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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По2 3/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

П
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 14.11.2017. ГОДИНЕ

2
К-По2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 21. јула 2017. године

Председник већа: 14.11.2017. година, 14,42 часова.
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На основу решења Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине,
Кж2-По2 број 10/17 од 19.09.2017. године, којим је одлучено да се у смислу одредбе
члана 417 став 1 тачка 2. ЗКП, има наставити поступак, по оптужници Тужилаштва за
ратне злочине, КТО 2/15 од 21.01.2016. године, која је одбачена правноснажним
решењем Апелационог суда у Београду, Одељења за ратне злочине, Кж-По2 7/17 од
05.07.2017. године, 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 саставу судија Зорана Трајковић и Дејан Терзић, чланови већа
и судија Мирјана Илић, председник већа.
Да ли има примедби на састав већа? Тужиоче, браниоци, оптужени?
Примедби на састав већа није било.
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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,
-оптужени Милидраговић Недељко,
-оптужени Голијанин Алекса,
-оптужени Батиница Миливоје,
-оптужени Дачевић Александар,
-оптужени Милетић Бора,
-оптужени Петровић Јован,
-оптужени Паровић Драгомир,
-оптужени Васић Видослав.
Присутни браниоци оптужених:
За оптуженог Недељка Милидраговића?

Адвокат Горан Петронијевић: По заменичком пуномоћју адвоката
Александра Лазаревића, Горан Петронијевић. Обзиром да је нови предмет, зато смо...
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Председник већа: Адвокат Горан Петронијевић, по заменичком пуномоћју
адвоката Александра Лазаревића, по заменичком пуномоћју које доставља.
Адвокат Горан Петронијевић: Судија, и за Голијанин Алексу сам ја.
Председник већа: И за оптуженог Голијанин Алексу.
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За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Вићентије Даријевић.
За оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић
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 и Милица
Остојић.
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Милица је адвокат, је ли тако? Нисам Вас видела, браниоче, пошто сте се
сакрили иза монитора.
За оптуженог Миливоја Батиницу, адвокат Крсто Бобот.

Присутни адвокат Никола Чукановић, пуномоћник оштећених, Меднолучанин
Идајета, Емине Синановић, Мунира Синановића, Шухре Синановић, Вахидина
Субашића и Мунире Субашић.
У судници присутна лица: Брковић Дамјан, Грбовић Никола, Ивановић
Симеон, Кљаић Марина, Лазић Немања, Меденица Мирко, Симовић Давид, Урошевић
Милош, Вучић Миле и Зајовић Станиславка.
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Председник већа констатује да су испуњене процесне претпоставке из члана
377 став 1 тачка 1. и 2. Законика о кривичном поступку за одржавање главног претреса.
Председник већа позива странке да се изјасне, да ли су сагласне да се главни
претрес одржи. Најпре, позивам на изјашњење заменика тужиоца за ратне злочине.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Поштовани суде, наравно да је
Тужилаштво на страни да се главни претрес настави и то са оног места где се, негде је
био прекинут.
Председник већа: Са ког места, тужиоче, замениче тужиоца, да ли можете
прецизно да дефинишете?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Прецизно, за прошли главни претрес су
били позвани сведоци „301“, „302“ и „303“.
Председник већа: И Ви предлажете да се главни претрес настави саслушањем
сведока „301“, „302“ и „303“?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ту је прекинут је након давања одбрана
окривљених. Сада, да ли ћете Ви изменити редослед саслушања сведока, ја предлажем
да се ту настави.
Председник већа: Добро. Позивам браниоце оптужених, најпре браниоца
оптуженог Недељка Милидраговића и Алексе Голијанина, адвоката Горана
Петронијевића да се изјасни.

01

2

Адвокат Горан Петронијевић: Судија, имајући у виду одлуку виших судова
која је довела до одбацивања оптужнице и последица такве одлуке, сматрамо да све
радње које је суд предузео у фази када Тужилаштво, односно заменик тужиоца
уважени није имао овлашћења која по Закону о јавном тужилаштву мора имати у
судници, сматрамо да нема места наставку поступка на овај начин и у овој фази, како
то предлаже Тужилаштво. На страну што смо ми сматрали да је то много другачије и
сматрамо и данас да смо у праву, да је Тужилаштво требало да почне, да поступак
настави са новом оптужницом, која би била потписана од стране овлашћеног Тужиоца
и да нема места конвалидирању овог акта, не можемо коментарисати сада ту одлуку,
јер је она таква каква јесте, сада од стране Апелационог суда, али у сваком случају,
сматрамо да суд мора овај поступак почети испочетка.
Председник већа: Добро.

Бранилац оптуженог Батиница Миливоја, адвокат Крсто Бобот и Вићентије
Даријевић.
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Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем, судија, адвокат Крсто Бобот, један од
бранилаца оптуженог Батиница Миливоја. Ја се придружујем овоме што је рекао
колега Петронијевић. Ја бих само додао да овај, нажалост, одлука Апелационог суда је
таква и против тога ја не знам да ли је изјављен некакав ванредни правни лек, пошто
ми нисмо изјавили жалбу на првостепену одлуку, нисмо били овлашћени да поднесемо
захтев за заштиту законитости. Ако је неко од бранилаца био у прилици да то учини,
верујем да је учинио, па у том смислу можда би било целисходно сачекати да се
Врховни касациони суд изјасни по том питању, што би било врло целисходно. Мислим
да је то питање о значаја за уједначену примену права. А у сваком случају, претрес,
главни претрес не може да се настави, из простог разлога, што су сви до сада одржани
главни претреси захваћени битном повредом одредаба кривичног поступка из члана
438 став 1 тачка 5. ЗКП, с обзиром да је главни претрес одржан без лица чије је
присуство на главном претресу обавезно – обавезно је присуство овлашћеног тужиоца.
А исто тако, као што нам не одговара правноснажна одлука Апелационог суда која
каже да се поступак наставља након прихватања оптужнице од стране овлашћеног
тужиоца, тако се сада позивамо на претходну одлуку Апелационог суда, којом је
констатовано да се оптужница одбацује, зато што је била подигнута и заступана од
стране неовлашћеног, без овлашћеног тужиоца. Самим тим, сви одржани главни
претреси су захваћени овом битном повредом одредаба кривичног поступка, тако да би
у том случају главни претрес морао почети испочетка. Хвала.
Председник већа: Адвокат Вићентије Даријевић.
Адвокат Вићентије Даријевић: Ја сам сагласан са оним што су колега
Петронијевић и Бобот навели и немам заиста шта да додам. Хвала.
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Председник већа: Добро, бранилац оптуженог Дачевић Александра, адвокат
Марко Миловић.
Адвокат Марко Миловић: Ја сам такође сагласан са... и придружујем се
колегама Петронијевићу и Боботу.
Председник већа: Бранилац оптуженог Боре Милетића, адвокат Рајко
Јелушић.
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Адвокат Рајко Јелушић: Хвала. Ја прихватам у свему оно што су моје колеге
изнеле. Сматрам да нема процесних претпоставки да се данашњи главни претрес
одржи, јер оптужница коју сада имамо, а која би могла сада, наравно, сада јесте
оптужница овлашћеног тужиоца, није прошла процедуру испитивања и потврђивања,
као што је то Закоником о кривичном поступку предвиђено. Ја сам у поднеску од 09.
октобра ванпретресном већу предложио да се, дакле, оптужница сада овлашћеног
тужиоца, подвргне процедури испитивања и потврђивања. Наиме, оптужница која је
подигнута од стране неовлашћеног тужиоца, потврђена је решењем ванпретресног већа
21.03.2016. године. Међутим, таква одлука нема правну снагу, не може имати правну
снагу, јер би то била апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка. Дакле,
тада ми нисмо имали овлашћеног тужиоца. Овлашћени тужилац је изабран 15. маја
2017. године, тако да тек након тог датума, ми можемо сматрати да у овом поступку
поступа овлашћени тужилац. Због тога, дакле, имајући све у виду, предлажем да се
оптужница достави ванпретресном већу на поновно испитивање и потврђивање. Хвала.
Председник већа: Добро. Бранилац оптуженог Јована Петровића, адвокат
Жељко Јотановић.
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Оптужени Жељко Јотановић: И ја се ткаође слажем са предлогом
претходних мојих колега. Такође сматрам да ми овде немамо ту битну претпоставку,
односно да оптужница као таква не постоји, јер није прошла контролу од стране суда,
како Законик о кривичном поступку прописује и самим тим, све док не буде, док не
прође ту контролу и не буде евентуално потврђена и ми искористимо све правне
лекове који нам стоје на располагању, немамо процесне претпоставке да идемо, да
наставимо главни претрес, већ треба да се крене испочетка, с обзиром да би све одлуке
које би настале у наставку главног претреса, самим тим, биле захваћене битном
повредом одредаба кривичног поступка, значи и пресуда и било шта, тако да је
неопходно значи, да претходна оптужница прође контролу и да се отпочне испочетка.
Председник већа: Браниоче, ја ћу морати да Вас прекинем. Није поднета нова
оптужница, већ је наложено од стране Апелационог суда да се поступак настави по
оптужници која је одбачена. Та оптужница која је одбачена, потврђена је од стране
ванрасправног кривичног већа Вишег суда у Београду, а такође од стране Апелационог
суда својевремено. Дакле, она је прошла контролу, а нова није подигнута, већ је
наложено да се настави поступак по оптужници коју је Апелациони суд својевремено
одбацио.

Оптужени Жељко Јотановић: Јесте, али ми тада, док није потврђена, ми до
тада нисмо имали овлашћеног тужиоца. Тек је као што је претходни колега рекао,
тужилац накнадно изабран. Значи, она би морала да прође потпуну контролу, значи...
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Председник већа: Дакле, која оптужница да се поново преиспитује?
Оптужени Жељко Јотановић: Оптужница...
Председник већа: Прецизно дефинишите Ваш предлог.
Оптужени Жељко Јотановић: Оптужница од 21.01.2016. године.
Председник већа: Да се поново испитује?

Председник већа: Изволите.

2

Оптужени Жељко Јотановић: Да, да прође контролу.
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Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем, адвокат Крсто Бобот. Ја се придружујем
предлогу колеге Јотановића. Само бих, ако он дозволи, да можда мало...

Председник већа: Ви се придружујете предлогу да се поново преиспитује
оптужница од 21....
Адвокат Крсто Бобот: Уствари, не морам то формално ставити као предлог.
Ја могу ставити...
Председник већа: Од 21.01.2016. године?
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Адвокат Крсто Бобот: Али, додатак. Значи, оптужница Тужилаштва за ратне
злочине, КТО 2/15 од 21.01.2016. године која је прихваћена на заступање од стране
овлашћеног тужиоца, сада не знам тачан датум када је тужилац који је изабран,
доставио поднесак суду и рекао – ја остајем при овој оптужници. То је формални акт
којим ова оптужница постаје оптужница овлашћеног тужиоца. Пре тога је то
оптужница неовлашћеног тужиоца. Хвала.
Председник већа: Добро. Бранилац оптуженог Драгомира Паровића, адвокат
Владан Стефановић.

Адвокат Владан Стефановић: Адвокат Стефановић. У потпуности се
придружујем речи колеге Бобота. Немам шта друго да додам, са истих разлога.
Председник већа: Добро. Бранилац оптуженог Видослава Васића, адвокат
Томислав Вишњић.
Адвокат Томислав Вишњић: Такође се придружујем предлозима осталих
колега и немам ништа да додам.
Председник већа: Добро.
По изјашњењу странака,
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ
Реплику имате, замениче тужиоца?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Обзиром да су нови предлози.
Председник већа: Нису нови предлози, то је изјашњење у односу на околност,
да ли су сагласни да се главни претрес одржи, а и Ви сте се изјаснили. Не разумем шта
хоћете.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Имам и право нешто да кажем.
Председник већа: Ја мислим да према Закону о кривичном поступку, немате,
али изволите.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала Вам. Ја, право да Вам кажем, ја
сам се мало изненадио када сам чуо ове предлоге, јер је, чини ми се да је члан 417
потпуно јасан, он не каже да ће се главни претрес, да ће се поновити, него каже да ће се
наставити. А када се нешто наставља, може да се настави само тамо где је стало. А све
што би било супротно томе, би водило одуговлачењу кривичног поступка, што би опет
можда довело до ситуације да не судимо у разумном року, довело би до накнадне
виктимизације и сведока и жртава.

Председник већа: Тужиоче, можете ли одмах само да нам определите, на које
законске одредбе се позивате, када заузимате овај став, да бисмо могли да Вас
пратимо?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Говорим о члану 417, о наставку
кривичног поступка, о чему говори и решење Апелационог суда и коментари које смо
прочитали. Ето, једноставна ствар.
Председник већа: Добро, изволите, бранилац адвокат Рајко Јелушић.

Адвокат Рајко Јелушић: Хвала, само кратко. Желим само да допуним колегу
Крсту Бобота, дакле, ова оптужница и по мом мишљењу, могла би да носи датум
17.07.2017. године, дакле, онај датум који је тужилац навео као датум када је
предложио да се поступак настави. А одмах да одговорим уввженом колеги, дакле,
одредба члана 417 говори о наставку кривичног поступка, а не о наставку претреса.
Дакле, поступак се може наставити из фазе, дакле, истраге и из фазе оптужења и из
фазе главног претреса. Ова одредба не говори о ком, дакле о којој фази се ради. А по
мени, ова оптужница, дакле, не може, не може се на основу ње, без обзира на одлуку
Апелационог суда, дакле, она може бити само иницијални акт да се настави нешто, а
где ће се наставити, зависи од тога, шта се, шта се радило и каква је повреда
направљена. Дакле, ми не можемо наставити тамо где смо стали, можемо наставити
само после 15.05., дакле, све радње пре 15.05., када није постојао овлашћени тужилац,
су потпуно ништавне. Хвала.

Адвокат Горан Петронијевић: Да ли још неко има... Изволите, бранилац
адвокат Горан Петронијевић.
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Адвокат Горан Петронијевић: Судија, у потпуности подржавам ово што су
уважене колеге рекле, посебно чињеницу да овлашћење уваженог заменика јавног
тужиоца, своје овлашћење уважени заменик јавног тужиоца, црпи из овлашћења јавног
тужиоца, дакле, он нема сопственог овлашћења и оно је активирано тренутком избора
тужиоца за ратне злочине. Од тог момента, Тужилаштво може да поступа у овом
предмету. Њихова воља је изражена јасно подношењем овог акта за наставак поступка.
Тада се заменик тужиоца појавио у пуном овлашћењу, капацитету својих овлашћења
која му Закон даје. Све што се пре тога догађа, све одлуке суда су захваћене битном
повредом и сви судови који су одлучивали о томе, без обзира да ли су одлучивали у
првом или у другом степену, они су одлучивали у заблуди, у неправу. Према томе,
поступак се наставља, али се наставља испитивањем оптужнице.
Председник већа: По изјашњењу странака,
Суд доноси

01

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.

Обзиром да је након правноснажног одбачаја оптужнице КТО 2/15 од
21.01.2016. године решењем Апелационог суда у Београду, Кж-По2 7/17 од 05.07.2017.
године, кривични предмет Вишег суда у Београду, Одељење за ратне злочине, К-По2
8/15 разведен као завршен, а по доношењу решења Апелационог суда у Београду,
Одељење за ратне злочине, Кж-По2 број 10/17 од 19.09.2017. године, кривични
предмет је уписан и води се под новим бројем, К-По2 3/2017,
Суд доноси

П
O

РЕШЕЊЕ

Главни претрес почиње изнова.
Главни претрес је јаван.

Врши се аудио снимање тока главног претреса, а препис тонског снимка биће
саставни део записника о главном претресу.
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОПТУЖЕНИХ

Председник већа: Позивам оптуженог Недељка Милидраговића да приступи.

О предлогу браниоца за издвајање предузетих радњи, одлучићемо након што
утврдимо идентитет оптужених и заменик прочита оптужницу.
Да ли, Милидраговићу, има неких измена у Вашим личним подацима које сте
дали у досадашњем току поступка?
Оптужени Недељко Милидраговић: Не.
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Председник већа:
Оптужени Недељко Милидраговић са личним подацима као у оптужници,
на записнику са припремног рочишта од 20.09.2016. године, без измена.
Реците ми, у погледу месечних примања, да ли Вам је и даље пензија у износу
од 24.000,00 динара?
Оптужени Недељко Милидраговић: Да, не знам сада ако не буде шта мало
повећано, што причају, из Републике Српске.

2

Председник већа: Добро, колика Вам је била последња пензија?

Оптужени Недељко Милидраговић: Последња пензија, 228 еура, то је та
пензија коју примам.

01

Председник већа: Можете у динарима? То је званична валута у Републици
Српској.
Оптужени Недељко Милидраговић: 26.000,00 – 26.500,00 тако нешто.

Председник већа: Добро. С тим што додаје да је пензионер и остварује
месечна примања по основу пензије у износу од 26.000,00 динара.
Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Алекса Голијанин. Голијанин, да
ли има неких измена у Вашим личним подацима?
Оптужени Алекса Голијанин: Не.

П
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Председник већа: Оптужени Алекса Голијанин са личним подацима као на
записнику...
Оптужени Алекса Голијанин: Слабо Вас чујем, извините.

Председник већа: Слабо ме чујете?

Оптужени Алекса Голијанин: Да, никако скоро.
Председник већа:

Оптужени Алекса Голијанин, са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта дана 20.09.2016. године. Да ли сте запослени?
Оптужени Алекса Голијанин: Не.
Председник већа: С тим што додаје да је незапослен.
Од чега се издржавате?
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Оптужени Алекса Голијанин: Не знам ни ја.
Председник већа: Можете ли да определите на неки начин?
Оптужени Алекса Голијанин: Молим?
Председник већа: Од чега се издржавате? Изјавили сте претходни пут, од
повременог рада.
Оптужени Алекса Голијанин: Па, тако, од повременог рада.

2

Председник већа: Колика примања остварујете од повременог рада?
Оптужени Алекса Голијанин: Па, релативно је питање, не знам шта да Вам
кажем, 100 еура до 500.

01

Председник већа: Дакле, то је просек око 300 еура месечно?

Оптужени Алекса Голијанин: Ма, нема просека, просек је не зна се.
Председник већа: Добро.

Остварује примања, чију висину не може да определи.

Голијанин, да ли је у међувремену покренут неки кривични поступак против
Вас?

Оптужени Алекса Голијанин: Шта, да ли се?

П
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Председник већа: Да ли је покренут неки кривични поступак против Вас, да ли
се води неки нови кривични поступак?
Оптужени Алекса Голијанин: Не.
Председник већа: Не? Можете се вратити на Ваше место.
Оптужени Алекса Голијанин: Хвала.

Председник већа: Оптужени Миливоје Батиница. Оптужени, да ли има неких
измена у Вашим личним подацима од када када сте се последњи пут изјашњавали о
томе пред судом?
Оптужени Миливоје Батиница: Не.

Председник већа: Нема? Да ли и даље радите у „Телекому“?

Оптужени Миливоје Батиница: Да.
Председник већа: Месечна примања 27.000,00 динара?
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Оптужени Миливоје Батиница: Да.
Председник већа: Исто. Да ли се води неки нови кривични поступак против
Вас?
Оптужени Миливоје Батиница: Не.
Председник већа: Не води се. Можете се вратити на Ваше место. Оптужени
Александар Дачевић. Да ли има неких измена у Вашим личним подацима, Дачевићу?
Оптужени Александар Дачевић: Нема.

Оптужени Александар Дачевић:Да.

2

Председник већа: И даље сте запослени у пекари „Смиљанић“ у Панчеву?

01

Председник већа: Остварујете примања у ком износу?

Оптужени Александар Дачевић: Око 35.000,00 динара, рекао сам.

Председник већа: Оптужени Александар Дачевић, можете се вратити на Ваше
место.

Оптужени Александар Дачевић: Хвала.
Председник већа:

П
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Оптужени Александар Дачевић, са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта од 20.09.2016. године, с тим што додаје да је и даље запослен
у пекари „Смиљанић“ у Панчеву и остварује месечна примања у износу од
35.000,00 динара.
Оптужени Боро Милетић. Оптужени, да ли има неких измена у Вашим личним
подацима? Последњи пут сте се изјашњавали о Вашим личним подацима на
припремном рочишту дана 20.09.2016. године?
Оптужени Боро Милетић: Има адреса становања.

Председник већа: Адреса становања?

Оптужени Боро Милетић: Јесте.

Председник већа: Која Вам је нова адреса становања?
Оптужени Боро Милетић: Првог маја 154-а, Велика Моштаница.
Председник већа: Да ли сте запослени?
Оптужени Боро Милетић: Јесам.
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Председник већа: Где?
Оптужени Боро Милетић: ПО „Ласта“ Авала.
Председник већа: „Ласта“ Авала. Кажите ми, која су сада Ваша примања?
Оптужени Боро Милетић: Па, од 30.000,00 до 32.000,00-33.000,00, зависи од
радних дана, од оствареног учинка.
Председник већа:

2

Оптужени Боро Милетић, са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта од 20.09.2016. године, с тим што додаје, да станује на адреси
Првог маја 154-а, Велика Моштаница, запослен је у Предузећу „Ласта“ као возач
и остварује месечна примања у износу од?
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Оптужени Боро Милетић: Па, од 30 до 32.000,00, зависи од радних дана.
Председник већа: Од 30.000,00 до 32.000,00 динара.

Да ли се води неки нови кривични поступак против Вас?
Оптужени Боро Милетић: Не.

Председник већа: Не? Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Јован
Петровић. Да ли има неких измена у Вашим личним подацима, Петровићу?
Оптужени Јован Петровић: Сем радног места, да.

П
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Председник већа: Где сада радите?
Оптужени Јован Петровић: У секјуритију, обезбеђење једне фирме, као
портир.
Председник већа: Како се зове фирма?

Оптужени Јован Петровић: „Пери“.
Председник већа: „Пери“?

Оптужени Јован Петровић: Да, они изнајмљују те грађевинске скеле и тако.
Председник већа: Колика су Вам примања?
Оптужени Јован Петровић: Од 25-30.000,00 динара.
Председник већа: До 30.000,00?
Оптужени Јован Петровић: Тако је.
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Председник већа: Реците ми, да ли се води неки нови кривични поступак
против Вас?
Оптужени Јован Петровић: Не.
Председник већа: Да ли је покренут у међувремену?
Оптужени Јован Петровић: Није.
Председник већа: Не?

01

Можете се вратити на Ваше место.

2

Оптужени Јован Петровић са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта од 20.09.2016. године, с тим што додаје да је запослен у
предузећу „Пери“ као обезбеђење и остварује месечна примања у износу од 2530.000,00 динара, не води се други кривични поступак.

Оптужени Јован Петровић: Хвала.

Председник већа: Оптужени Драгомир Паровић. Оптужени, да ли има неких
измена у Вашим личним подацима?
Оптужени Драгомир Паровић: Нема.
Председник већа:

Оптужени Драгомир Паровић са личним подацима као на записнику са
припремног рочишта од 20.09.2016. године.

П
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Реците, јер имали смо проблема са уручењем позива. Где станујете?

Оптужени Драгомир Паровић: Знате шта, ја живим сам у стану.
Председник већа: Добро.

Оптужени Драгомир Паровић: А сва решења која ми долазе, долазе од 11 па
до 12, 12,30 сати по дану.
Председник већа: То је адреса, која?

Оптужени Драгомир Паровић: Џорџа Јохана Никшића 24/342 и ја не могу
сваки дан чекати, верујте ми.
Председник већа: Добро, Ви кажете, радите на грађевини. Које је то предузеће,
ми можемо да Вам уручујемо позив и преко предузећа.
Оптужени Драгомир Паровић: Радио сам само месец и по дана.
Председник већа: Непријављено?
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Оптужени Драгомир Паровић: Не, пријављено, потпуно.
Председник већа: А сада, где радите?
Оптужени Драгомир Паровић: Нигде.
Председник већа: Сада не радите?
Оптужени Драгомир Паровић: Не.

2

Председник већа: Од чега се издржавате?
Оптужени Драгомир Паровић: Од чега? Па, радим на пијаци понешто продам
и то је то.

01

Председник већа: Добро. Колика примања остварујете по том основу?

Оптужени Драгомир Паровић: Па, нема ту никаква правила колика примања
остварујем. Некада зарадим 1.000,00 динара, некада 2.000,00, некада 3.000,00, мислим
на пијаци, знате шта је пијаца.
Председник већа:

Станује на адреси коју је пријавио суду, незапослен, издржава се од
повременог рада, продајом на пијаци, висину месечних примања не може да
определи.
Да ли је у међувремену покренут неки нови кривични поступак против Вас?

П
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Оптужени Драгомир Паровић: За сада, није.
Председник већа: Не води се други кривични поступак.

Можете се вратити на Ваше место. И оптужени Видослав Васић. Васићу, да ли
има неких измена у Вашим личним подацима?
Оптужени Видослав Васић: Не.

Председник већа: Да ли је у међувремену покренут неки нови кривични
поступак против Вас?
Оптужени Видослав Васић: Не.

Председник већа: Оптужени Видослав Васић са личним подацима као на
записнику са припремног рочишта од 20.09.2016. године, без измена, не води се
други кривични поступак.
Можете се вратити на Ваше место.
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Оптужени Видослав Васић: Хвала.
Председник већа:
Упозоравају се сви оптужени да пажљиво прате ток претреса и да су дужни да
предлоге за извођење доказа изнесу одмах или у најкраћем року по сазнању да је
њихово извођење неопходно.
Оптужени се такође упозоравају да су дужни да прате упозорења и поуку о
правима у поступку и да све што буду изјавили у овом кривичном поступку против
њих може бити коришћено као доказ.

01

2

Оптужени се упозоравају да имају право да ништа не изјаве, да ускрате
одговор на поједина питања, да могу слободно изнети своју одбрану, признати или не
признати кривицу, да имају право на разматрање списа и разгледање предмета који
служе као доказ, да имају право да прикупљају доказе у своју одбрану, да се изјасне о
свим чињеницама и доказима који их терете и да изнесу све чињенице и доказе у
њихову корист, да испитују сведоке оптужбе и да захтевају да се под истим условима
као и сведоци оптужбе у њиховом присуству испитују сведоци одбране.
Осим ових права сви оптужени су дужни да се одазову на сваки позив органа
поступка и да обавесте орган поступка, дакле овај суд, о промени адресе,
пребивалишта или боравишта односно намери да промене адресу пребивалишта и
боравишта.
Констатује се да су оптужени поучени о правима у поступку из члана 68 и
70 и 389 ЗКП-а.
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Оптужени, да ли сте разумели ваша права и дужности у поступку? Можете се
изјаснити редоследом, значи по оптужници како сте наведени. Најпре оптужени
Милидраговић Недељко.
Оптужени Недељко Милидраговић: Разумио сам све.

Председник већа:
Голијанин.

Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Алекса

Оптужени Алекса Голијанин: Разумео сам сва права и обавезе.

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Миливоје
Батиница.
Оптужени Миливоје Батиница: Разумео сам све.

Председник већа: Разумели сте. Можете се вратити на Ваше место. Александар
Дачевић.
Оптужени Александар Дачевић: Све сам разумио.
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Боро Милетић.
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Оптужени Боро Милетић: Разумео сам све.
Председник већа:
Петровић.

Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Јован

Оптужени Јован Петровић: Све разумео.
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Драгомир
Паровић.

2

Оптужени Драгомир Паровић: Разумео сам све.
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Оптужени Видослав
Васић.

01

Оптужени Видослав Васић: Разумео све.

Председник већа: Можете се вратити на Ваше место.

Позива се заменик тужиоца за ратне злочине да прочита оптужницу.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја судија поново морам да Вам кажем да,
мислим ја наравно морам да поступим онако како сте Ви одредили, али истичем тај
приговор да ово само води одуговлачењу поступка, јер ово није наставак, ово је
почетак изнова. Оно што је колега Јелушић рекао да закон не говори о којој фази он
говори, управо у члану 416, о фази главног претреса или после главног претреса.
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Председник већа: Тужиоче, само моменат. О томе да ли поступак може да се
настави по оптужници која је одбачена, да ли је уопште требало да се оптужница
одбаци, постоје различити ставови. Ово веће је у својим одлукама јасно изразило свој
став и по једном и по другом питању. С друге стране, ми смо дужни да поступамо по
налозима Апелационог суда односно по донетом решењу Апелационог суда, без обзира
на свој став и мишљење. Налазимо да је правилан став одбране да закон не каже од ког
момента се наставља поступак, а уважавам и њихово мишљење које је изнето готово од
овде већине бранилаца. Према томе веће је нашло да је њихов предлог основан и
налазимо да претрес, већ сам рекла разлоге, да претрес мора почети изнова. Ви знате да
је овај претходни предмет разведен као завршен. Изволите, можете да прочитате
оптужницу.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ви знате да се ја апсолутно слажем са
оним решењем које сте ви донели и да се тад нисам слагао са оним што је одбрана
предлагала, али овај сада, ово је сада друга фаза, мени се чини да је наставак тамо где
смо стали, а не наставак да кренемо од почетка. Ето, али ја морам да поступим по
ономе како сте Ви рекли.

Председник већа: Мислим да не треба сада да оптерећујемо овај претрес
образлажући шта је res iudicata, шта је одбачај оптужнице, мислим да је то свима нама
овде познато. Ево ја Вас позивам да прочитате оптужницу.
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Заменик тужиоца за ратне злочине:
На основу члана 331 став 1 и 2 у вези члана 43 став 2 тачка 5 Закона о
кривичном поступку и члана 3 и члана 4 Закона о организацији надлежности у
поступку за ратне злочине, због постојања оправдане сумње подижем оптужницу,
против Милидраговић Недељка, Голијанин Алексе, Батиница Миливоја, Дачевић
Александра, Милетић Боре, Петровић Јована, Паровић Драгомира и Васић Видослава,
што су:

01

2

за време унутрашњег (немеђународног) оружаног сукоба на територији Босне и
Херцеговине који се водио у периоду од априла 1992. до децембра 1995. године између
Војске Републике Српске (даље ВРС) и Министарства унутрашњих послова Републике
Српске с једне, и Армије Босне и Херцеговине (даље Армије БиХ) и Министарства
унутрашњих послова БиХ с друге стране,
окривљени Милидраговић Недељко као командир 2. вода 1. чете Центра за
обуку Јахорина Специјалне бригаде полиције Министарства унутрашњих послова
Републике Српске (даље Центар Јахорина),
окривљени Батиница Миливојe, Дачевић Александар, Милетић Боро, Петровић
Јован и Паровић Драгомир као припадници тог вода,
а окривљени Голијанин Алекса и Васић Видослав као припадници 1. вода 1.чете
Центра Јахорина,
кршећи правила међународног права садржана у чл. 3 ст. 1 тач. а) Женевске
конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године (IV
Женевска конвенција) и чл. 4 ст. 1 и ст. 2 тач. а) и чл.13 ст.2 и ст.3 Допунског
протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава немеђународних оружаних
сукоба (Протокол II),
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дана 14. јула 1995.године, унутар, испред и у непосредној околини хангара
земљорадничке задруге у селу Кравица (даље Хангар Кравица), општина Братунац,
Босна и Херцеговина,
према цивилном становништву и лицима која не узимају директно учешће у
непријатељствима, мушкарцима босанским Муслиманима,
окр. Милидраговић наређивао припадницима 2.вода, укључујући окривљене
Батиница Миливоја, Дачевић Александра, Милетић Бору, Петровић Јована и Паровић
Драгомира, као и појединим припадницима 1.вода 1.чете Центра Јахорина, укључујући
окривљене Голијанин Алексу и Васић Видослава, да врше и вршио убиства цивила, а
окр. Голијанин, окр. Батиница, окр. Дачевић, окр. Милетић, окр. Паровић, окр.
Петровић и окр. Васић вршили убиства цивила, и то као масовне ликвидације више
стотина цивила мушкараца босанских Муслимана (даље цивили),
па су тако:

-у раним јутарњим часовима 14. јула 1995. године, испред хангара Кравица,
након што су се претходне ноћи по наређењу окр. Недељка Милидраговића
припадници 2. вода, као и поједини припадници 1. вода 1. чете Центра за обуку
Јахорина који су се за ту прилику ставили под његову команду, распоредили око
просторија хангара у којем је у том тренутку био затворен велики број цивила, као и
након што су други припадници МУП-а Републике Српске, укључујући и НН
припаднике 1. чете Центра Јахорина, почев од 13. јула 1995.године отпочели са
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ликвидацијама тих људи, пуцајући у њих кроз отворе хангара из аутоматског
наоружања и убацујући ручне гранате, те на тај начин лишили живота неутврђени број
особа,
окр.Милидраговић издао наређење да се изврши и учествовао у извршењу
убиства, а окр.Голијанин, окр.Батиница, окр.Дачевић, окр.Милетић, окр.Петровић,
окр.Паровић и окр.Васић, заједно са другим НН припадницима 1. и 2. вода 1. чете
Центра Јахорина, поступајући по том наређењу извршили убиство око стотину
преживелих цивила, међу којима је било и рањених лица,
тако што су их, најпре, окр.Милидраговић и окр.Голијанин позивали да изађу на
бетонски плато испред хангара, обећавајући да им се ништа лоше неће десити, па
пошто су ови то и учинили, приморали их под претњом смрћу да певају четничке
песме,
након чега је окр. Милидраговић наредио присутним припадницима 1.чете
Центра Јахорина, међу којима окр.Голијанину, окр.Батиници, окр.Дачевићу,
окр.Милетићу, окр.Петровићу, окр.Паровићу и окр.Васићу да формирају стрељачки
строј и заједно с њим стрељају ту групу цивила, што су они сви заједно и учинили,
рафалним пуцањем из пушкомитраљеза и аутоматских пушака,
а потом из непосредне близине окр.Милидраговић пуцајући појединачним
хицима из пиштоља марке „ЦЗ“, окр.Голијанин из „шкорпиона“, те окр.Батиница и
окр.Петровић из аутоматских пушака убили оне који су давали знаке живота,
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-затим, истог дана, 14-ог јула 1995.године, све до вечерњих часова, испред и око
хангара ЗЗ Кравица, у више наврата окр.Милидраговић издавао наређења да се врше
масовна убиства и учествовао у тим убиствима, а присутни припадници 1.чете Центра
Јахорина под његовом командом и по том наређењу, окр.Голијанин, окр.Батиница,
окр.Дачевић, окр.Милетић, окр.Петровић и окр.Паровић, заједно са другим НН
припадницима 1.чете Центра Јахорина, извршили масовно убиство цивила које су
други НН припадници МУП-а РС и ВРС-а претходно лишили слободе и у аутобусима
и камионима сукцесивно, у више наврата, довозили до хангара и предали њима у власт,
пуцајући из ватреног наоружања и тако извршили убиство више стотина цивила,
па је тако, услед описаних радњи окривљених и других припадника МУП-а
Републике Српске, укључујући и НН припаднике 1.чете Центра Јахорина, лишено
живота најмање хиљаду триста тринаест (1.313) цивила, чији је идентитет до сада
утврђен и посмртни остаци ексхумирани на више локалитета у Босни и Херцеговини:
Глогова, Равнице, Хангар Кравица, Зелени Јадар, Залазје, Пусмулићи, Бљечева и Будак,
и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Абидовић (Рашид) Ибрахим
Абидовић (Шабан) Расим
Авдић (Абид) Есед
Авдић (Авдо) Рамиз
Авдић (Адем) Шевко
Авдић (Алија) Абдулах
Авдић (Алија) Дулан
Авдић (Ахмо) Мехмедалија
Авдић (Ибрахим) Кадир
Авдић (Ибрахим) Кадрија
Авдић (Исмет) Нусрет
Авдић (Кадрија) Бајазит
Авдић (Мехмед) Мевлудин
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Авдић (Мехмед) Фахрудин
Авдић (Мехо) Омер
Авдић (Мујо) Мирсад
Авдић (Рагиб) Фуад
Авдић (Салко) Садик
Авдић (Селим) Мустафа
Авдић (Сулејман) Сефер
Авдић (Хамед) Мухамед
Авдић (Хамед) Салих
Авдић (Хасан) Шевко
Авдић (Џемал) Мирсад
Авдић (Џемал) Рефик
Авдић (Шабан) Салко
Авдић (Шахин) Мирзет
Агић (Мехмед) Хамдија
Адемовић (Абид) Самил
Адемовић (Адем) Хамид
Адемовић (Мустафа) Садик
Адемовић (Суљо) Месуд
Адемовић (Хамид) Елвир
Адемовић (Хусо) Рамиз
Адемовић (Шевал) Шефик
Ајшић (Синан) Бешир
Ајшић (Ћамил) Исмет
Ајшић (Шећан) Рамо
Акшамовић (Јусуф) Раиф
Алемић (Хамед) Хазим
Алибашић (Ћамил) Ћазим
Аливуковић (Исмет) Изет
Алиефендић (Џемал) Бахрудин
Алиспахић (Хамед) Хамдија
Алић (Авдо) Неџиб
Алић (Алија) Мевлудин
Алић (Алија) Фахрудин
Алић (Алија) Шабан
Алић (Атиф) Исмет
Алић (Атиф) Химзо
Алић (Ахмо) Мевлудин
Алић (Ибрахим) Вахдет
Алић (Ибрахим) Хајро
Алић (Ибрахим) Хајро
Алић (Исмет) Зајим
Алић (Јусуф) Сенахид
Алић (Мехмед) Нурија
Алић (Мујо) Хасан
Алић (Мустафа) Мухидин
Алић (Мухарем) Мујо
Алић (Незир) Суад
Алић (Незир) Шефик
Алић (Омер) Хајрудин
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
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Алић (Осман) Ахмет
Алић (Реџеп) Кадрија
Алић (Сенаид) Сенад
Алић (Сумбул) Охран
Алић (Ћамил) Кадрија
Алић (Хајдар) Омер
Алић (Хајрудин) Мујага
Алић (Хајрудин) Реуф
Алић (Хајрулах) Јасмин
Алић (Хакија) Мујо
Алић (Хасан) Рефик
Алић (Хасиб) Садик
Алић (Химзо) Атиф
Алић (Химзо) Сајто
Алић (Хиркија) Шевко
Алић (Хусејин) Авдулах
Алић (Џемал) Амир
Алић (Шемсо) Рамо
Алић (Шефик) Рефик
Алихоџић (Идриз) Екрем
Алихоџић (Муниб) Мусадет
Алихоџић (Рамадан) Сенад
Алихоџић (Химзо) Изет
Алишевић (Вехбија) Авдулах
Аљић (Ахмо) Нурија
Аљић (Ибрахим) Хариз
Аљић (Расим) Суљо
Аљић (Суљо) Џемал
Аљић (Суљо) Шевал
Аљић (Хамед) Ибрахим
Аљкановић (Сафет) Бахрудин
Аљкановић (Сафет) Бехудин
Аљкановић (Шериф) Сафет
Атановић (Мујо) Рамиз
Атановић (Мујо) Седин
Атић (Абдурахман) Фехим
Атић (Атан) Шахман
Атић (Идриз) Хашим
Атић (Сафет) Ибро
Ахметагић (Хусеин) Елвир
Ахметовић (Абдулах) Мерим
Ахметовић (Авдо) Авдулах
Ахметовић (Авдулах) Кадрија
Ахметовић (Ибрахим) Абдулах
Ахметовић (Ибрахим) Адил
Ахметовић (Кирам) Сенад
Ахметовић (Мехмед) Далија
Ахметовић (Мехмед) Мевлид
Ахметовић (Мехмед) Суљо
Ахметовић (Мујо) Зијад
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
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Ахметовић (Мустафа) Шабан
Ахметовић (Рамиз) Суад
Ахметовић (Рамо) Самир
Ахметовић (Салих) Салко
Ахметовић (Смаил) Алија
Ахметовић (Суљо) Идриз
Ахметовић (Суљо) Шахин
Ахметовић (Хајрудин) Един
Ахметовић (Хусеин) Ислам
Ахмић (Авдо) Назиф
Ахмић (Јусуф) Ахмо
Ахмић (Јусуф) Сабит
Ахмић (Салко) Азиз
Ахмић (Сафет) Амир
Бабић (Захид) Хасиб
Бајић (Азем) Земрија
Бајрактаревић (Ибрахим) Бего
Бајрамовић (Рамо) Сенад
Бајрамовић (Рамо) Шемсо
Балтић (Рашид) Хашим
Башић (Хасан) Хасиб
Бегановић (Вејсил) Вејсудин
Бегановић (Мехо) Мерсед
Бегановић (Мустафа) Рамиз
Бегановић (Нуриф) Рамо
Бегановић (Рамо) Сенад
Бегановић (Расим) Садик
Бегзадић (Азем) Ален
Бегзадић (Алија) Хајрудин
Бегзадић (Нуриф) Мирсад
Бегзадић (Хајрудин) Елвис
Бегић (Асим) Зикрија
Бегић (Бего) Сабахудин
Бегић (Бего) Шабан
Бегић (Бего) Шефик
Бегић (Емин) Јунуз
Бегић (Исмет) Медин
Бегић (Махмут) Бего
Бегић (Махмут) Есед
Бегић (Махмут) Исмет
Бегић (Медо) Мехмедалија
Бегић (Мехмедалија) Бего
Бегић (Осман) Мујо
Бегић (Рамо) Сенад
Бегић (Садиф) Самир
Бегић (Хакија) Семко
Бегић (Шабан) Џевад
Беговић (Ахмо) Хусо
Беговић (Мухарем) Сеад
Беговић (Мухарем) Суад
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Беговић (Суљо) Ибрахим
Беговић (Хабиб) Авдија
Беговић (Хашим) Бавлудин
Бектић (Бекто) Рамо
Бектић (Енез) Џелил
Бектић (Ибрахим) Решо
Бектић (Ибрахим) Сеад
Бектић (Мехо) Мујо
Бектић (Муниб) Бајро
Бектић (Рамиз) Рамо
Бектић (Рамиз) Расим
Бектић (Реџо) Кадрија
Бектић (Сеад) Кирам
Бектић (Хакија) Зилџија
Бектић (Хамед) Џемал
Бектић (Хусејин) Сејдалија
Бектић (Шабан) Изет
Бектић (Шабан) Насир
Бећировић (Алија) Омер
Бећировић (Алија) Теуфик
Бећировић (Мехмед) Сакиб
Бећировић (Мехо) Омер
Бећировић (Мушан) Рамиз
Бећировић (Салих) Сафет
Бећић (Рамо) Идриз
Бешировић (Бего) Шемсудин
Бешировић (Омер) Бего
Бешић (Муниб) Хамед
Будић (Велија) Охран
Будић (Мехмед) Сулејман
Бумбуловић (Осман) Нермин
Варнића (Ибро) Менсур
Вејзовић (Алија) Фикрет
Вејзовић (Ибрахим) Садудин
Вејзовић (Мехо) Исмет
Вејзовић (Осман) Алија
Велић (Авдо) Зејнил
Велић (Велија) Мехо
Врањковина (Ибиш) Шевкет
Врањковина (Рамо) Едхем
Габељић (Абдулах) Мехо
Габељић (Авдо) Кемал
Габељић (Аљо) Асим
Габељић (Ибро) Незир
Габељић (Касим) Кадир
Габељић (Мехо) Абдулах
Габељић (Мехо) Салко
Габељић (Незир) Алија
Габељић (Расим) Зиад
Габељић (Расим) Хусо
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Габељић (Рашид) Атиф
Габељић (Суљо) Авдо
Габељић (Суљо) Сулејман
Габељић (Ћамил) Шабан
Габељић (Хашим) Един
Габељић (Хусо) Охран
Габељић (Шевко) Ешеф
Габељић (Шећан) Нусрет
Гараљевић (Јусо) Мехмед
Геровић (Нуриф) Нурија
Гобељић (Аљо) Сенад
Гојћиновић (Ахмет) Махмут
Грбић (Рамиз) Сафет
Гурдић (Ахмо) Месуд
Гурдић (Бего) Садик
Гурдић (Мустафа) Јунуз
Гурдић (Мустафа) Хасиб
Гурдић (Шериф) Енез
Гутић (Алија) Тахир
Гушић (Мехо) Мехарис
Гушић (Сарија) Мехо
Даутбашић (Авдо) Шаћир
Даутбашић (Кирам) Дамир
Даутбашић (Шаћир) Муриз
Даутовић (Алага) Шефик
Даутовић (Дерво) Осман
Дедић (Велија) Мевлудин
Дедић (Велија) Мустафа
Дедић (Ибрахим) Хамед
Дедић (Мехо) Реџо
Дедић (Мехо) Шериф
Дедић (Суљо) Рамиз
Дедић (Суљо) Сулејман
Дедић (Ћамил) Зајим
Дедић (Хамдија) Фадил
Дедић (Шабан) Шаћир
Делалић (Исмет) Садик
Делалић (Исмет) Суљо
Делић (Авдо) Мирсад
Делић (Мустафа) Ферид
Делић (Нурија) Исмет
Делић (Нурија) Сафет
Делић (Рамо) Сафет
Делић (Селим) Азиз
Делић (Суљо) Рамо
Делић (Хамид) Дахмо
Демировић (Хамед) Алмаз
Демировски (Есад) Имер
Дервишевић (Бекир) Бехрудин
Дервишевић (Бехадил) Бекто
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Дервишевић (Идриз) Вахдет
Дервишевић (Рифет) Фахро
Дервишевић (Химзо) Бехадил
Диздаревић (Зулфо) Мехмед
Диздаревић (Зулфо) Сенаид
Диздаревић (Хакија) Мехмедалија
Дубићић (Мехмедалија) Хајрудин
Дугоњић (Ибрахим) Хасика
Дугоњић (Хајрудин) Шефик
Дугоњић (Хасо) Јунуз
Дудић (Јунуз) Мевлид
Дудић (Јунуз) Механ
Дудић (Јусуф) Смаил
Дудић (Омер) Азем
Дудић (Омер) Мустафа
Дураковић (Јахија) Емин
Дураковић (Јахија) Емир
Дураковић (Јахија) Хусо
Дураковић (Миралем) Мушан
Дураковић (Миралем) Насер
Дураковић (Мушан) Бајро
Дураковић (Мушан) Миралем
Дураковић (Мушан) Омер
Ђекић (Шабан) Ђанан
Ђелић (Омер) Рамо
Ђиловић (Мехмед) Мустафа
Ђогаз (Хасан) Медо
Ђогаз (Хасан) Нусрет
Ђозић (Вехбија) Мевлид
Ђозић (Мустафа) Мефаил
Ђозић (Турабија) Едхем
Ђозић (Хусо) Саиб
Ејубовић (Алија) Амир
Ејубовић (Алија) Ејуб
Ејубовић (Ахмо) Алија
Ејубовић (Ибрахим) Авдо
Ејубовић (Ибрахим) Самир
Ејубовић (Ибро) Алија
Ејубовић (Ибро) Ибрахим
Ејубовић (Мехмедалија) Мехмед
Ејубовић (Мухарем) Бехадил
Емкић (Рамо) Несиб
Ефендић (Зекир) Бекир
Ефендић (Јунуз) Хамед
Ефендић (Меша) Асим
Ефендић (Решид) Салих
Ефендић (Хусеин) Авдо
Ефендић (Хусеин) Мевлудин
Ждеро (Хамед) Јусуф
Ждеро (Хамед) Рашид
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Ждеро (Хамед) Реџо
Жигић (Шабан) Емил
Зејниловић (Зухдија) Ибрахим
Зејниловић (Зухдија) Хидајет
Земуновић (Охран) Мирсад
Жилић (Омер) Хамид
Зилџић (Мустафа) Зухрија
Зимић (Азем) Сејдалија
Зукић (Ибро) Јусуф
Зукић (Салих) Рефик
Зухрић (Ејуб) Авдо
Зухрић (Нурко) Незир
Зухрић (Нурка) Нермин
Ибишевић (Јахије) Ехдин
Ибишевић (Јуса) Јунуз
Ибишевић (Салка) Рамиз
Ибишевић (Салка) Реуф
Ибишевић (Салка) Рифет
Ибишевић (Ћамила) Хајрудин
Ибишевић (Хасана) Махо
Ибишевић (Хасана) Охран
Ибрахимбеговић (Абдурахмана) Исмет
Ибрахимбеговић (Салиха) Рамиз
Ибрахимовић (Абдулаха) Авдија
Ибрахимовић (Адила) Вахдет
Ибрахимовић (Вехбије) Хајдин
Ибрахимовић (Ибра) Мешо
Ибрахимовић (Лутва) Мехмед
Ибрахимовић (Махмута) Суљо
Ибрахимовић (Мујана) Сабир
Ибрахимовић (Мустафе) Мухарем
Ибрахимовић (Мустафе) Рашид
Ибрахимовић (Нурије) Неџад
Ибрахимовић (Нурије) Нурдин
Ибрахимовић (Омера) Џемал
Ибрахимовић (Рама) Хајро
Ибрахимовић (Рама) Шефик
Ибрахимовић (Сакиба) Саиб
Ибрахимовић (Салиха) Смаил
Ибрахимовић (Смаила) Сенад
Ибрахимовић (Суља) Шабан
Ибрахимовић (Хајра) Екрем
Ибрахимовић (Хамида) Ибран
Ибрахимовић (Хашима) Рашид
Ибрахимовић (Шабана) Суљо
Ибрахимовић (Шабана) Хамед
Ибрић (Механа) Рамиз
Ибрић (Механа) Хамед
Ибрић (Меха) Џемал
Ибрић (Рамиза) Нијазија
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Ибрић (Рама) Сафет
Ибрић (Сафета) Алмир
Ибрић (Сафета) Мевлид
Измирлић (Хасиба) Хазим
Икановић (Мухарема) Миралем
Имамовић (Османа) Мухамед
Имер (Мустафе) Фарук
Имшировић (Арифа) Омер
Имшировић (Османа) Јасмин
Исаковић (Јуса) Рифет
Исаковић (Мемиша) Суљо
Исаковић (Мустафе) Сабахудин
Исаковић (Незира) Нихад
Исаковић (Шахина) Фахрудин
Јакубовић (Мујћина) Зикрет
Јакубовић (Хакије) Едхем
Јамаковић (Муја) Нурко
Јахић (Авда) Мевлад
Јахић (Адема) Рефик
Јахић (Азема) Нихад
Јахић (Бега) Хамед
Јахић (Изета) Јасмин
Јахић (Нурифа) Нусрет
Јахић (Салка) Ифет
Јахић (Хасана) Азем
Јахић (Хусејина) Неџад
Јашаревић (Алије) Бекир
Јашаревић (Ибра) Ибран
Јашаревић (Муја) Ибро
Јашаревић (Фејза) Асим
Јашаревић (Џемила) Дамир
Јохић (Бећа) Рагиб
Југовић (Хурема) Рамо
Јунузовић (Сабита) Омер
Јусић (Алије) Муниб
Јусић (Захира) Рамо
Јусић (Захира) Рифет
Јусић (Јуса) Сулејман
Јусић (Муја) Муниб
Јусић (Мустафе) Хабиб
Јусић (Реџа) Рамо
Јусић (Салка) Авдо
Јусић (Џемајила) Муриз
Јусић (Џемала) Вахид
Јусуповић (Муја) Нурија
Јусуповић (Нурије) Јасмин
Јусуфовић (Асима) Мехмед
Јусуфовић (Јусуфа) Садик
Јусуфовић (Салка) Мустафа
Јусуфовић (Салћина) Рамиз
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Јусуфовић (Салћина) Ћамил
Кабиловић (Аља) Рамо
Кабиловић (Зајима) Решид
Кабиловић (Мустафе) Ибро
Кабиловић (Омера) Аљо
Кавазбашић (Хусејина) Мирсад
Кадрић (Адила) Сеад
Кадрић (Азиза) Вахдет
Кадрић (Алије) Ахмо
Кадрић (Ахма) Дахмо
Кадрић (Ибра) Кахриман
Кадрић (Јуса) Јусуф
Кадрић (Кадрије) Севад
Кадрић (Меда) Мехмед
Кадрић (Сада) Кадрија
Кадрић (Суља) Кадрија
Кадрић (Хајра) Рамо
Кадрић (Хасана) Суљо
Кајић (Исмета) Изет
Кајић (Рама) Химзо
Калић (Салка) Хабиб
Каљевић (Рифета) Мехо
Каменића (Шабана) Хајрудин
Канџетовић (Бекта) Бехаија
Канџетовић (Бекта) Џемал
Канџетовић (Заима) Хамед
Капетановић (Хасана) Хамдо
Капиџић (Ибрахима) Кадрија
Капиџић (Идриза) Мујо
Кардашевић (Рама) Механ
Кардашевић (Рама) Муниб
Кардашевић (Хусеина) Хасан
Карић (Иза) Селведин
Карић (Рамиза) Нурдин
Карић (Џемала) Един
Кахрић (Алије) Адем
Кахрић (Хуса) Сабрија
Кешмер (Расима) Мујо
Киверић (Еседа) Шукрија
Киверић (Исмета) Хасан
Кланћевић (Едхема) Неџад
Клемпић (Авда) Мујо
Клемпић (Едхема) Кадрија
Клемпић (Мехмеда) Мустафа
Клемпић (Муја) Сабит
Клемпић (Мустафе) Мехмед
Клемпић (Синана) Муло
Клемпић (Шабана) Хусеин
Коваћевић (Хасана) Мехо
Коваћевић (Хусеина) Адмир
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Коркутовић (Мурата) Есед
Которић (Авда) Абдулах
Кошпић (Хуса) Расим
Кремић (Асима) Адил
Кремић (Охрана) Мујо
Крџић (Авда) Реџо
Крџић (Бекта) Дахмо
Крџић (Ејуба) Вехбија
Крџић (Идриза) Зијамин
Крџић (Незира) Ибро
Крџић (Омера) Рифет
Крџић (Омера) Сабит
Крџић (Османа) Назиф
Крџић (Хамида) Муниб
Куртић (Бећира) Рифет
Куртић (Механа) Садик
Куртић (Мустафе) Рамо
Лејлић (Муја) Фикрет
Лемеш (Алије) Азиз
Лемеш (Зухдије) Муриз
Лемеш (Назифа) Нихад
Лењинаћ (Алије) Решид
Лењинаћ (Хуса) Хазим
Лолић (Омера) Рамиз
Лолић (Рамиза) Азем
Лолић (Рамиза) Омер
Лолић (Рамиза) Сабахудин
Љесковића (Бедрије) Амир
Љесковића (Махмута) Бедрија
Љесковића (Хуса) Бахрија
Малагић (Назифа) Незир
Малагић (Омера) Охран
Малагић (Охрана) Изудин
Малагић (Рамиза) Мухамед
Малагић (Рама) Мехо
Малагић (Рама) Нуриф
Малагић (Селима) Реџо
Малагић (Хамеда) Хаџо
Малагић (Хилма) Хајро
Малатић (Салка) Елвир
Малатић (Салка) Енвер
Малић (Алије) Шабан
Малић (Хакије) Ахмо
Малкић (Бајра) Енвер
Малкић (Бехаије) Бехудин
Малкић (Бехаије) Решид
Малкић (Исмета) Мевлудин
Малкић (Исмета) Хајрудин
Малкић (Селма) Хилмо
Маловић (Емина) Рифет
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Маљишевић (Суља) Салко
Манџић (Ахмета) Емир
Манџић (Ахмета) Енес
Манџић (Рама) Самир
Махмутовић (Бајра) Бесим
Махмутовић (Имшира) Омер
Махмутовић (Махмута) Ђемила
Махмутовић (Омера) Зејнил
Махмутовић (Сенахида) Вахид
Машић (Ибрахима) Суљо
Машић (Мустафе) Мујо
Машић (Мустафе) Садија
Машић (Салиха) Садик
Машић (Суља) Ибрахим
Машић (Хајра) Сеид
Машић (Хајра) Хајдин
Меканић (Јунуза) Мустафа
Меканић (Мустафе) Јунуз
Меканић (Салиха) Салим
Мемић (Авдурахмана) Халил
Мемић (Ахмета) Сакиб
Мемић (Идриза) Мефајил
Мемић (Расима) Адил
Мемић (Сулејмана) Нуриф
Мемишевић (Мехмеда) Хајрудин
Мемишевић (Нурије) Шаћир
Мемишевић (Рама) Муниб
Мемишевић (Хамеда) Јусуф
Мемишевић (Хуса) Адил
Мерајић (Ибрахима) Шабан
Мерџић (Ибрахима) Салих
Мерџић (Омера) Енвер
Механовић (Алаге) Мирсад
Механовић (Османа) Хасан
Мехиновић (Незира) Азмир
Мехиновић (Ферида) Рамо
Мехиновић (Хакије) Фадил
Мехић (Алије) Хедиб
Мехић (Ахмета) Хусеин
Мехић (Ибрахима) Мехо
Мехић (Меха) Ибрахим
Мехић (Омера) Механ
Мехић (Реша) Решад
Мехић (Суља) Расим
Мехић (Хусеина) Бајазит
Мехић (Хусеина) Ениз
Мехић (Шабана) Јусуф
Мехић (Шевка) Ахмо
Мехмедовић (Абдулаха) Алмедин
Мехмедовић (Абдулаха) Мевлудин
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Мехмедовић (Авдурахмана) Хашим
Мехмедовић (Адема) Адил
Мехмедовић (Алма) Мирсад
Мехмедовић (Алма) Садик
Мехмедовић (Заима) Омер
Мехмедовић (Ибра) Зулфо
Мехмедовић (Ибра) Фахрудин
Мехмедовић (Ибра) Хасан
Мехмедовић (Изета) Азем
Мехмедовић (Исмета) Салих
Мехмедовић (Исмета) Фикрет
Мехмедовић (Мехмеда) Ибро
Мехмедовић (Муја) Мехмедалија
Мехмедовић (Османа) Мехмед
Мехмедовић (Османа) Осмо
Мехмедовић (Османа) Хусејин
Мехмедовић (Османа) Шабан
Мехмедовић (Расима) Рагиб
Мехмедовић (Рахмана) Мехмед
Мехмедовић (Рахмана) Неџиб
Мехмедовић (Рахмана) Рамиз
Мехмедовић (Садика) Сеад
Мехмедовић (Сулејмана) Ибро
Мехмедовић (Суља) Алија
Мехмедовић (Ћамила) Мирсад
Мехмедовић (Хајрудина) Сеад
Мехмедовић (Хасана) Мехо
Мехмедовић (Хуса) Шевко
Мехмедовић (Шабана) Мујо
Мехмедовић (Шаћира) Мустафа
Мехмедовић (Шаћира) Шабан
Мехољић (Хусејна) Сакиб
Мешановић (Абдулаха) Мујо
Мешановић (Зулфера) Азем
Мешановић (Зулфа) Мевлудин
Мешановић (Ибрахима) Незир
Мешановић (Меха) Зулфо
Мешановић (Незира) Назиф
Мешановић (Омера) Алија
Мешановић (Рагиба) Јусо
Мешановић (Хаса) Хакија
Митић (Шевка) Суад
Мујановић (Селмана) Шећан
Мујановић (Хасана) Бајро
Мујић (Абида) Захид
Мујић (Алије) Аљо
Мујић (Едхема) Сакиб
Мујић (Еседа) Сејад
Мујић (Идриза) Азем
Мујић (Идриза) Сеад
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Мујић (Касима) Амир
Мујић (Миралема) Ибро
Мујић (Миралема) Нусрет
Мујић (Мурадифа) Кирам
Мујић (Рамиза) Екрем
Мујић (Рамиза) Неџиб
Мујић (Рама) Велид
Мујић (Рама) Мешан
Мујић (Расима) Миралем
Мујић (Халида) Семир
Мујић (Хасана) Селим
Мујић (Химза) Рифет
Мујић (Шабана) Реџеп
Мујић (Шабана) Решад
Мујкановић (Ибра) Есад
Мујкановић (Идриза) Сенад
Мујкановић (Охрана) Хусо
Мујкић (Аља) Мехмедалија
Мујкић (Зухдије) Бего
Мујкић (Зухдије) Зухријет
Мујкић (Зухдијеа) Осман
Мујкић (Мехмеда) Мехмедалија
Мујкић (Османа) Мухамед
Мујкић (Рама) Енез
Мујкић (Рама) Зијад
Мујкић (Рама) Мехмед
Мујкић (Рама) Хамед
Мујчиновић (Азема) Алија
Мујчиновић (Азема) Кемо
Мујчиновић (Алије) Кадрија
Мујчиновић (Алије) Сакиб
Мујчиновић (Муја) Авдулах
Мујчиновић (Муја) Ејуб
Мујчиновић (Омера) Рамиз
Мујчиновић (Хашима) Пашага
Мујчиновић (Хусеина) Елвир
Мулалић (Салћина) Сакиб
Мулалић (Шефика) Мехо
Муминовић (Адема) Исмет
Муминовић (Азема) Мирсад
Муминовић (Ахма) Азиз
Муминовић (Ибра) Неџад
Муминовић (Јуса) Нијаз
Муминовић (Мехмеда) Мујо
Муминовић (Мехмеда) Мустафа
Муминовић (Мехмеда) Мухамед
Муминовић (Муниба) Мерсад
Муминовић (Муниба) Мерсадин
Муминовић (Реџа) Зајим
Муминовић (Салиха) Сеад
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Муминовић (Фадила) Мустафа
Муминовић (Хасана) Јусо
Муминовић (Хасана) Муниб
Муминовић (Хусеина) Изет
Муминовић (Хусеина) Муниб
Муминовић (Џемала) Рамиз
Муратовић (Мехмеда) Незир
Муратовић (Мујка) Ислам
Муратовић (Нурифа) Ибрахим
Муратхоџић (Неџиба) Мунезир
Муратхоџић (Неџиба) Мурат
Муратхоџић (Омера) Мехмед
Мусић (Демира) Бего
Мусић (Едхема) Хамдија
Мусић (Ибрахима) Абид
Мусић (Ибрахима) Ибро
Мусић (Мустафе) Осман
Мусић (Османа) Мухамед
Мусић (Хајра) Кадрија
Мусић (Хакије) Мустафа
Мусић (Хакије) Рагиб
Мустабашић (Смајила) Самир
Мустафић (Адила) Амир
Мустафић (Емин) Авдо
Мустафић (Идриза) Бего
Мустафић (Идриза) Сејдалија
Мустафић (Менсура) Бехахудин
Мустафић (Мехмедалије) Менсур
Мустафић (Мустафе) Хамед
Мустафић (Нурије) Сеад
Мустафић (Омера) Сенад
Мустафић (Охрана) Мехмедалија
Мустафић (Решида) Есед
Мустафић (Салиха) Шефкет
Мустафић (Салкана) Шабан
Мустафић (Салка) Емин
Мустафић (Сејдалије) Азмир
Мустафић (Сејдалије) Факир
Мустафић (Сејдалије) Фарук
Мустафић (Ћазима) Нусрет
Мустафић (Хакије) Сејдалија
Мустафић (Хасана) Ибрахим
Мустафић (Шабана) Мухамед
Мустафић (Шемса) Сенахид
Мустафић (Шефика) Вахид
Мухаремовић (Охрана) Абдулах
Мухаремовић (Шабана) Реуф
Мухић (Асима) Хајрудин
Мухић (Ахмета) Хидајет
Мухић (Бекта) Сумбул
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Мухић (Сумбула) Сабахудин
Мухић (Фејза) Кирам
Мухић (Хашима) Бекто
Мушкић (Џемала) Мирсад
Нукић (Алије) Сејдалија
Нукић (Асима) Шемсудин
Нукић (Даута) Хазим
Нукић (Ибрана) Јусуф
Нукић (Муја) Ибран
Нукић (Охрана) Јусуф
Нукић (Рама) Исмет
Нукић (Хасана) Шукрија
Нукић (Хиркије) Сакиб
Нумановић (Хамида) Вахид
Нумановић (Хуса) Едхем
Нухановић (Абдурахмана) Сенахид
Нухановић (Асима) Есад
Нухановић (Асима) Сенад
Окановић (Мустафе) Шабан
Омеровић (Абида) Рамиз
Омеровић (Адема) Хасан
Омеровић (Адила) Мехо
Омеровић (Алије) Ахмет
Омеровић (Ахмета) Рамо
Омеровић (Ахмета) Хусреф
Омеровић (Бајра) Сенаид
Омеровић (Бехадила) Адил
Омеровић (Ђемаила) Сенад
Омеровић (Јашара) Екрем
Омеровић (Јунуз) Ибрахим
Омеровић (Јунуза) Суљо
Омеровић (Кадрије) Хасан
Омеровић (Мехмеда) Алија
Омеровић (Мехмеда) Екрија
Омеровић (Мехмеда) Суљо
Омеровић (Мешана) Мехмед
Омеровић (Мула) Менсур
Омеровић (Мурата) Незир
Омеровић (Мустафе) Саид
Омеровић (Назифа) Рамиз
Омеровић (Нурка) Муса
Омеровић (Рама) Алија
Омеровић (Расима) Хајрудин
Омеровић (Рифета) Изет
Омеровић (Сабита) Садик
Омеровић (Салиха) Муниб
Омеровић (Суља) Салих
Омеровић (Феха) Фехим
Омеровић (Хабиба) Азмир
Омеровић (Хасана) Шахман
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Омеровић (Шабана) Мујо
Омић (Алаге) Осман
Омић (Нурије) Азиз
Омић (Османа) Алага
Ордагић (Ибрахима) Ибро
Орић (Абида) Амир
Орић (Абида) Самир
Орић (Абида) Сезан
Орић (Идриза) Хајрудин
Орић (Омера) Авдија
Орић (Омера) Авдо
Орић (Расима) Муниб
Орић (Сулејмана) Омер
Орић (Хасана) Рамиз
Орић (Хасана) Шахин
Орловић (Сулејмана) Муваз
Орловић (Шахина) Шабан
Османовић (Алије) Муниб
Османовић (Алије) Хакија
Османовић (Атифа) Јунуз
Османовић (Бега) Мухамед
Османовић (Еседа) Сеад
Османовић (Еседа) Хамдија
Османовић (Ибра) Един
Османовић (Ибра) Хасиб
Османовић (Идриза) Мевлудин
Османовић (Исмета) Расим
Османовић (Јусуфа) Мевлид
Османовић (Кемала) Халид
Османовић (Махмута) Мехо
Османовић (Мехмеда) Шефкија
Османовић (Муниба) Елвис
Османовић (Мустафе) Елвир
Османовић (Незира) Вахдет
Османовић (Нурије) Мевлудин
Османовић (Омера) Медин
Османовић (Омера) Рамо
Османовић (Рамиза) Нијад
Османовић (Рама) Рамиз
Османовић (Салка) Рашид
Османовић (Сафета) Мехмедалија
Османовић (Смајла) Ибрахим
Османовић (Сулејмана) Абдулах
Османовић (Хајра) Сабит
Османовић (Хајрудина) Рамо
Османовић (Хамеда) Хамид
Османовић (Хасиба) Ремзија
Османовић (Шевка) Сенаид
Палић (Ибра) Исмет
Палић (Хајрудина) Суно
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Пашалић (Смаја) Сајто
Пашић (Ибрахима) Гадафи
Пашић (Муја) Муамер
Пашић (Муја) Мухамед
Петинић (Узеира) Нуриф
Пехратовић (Јусуфа) Мирзет
Пехратовић (Суља) Мухарем
Пилав (Исмаила) Сенад
Пиргић (Смаила) Суљо
Пирић (Галиба) Селим
Пирић (Хајрудина) Салим
Питаревић (Асима) Мевлудин
Питаревић (Асима) Омер
Питаревић (Бајра) Идриз
Питаревић (Бекта) Омер
Питаревић (Мемиша) Ермин
Питаревић (Муја) Азиз
Питаревић (Муја) Муниб
Питаревић (Хуса) Елведин
Повлакић (Омера) Халил
Поробић (Назифа) Фуад
Поробић (Рама) Адил
Пудиловић (Ахма) Абдулах
Пурковић (Шемса) Адмир
Рамић (Адема) Хазим
Рамић (Бега) Ибро
Рамић (Едхема) Салко
Рамић (Ибра) Хусејин
Рамић (Мустафа) Абид
Рамић (Незира) Назиф
Рамић (Незира) Сеад
Рамић (Османа) Рамо
Рамић (Рама) Ибрахим
Рамић (Рама) Фадил
Рамић (Рама) Шемсудин
Рамић (Селима) Осман
Рамић (Хусејина) Дамир
Рамић (Шемса) Зафир
Рамћевић (Хусеина) Ибрахим
Рахмић (Рахма) Енвер
Рахмић (Суља) Мефаил
Рахмић (Шабана) Неџиб
Реџић (Исмета) Салко
Риђић (Абдурахмана) Алија
Риђић (Адема) Адил
Риђић (Адила) Осман
Риђић (Раифа) Хусеин
Ризвановић (Бега) Бехадил
Ризвановић (Шаћира) Мирзет
Ризвановић (Шаћира) Нијаз
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Ризвановић (Шећа) Мехо
Риџић (Мусе) Хајрудин
Салић (Рамиза) Хасан
Салиховић (Шећана) Хусо
Салиховић (Абида) Хамид
Салиховић (Алија) Сенад
Салиховић (Ахмет) Мујо
Салиховић (Ахмет) Рамо
Салиховић (Ахмо) Ахмет
Салиховић (Ахмо) Јасмин
Салиховић (Даут) Осман
Салиховић (Едхем) Рамо
Салиховић (Заим) Јасмин
Салиховић (Заим) Хусо
Салиховић (Јусуф) Зулфо
Салиховић (Кемал) Мерсад
Салиховић (Кемал) Ризах
Салиховић (Механ) Авдија
Салиховић (Мехмед) Авдо
Салиховић (Мехмедалија) Сејдалија
Салиховић (Мујо) Азиз
Салиховић (Мујо) Хајрудин
Салиховић (Мурат) Мехмедалија
Салиховић (Мурат) Мујо
Салиховић (Мурат) Рамо
Салиховић (Мухаз) Ениз
Салиховић (Мухаз) Муриз
Салиховић (Мухарем) Нијаз
Салиховић (Незир) Вахдет
Салиховић (Незир) Сафет
Салиховић (Омер) Расим
Салиховић (Рамо) Есад
Салиховић (Реџеп) Решид
Салиховић (Решо) Џевад
Салиховић (Салих) Мухаз
Салиховић (Салих) Рамо
Салиховић (Салћин) Салих
Салиховић (Сафет) Фахро
Салиховић (Суљо) Сенахид
Салиховић (Хасан) Ермин
Салиховић (Шахин) Сулејман
Салиховић (Шевко) Џевад
Салкић (Абдулах) Аднан
Салкић (Авдо) Абдулах
Салкић (Алија) Екрем
Салкић (Алија) Садик
Салкић (Алија) Хусеин
Салкић (Алија) Шећан
Салкић (Ибрахим) Сакиб
Салкић (Мехмед) Авдурахман
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914. Салкић (Мехмед) Себиб
915. Салкић (Мехмед) Шевал
916. Салкић (Мухарем) Салих
917. Салкић (Осмо) Низам
918. Салкић (Рамиз) Ахмо
919. Салкић (Садик) Саиб
920. Салкић (Сулејман) Асим
921. Салкић (Хакија) Незир
922. Салкић (Хакија) Седин
923. Салкић (Хусо) Решид
924. Салкић (Шабан) Сенад
925. Салкић (Шабан) Џевад
926. Салћиновић (Јусуф) Веказ
927. Санџић (Лутво) Јусуф
928. Саћевић (Мехмед) Есад
929. Сејдиновић (Јунуз) Несиб
930. Сејфић (Хасан) Азир
931. Селимовић (Абаз) Омер
932. Селимовић (Абдулах) Вејсил
933. Селимовић (Авдо) Јусо
934. Селимовић (Авдо) Мирзет
935. Селимовић (Ахмо) Смаил
936. Селимовић (Дедо) Бајро
937. Селимовић (Енез) Ениз
938. Селимовић (Идриз) Азиз
939. Селимовић (Јусуф) Сакиб
940. Селимовић (Мурат) Решид
941. Селимовић (Ризво) Идриз
942. Селимовић (Ризво) Изет
943. Селимовић (Салкан) Јусуф
944. Селимовић (Сејдалија) Сејфудин
945. Селимовић (Турабија) Дамир
946. Селимовић (Узеир) Асим
947. Селимовић (Хакија) Сеад
948. Селимовић (Хасан) Елвир
949. Селимовић (Хасиб) Мурат
950. Селимовић (Хаџо) Муриз
951. Синановић (Ибрахим) Алија
952. Синановић (Рамо) Шећан
953. Синановић (Рахман) Муриз
954. Синановић (Сафет) Зијад
955. Сирућић (Лутво) Неџад
956. Сирућић (Мехмед) Фарук
957. Скелеџић (Шахбаз) Мирсад
958. Скелеџић (Шахбаз) Суад
959. Смаиловић (Хамид) Хасан
960. Смајиловић (Шабан) Шахман
961. Смајић (Атиф) Фикрет
962. Смајић (Јусо) Рагиб
963. Смајић (Јусуф) Мирсад
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Смајић (Механ) Муниб
Смајић (Назиф) Махмут
Смајић (Реџо) Захир
Смајић (Салих) Јунуз
Смајић (Салих) Сејдулах
Смајић (Салко) Хасиб
Смајић (Салћин) Самир
Смајић (Сејдулах) Ризо
Смајић (Хамид) Ћамил
Смајић (Хусеин) Џевдет
Смајкић (Суљо) Салих
Смајлагић (Мустафа) Енез
Смајловић (Абид) Мешан
Смајловић (Абид) Халид
Смајловић (Асим) Менсур
Смајловић (Атиф) Мустафа
Смајловић (Атиф) Сенахид
Смајловић (Исмет) Нусрет
Смајловић (Јусуф) Ахмо
Смајловић (Јусуф) Хабиб
Смајловић (Механ) Алија
Смајловић (Мехмедалија) Неџад
Смајловић (Рамиз) Самир
Смајловић (Рамо) Мерсид
Смајловић (Салко) Исмет
Смајловић (Салко) Шабанија
Смајловић (Смајо) Абид
Смајловић (Смајо) Атиф
Смајловић (Смајо) Севдет
Смајловић (Шабан) Ибрахим
Смајловић (Шевко) Ибрахим
Спахић (Абдулах) Мустафа
Спахић (Абдулах) Нијаз
Субашић (Бајро) Хамзалија
Субашић (Ибрахим) Сафет
Субашић (Мухамед) Месуд
Субашић (Хилмо) Нермин
Сулејмановић (Абид) Ризо
Сулејмановић (Адил) Кемал
Сулејмановић (Азем) Недим
Сулејмановић (Алага) Нусрет
Сулејмановић (Аљо) Незир
Сулејмановић (Изет) Мирзет
Сулејмановић (Јакуб) Мухамед
Сулејмановић (Салкан) Кадрија
Сулејмановић (Селман) Есад
Сулејмановић (Суљкан) Авдулах
Сулејмановић (Хусеин) Илијаз
Сулејмановић (Хусеин) Сејдалија
Сулејмановић (Шевко) Азем
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Суљагић (Демир) Мехмед
Суљановић (Осман) Нијазија
Суљановић (Хасан) Осман
Суљић (Абдулах) Бидо
Суљић (Авдо) Реџо
Суљић (Авдо) Хасан
Суљић (Алија) Кемо
Суљић (Бајро) Касим
Суљић (Бекир) Мујо
Суљић (Бекто) Алија
Суљић (Бидо) Алмир
Суљић (Заим) Есед
Суљић (Заим) Мехо
Суљић (Јакуб) Несиб
Суљић (Јусуф) Саиб
Суљић (Механ) Јусуф
Суљић (Мехмед) Вахдет
Суљић (Мустафа) Мевлудин
Суљић (Омер) Адил
Суљић (Рамиз) Мехмед
Суљић (Реџо) Ешеф
Суљић (Салко) Бекто
Суљић (Салко) Хасан
Суљић (Салко) Хусејин
Суљић (Сулејман) Хамдија
Суљић (Суљо) Рамиз
Суљић (Ћамил) Амил
Суљић (Хајро) Изет
Суљић (Хајро) Нусрет
Суљић (Хајро) Решид
Суљић (Хајрудин) Мирсад
Суљић (Хасан) Селмо
Суљић (Хасан) Хајрудин
Суљић (Хусејин) Кемал
Суљић (Џемаил) Суад
Суљић (Шабан) Мевлудин
Суљкановић (Аљо) Исмет
Сушић (Абид) Хамид
Табаковић (Асим) Абдулах
Табаковић (Ибрахим) Елвир
Табаковић (Нурија) Ибрахим
Табаковић (Рамиз) Хазим
Табаковић (Рамиз) Хариз
Табаковић (Рамо) Рамиз
Табаковић (Химзо) Изо
Таинџић (Исмет) Муниб
Таловић (Мухарем) Мустафа
Тихић (Енес) Јахија
Тихић (Мујо) Ахмо
Тихић (Мујо) Џемо
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Тихић (Реиф) Ахмо
Тихић (Реиф) Шукрија
Турковић (Хурем) Хашим
Турсуновић (Алија) Шахин
Турсуновић (Рамиз) Муриз
Турсуновић (Шахин) Сенад
Ћеримовић (Мумин) Фадил
Увалић (Осман) Менсур
Узуновић (Амил) Дахмо
Узуновић (Атиф) Амил,
Узуновић (Халид) Едхем
Фејзић (Незир) Несиб
Фејзић (Нуриф) Нурија
Фејзић (Фејзо) Сафет
Ферхатбеговић (Омер) Хилмо
Ферхатовић (Рахман) Рамо
Фехрић (Шефо) Реџо
Хајдаревић (Зејнил) Азмир
Хајдаревић (Јунуз) Сабајет
Хајдаревић (Сабит) Амир
Хајдаревић (Суљо) Омер
Хакић (Рамиз) Хајро
Хакић (Хајро) Нурдин
Халиловић (Адем) Заим
Халиловић (Алија) Ферид
Халиловић (Асим) Едхем
Халиловић (Ахмет) Џемал
Халиловић (Бајро) Сеад
Халиловић (Зајко) Сакиб
Халиловић (Ибришим) Осман
Халиловић (Механ) Ибришим
Халиловић (Мехмед) Сејдалија
Халиловић (Муниб) Зулфо
Халиловић (Муниб) Хакија
Халиловић (Муниб) Хамед
Халиловић (Мустафа) Рамиз
Халиловић (Нурија) Енвер
Халиловић (Омер) Ахмет
Халиловић (Осман) Мевлудин
Халиловић (Осман) Салим
Халиловић (Осман) Салко
Халиловић (Салко) Сајиб
Халиловић (Хамед) Зијад
Халиловић (Хасан) Хамед
Халиловић (Хусеин) Сенахид
Халиловић (Хусо) Нусрет
Халиловић (Џемал) Ислам
Халиловић (Џемал) Џемир
Халиловић (Шабан) Хајро
Хамзабеговић (Абдурахман) Ибро
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Хамидовић (Мујо) Сејдалија
Ханић (Омер) Мехо
Ханић (Салко) Реџеп
Ханџић (Алија) Абид
Харбаш (Аљо) Шемсо
Харбаш (Бајро) Хазим
Харбаш (Идриз) Енес
Хасанковић (Заим) Азиз
Хасановић (Авдо) Исмет
Хасановић (Авдо) Нусрет
Хасановић (Адем) Абдукадир
Хасановић (Алија) Осман
Хасановић (Амил) Алага
Хасановић (Ахмет) Хамдија
Хасановић (Ахмо) Шабан
Хасановић (Бајро) Муниб
Хасановић (Бего) Асим
Хасановић (Бего) Сефедин
Хасановић (Вехбија) Фикрет
Хасановић (Емин) Џемо
Хасановић (Захир) Ибиш
Хасановић (Зејнил) Енвер
Хасановић (Зухдо) Бехрудин
Хасановић (Ибиш) Бењамил
Хасановић (Ибрахим) Мевлудин
Хасановић (Ибрахим) Муниб
Хасановић (Исмет) Јусуф
Хасановић (Мехо) Сенахид
Хасановић (Мехо) Смајил
Хасановић (Мехо) Хасан
Хасановић (Мујо) Муриз
Хасановић (Мујо) Салих
Хасановић (Мушан) Сенад
Хасановић (Неџиб) Решо
Хасановић (Нусрет) Нијаз
Хасановић (Расим) Реџо
Хасановић (Расим) Џемал
Хасановић (Решид) Сефер
Хасановић (Сафет) Шабан
Хасановић (Сејфо) Хајро
Хасановић (Селман) Шабан
Хасановић (Сулејман) Сенаид
Хасановић (Хајдин) Еснеф
Хасановић (Хамед) Мухамед
Хасановић (Хасиб) Сеад
Хасановић (Хусејин) Сенахид
Хасановић (Хусо) Сеад
Хасановић (Хусо) Селман
Хасановић (Шабан) Неџиб
Хасановић (Шевко) Шевал
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Хасановић (Шевко) Шефик
Хасић (Авдо) Ахмо
Хасић (Алија) Незир
Хасић (Алија) Неџиб
Хасић (Заим) Нурија
Хасић (Идриз) Неврес
Хасић (Јусуф) Мухамед
Хасић (Мехмед) Зијад
Хасић (Мехмед) Џевад
Хасић (Шабан) Мехмед
Хаскић (Асим) Џемаил
Хафизовић (Ејуб) Мухамед
Хафизовић (Ејуб) Сеад
Хафизовић (Мустафа) Ибрахим
Хафизовић (Рашид) Авдо
Хафизовић (Сеад) Сејмо
Хафизовић (Таиб) Џемаил
Хафизовић (Џемаил) Џевад
Хаџић (Џемал) Џемаил
Хаџић (Шахин) Шахбаз
Хећо (Осман) Мухамед
Хиркић (Даут) Енис
Хиркић (Осман) Расим
Хиркић (Халид) Берис
Хотић (Хасан) Насер
Хоџић (Абид) Хамдија
Хоџић (Емин) Фехим
Хоџић (Исмет) Седиф
Хоџић (Јусо) Ибрахим
Хоџић (Јусо) Хусо
Хоџић (Мехмед) Неџад
Хоџић (Мехо) Мехмед
Хоџић (Мешан) Вахидин
Хоџић (Муниб) Сабахудин
Хоџић (Мустафа) Хамид
Хоџић (Салко) Сејфо
Хоџић (Салћин) Шефик
Хоџић (Суљо) Фикрет
Хоџић (Химзо) Мујо
Хоџић (Хусо) Малага
Хрњић (Незир) Исад
Хрустановић (Дахмо) Атиф
Хрустановић (Исмет) Рифет
Хрустановић (Мустафа) Един
Хрустановић (Хасан) Дахмо
Хрустановић (Хусо) Ешеф
Хрустић (Захид) Неџиб
Хрустић (Ибрахим) Сеад
Хрустић (Омер) Пашан
Хукић (Бајро) Бахрија
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Хукић (Бајро) Мунир
Хукић (Гајибија) Едхем
Хукић (Едхем) Гајибија
Хукић (Зухрија) Сидик
Хукић (Ибрахим) Шабан
Хукић (Идриз) Тахир
Хукић (Ремзија) Мирзет
Хукић (Хајрудин) Бајазит
Хукић (Хуко) Мехмедалија
Хукић (Хусеин) Ахмет
Хукић (Шабанија) Мевлудин
Хуремовић (Есед) Изет
Хуремовић (Есед) Осман
Хуремовић (Мехмед) Хасиб
Хуремовић (Фахрудин) Шевал
Хусејиновић (Бећир) Бекир
Хусејиновић (Ибрахим) Шахин
Хусејиновић (Исмет) Зихрет
Хусејиновић (Мустафа) Абид
Хусејиновић (Омер) Мехо
Хусејновић (Атиф) Хајрудин
Хусејновић (Ибрахим) Алија
Хусејновић (Ибрахим) Осман
Хусејновић (Ибрахим) Сејмо
Хусејновић (Ибро) Џевад
Хусејновић (Изет) Суљо
Хусејновић (Мурат) Назиф
Хусејновић (Мустафа) Сејдин
Хусејновић (Назиф) Ризо
Хусејновић (Незир) Азиз
Хусејновић (Незир) Мирсад
Хусејновић (Охран) Садик
Хусејновић (Рамо) Мидхат
Хусејновић (Хасан) Хасо
Хусејновић (Хасиб) Фадил
Хусејновић (Хашим) Фадил
Хусејновић (Химзо) Мехо
Хусић (Абдурахман) Хидајет
Хусић (Јахија) Мухарем
Хусић (Мехмед) Мујо
Хусић (Мухарем) Хусеин
Хусић (Нурија) Ислам
Хусић (Осман) Адем
Хусић (Осман) Шемсо
Хусић (Рашид) Фадил
Хусић (Сејфо) Сејдо
Хусић (Фадил) Адил
Хусић (Хајрудин) Рахман
Хусић (Хасан) Есад
Хусић (Хасан) Хашим
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1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
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Хусић (Хасиб) Мухамед
Хусић (Шабан) Дахмо
Хусић (Шаћир) Енвер
Цврк (Ђул) Нурија
Цврк (Нурија) Мирсад
Цврк (Ћамил) Изет
Цврк (Хасан) Рамиз
Цоцалић (Хасиб) Мирсад
Чакановић (Ћазим) Хазим
Чамџић (Мустафа) Решид
Чамџић (Хасан) Рамиз
Чамџић (Хусо) Нијаз
Чардаковић (Ибро) Ирфан
Челебић (Бего) Хајрудин
Челиковић (Осман) Шабан
Челиковић (Суљо) Ибрахим
Чехић (Исмет) Нурија
Чивић (Ибрахим) Шукрија
Чивић (Нурија) Елвир
Чивић (Шукрија) Ахмедин
Чизмић (Асим) Мерсад
Чикарић (Фахрудин) Азмир
Чокеровић (Мујо) Нијаз
Чокеровић (Мујо) Рифет
Чокеровић (Фејзет) Елвир
Чокеровић (Фејзет) Зијад
Чомић (Осман) Омер
Џанановић (Заим) Расим
Џанановић (Зекир) Севлет
Џанановић (Касим) Мевлудин
Џанановић (Мујо) Мустафа
Џанановић (Мурадиф) Адмир
Џанановић (Мустафа) Мујо
Џанановић (Хасан) Шабан
Џанановић (Шабан) Мехмед
Џанић (Атиф) Латиф
Џанић (Зухдо) Мевлудин
Џанић (Нуриф) Исмет
Џанић (Рамо) Ахмо
Џанић (Рамо) Рамиз
Џанић (Решид) Рамо
Џанић (Хусејин) Нермин
Џебо (Хусо) Осман
Шакић (Хусо) Хусеин
Шахиновић (Исмет) Ибро
Шехић (Алија) Мехо
Шехић (Алија) Салко
Шечић (Емин) Мухамед
Шиљковић (Авдо) Рефик
Шпијодић (Јусага) Саит
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1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
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-чиме су извршили кривично дело Ратни злочин против цивилног
становништва у саизвршилаштву из чл. 142 став 1 у вези са чл. 22 КЗ СРЈ.
Председник већа: Позивам пуномоћника оштећених адвоката Николу
Чукановића да се изјасни у погледу имовинско-правног захтева.
Адвокат Никола Чукановић:
изјаснићемо се до окончања поступка.

У

погледу

имовинско-правног

захтева

2

Председник већа: До окончања поступка.
ИЗЈАШЊЕЊЕ ОПТУЖЕНИХ у смислу члана 392 ЗКП-а

01

Оптужени изаћићете по реду како сте наведени у оптужници, изјаснићете се да
ли сте оптужницу разумели, да ли желите да се изјасните о оптужби и да ли
признајете да сте извршили кривично дело за које сте оптужени.
Оптужени Недељко Милидраговић.

Оптужени Недељко Милидраговић: У потпуности сам разумео оптужницу.
Ни по једној тачки не осећам се кривим, изјашњавам се да нисам крив.
Председник већа: Добро. Можете се вратити.

Оптужени Недељко Милидраговић изјави да је оптужницу разумео да се не
осећа кривим ни по једној тачки оптужбе.

П
O

Оптужени Алекса Голијанин.
Оптужени Алекса Голијанин: Разумео сам оптужницу, нисам крив.
Председник већа:

Изјави да је оптужницу разумео и да није крив.

Можете се вратити на Ваше место.

Оптужени Миливоје Батиница.

Оптужени Миливоје Батиница: Оптужницу сам разумео, осећам се невин,
апсолутно нисам крив за оно што ми се ставља на терет.
Председник већа:

Изјави да је оптужницу разумео, да се осећа апсолутно невиним и да није
крив за кривично дело које му је стављено на терет.
Можете се вратити на Ваше место.
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Оптужени Александар Дачевић.
Оптужени Александар Дачевић: Оптужницу сам разумео и ни за шта што је у
њој написано нисам крив.
Председник већа: Можете се вратити на своје место.
Изјави да је оптужницу разумео и да ни за шта што је у оптужници
наведено није крив.

2

Оптужени Милетић Бора.
Оптужени Бора Милетић: Оптужницу сам разумео, ни по једном тачком нисам
ниједан злочин урадио, што је у оптужници наведено.

01

Председник већа:

Изјави да је оптужницу разумео и да ниједан злочин ни по једној тачки
оптужнице није урадио.
Можете се вратити на Ваше место.
Јован Петровић оптужени.

Оптужени Јован Петровић: Оптужницу сам разумео, ни под једном тачком не
осећам се кривим.
Председник већа:

П
O

Изјави да је оптужницу разумео и да се не осећа кривим по једној тачки
оптужбе.
Можете се вратити на Ваше место.

Оптужени Драгомир Паровић.

Оптужени Драгомир Паровић: Ни по једној тачки оптужнице нисам крив.
Председник већа: Разумели сте оптужницу, је ли тако?

Оптужени Драгомир Паровић: Разумио сам.

Председник већа: Оптужницу је разумео и изјављује да налази да ни по
једној тачки оптужнице није крив.
Оптужени Видослав Васић.
Оптужени Видослав Васић: Разумео оптужницу, не осећам се кривим.
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Председник већа: Изјави да је оптужницу разумео, не осећа се кривим.
Ово веће је планирало да након изјашњења оптужених у следећој фази буду
уводна излагања у смислу члана 393 ЗКП-а обзиром да је рочиште одржано у
претходном поступку, и нашли смо да нема потребе поново држати припремно
рочиште, али уместо припремног рочишта могу да се изјасне учесници овог поступка о
свим чињеницама које ће бити предмет доказивања о доказима које ће извести на
главном претресу и правним питањима о којима ће се расправљати.
Да ли налазите да је сада потребно одредити паузу пре ове фазе поступка,
уводних излагања или да можете да издржите да одредимо ... Захтевате паузу? Добро.

2

У 16 и 42 часова ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 20 минута ради одмора, а
главни претрес биће настављен у 17,00 часова уводним излагањима странака.
Председник већа:

01

По истеку паузе,
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

У 17 часова и 16 минута, НАСТАВЉА СЕ главни претрес.
УВОДНА ИЗЛАГАЊА
-у смислу члана 393 ЗКП-

П
O

Имајући у виду став Апелационог суда, да је престанком функције Тужиоца за
ратне злочине престала функција и овлашћења заменика Тужиоца за ратне злочине, да
је престала надлежност Тужилаштва за ратне злочине, да се заменик Тужиоца за ратне
злочине на припремним рочиштима која су одржана дана 20.09. и 26.09.2016. године,
изјаснио у односу на доказне предлоге који ће се изводити на овом претресу, дакле, у
време када му је по ставу Апелационог суда престала јавна тужилачка функција,
позивам Тужиоца за ратне злочине, да се изјасни о доказним предлозима, да се изјасни
у односу на чињенице које ће бити предмет доказивања, доказе који ће се извести на
главном претресу и правна питања о којима ће расправљати. Изволите, замениче.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако будем био опширан, мислим да
нешто претерујем, Ви ме слободно прекините.
Председник већа: Ја ћу Вас прекинути, уколико изађете из оквира која су
предмет излагања, како је то прописано у члану 398 ЗКП.
Заменик тужиоца за ратне злочине: На територији Босне и Херцеговине од
априла 1992. године до децембра 1995. године одвијао се оружани сукоб
немеђународног унутрашњег карактера између Војске Републике Српске и...
Председник већа: Ево, прекинућу Вас одмах, не морате да препричавате
оптужницу. Ви сте оптужницу прочитали, дакле, изјасните се о доказним предлозима.
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Ви сте те предлоге изнели на припремном рочишту, али очигледно по ставу
Апелационог суда, то Ваше изјашњење више не важи. Изјасните се о доказним
предлозима и чињеницама, о битним чињеницама и доказним предлозима, као и
правним питањима о којима ћете расправљати.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Предлажем, предлози су следећи:
суштина овог процеса је у исказима заштићених сведока „301“, „302“ и „303“.
Председник већа: Само, пре него што отпочнете, ја упозоравам све странке да
ће ова уводна излагања на основу члана 393 став 3 ЗКП, бити ограничена на трајање од
шездесет минута.

Председник већа: Свако по шездесет.

2

Заменик тужиоца за ратне злочине: Свако по шездесет или укупно шездесет?

П
O

01

Заменик тужиоца за ратне злочине: Значи, понављам, сведоци „301“, „302“ и
„303“ имају сазнања о одлучним чињеницама да су оптужени као припадници Центра
за обуку „Јахорина“ у саставу МУП Републике Српске, дана 14. јула 1995. године у
селу Кравица, општина Братунац, у складишту хангар земљорадничке задруге,
извршили убиство цивила босанских Муслимана, који су детаљно наведени у
оптужници. Они ће на главном претресу сведочити о околностима формирања
структуре полицијске јединице којој су припадали заједно са свим оптуженима. То је
прва чета Центра за обуку „Јахорина“ у саству специјалне бригаде полиције МУП
Републике Српске, на околности учешћа те јединице у операцији напада на енклаву
Сребреница под називом „Криваја 95“ и другим догађајима који су довели до настанка
околности у којима је извршен злочин у хангару „Кравица“, о чишћењу терена, о
атмосфери страха, о хуманитарним условима, одласку жена, деца, стараца, о предаји
мушкараца, о колонама, о спровођењу до хангара и напослетку, о стрељању и убијању
преживелих, у јутро 14. јула, као и довођење других заробљених цивила и њихове
ликвидације испред и око хангара „Кравица“ и описаће, претпостављам, улогу сваког
од окривљених. Предлажем да се саслуша сведок Љубодраг Гајић, припадник првог
вода, прве чете Центра за обуку „Јахорина“, који ће говорити о околностима састава
командне структуре Центра „Јахорина“, околности да су сви оптужени 11. јула
постројени у кампу „Јахорина“, да су 12. јула отишли у Поточаре, да су 12. и 13.
ангажовани у раздвајању мушкараца од жена, да су у ноћи између 13. и 14. припадници
прве чете Центра „Јахорина“ упућени на задатак обезбеђења хангара „Кравица“, у коме
су се у том тренутку већ налазили Муслимани, да су били упућени на обезбеђење
путне комуникације од хангара према Коњевић Пољу, где су сменили своје колеге из
шеховићког одреда. Сведок Синиша Реновица и сведок Јефто Додер, су били
командири водова у првој чети, сведочиће, предлажем да они сведоче на околности
састава командне структуре Центра „Јахорина“, предаје заробљеника и одвођење у
хангар „Кравица“. Сведок Зоран Ерић, радник Земљорадничке задруге, је у то време
био, боравио у штали Земљорадничке задруге и само је повремено излазио; он је
говорио о почетку убијања цивила у хангару, о томе да су преко мегафона позивали
Муслимане да се предају, позивали их да, ови који су били у хангару, да изађу напоље
из хангара, након чега су после наредбе стрељани. Говорио је и о одвожењу тела
камионима, о употреби грађевинских машина и испирању платоа испред хангара.
Сведоци Крсто Симић, Раденко Ђурковић и Остоја Станојевић, возачи камиона и
руковаоци грађевинских машина, су сведочили о околностима уклањања лешева из и
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око хантара „Кравица“, њиховом превожењу до оближње локације у селу Глогова, 14.
и 15. јула 1995. године, као и на околности накнадног ископавања и превожења тела на
друге локације широм Босне у јесен 1995. Сведок Салиха Османовић је предложена на
околности која описује напад на енклаву Сребреница, хуманитарној катастрофи у
Поточоарима, одласка њеног мужа и два сина у колони, а посебно је везано за видеоснимак на коме се њен муж види како дозива сина да се преда Србима на ливади
Сандићи, у непосредној близини хангара „Кравица“. Малопре сам поменуо ову
заповест за операцију „Криваја 95“, Строго пов.04156-1...
Председник већа: Само моменат. Да ли су то сви сведоци чије испитивање
предлажете на главном претресу?

2

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ево ја ћу овде, прочитаћу, заштићени
сведоци „301“, „302“ и „303“, Гајић Љубодраг, Ерић Зоран, Симић Крсто, Ђукановић
Раденко, Станојевић Остоја, Реновица Синиша, Додер Јефто и сведок Османовић
Салиха.
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Председник већа: Добро, у односу на писане доказе, да ли остајете при свим
овим писаним доказима који су наведени у образложењу оптужнице? Надам се да је
одбрана сагласна да не морате посебно да сада наводите све, уколико је сагласна
одбрана.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала Вам на овоме, ја мислим да је то
најједноставније да све оно што је предложено у оптужници, ми остајемо при том
предлогу.
Председник већа: Добро. Да ли је то све?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Имамо и овог вештака Веда Туца, кога
смо предложили, то није писмени доказ, нето, ето, да се позове и вештак Ведо Туцо,
који ће објаснити све оно на шта су указивали овај, браниоци и надам се разјаснити све
нејасноће везане за тренутак смрти наведено у његовим овим документима које ћемо
прегледати, које ћемо извести као доказ.

Председник већа: Добро, Ви и заменик Тужилаштва за ратне злочине Бруно
Векарић сте на припремном рочишту одустали од извођења неких доказа. У односу на
те доказе, да ли можете сада да се изјасните?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Онако како смо то урадили на
припремном рочишту, тако и сада.
Председник већа: Тада, по налажењу Апелационог суда, Ви нисте били
носилац јавнотужилачке функције и нисте могли да се о томе изјашњавате. Тако да то
не можемо да користимо, зато Вас и питам. Знате добро који је став Апелационог суда,
да Вам је функција престала 31.01.2015., 31.12., да.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Опет Вас молим да ме исправите, али ја
колико се сећам...
Председник већа: Не могу да Вас исправљам.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Одустали смо од овај, од ових у
регистратору 5. овај.
Председник већа: Ви се изјасните, суд ће ценити.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Регистратор 5, то је на 33. страни
оптужнице, службена забељешка Тужилаштва БиХ уз одговор на замолницу за
саслушање сведока Томислава Крстића, Крстовића. То је овај, то колико се сећам, од
тога смо одустали.
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Председник већа: Добро. Да ли имате још нешто да изјавите, да укажете?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам, обзиром да сте ми рекли да не
понављам ово што је наведено у оптужници.
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Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Овај, мислим да се суштина у овом
предмету управо овај, налази у сведочењу поменутих сведока, који су поткрепљени
документацијом вештака Веда Туца и оним изјавама ових сведока који су превозили
тела примарне и секундарне гробнице.
Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: То је то, отприлике.
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Председник већа: То је то? Добро, позивам браниоце редоследом, како су
окривљени наведени у оптужници. Вама није престао мандат, односно могли сте да
вршите адвокатску функцију у време када смо одржавали припремна рочишта, 20.09. и
26.10., али без обзира на то, ја Вас позивам да се изјасните да ли остајете при свим
доказним предлозима које сте тада навели и да се изјасните у односу на доказне
предлоге?
Адвокат Горан Петронијевић: Судија, има неки проблем тамо, не знам шта је.

Председник већа: Молим режију да регулише. Можете, Милидраговић.

Оптужени Недељко Милидраговић: Поштовани суде, пошто је изашао један
нови моменат, који ја нисам знао, да ли би ми дозволили на пет секунди само са својим
адвокатом да нешто видим, па бих ја касније образложио зашто тражим.
Председник већа: Тражите?

Оптужени Недељко Милидраговић: Само пет секунди да га само питам, јер
је нови моменат, код тужиоца нови моменат испао.
Председник већа: Може.
Оптужени Недељко Милидраговић: Ја се извињавам.
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Адвокат Горан Петронијевић: Судија, захваљујем се на овој консултацији.
Што се тиче одбране првог и другог окривљеног, ми остајемо, колега Лазаревић и ја у
свему ономе, што смо изјавили, а што је забележено и транскрибовано на транскрипту
аудио записа са припремног рочишта од 20.09.2016. године, при ономе што сам ја
изјавио од стране 28 до 48, закључно са страном 48, уз додатно објашњење, додатне
предлоге, које смо у наставку припремног рочишта одржаног дана 26.10.2016. године
такође колега Лазаревић и ја дали на странама од стране, извињавам се, на страни 4,
страни 5, 6, 7 и мислим највише до стране 8, тако је. Дакле, остајемо при свим
наводима, при свим предлозима и изјашњењима по питању предлога Тужилаштва. Ако
сматрате неопходним да то понављам ради записника, ја...
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Председник већа: Ја налазим да тај записник може да се користи, да је
основано бранилац адвокат Крсто Бобот указао да би било битне повредем, уколико би
се користили записници са главног претреса и то битна повреда из члана 438 став 1
тачка 5. која каже, ако је главни претрес одржан без лица чије присутво на главном
претресу је обавезно. Дакле, главни претреси по овој одредби су одржани без присутва
овлашћеног тужиоца, али не говори се, ова одредба не говори о припремном рочишту,
тако да тај записник о припремном рочишту и Ваши прелдози, могу бити коришћени.
Тужилаштво ће се о томе изјаснити. Дакле, Ви остајете при свим доказним предлозима
у односу на испитавање сведока и у односу на писане доказе и остајете при ставу у
односу на доказне предлоге Тужилаштва?
Адвокат Горан Петронијевић: Управо тако.
Председник већа: Добро.
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Адвокат Горан Петронијевић: Ми смо се прецизно изјаснили, колега
Лазаревић и ја, ако се сећате, на ова два рочишта, односно ова два рочишта за
одржавање припремног рочишта. Ништа се од тада до данас није променило, немамо
никаквих до сада, за сада допуна, до момента када будемо чули заштићене сведоке
„301“, „302“ и „303“, након чега је, као што смо истакли и тада, можда се отворити
проблем неких додатних предлога, па смо и тада молили судско веће да има
разумевања у том правцу.
Председник већа: Добро.

Адвокат Горан Петронијевић: Хвала.
Председник већа: Бранилац адвокат Крсто Бобот.

Адвокат Вићентије Даријевић: Ако дозволите, адвокат Вићентије Даријевић,
тако смо тактички концепцијски договорили, па ако немате ништа против.
Председник већа: Увек је он иступао први, уколико се то променило, изволите.

Адвокат Вићентије Даријевић: Па, на припремном рочишту је било управо
овим редоследом, тако да, ето, ми бисмо само да поштујемо тај редослед. Ето, у том
смислу, такође на исти начин и одбрана Миливоја Батинице остаје при свим наводима
са припремног рочишта, правним ставовима и доказним предлозима од 20.09.2016.
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године и то са страна 46, па све до стране 52, закључно са страном 52 записника,
транскрипта аудио записа од 20.09.2016. године. Једино што бисмо, ето, у вези са овим
што је и уважени заменик Тужилаштва за ратне злочине такође навео, а тиче се сведока
под ознакама „301“, „302“ и „303“, ми у том смислу, а имајући неко искуство са већ
претреса који су одржавани у вези са овим питањем, односно овом оптужницом, можда
бисмо предложили да се у доказном поступку, уврсти и тонски запис, ако, наравно, суд
сматра да је записник о испитивању заштићених сведока „301“, „302“ и „303“ законит,
ми бисмо онда у том смислу захтевали и тонски запис њиховог испитивања у
просторијама Тужилаштва за ратне злочине. Зашто то предлажемо? Предлажемо из
разлога што самим слушањем тонског записа испитивања појединих лица у фази
истраге, дакле, лица која су овде на оптуженичкој клупи, чули смо да се записник није
на неки начин састаављао, односно конструисао у складу са оним што су та лица
изјављивала. Видели смо одступања у односу на тонски запис и оно што је навођено у
записнику о сачињавању, односно о узимању исказа тих лица. Тако бих Вас подсетио
само на исказ оптуженог, ја се извињавам, Милетић Боре. Наиме, чули смо приликом
његовог саслушања, да је осим уваженог присутног овде заменика Тужиоца, био
присутан и Тужилац, заменик Тужиоца Бруно Векарић, а то уопште није било
констатовано на записнику. Па смо чули неке, да кажем, сугестије чак од стране
поступајућег заменика, у смислу свакако који нису дозвољени у складу са ЗКП и који
су сугерисали тада осумњиченом, како да да исказ, предочавани су му неки наводни
искази других лица који су такође претходно испитивани или саслушавани, да они
нису тако рекли и тако даље. Очигледно једна онако субјективност, један приступ који
свакако није у складу са одредбама ЗКП. И у том смислу бисмо проширили наш
доказни предлог у односу на раније припремно рочиште, а тиче се тонског записа ових
заштићених сведока, како их дефинише Тужилаштво. Хвала.
Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Крсто Бобот.
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Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем, судија. Па, ево, заиста у циљу
економичности, као што сте Ви рекли, нама мандат није био споран, овај. Ја исто се
придружујем речи колеге Вићентија Даријевића и речи колеге Петронијевића, значи
што се тиче одбране Миливоја Батинице, остајемо при свим изјашњењима и свим
предлозима са припремног рочишта. Нећу понављати. Моје излагање на том
припремном рочишту је било ограничено на једно процесно правно питање, које сада
тренутно није претерано актуелно, али овај, ето, ипак бих искористио да кажем, ја
схватам конструкцију оптужнице, схватам идеју Тужиоца. Међутим, ја хоћу да
поновим. Доказе у које се Тужилац куне, на којима заснива оптужницу, нису никада
изведени. Они у процесно-правном смислу не постоје. Врховни касациони суд је
такође промашио тему поводом мог захтева за заштиту законитости, ја нисам тврдио
да су то незаконити докази. То су законито прибављени докази, али то нису искази
заштићених сведока. То су искази сведока дати у истрази против НН учиниоца, у којој
истрази одбрана није учествовала. И након давања тих исказа, они добијају мере
заштите, њихова се имена затамњују, ми не знамо ко су они. После сазнајемо
благовремено, после једне процесне интервенције, али суштина је, ти искази који
постоје у списима, то су искази сведока, то нису искази заштићених сведока.
Практично се оптужница темељи на доказу који није изведен. Он није изведен ни у
истрази, нити до сада на претресу. Ето, толико, хвала.
Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Марко Миловић.
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Адвокат Марко Миловић: Одбрана Александра Дачевића остаје при оном што
је и у оном претходном уводном излагању рекла и придружујем се уводним
излагањима колега.
Председник већа: Шта то значи, придружујем? Придружили се, не
придружили, они су изложили.
Адвокат Марко Миловић: Ја сматрам тако да се придружујем предлозима који
су дати.

Адвокат Марко Миловић: Да.
Председник већа: Можете сести.
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Адвокат Марко Миловић: Хвала.
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Председник већа: Дакле, мислите све исто што и они?

Председник већа: Бранилац, адвокат Рајко Јелушић.

Адвокат Рајко Јелушић: Хвала. Ја не бих понављао оно што сам рекао на
припремном рочишту. Слажем се са тим да, дакле, све оно што је тада речено, овај,
може да се користи и да не бих имао шта посебно да додам, осим да поново истакнем
да све оно, дакле...
Председник већа: Само моменат. Да ли се слажете да може да се користи све
оно што је одбрана изнела?
Адвокат Рајко Јелушић: Оно што сам ја рекао.
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Председник већа: И оно што је изнео Тужилац?
Адвокат Рајко Јелушић: Не, оно што сам ја...

Председник већа: И одбрана, имајући у виду да сте Ви први заузели тај став да
они нису били овлашћени да поступају?
Адвокат Рајко Јелушић: Не, оно што сам ја рекао, нисте ме разумели.

Председник већа: Само што сте Ви рекли?

Адвокат Рајко Јелушић: Да, не бих за друге. С тим што бих сада поново овај,
истакао да ће одбрана Боре Милетића доказати да све оно са чим Тужилаштво
располаже и на основу чега заснива оптужбу против мог брањеника, јесте једна пука
индиција и ништа више, која се састоји у томе, да је...
Председник већа: Добро, не морате да образлажете. Реците, чиме ћете да
докажете, то је целисходније?

54
Адвокат Рајко Јелушић: Доказаћемо тиме, да се не може на основу једног дела
и то...
Председник већа: Дакле, доказима које сте предложили на припремном
рочишту, је ли тако?
Адвокат Рајко Јелушић: Јесте, јесте.
Председник већа: Имате ли још нешто?
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Адвокат Рајко Јелушић: Ја остајем при мом тадашњем предлогу да се из списа
предмета издвоје незаконито прибављени докази, односно незаконито прибављен
доказ, да будем прецизнији, исказ сведока заштићеног број „302“, заједно са аудио
записом и транскриптом исказа тог сведока. Сматрам, наиме, да је тај записник
незаконито прибављен, јер се ради о лицу које, заправо, није по Закону могло добити
статус заштићеног сведока. То лице је морало бити по свему на оптуженичкој клупи, а
не овај, са статусом заштићеног сведока. Осим тога, доказаћемо да тај сведок није ни
кредибилан, нити се може на исказу тог сведока утврђивати било која релевантна
чињеница, управо због тога што он није као лице које је било у стрељачком строју, није
могло имати статус сведока. Са њим се могао правити споразум о сведочењу
окривљеног или неки други споразум, али свакако не статус заштићеног сведока. Осим
тога тај исказ није законит ни због тога што је њему на незаконит начин вршено
предочавање фотографија из фото албума, посебно фотографије наравно мог
брањеника, јер је мој брањеник у то време био доступан и могло се извршити
препознавање сходно одредби члана 90 став 1 и став 2 тог члана, а не предочавањем
фотографија, па бих молио да веће поново одлучи о томе, о издвајању дакле
записника о испитивању заштићеног сведока број 302 из списа предмета као
незаконито прибављеног доказа. Хвала.
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Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Жељко Јотановић.
Адвокат Жељко Јотановић: Ја остајем при свему, при мом излагању на
припремном рочишту у погледу доказа и у погледу правних ставова, али бих
предложио такође, имајући у виду тврдњу, став појединих колега да су сведоци 301,
302 и 303 били саслушани као сведоци против НН лица и да тада нису одмах добили
мере заштите већ накнадно, да се изврши њихово суочење уколико суд прихвати на
околности присуства мог клијента на лицу места и у погледу учешћа у радњи
извршења, као и статуса жртвава, имајући у виду да је било у току и оружани сукоб
између појединих група које су наводно после заробљаване и стрељане пред хангаром,
како је то тужилац навео. Такође бих предложио као нове доказе да суд узме у обзир
писмену документацију, то јест записнике о обдукцији лица која су нађена, имајући у
виду да је у појединим записницима констатовано да није могао бити утврђен узрок
смрти односно да ли су та лица лишена живота стрељањем или на неки други начин,
што су констатовали надлежни обдуценти приликом ексхумације, и да се ти записници
имају у виду постављајући питање, јер се овде поставља питање и броја наводних
жртава, пошто је тужилац навео да је у питању 1313 лица, имајући у виду да су сва та
лица нађена на различитим местима и да су могла бити и донета и са других делова
ратишта у Босни и Херцеговини, будући да се на већем броју ратишта водила такође
борба у том тренутку. Остајем при предлогу да се суоче, значи сведоци 301, 302 и
303, као што сам већ навео. Остајем при предлозима за издвајање доказа које сам
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навео, јер сматрам да су незаконито прибављени, поготову видео снимка "Сребреница
видео", јер сматрам да он није прибављен у складу са одредбама ЗКП-а и свега онога
што сам тада изнео.
Председник већа: Да ли је то све?
Адвокат Жељко Јотановић: То је све.
Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Владан Стефановић.

2

Адвокат Владан Стефановић: Хвала судија. Ја у свему остајем при оним
наводима које је изнео претходни бранилац адвокат Перковић, мимо оног што је
било лично, а то је било 20.09. и 26.10.2016. године. Придружујем се у потпуности
доказним предлозима колеге Петронијевића, Бобота и Даријевића. За сада немам
шта друго да додам.

01

Председник већа: Добро. И адвокат Томислав Вишњић.

Адвокат Томислав Вишњић: Судија, ја у свему остајем при ономе што сам
излагао на страницама 65 и 66 записника од 20.09.2016. године, с тим што желим
да вам скренем пажњу на један део излагања колеге Петронијевића који је на
страници 36 тог истог записника, везан за доказне предмете из регистратора број
4, који се односе на изјаве сведока "Ј", у предмету "Крстић" и изјаве сведока "К"
из предмета "Крстић" у предмету "Поповић", они имају друге изјаве....

П
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Председник већа: Добро. Вама је познато да је суд о свим доказним
предлозима и Тужилаштва и одбране одлучио на припремном рочишту дана
29.10.2016. године. Ми ћемо наравно, имајући у виду нове околности, поново одлучити
о свим доказним предлозима. Тужилаштво је ставило доказне предлоге, ви сте се
изјаснили и суд ће накнадно донети поново одлуку о томе.
Адвокат Томислав Вишњић: Тако је. Само сам хтео судија да Вам скренем
пажњу да имамо протек времена од скоро годину дана у коме се ништа није десило
поводом наводних захтева које је Тужилаштво поднело, па да и то узмете у обзир
приликом одлучивања за та два предмета. То је једна ствар. И друга ствар је, желим да
упознам судско веће о ономе што сам излагао, а тиче се прибављања доказа на
територији Босне и Херцеговине, да је тренутна ситуација знатно сложенија, тако бих
је назвао, него што је била у време кад смо излагали. Наиме, с једне стране у
организационом смислу орган који је био, на који су одбране биле упућене на сарадњу
у судском систему Босне и Херцеговине, мислим да је ван функције што се тиче
одбране, то је њихов Одјел кривичне одбране или нешто слично. Колико сам ја схватио
они су пред расформирањем или овај у тој фази, не знам сад да конкретно да кажем
тачно, али знам да већ нису у стању да пружају помоћ одбранама у оној фази у којој су
пружали, то је једна ствар. И друга ствар је да, то вам сад говорим на основу мог
искуства и нечега што сам чуо од колега, да много спорије или готово никако не
добијамо сарадњу од одговарајућих органа Босне и Херцеговине. Просто да имате то у
виду када будемо предлагали одређене доказне предлоге после извођења доказа
Тужилаштва наравно, јер за сад би то био лов у мутном. Хвала.
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Председник већа: Добро. Ми смо у претходном поступку, да тако кажем, у
доказном поступку, а који почиње изношењем одбрана оптужених, испитали
оптуженог Миливоја Батиницу, који је дао своју одбрану на главном претресу, а
обзиром да остали оптужени Недељко Милидраговић, Алекса Голијанин су изјавили да
не желе да износе одбрану, а одбрану нису изнели ни у току истражног поступка,
Александар Дачевић такође одбрану није изнео, ни у истражном поступку ни на
главном претресу, а такође обзиром да је оптужени Бора Милетић да не жели да се
изјашњава на главном претресу, а претходно је дао одбрану пред Тужилаштвом за
ратне злочине, дана 01.09.2015. године, емитован је на главном претресу дана 07.02. и
13.04. аудио снимак његовог датог исказа пред Тужилаштвом. Такође је на главном
претресу дана 31.05.2017. године емитован исказ оптуженог Јована Петровића који је
дао пред тужиоцем за ратне злочине дана 19.03.2015. године, обзиром да је оптужени
Јован Петровић изјавио да до тада не жели да се изјашњава на главном претресу и да
износи своју одбрану. Такође је на главном претресу дана 13.04. и 31.05.2017. године
емитован исказ оптуженог Драгомира Паровића, који је претходно дат, обзиром да је
изјавио да не жели да износи одбрану на главном претресу. Оптужени Видослав Васић
се није изјаснио такође је ли тако? Није.
Имајући у виду заузети став, још једном понављам Апелационог суда, да
заменици тужиоца који су присуствовали главним претресима на којима су изведени
ови докази, а којима је према налажењу Апелационог суда тада престала јавно
тужилачка функција, дакле, као што је то указао бранилац адвокат Крсто Бобот, да је
претрес одржан без присуства лица чије је присуство на претресу обавезно, а што
представља битну повреду одредаба кривичног поступка, на које је указано, ја позивам
браниоце да се децидно изјасне да ли траже издвајање ових записника, првенствено
записника на којима је испитан оптужени Миливоје Батиница, који је дао своју
одбрану пред судом, као и записника на којима су емитовани аудио снимци претходно
датих одбрана оптужених. Изволите, бранилац адвокат Горан Петронијевић.

П
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Адвокат Горан Петронијевић: Судија ако дозволите, на данашњем претресу
односно на данашњем рочишту, јер нисмо знали да ће бити отворен претрес, имајући у
виду компликовану процесну ситуацију, ја нисам од колеге Лазаревића добио мандат
да се изјашњавам у том делу. И молио бих разумевање суда по том питању.
Председник већа: Дакле, Ви не захтевате издвајање ових доказа?

Адвокат Горан Петронијевић: Управо то. Ја за колегу Лазаревића.... Судија,
да ли је питање било само по питању издвајања доказа или по питању одбране .....
Председник већа: По питању издвајања и записника и дате одбране и
емитованих снимака, дакле свих записника.
Адвокат Горан Петронијевић: Моји се брањеници нису изјашњавали судија,
према томе ја немам разлога да овај се изјашњавам, нека се изјасне колеге који су
браниоци Батинице.
Председник већа: Јер ми ћемо доћи у ситуацију да у наставку поступка
користимо ове доказе, дакле да користимо исказе који су дати на тим главним
претресима на којима су оптужбу заступали заменици тужиоца за које је утврђено
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одлуком Апелационог суда да тада нису имали то овлашћење. Зато питам, да не бисмо
предочавали те доказе односно да ли Ви предлажете издвајање тих доказа или не?
Адвокат Горан Петронијевић: Судија формално би они требало да се издвоје.
И нека то буде званично предлог, али опет Вам кажем, ја немам мандат за преко онога
што сам до сада поступао од стране колеге Лазаревића.
Председник већа: Немате мандат од браниоца адвоката Лазаревића?
Адвокат Горан Петронијевић: Тако је. Па бих молио да питање овог које сте
поставили мени, поставите њему.

2

Председник већа: Ви осим што замењујете браниоца Лазаревића Ви и
заступате оптуженог Голијанин Алексу.
Адвокат Горан Петронијевић: Управо тако.

01

Председник већа: Добро, обзиром да се он није изјашњавао дакле Ви налазите
да не треба ни Ви да се изјашњавате?
Адвокат Горан Петронијевић: Управо тако.

Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Крсто Бобот.

П
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Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем судија. Став одбране оптуженог Миливоја
Батинице се може свести процесно размишљање на следећи начин. Значи није спорно
да је тај главни претрес на коме је Батиница Миливоје изнео своју одбрану одржан без
присуства лица чије је присуство по закону обавезно. Међутим ја нисам сигуран да то
повлачи обавезно формално одлуку о издвајању тог записника, поготово што је судско
веће одлуком да отвори претрес из почетка, практично улажењем у нови главни
претрес са овлашћеним тужиоцем, практично отклонило ту битну повреду. Ако ми
формално сада предложимо издвајање, доћи ћемо у ситуацију да наш клијент на
следећем претресу мора да вам понавља у микрофон оно што је причао прошли пут,
значи потпуно....
Председник већа: Браниоче, уколико је тај претрес одржан без овлашћеног
тужиоца дакле морао би поново да изнесе своју одбрану.

Адвокат Крсто Бобот: Судија, мој став је следећи. Уколико он изађе за
микрофон сад или сутра или кад Ви одредите и каже: ја у својој одбрану у свему
остајем при ономе што сам причао на транскрипту том и том, самим тим је он оснажио
све то што је говорио на том претресу који је....
Председник већа: Добро, а да ли је оснажио део одбране која се састоји у
одговорима на питања заменика тужиоца?

Адвокат Крсто Бобот: У том делу сте у праву, у том делу би морао да се
изложи поновним питањима тужиоца, али у оном да кажем несметаном излагању би
апсолутно могао да остане при томе, тако да, али ја мислим да нема потребе формално
издвајати те записнике јер мислим одлуком већа да се претрес крене из почетка на
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коме ће се процесно све радње спровести поново се та битна повреда кривичног
поступка отклања. Поготово, имамо ту један још додатни проблем, након одбране
нашег клијента ми смо тада дошли до неких накнадних сазнања па смо имали и неки
накнадни доказни предлог, а то је онај мејл комуникација између Миливоја Батинице и
истражитеља Тужилаштва Босне и Херцеговине, Муриса Бркића, тако да не бисмо се
лишили ни тог доказног предлога. Ево можемо га сад формално придодати оном
изјашњењу са припремног рочишта, а што се тиче одлуке о формалном издвајању
записника тих претреса који су држани без овлашћеног тужиоца, ми ту немамо
формални предлог, нека суд одлучи како мисли да треба.

2

Председник већа: Дакле Ваш став, само да прецизирамо, Ваш став је да се
одбрана оптуженог Батинице која је дата на главном претресу може користити у делу
којим он неометано износи одбрану, а да не може да се користи у делу у којем је
одговарао на питање заменика тужиоца?

01

Адвокат Крсто Бобот: Тако је. И то под условом да он сада у континуитету претреса
остане при томе. Неопходно је то његово усмено изјашњење на да кажем важећем
транскрипту, да би се конвалидирало то што је причао на транскрипту који је
неважећи, да тако кажем, али не мора да се изузме. Ето толико.
Председник већа:
имате...?

Добро. Бранилац адвокат Вићентије Даријевић, да ли

Адвокат Вићентије Даријевић: Такође се придружујем свему томе што је
колега Бобот навео, апсолутно то је заједнички став одбране Миливоја Батинице.
Председник већа: Само будите конкретни. Да ли сматрате да се може
користити као доказ, односно да је прибављен тај исказ сведока Миливоја Батинице на
главном претресу у целини, да је прибављен на начин прописан законом или не?
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Адвокат Крсто Бобот: Било би лепо да је сведок, али добро.
Адвокат Вићентије Даријевић: Оптужени, он је оптужени.

Председник већа: Оптужени, да, лапсус. Оптужени Батиница, да ли сматрате
да је његов....
Адвокат Вићентије Даријевић: Став је да сматрамо да се његов исказ односно
његов део одбране у несметаном излагању и део одбране који је дао на посебна питања
бранилаца може користити као доказ, а део одбране који је дао на питања заменика
тужиоца не може. С друге стране, ово што је и рекао колега, заиста сматрамо врло
правно релевантним да се и доказ који је тад предочен уваженом судском већу, а који
сте ви и извели колико се ја сећам на главном претресу накнадно, да се чита овај мејл,
у том контексту сматрамо да је то исто релевантно напоменути да суд има у виду. Да
вас подсетимо само да је овај мејл врло значајан за одбрану Миливоја Батинице.
Уколико суд сматра другачије, односно да се не може одбрана Миливоја Батинице
парцијално ценити, односно да се не може у делу једном ценити као законита, у другом
не, онда смо сагласни са тим да Миливоје Батиница поново изнесе одбрану, мада
мислимо да то није у складу са економичности поступка. Ето, само то.

59
Председник већа: Није у складу са начелом економичности...?
Адвокат Вићентије Даријевић: Економичности поступка, у смислу хоћемо да
помогнемо већу, ето.
Председник већа: Немојте да нам помажете, нема потребе, мислим да ово
веће...
Адвокат Вићентије Даријевић: Свакако препуштавамо вама апсолутно
одлуку. Нама и једна и друга варијанта одговарају.

2

Председник већа: ... може да савлада те проблеме процесне, које су настале
мимо наше воље и ван претреса, дакле не на главном претресу, тако да у сваком
случају захваљујем Вам се.
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Бранилац адвокат Марко Миловић. Изнесите само Ваш став у погледу ових
доказа који су изведени на главном претресу, а односе се на одбране оптужених које су
дате на главном претресу или емитоване на главном претресу.
Адвокат Марко Миловић: Одбрана Дачевића, обзиром да се у досадашњем току
поступка бранио ћутањем, остављам суду на оцену, а из колегијалности прихватам,
придружујем се....
Председник већа: Немате правни интерес да се изјасните, је ли тако?
Адвокат Марко Миловић: Управо то.

Председник већа: Бранилац адвокат Рајко Јелушић.
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Адвокат Рајко Јелушић: Не тражим издвајање записника на коме је емитован
снимак аудио.
Председник већа: Добро. Адвокат Жељко Јотановић.

Адвокат Жељко Јотановић: Ја такође не тражим издвајање записника на коме
је емитована одбрана.
Председник већа: Емитован аудио снимак претходно дате одбране оптуженог
у истражном поступку. Добро. Адвокат Владан Стефановић.
Адвокат Владан Стефановић: Хвала. Не тражим судија издвајање записника.

Председник већа: Не тражите издвајање записника, добро. И бранилац адвокат
Томислав Вишњић.
Адвокат Томислав Вишњић: Судија немам интерес да се изјашњавам по овом
питању.
Председник већа: Добро. Након вашег изјашњења евидентно је да је само
спорно од изведених доказа дата одбрана Батиница Миливоја, коју је дао на главном
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претресу, односно део одбране која се састоји у одговорима на постављена питања
заменика Тужиоца за ратне злочине, који тада када је одржан главни претрес није био
овлашћен да заступа оптужницу, а како је то констатовано у решењима Апелационог
суда, која сте вероватно добили.
Председник већа објављује ПОЧЕТАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА.
Одређује се пауза ради доношења одлуке суда у односу на доказе изведене на
претходним главним претресима.
На основу члана 407 став 1 тачка 2. у вези члана 84 став 1 и члана 16 став 1

Веће је донело

2

ЗКП,

РЕШЕЊЕ

01

ИЗДВАЈАЈУ СЕ из списа:

Записници о саслушању окривљеног Миливоја Батинице на главним
претресима дана 06. и 07.02.2017. године;
Записници о главним претресима од 07.02. и 13.04.2017. године о
репродуковању тонског снимка саслушања окривљеног Боре Милетића
сачињеног пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 01.09.2015. године;
Записници о главним претресима од 13.04. и 31.05.2017. године о
репродуковању тонског снимка саслушња окривљеног Драгомира Паровића
сачињен пред Тужилаштвом за ратне злочине дана 19.03.2015. године;
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Записник о главном претресу од 31.05.2017. године о репродуковању
тонског снимка саслушања окривљеног Јована Петровића сачињен пред
Тужилаштвом за ратне злочине дана 19.03.2015. године.
Писмени отправак решења странкама ће бити достављен накнадно.

Само да поставим питање браниоцима. У циљу економичности поступка, да ли
сте сагласни, уколико ово решење остане на снази, да емитоване снимке саслушања
оптужених Боре Милетића, Драгомира Паровића и Јована Петровића емитујемо преко
монитора, да не слушамо поново, него да емитујемо преко монитора, транскрипт о
њиховом испитивању? Изволите, да ли можете да се изјасните? Ми смо емитовали на
претходним претресима снимак, постоји транскрипт тог снимка. Мислим да ће много
брже бити да емитујемо транскрипт аудио снимка о њиховом испитивању. Изволите,
браниоци.
Адвокат Рајко Јелушић: Сагласан сам.
Председник већа: Даље, остали браниоци?
Адвокат Владан Стефановић: Сагласан, судија.

61

Председник већа: Бранилац адвокат Петронијевић.
Адвокат Горан Петронијевић: Подржавам.
Председник већа: Остали браниоци? Вићентије Даријевић сагласан, Крсто
Бобот?
Адвокат Крсто Бобот: Па, сада, судија, извињавам се, адвокат Крсто Бобот.
Сада сам мало у незгодној процесној ситуацији. Знате зашто?

2

Председник већа: Само моменат.
Адвокат Крсто Бобот: Пре свега, дозволите, прозвали сте ме, дозволите ми да
образложим. Проблем је у томе, судија, што смо ми овде уживо видели да снимак
говори једно, а транскрипт говори друго. Ја не могу да се сагласим.
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Председник већа: Али, Ви нисте били против издвајања записника?
Адвокат Крсто Бобот: Нисам био против издвајања.

Председник већа: Па, зашто сте сада против да се емитују транскрипти, уместо
тонског снимка, што би трајало много дуже? Дакле, Ви сматрате да могу да се користе,
а сада се противите.
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Адвокат Крсто Бобот: Судија, извињавам, се, ево овако, преформулисаћу мој
став. Пошто нису у питању окривљени које ја браним, нећу да идем преко става
њихових бранилаца. Ја само истичем ону чињеницу коју сам запазио на незаконитим
претресима, Ви сте те записнике сада издвојили. Постоји код једног оптуженог доста
велика разлика између онога што се чује на снимку и онога што се види на
транскрипту. То ја имам да приметим, а не предлажем издвајање, не инсистирам,
одлучите како Ви мислите, у складу са ставом бранилаца тих оптужених.
Председник већа: Ми смо донели одлуку, можда ће ово решење бити укинуто,
можда ће ово решење бити потврђено, уколико буде било жалбе. Ја само питам, да би
суд могао да процени даље поступање, односно заказивање претреса, да ли је потребно
заказати више претреса.
Адвокат Крсто Бобот: Сагласан сам са ставом бранилаца тих оптужених, како
они буду одлучили, ја нећу преко тог става да идем.
Председник већа: Добро. Даље.
Адвокат Жељко Јотановић: Сагласан сам са предлогом суда.

Председник већа: Добро, да ли можемо да констатујемо да су сви браниоци
сагласни, уколико ово решење остане на снази, да емитујемо на мониторима
транскрипт аудио снимка испитивања оптужених Боре Милетића, Драгомира Паровића
и Јована Петровића, а свакако, уколико ово решење остане на снази, оптужени
Миливоје Батиница мора бити поново испитан на главном претресу.
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Због истека радног времена,
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Главни претрес се ОДЛАЖЕ.
Наредни претрес се одређује за:

2

12. децембар 2017. године у 14,30 часова.
Добро, обзиром да члан већа – судија Дејан Терзић има позив да 15. децембра
учествује на семинару, ја питам браниоце, да ли су у могућности 12. или 13. децембар?
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13. децембар 2017. године у 14,30 часова, судница број 2,
што је присутнима саопштено, уместо позива.

На наредном претресу биће саслушани оптужени.
Довршено у 18 часова и 46 минута.

П
O

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

