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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 3/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 13.06.2019. ГОДИНЕ

2
К-По 2 3/2017
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
одржаног дана 13. јуна 2019. године
Председник већа: 13.06.2019. година, 14 и 30 часова.
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 неизмењеном саставу.

Констатује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине доктор Бруно Векарић,
Приступили оптужени:

-оптужени Милидраговић Недељко,
-оптужени Голијанин Алекса,
-оптужени Батиница Миливоје,
-оптужени Дачевић Александар,
-оптужени Милетић Бора,
-оптужени Паровић Драгомир,
-оптужени Васић Видослав.
Присутни браниоци оптужених:
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-за оптуженог Недељка Милидраговића - адвокат Александар Лазаревић,
-за оптуженог Алексу Голијанина – адвокат Горан Петронијевић,
-за оптуженог Миливоја Батиницу – адвокати Крсто Бобот и Вићентије
Даријевић,
-за оптуженог Александра Дачевића – адвокат Марко Миловић,
-за оптуженог Бору Милетића – адвокат Рајко Јелушић,
-за оптуженог Јована Петровића – адвокат Жељко Јотановић.

Оптужени Жељко Јововић: Судија, ја сам приступио по заменичком пуномоћју
за колегу Владу Стефановића, пошто је он данас имао у Краљеву кривично дело из
области корупције где присуствује саслушању дванаест сведока. Доставио сам
пуномоћје заменичко и разлог – позив за тамошњи суд.
Председник већа: Добро.

-За оптуженог Драгомира Паровића –по заменичком пуномоћју за адвоката
Владана Стефановића, адвокат Жељко Јотановић, по заменичком пуномоћју од
12.06.2019. године, које доставља суду, и
-за оптуженог Видослава Васића – адвокат Томислав Вишњић.

3
Није приступио сведок Неђо Иконић, уредно позван. Поднеском од 06.06.2019.
године Суд Босне и Херцеговине је обавестио Виши суд у Београду да је сведок Неђо
Иконић уредно позван, да су Суду БиХ дана 06.05.2019. године враћене уредне
повратнице које се у прилогу достављају, а у прилогу овог дописа достављена је
повратница да је сведок који није приступио на данашњи претрес уредно позван.
Присутан пуномоћник оштећених Хајрије Орић и Јасмине Орић Хусејиновић, по
заменичком пуномоћју које прилаже адвокат Михаило Павловић за адвоката Марину
Кљаић.
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Није приступио сведок Драгомир Мирковић. Из дописа Службе за помоћ и
подршку оштећенима и сведоцима СПП-По2 број 49/2019 од 07.06.2019. године из
службене забелешке Суда БиХ С1 1К029301 18 МПОМ од 07.06.2019. године утврђује
се да је дана 06.06.2019. године Одељ
ење за подршку сведоцима Суда БиХ
контактирало сведока Драгомира Мирковића предложеног за сведочење у овом
предмету на данашњи дан којом приликом је сведок навео да није вољан због раније
доживљених непријатности да борави у Београду, да пита за могућност сведочења
путем видео линка из Суда БиХ уз напомену да он не одбија сведочење већ само
наводи да би се осећао сигурније када би се исто одвијало из Суда БиХ.
Обзиром да нико од позваних сведока није приступио, ми данашњи претрес не
можемо да одржимо.
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Везано за сведока Драгомира Мирковића, дана 28.05.2019. године председник
овог већа је контактиран телефоном од стране Ане Цветановић, судијског сарадника
судије Суда БиХ, Весне Јасенковић, којом приликом је именована по налогу судије
обавестила председника већа у вези са замолницом овог суда којом је захтевано
уручење позива односно обезбеђење сведочења сведока Драгомира Мирковића да у
односу на сведока Мирковића постоје заштитне мере Међународног суда,
Међународног Хашког трибунала, да је овај сведок у кривичном поступку пред
Хашким трибуналом и пред Судом БиХ сведочио уз дисторзију слике и гласа,а што је
све констатовано у службеној белешци председника већа К По2 3/17 од 28.05.2019.
године која је здружена спису.

Бранилац оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић је
у свом поднеску од 04.04.2019. године који је доставио суду ставио доказни предлог за
испитивање на главном претресу сведока Драгомира Мирковића означивши га именом
и презименом уз навођење адресе сведока. Обзиром да је овај суд службеним путем од
Суда БиХ обавештен да у односу на Драгомира Мирковића постоје заштитне мере
Међународног Хашког трибунала, да је именовани и у кривичном поступку пред
Хашким судом и Судом БиХ сведочио уз дисторзију слике и гласа, а имајући у виду и
одредбу члана 14а, став 5 Закона о организацији надлежности органа у поступку за
ратне злочине, којим је прописано да мере заштите сведока или оштећеног и степен
поверљивости доказа који су одређени од Међународног суда за бившу Југославију
остају на снази гте да се о измени или укидању мера заштите и поверљивости доказа
може одлучити домаћи суд само након прибављања сагласности Међународног
кривичног суда за бившу Југославију, а што је такође прописано и одредбом члана 86
став F тачка i) Правилника о поступању и доказима Међународног резидуалног
механизма за кривичне судове, то суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Налаже се браниоцу оптуженог Недељка Милидраговића, адвокату
Александру Лазаревићу да у смислу одредбе правилa 86 став F, тачка i и
Међународног резидуалног механизма за кривичне судове овом суду поднесе овом
суду поднесе молбу, захтев за овлашћење односно ауторизацију да се у прописаној
форми обрати председнику Међународног резидуалног механизма за кривичне судове у
циљу прибављања података о конкретној одлуци и о мерама заштитних мера
Међународног кривичног суда за бившу Југославију, које постоје у односу на
Драгомира Мирковића и да затражи да се ове заштитне мере идентификују и потврде
или да у смислу одредбе правила 86 став H Међународног резидуалног механизма за
кривичне судове евентуално затражи да се заштитне мере одређене у поступку пред
Међународним кривичним судом за бившу Југославију укину или измене обзиром да је
идентитет овог сведока открио у свом поднеску од 04.04.2019. године. Тек по
прибављаљу података о конкретној одлуци Међународног кривичног суда за бившу
Југославију којом су одређене заштитне мере сведоку Драгомиру Мирковићу или
евентуалног прибављања сагласности председника Међународног резидуалног
механизма за укидање или измену ових постојећих заштитних мера суд ће бити у
могућности да донесе одлуку под којим условима ће бити изведен доказ испитивања
овог сведока на главном претресу.
Пошто нисмо констатовали ко је приступио, констатоваћемо сада да су у
судници присутни: Брковић Дамјан, Ћатић Хајра, Дамјановић Александар, Диковић
Јелена, Хаџибулић Рафија, Козловачки Драган, Мушановић Мерис, Мустафић Нура,
Урошевић Милош и Зајовић Станиславка.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ, обзиром да на главни претрес нису
приступили позвани сведоци.
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Наредни главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за ...
Да ли браниоци, заменик тужиоца за ратне злочине, има могућности да у периоду
од 15.07. до 05.08. одржимо претрес?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Могуће је ближе 15.07. до 19., имам неких
обавеза.
Председник већа: Ви сте од 15.07. до 19., нисте?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, до 18. сам ту, после тога не.
Председник већа: Само моменат. Ви сте ту до 18.?
Заменик тужиоца за ратне злочине: 07.
Председник већа: Добро. Од 18. до ..
Заменик тужиоца за ратне злочине: И после од 12.08., сам ту.
Председник већа: Од 18.07. до 12.08. на одмору сте?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, да.
Председник већа: Добро. Браниоци?
Адвокат Горан Петронијевић: Од 15. до 15., сви...
Председник већа: Питам само да ли је неко од бранилаца спречен да у овом
периоду од 15.07. до 05.08. приступи на претрес?
Адвокат Крсто Бобот: Судија, ја сам спречен од 01.08. до..., цео осми ја
практично нећу бити...
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Председник већа: Добро. Значи Бобот, Даријевић, Петронијевић, Лазаревић.
Констатује се да браниоци оптужених адвокати Крсто Бобот, Вићентије
Даријевић, Горан Петронијевић, Александар Лазаревић, Томислав Вишњић нису у
могућности да приступе на главни претрес у периоду од 15.07. до 05.08.
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Дакле, септембар. 24. септембар.

Изволите оптужени? Да ли је неки проблем у вези заказивања претреса? Није.
Само моменат да видимо. У 09 и 30, судница број 2.
Реците браниоче.

Адвокат Александар Лазаревић: Ништа, ја сам покушао да се некако уклапам у
ове термине, надам се да ћу...
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Председник већа: Оптужени Недељко Милидраговић је замолио да заказујемо
претрес када сте Ви у могућности да приступите, његова жеља је да Ви будете као
његов ангажовани бранилац. Добро, можемо 26.
Адвокат Александар Лазаревић: Одлично, 26. још боље. Знате шта, мени су
заказани понедељак и уторак сваки у Сарајеву и то су исти ови предмети.
Председник већа: Понедељак и уторак?

Адвокат Александар Лазаревић:
четвртак,петак, сваки други дан је мени....

Да, и онда кад год може среда,

Председник већа: Ја сам већ објаснила оптуженом да и ми имамо проблем са
заказивањем, усаглашавањем термина и судница.
Значи

26. септембар, 09 и 30, судница број 2.
Ја налазим да је потребно поновити позив Иконићу.
На претрес позвати сведока Душана Петковића, Неђу Иконића, Петра
Митровића и Неђу Јовичића, које позвати на адреси из списа.

6
Дан и час одржавања претреса саопштен присутнима, те их не позивати.
Довршено у 14,49.
Председник већа-судија
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Записничар

