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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 13.12.2017. ГОДИНЕ

2
К-По2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 13. децембра 2017. године

Председник већа: 13.12.2017. година, 14 и 48 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 оптужницама
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.
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Има ли примедби на састав већа?

Примедби на састав већа није било.

Записник води записничар Јасминка Јовановић. У раду суда помаже судијски
помоћник Нада Трипковић.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, са тужилачким
помоћником?
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Тужилачки помоћник, Граховац Милош: Граховац Милошем.
Председник већа: Милошем Граховцем.

-оптужени Милидраговић Недељко,
-оптужени Голијанин Алекса,
-оптужени Батиница Миливоје,
-оптужени Дачевић Александар,
-оптужени Милетић Бора,
-оптужени Петровић Јован,
-оптужени Паровић Драгомир,
-оптужени Васић Видослав, да ли је ту? Јесте.
Присутни браниоци оптужених:
-За оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревића?
Адвокат Александар Лазаревић: Присутан.
Председник већа: За оптуженог Алексу Голијанина?
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Адвокат Крсто Бобот: Адвокат Крсто Бобот по заменичком пуномоћју за
адвоката Горана Петронијевића.
Председник већа: Да ли има у списима заменичко пуномоћје?
Адвокат Крсто Бобот: Ја нисам сигуран да ли има, па сам припремио да га
доставим.
Председник већа: Доставите, мислим да нема.
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-За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат Крсто Бобот, по заменичком
пуномоћју које доставља суду.
-За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати Крсто Бобот и Вићентије
Даријевић.
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-За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић.
-За оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић? Да ли је ту?

Адвокат Марко Миловић: Адвокат Марко Миловић. Судија, колега Јелушић
ме је звао пре сат времена рекао је да има здравствених проблема са кичмом, па је
замолио да га данас ја мењам.
Председник већа: Како то може да Вас замоли да га мењате? Имате ли
заменичко пуномоћје?
Адвокат Марко Миловић: Има, мислим да сам га једанпут мењао, постоји у
списима предмета.
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Председник већа: Добро.
-За оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић није приступио, а за
истог се по заменичком пуномоћју јавља адвокат Марко Миловић.
-За оптуженог Јована Петровића, адвокат Жељко Јотановић.
-За оптуженог Драгомира Паровића?
Адвокат Владан Стефановић: Адвокат Владан Стефановић.

Председник већа: Владан Стефановић. Да ли је приступио адвокат Милош
Пејовић?
Адвокат Бранислав Станишић: По заменичком пуномоћју за адвоката
Милоша Пејовића....

Председник већа: Не може заменичко пуномоћје за браниоца по службеној
дужности. То реците Вашем адвокату, браниоца по службеној дужности поставља
председник суда, дакле одређен је решењем суда и не може да издаје заменичко
пуномоћје, није на то овлашћен. Тако да Вас нећемо констатовати, посебно имајући у
виду да је ту присутан адвокат Владан Стефановић. Ми смо позвали браниоца по
службеној дужности, Вама је Стефановићу познато зато што је Паровић обавестио суд
да није у могућности да испуњава према Вама финансијске обавезе и тражио је да се Ви
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поставите као адвокат, али ми смо Вам доставили обавештење, претпостављам да сте то
примили, Вама и оптуженом, разлоге због чега суд не може да удовољи његовом
захтеву и да Вас поново постави, имајући у виду да се адвокати постављају са списка
адвоката према редоследу.
-За оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић и Милица Остојић.
Присутни пуномоћник оштећених Меднолучанин Идајета, Емине Синановић,
Мунира Синановића, Шухре Синановић, Вахидина Субашића и Мунире Субашић,
адвокат Никола Чукановић.
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У публици су присутна лица: Брковић Дамјан, Ивановић Симеон, Кљаић
Марина, Маринковић Лазар, Низар Митар, Родић Филип, Саликић Нура, Шехић
Јасмина, Шијачић Вишња, Синановић Шухра, Трошић Слободан.

01

Констатује се да суду нису враћени списи из Апелационог суда у Београду,
који су достављени на одлуку поводом жалби изјављених на решење Вишег суда у
Београду, Одељење за ратне злочине К По2 број 3/17 од 02.11.2017. године и решење К
По2 број 3/17 од 14.11.2017. године.
Обзиром да немамо списе предмета, данашњи претрес не можемо да одржимо.
Само да се договоримо за термин следећег претреса.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
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Да се претрес не одржи, обзиром да суду нису враћени списи из Апелационог
суда у Београду, који се налазе у Апелационом суду поводом одлуке Апелационог суда
по жалбама на изјављена решења као што је напред наведено.
Нису ни имали времена, искрено речено, зато што нисмо дуго могли
оптуженима некима да уручимо решење, па смо уручили преко огласне табле суда, али
свакако мислимо да је одлука Апелационог суда у овом моменту, посебно решење о
издвајању доказа, од значаја за даље поступање суда и да је према томе оправданије
одложити рочиште него не достављати списе на одлуку о жалби.
08. и 09. јануар? 26. јануар?

Оптужени Миливоје Батиница: Мој рођендан је. Рођендан ми је.
Председник већа: Па које то везе има ако Вам је рођендан?

26.01.2018. године, 14 и 30, судница број 2,

што је присутнима саопштено уместо позива.
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Ви ћете Миловићу 26. јануар, 14 и 30, судница број 2, Ви ћете Миловићу
обавестити адвоката Јелушића, на то сте обавезни по закону.
Довршено у 14 и 56.

Председник већа-судија
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Записничар

