој изјави, да се узме у обзир и
чињеница да је овај сведок, односно оптужени, говорећи практично у своју одбрану,
није могао бити унакрсно испитан од стране остале одбране. Само толико, хвала.
Председник већа: Браниоче, ја сам питала оптужене, да ли имају нешто да
примете у односу на одбрану оптуженог Боре Милетића, која је емитована, односно
снимак његове изјаве. Оптужени нису имали ништа да примете. Ви свакако имате
могућност и право да укажете суду, уколико нешто приметите, тако да налазим да то
није спорно. Изволите, Петронијевићу.
Адвокат Горан Петронијевић: Извињавам се, ја сам разумео да идемо
редоследом из оптужнице, па сам због тога сачекао да колега Лазаревић заврши.
Адвокат Горан Петронијевић, бранилац другоокривљеног Голијанин Алексе. Ја се у
потпуности придружујем оно што је уважени колега Бобот рекао. То је уједно став и
нашег дела одбране. С тим што бих изразио, извињавам се, изразио одређено, да кажем,
негодовање начину на који је настао овај снимак. Овде се више чују аутомобили, више
се чује жамор, више се чује било каква друга галама која нема везе са давањем исказа
или испитивања осумњиченог у том тренутку, од његовог гласа. То је једна примедба,
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имајући у виду да сте заузели став, са чим се наравно слажемо, да једино ово може бити
доказ. Тај доказ је јако неквалитетан технички, да је на ивици употребљивости, а ја
лично мислим, неупотребљив. То је једно. Друго, записник који је тужилац диктирао,
не одговара, и то је колега Бобот рекао, садржини онога што смо чули. Ја имам и
конкретних примедби које ћу у писменој форми дати, да Вас не задржавам сада, даћу
Вам само неколико, као примера, где се суштински мења, не козметички, него
суштински мења, мења суштина исказа. 1:06:07 минутажа, осумњичени изговара „нико
није прелазио преко пута“, тужилац каже: „Нико се није предао“. У контексту
претходних врло слободних интерпретација питања уваженог колеге тужиоца, који
никако не могу да се ставе под било коју законску норму Законика о кривичном
поступку у смислу испитивања или ове процесне радње коју је радио, више од једног
озбиљног, можда или полуозбиљног кафанског разговора. А то су његове инсинуације,
шта би радио да сада неко каже, нећу да се предам, па онда она сликовита прича, борба,
пуцам ја, пуцаш ти, предај се, предај се, пушка пушки и тако даље. У контексту тога
када погледате ово што је тужилац унео, апсолутно мења смисао читав. Дакле, он каже,
„нико није прешао“, а он каже, „нико се није предао“. Говорим као пример овога. Стога
и предлажем да се записник издвоји, јер он не одговара, никако.
Председник већа: Ви стављате предлог да се издвоји?
Адвокат Горан Петронијевић: Тако је.

Председник већа: Транскрипт или записник, пошто се у спису налазе и
транскрипт и записник?

ВР

З

Адвокат Горан Петронијевић: Записник, а транскрипт у оним деловима да се
исправи наравно и уподоби овом тонском снимку који смо ми овде одслушали. Начин
испитивања потпуно незаконит. Колега Векарић и колега Виторовић, без икаквог реда,
без икакве процесне, претходног плана најаве, ваљда гледајући или, ја претпостављам
да су то једино могли видети у америчким филмовима где полицајци испитују
осумњиченог, а никако у ЗКП, нити у било ком примеру примене оваквог начина
испитивања од стране Тужилаштва. Упадају један другом у реч, са питањима која могу
да збуне окривљеног. Ово што је колега Бобот рекао, сугестивна максимална, навођења
и тако даље и тако даље. И још једна ствар, судија, коју Вас молим да посебно поцртам,
а то је то, да се не слажем са Вама, да присуство браниоца конвалидира овакву
незакониту радњу. То што је бранилац присуствовао и није реаговао, то је питање за
браниоца. То никако не значи да конвалидацијом овакве једне озбиљно незаконита,
нарушавањем интегритета овог тока поступка. Ми можемо да конвалидирамо то због
тога што је бранилац присуствовао. То никако, ово је незаконито и ако нема, сем
неколико реченица о мом окривљеном, ја предлажем да се тај записник издвоји.

Председник већа: Браниоче, Ви не истичете и не указујете и не очекујем од
одбране, да су и оптужени Боро Милетић и његив бранилац изјавили да у свему остаје
при одбрани, односно при изјави чији је снимак емитован. Но, без обзира на то, ја
налазим да је овај доказ, односно изјава оптуженог Боре Милетића, прибављена на
начин на који то прописује закон уз присуство браниоца, који испуњава све услове да
заступа у овом кривичном поступку. Да ли је записник законит доказ или није, то ћемо
одлучити накнадно, након изјашњења тужиоца. Ја позивам тужиоца за организовани
криминал да се изјасни, о предлогу браниоца адвоката Горана Петронијевића за
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издвајање из списа записника Тужилаштва за ратне злочине од 01.09.2015. године о
испитивању оптуженог Боре Милетића.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, Ви сте тражили и имате испред
себе транскрипт тог саслушања. И то само по себи значи да то има већу доказну снагу
него оно што је записник који је сачињен 01.09., тако да ја немам, ја разлику од мојих
уважених колега, сматрам да нема никакве разлике битне, суштинске између тог
записника, транскрипта и оног дана што смо чули. Јер, шта је то Боро Милетић рекао,
па је помогао тужиоцу и шта је било сугестивно, па је Боро Милетић испричао што је
некоме овде помогло или некоме одмогло? Ништа се од тога није десило. Можда је
начин и обзиром да је до тог разговора, до тог саслушања дошло искључиво на
тражење окривљеног, да ће он сада да дође да исприча, јер се прво бранио ћутањем. Па,
морам да признам да сам се мало изненадио да неко ко је тражио да прича о нечему, а
не зна ништа о томе. И закључак, цео записник се своди само на последње три реченице
– да он на том месту није био, да не зна ниједно убиство, да није присуствовао
ниједном убиству, да не зна ништа о томе. Ето, то је тежина овог записника и овог
мучења нашег од неколико сати слушања. То је суштина свега тога. Ето, то је одговор
Тужилаштва.
Председник већа: Да ли неко има...? Изволите.

Адвокат Горан Петронијевић: Извињавам се, бранилац другооптуженог Горан
Петронијевић. Бојим се да се нисмо разумели. Моја примедба уопште није била
усмерена на садржину исказа. Ја немам право на то.

Председник већа: Ви сте тражили издвајање записника, који је диктирао
тужилац?
Адвокат Горан Петронијевић: Тако је.

З

Председник већа: Добро.

ВР

Адвокат Горан Петронијевић: Ја се противим начину на који је осумњичени,
односно тада осумњичени, то је фаза, ако се не варам, пошто је дао овај исказ,
саслушаван. Томе се противим, јер то не може постати правило. Ако судско веће сматра
да то може бити правило, ја Вас молим да не заборавите критеријум који ће се
применити у таквој одлуци, у односу на ово што је Тужилаштво радило и када одбрана
буде унакрсно испитивала, мада ово није била фаза када је Тужилаштво могло да врши
унакрсно испитивање. Па, само примените то, ништа даље.
Председник већа: Браниоче, оптужени се унакрсно не испитују, само сведоци.
Адвокат Горан Петронијевић: Па, ово је личило на унакрсно испитивање.

Председник већа: Добро, дакле Ви остајете при предлогу да се издвоји из списа
записник који је диктирао тужилац.
Председник већа одређује паузу у трајању од десет минута, ради одлуке већа о
предлогу браниоца оптуженог, адвоката Горана Петронијевића.

13
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
По истеку паузе, наставља се главни претрес.
Веће је донело
РЕШЕЊЕ
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ОДБИЈА СЕ као неоснован предлог браниоца, адвоката Горана Петронијевића
за издвајање из списа записника о испитивању оптуженог Боре Милетића од 01.09.2015.
године, сачињен од тужиоца за организовани криминал.
Као што сам већ истакла, веће налази... молим? Сачекајте. Као што сам већ
истакла, веће налази да не постоји ниједан разлог за издвајање овог доказа из списа.
Оптужени је у свему упозорен и записник је сачињен у складу са одредбама члана 235
став 1 ЗКП, упозорен је на сва своја права и дужности из члана 68 и 70 ЗКП, а као што
сам већ навела, за суд није доказ овај записник и овај записник у датим околностима
није ни требало да буде сачињаван, обзиром да постоји транскрипт и да постоји аудио
снимак његовог исказа и за суд је доказ аудио снимак и евентуално, као помоћно
средство, транскрипт.
Позивам оптуженог Јована Петровића.

Изношење одбране оптуженог Јована Петровића

З

Председник већа: Оптужени, Ви сте се изјаснили да сте оптужницу примили, да
сте је разумели, изјаснили сте се у досадашњем току поступка о кривици. Сада можете
изнети Вашу одбрану, можете се изјаснити о свим околностима које Вас терете и
можете изнети све чињенице које су у Вашу корист. Позивам Вас да изнесете Вашу
одбрану.

ВР

Оптужени Јован Петровић: Немам шта ни да додам ни да смањим. Дао сам тај
исказ 19.03.2015. године, одбрану нећу да износим за сада и то је то.

Председник већа: Само да будемо прецизни. Дакле, Ви остајете при исказу који
сте дали пред тужиоцем за ратне злочине дана 19.03.2015. године?
Оптужени Јован Петровић: Тако је.

Председник већа: И немате ништа да измените у односу на оно што сте тада
навели?
Оптужени Јован Петровић: Не.

Председник већа: Ја Вас позивам да сада на главном претресу пред овим већем,
пред осталим оптуженима, изнесете Вашу одбрану. Наравно, уколико то не желите, не
морате.

14
Оптужени Јован Петровић: Не желим.
Председник већа: Не желите на данашњем претресу да износите одбрану? Да
ли можете да се изјасните зашто? Не морате.
Оптужени Јован Петровић: Па, нисам оно најбоље ни спреман, нити сам имао
време неко одређено.
Председник већа: Нисте имали времена да припремите Вашу одбрану?
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Оптужени Јован Петровић: Па, не.

Председник већа: Добро, да ли то значи да захтевате да будете испитани
накнадно на главном претресу?
Оптужени Јован Петровић: Па...

Председник већа: На неком од наредних претреса?
Оптужени Јован Петровић: Да, ако буде, да.

Председник већа: Добро. Да ли желите да одговарате на питања?
Оптужени Јован Петровић: Сада не.
Председник већа: Сада не? Добро.

З

Оптужени Јован Петровић поучен у смислу члана 397 ЗКП да се може изјаснити
о свим околностима које га терете, да изнесе чињенице које су у корист, изјави да на
данашњем претресу не жели да износи своју одбрану и да ће одбрану можда изнети у
току овог кривичног поступка накнадно.
Изјављује да не жели да одговара на постављена питања.

ВР

Добро, можете се вратити на Ваше место.
Позивам оптуженог Драгомира Паровића.
Изношење одбране оптуженог Драгомира Паровића

Председник већа: Оптужени Паровићу, изјаснили сте се да сте примили
оптужницу, да сте разумели, изјаснили сте се о оптужби. Ја Вас позивам да изнесете
Вашу одбрану и поучавам Вас да можете да се изјасните о свим околностима које Вас
терете и можете да изнесете све чињенице које су у Вашу корист.
Оптужени Драгомир Паровић: Не желим да износим одбрану.

Председник већа: Не желите да износите?
Оптужени Драгомир Паровић: Не желим.

15
Председник већа: Да ли уопште не желите да износите одбрану, као што је то
изјавио оптужени Боро Милетић или не желите на данашњем претресу, као што је то
изјавио Јован Петровић, да ће изнети одбрану на неком наредном претресу?
Оптужени Драгомир Паровић: Не желим док се не посаветујем са адвокатом,
па ћемо одлучити.
Председник већа: Не желите да се изјашњавате на главном претресу?
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Оптужени Драгомир Паровић: Да.
Председник већа: Добро.

Оптужени Драгомир Паровић: Док се не посаветујем са адвокатом мојим, када
ћу изнети одбрану.

Председник већа: Добро. У том случају, уколико Ви изјављујете да не желите
уопште да се изјашњавате на главном претресу, ми ћемо преслушати тонски снимак
Ваше претходно дате одбране коју сте изнели дана 19.03.2015. године. Можете се
вратити на Ваше место.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

На основу члана 397 став 6 ЗКП, врши се репродуковање тонског снимка
исказа оптуженог Драгомира Паровића датог пред замеником тужиоца за ратне
злочине дана 19.03.2015. године.

З

Можете се вратити на Ваше место. Паровићу, седите на своје место.

ВР

Да ли оптужени чују добро? Само тренутак. Да ли оптужени чују добро? Да се
смањи мало. А да ли сте разумели све ово до сада? Јесте. Добро. Мало ако може да се
смањи.
Ја мислим да, имајући у виду да је сада 18:31, а истек радног времена је у 18:30,
да можемо да прекинемо. На снимку то је 44 минута и 55 секунди овога аудио снимка
који траје два сата, 29 минута и 33 секунде. Свакако не бисмо могли данас да
одслушамо овај снимак до краја, а уосталом сутра је празник, тако да мислим да не
могу даље да узурпирам ваше време.
Наредни претрес, наставак, можемо заказати 31. мај, 13. и 14. јун.
Стефановићу, зашто тако посматрате веће? Реците.
Адвокат Владан Стефановић: Држим у глави неке датуме, па зато.

Председник већа: 31. мај у 09:30, судница број 2, и
13. и 14. јун, судница број 1, исто 09:30.

16

Овај претрес можемо држати само у великим судницама. Ви сами знате да
судницу број 1 и судница број 2 деле сва већа, тако да раније не може, а због тога ево
одмах да одредимо датуме. Да ли свима одговара?
31. мај, 13. и 14. јун у 09:30
Што је присутнима саопштено уместо позива, те их не позивати.

ВР

З

Записничар
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Довршено у 18:35.
Председник већа-судија

