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Odbrana ро sluzbenoj duznosti zaobilazenje zakonske procedure

рсе

Фodnе

dvije вodinе
zarad.ila su preko
100.000 eura, saшо
na odЬranama ро slufbenoj
duinosti u kojima ih је an"ga!ovao podgoriCki Visi sud.
sa dлtgе strane, naјУеСј
Ьroј Ьranilaса sa spiska Advokatske komOI1! u tom ре
riOOu nijednom nije Ьиan ро
sluzЪenoj dufnosti.
То se vidi ј iz iэtrзiiуanја:
Odbrana
ро
зlшЬепој
duznosti - domino efekat
zaobilaienja zakonske procedure, koju је UПФО Сепtш
za monitoring i istraiivanje

Odabrani pune diepove,
ostali cekaju da sudije i
tuiioci rade ро zakonu

CCEМl).
saznanјiпta СепtЛt
iэишуаасо пovinarstvо

prema

za

(ClN -СG), u 2015. i 2016. godini advokat zdravko вego
vii: izabran jeu podgorickom
ViSem sudu osam puta za
branioca
ро
sluibenoj
duinosti, od ееgз је zaradio
neSto viSe оо 41.000 еша.
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Ьiлш. је

sest puta i оо toga је
zaradio skoro 34.000 еша.
U iзtоm sudu advokat
вranko An4eIiC postзУlјеп
је tri puta i zaradio preko

26.000 еша.
Iz istrafivanja

СЕМ1-ја

moie se zakljuCiti i d.a је u
2015. najviSe поvcэ. od odЬranа ро sluibenoj duinosti
uzeo advokat iz ВјјеЈок Роlја
Fikret Кшgai - gotovo
2А.ООО еша, dok је u 2016.
godin.i
najplaCeniji
Ыо
Zdravko Вegovic sa skorQ
36.500 eura.
Portparolka ViSeg suda М
СЈа Muzurovic za ON-CG
паvela је da је ranijim Za-

NajveCi. broj
мanilаса sa
spiska Komore, u
2015. i 2016. nije
biran ро sluibenoj
duinosti ...

vezne odЬranе predsjednik
suda okrivljenom postзУlја
branioca
ро
slufbenoj
dufnOSn, ро redosljedu sa
зрiзЬ Advokatske komore.
ТVrdi da u tim slueajevi.ma
predsjednik suda strogo
pйStuje redosljed advokata
prema spisku koji sudu doзтуlја АдуоЬtБЬ komora.
"Dakle, irпaјоо u vidu da
је

rзniјiш

zзkоnsют

odredenjem bila predvidena
moguCnost: da okrivljeni sa·
mi izaberu branioca ро
sluibenoj duinosti, nije

82 _ _
zзeuduјuСа

Cinjen.ica da su
пеk:i advokati viSe puta ро
зтуlјani za Ьraniоса ро
sluibenoj duinosti. тakvasi
шаоја nastзla је kao rezultat zakonskog odredenja, а
пе rezu1tat saшovоlје predsjednika suda. Novo zзkоп
sko odredenje eli.mi.niSe то
guCnost da jedan advokat
ViSe puta bude postзvlјеп za
branioca
ро
sluZbenoj
dufnosti, prije nego se ро
stave ostali advokati prema
redosljedu", zakljuCila је
ЩШ.

Prema podacim.a iz iз
t::raiivanja, rnedutim, оУа tri
bra.nioca su пајviSe пovca
uzeli upravo u 2016. godini,
kada је па snazi Ыо novi
ZКP.

Тakode,
МI-ja piSe

u izvjeStaju СЕ
da је ViSi sud u
Podgorici zз te dvije godine
dao nesto ma10 manje. оо
pola miliona eura za slшЬе
пе OObrane, оо eega је znаВ
реtina tog поvcз dзт Ве
govieu, Ganjoli i Andelieu.

(82,2%)ZЗ ООЬrзпе

Autor izvjeStзја i direktor
nevladine organizacije CEМI
Zlatko Vujovic, u i.straiivanju паvodi да оо 781 advoЬт spiska Advokatske komore, пјЊ 743 (95,1%) ni је
d.nот u 2015. i 2016. n.ijesu
postavljeni kao branioci ро
sluibenoj duinosti u predтеtiшa
Specijalnog
tuiilaStva i VШеg drZavnog
tufilaStva u Вјјеlom Polju.
тakode, ViSi sudovi u te
dvije godine, nijesu niјед
пот
postavili пјЊ б73

posluibedutnosn.
Njih 661 (84,6%) niје ро
stavljeno u tom periodu ni
pred osпоvnim tublaStv:iша, sa izuzetkom t:uZi.laStva
u вaru, koje niје dostavilo
podatke.
Ni u osnovnim sudovima,
sa izuzetkom suda u Pod.gorici i Cetinju, koji nijesu
dostavili podatke, niјednoш
niје postavljen sл (73%) advokat.
Jed.ino su osпovni sudovi u
Веranamа i Вјјеlот Polju
пој

konikom о kriviCnom pos.
tupku, koji se primjenjivao
do 26. јula 2015. godine, bila
рredvidепа moguCnost da
okrivljeni u slueajevima
оООуеznе odЬranе

sam

аа ·

bere sa spiska Advokatske
komore branioca koji се ga
zastupati u postupku.
Dodala је, medutim, da је
aktuelnim ZКP...aт рroрisз ·
по је da u slueajevi.ma 000-

O

koncano је juCe
sudenje Dragoju
8аоЫеа

ор

Мепот da је
septembra 2014. иЫо Јо
vana Кosaеа u Igalu, а

sutkinja Vesna MoStrokol
najavila је da се 29. juna
izreCi presudu.
Тuiiteljka

Lepa

Мюе

niеа

konstatovala је da
Baosic nije ostavio ni пај
тапји bnsu Кosaeu da
prezivi i traiila је od suda
da ga oglasi krivim i osudi.
sa druge strane, advokati
odbrane zзЬЩеуаН su 08lobadajucu presudu, iз
tieuci da је do ubistva
doslo usljed nuzne odbra-

ne.
"Ne stoje navodi da је
pucao iz straha, jer

ВаоШ=

osteeeni niје Ыо паоМап.
odbrana је nelogiCna
i iz razloga sto је Kosac,
пзkоп sto је zadobio p1VU
povredu, ViSe niје mogao
nikoga da udara, ali је
Baosic i nakon toga nastavio da риса, sto potvrduje njegovu namjeru da
mu пе ostavi ni sansu да
prefivi", navela је Mede-

тakva

ZAVRSENO SUDENJE DRAGOJU BAOSICU ZA UBISТVO

Nije pucao iz straha, jer
Kosac nije bio naoruzan

niса.

Ona se pozvala па nalaz
vjestaka balisticara - da је
u I(osаеа ispaljeno сеол
Ыса iz neposredne Ышпе i
rekla da to govori da је
БаоsiC
postupao
sa
umisljajem.
Puпошoenik
osteeene
porodice, advokat LjubiSa
Novakovic i otac strada10g, Drago Kosac ociјеnili
зu da Baosic zasluiuje

DRAGOJE BAO~lt

Baosic је јиСе, па kraju suaenja,
kazao da se kaje: "Zao тј је zbog
svega sto se dogodilo i situacije koju
sam zatekao 5 vrata. То sam uradio
da bih spasio svoj i iivot svojih
drugova ", rekao је оп и
podgorickom Visem sudu.

maksimalnu
zatvorsku
kaznu.
"ublo ga је па nacin sto
se pojavio па vratirna diskoteke sa уее uperenim
repetiranim
pistoljem,
pnsao mu i u njega ispalio
viSe projektila iz za to уее
pripremljenog pistolja, ра
сзk i dok је Kosac lezao па
podu. Nijed.nim izvedenim
dokazom пе moze se doуезо u pitanje psiWcko
stanje optuienog. Kada је
u pitanju psihijatrijsko
vjestatenje, dolazi u obzir
зато jedna analizirana varijanta, s оbzirош na to da

optuzenog 8aosica niko
zicki

niје

ћ

ugro:iavao, niko
niје napadao, а sa Јоуа
пот Кosaeem nikad nilita
niје јтао, nijesu se n.i
poznavali", kazao је No-

