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

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 26.01.2018. ГОДИНЕ
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К-По2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 26. jaнуара 2018. године

Председник већа: 26.01.2018. година, 14,48 часова.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду –
Одељење за ратне злочине, К-По2 број 3/17 против оптужених Милидраговић Недељка
и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у
саизвршилаштву из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници
Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије, КТО 2/15 од 21.01.2016. године.
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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?
Примедби на састав већа није било.

Записник води записничар Јасминка Јовановић. У раду суда помаже судијски
помоћник Нада Трипковић.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
-Тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић,
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-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 Александар Лазаревић.
Адвокат Александар Лазаревић: Присутан.
Председник већа:
За оптуженог Алексу Голијанина, адвокат?
Адвокат Душан Милетић: Душан Милетић, присутан.
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Председник већа: Душан Милетић.
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 Владимир Стефановић,
За оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић.
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Адвокат Милица Остојић: За адвоката Томислава Вишњића јавља се Милица
Остојић, адвокат.
Председник већа: За адвоката Томислава Вишњића, јавља се адвокат Милица
Остојић.
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Адвокат Милица Остојић: Судија, ја сам донела ново заменичко за данашњи
претрес.

Председник већа: Која доставља заменичко пуномоћје, обзиром да је
поступак почео изнова и да је предмет заведен под новим бројем.
Присутан пуномоћник оштећених Меднолучанин Идајета, Емине
Синановић, Мунира Синановића, Шухре Синановић, Вахидина Субашића и Мунире
Субашић, адвокат Никола Чукановић.

П
O

Бранилац оптуженог Миливоја Батинице, адвокат Крсто Бобот је поднеском од
23.01.2018. године обавестио суд да због раније заказаних обавеза, није у могућности
да приступи на данашњи главни претрес, с обзиром да неће бити у Републици Србији.
Ту је присутан друти бранилац.
У судници су присутна лица: Брковић Дамјан, Даријевић Нинослав, Хотић
Када, Кљаић Марина, Шехић Јасмина, Шиљајчић Вишња, Синановић Шухра,
Тахировић Мурат.
Констатује се да Вишем суду у Београду – Одељењу за ратне злочине нису
враћени списи из Апелационог суда у Београду, који су Апелацином суду достављени
дана 12.12.2017. године на одлуку поводом жалби изјављених на решење Вишег суда у
Београду – Одељење за ратне злочине, К-По2 број 3/17 од 02.11.2017. године и решење
К-По2 број 3/17 од 14.11.2017. године.
Позивам Тужиоца за ратне злочине да се изјасни у вези даљег тока поступка.
Изволите, Тужиоче.

Тужилац за ратне злочине: Како нису стигли списи поводом жалби,
предлажем да се данашњи главни претрес не одржи док се не доставе списи, обзиром
да немамо процесних услова да исти одржимо.
Председник већа: Добро.
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Констатује се да Тужилац за ратне злочине предлаже да се претрес одложи,
имајући у виду да суду нису достављени списи од стране Апелационог суда у
Београду.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ

Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за:
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Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ, обзиром да Вишем суду у Београду –
Одељењу за ратне злочине нису враћени списи из Апелационог суда у Београду до
почетка овог претреса.
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01. и 02. март 2018. године у 09,30 часова судница број 1,

што је присутнима саопштено уместо позива, те их не позивати.

Нема потребе да се позивају браниоци који нису присутни, имајући у виду да
су ту браниоци по службеној дужности, који су по Закону дужни да их обавесте.
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Ја очекујем да суду буду достављени списи до наредног главног претреса. 01.
марта предвиђено је испитивање оптужених. Уколико се понови ситуација као што је
била у досадашњем току поступка, очекујем да 01. марта завршимо са испитивањем
оптужених, тако да наредног дана можемо одлучити о доказним предлозима о којима
није одлучено са разлога, јер суду нису били достављени докази или је било потребно
поступити по налогу суда да се одређени докази опишу, прецизирају. Тужилаштво за
ратне злочине је поднесцима од 09.03.2017. године и уз допис 17.03.2017. године
прецизирало доказе, доставило је доказе који су им наложени, описало је доказе које је
требало описати, а што су вероватно, очекујем, браниоци већ утврдили увидом у списе
предмета, тако да имамо могућности да одлучимо и о доказима, одређеном броју
доказа о којима није било одлучено, те ћемо то учинити 02. марта. У односу на извесне
доказне предлоге бранилаца, а односе се на испитивање сведока о којима суд није
одлучио, јер браниоци суду нису доставили адресе сведока на припремном рочишту
дана 26.10.2016. године, када је о тим доказима одлучено, ја ево поново позивам
браниоце, упозоравам да су дужни да поступе по налогу суда и да доставе адресе тих
сведока уколико и даље остају при овим предлозима. У противном, суд не може да
усвоји те предлоге. Такође, бранилац оптуженог Алексе Голијанина, адвокат Горан
Петронијевић предложио је да се изврши увид у пресуде Међународног кривичног
суда ИТ 05088 „Поповић и други“, а суд је тада на припремном рочишту, донео одлуку
да ће о том доказу бити одлучено након што суду буде достављена пресуда, да би се
суд упознао са њеном садржином. Бранилац није доставио ту пресуду до данашњег
дана, тако да по свим налозима које су одбрана и Тужилаштво добили на рочишту дана
26.10.2016. године, када је донета одлука суда о већини доказа који ће бити изведени
на главном претресу, неопходно је да се поступи да би се, да би овај поступак текао
неометано.

5
Дакле, као што смо рекли, 01. и 02. март 2018. године у 09,30 часова, судница
број 1, што је присутнима саопштено, уместо позива, те их не позивати.
О дану и часу одржавања главног претреса, обавестити Апелациони суд у
Београду.
Довршено у 14 часова и 56 минута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
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ЗАПИСНИЧАР

