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HRONIKA
Za dvije godine platili vise od
2 miliona za sluzbene odbrane

Begovic:
Pravila se
postuju
Predsjednik Advokatske
komore Zdravko В810'
ylt tvrdi da se radl о ре
riodu do ;ula 2015. godine, kad su isklјuбvо
osumnjlfenll okrlvlJeni
imali ргауо da blraju advokata.
Obja5njava da su to predmeti zapofeti u tom ре
riodu I kOji mogu trajati
godinama.
Dodaje da је potpuno
погтаlпо da su ~udi ы
гаl; advokate kOji su рге
poznatl kao krivlfarl.
~To su legalno prljavljenl
prihodi i dn:avi је redovno
placan porez·, istakao је
Begovic.
Kate da је u svim drugim
slufajevima апва10уап
јесЈпот 8odl~nie Ш пl toliko.
Odbaclo је ГТЮ8uспоst da
Ыlо koji advokat mote
bltl postavljen mlгтю reda.
~To пјје tafno, пе postojl
nijedan sud, пјјесЈпо
tutlla5tvo kOje пе po~tuje
splsak i redostjed ро koте se biraju Ьгапјосј~.
РОја!Пјауа da I kod пјева
festo dolaze pojedini advokati koji воуоге da пј
jesu izabranJ ро godinu јlј
dvije, аlј da se Ispostavi
da гесЈто advokatu bude
iskljufen telefon, ра se to
rafuna kao da је Ыгап.
UТај spisak ја kontroli~em i nijedan
advokat пе moze
biti izostavljen
sa tog spiska,
to је рrazла
prifa. Ne ро
stoll teorijska
япsa da пе
ko moze blti
postavljen тЈ
то reda, ја
гedоупо komunlciram sa
predsiednicima
sudova i rukovodiocima
tutila~tava da se
tl spiskovi po~tu

Sudovl i tuZita5tva su u
2015. I 2016. godlni, ро 05пovи odbrana ро slu~benoJ
du!поstllsрlatШ skoro dva
mШопа eura.
Za 2015. је isplafeno
1.002.774 eura, dok је za
2016. Izлos пе~о тап!1 -

693218

еџга.
~Bitno Је napomeптl

ovdје

nedostaJu

da

podaсl о

ukupnim troSkovima
voџ Vi~ dr!avnog

па

ni-

u Podgoricl i 0$drZavnog tuflla5tva

tuiila~tva

поvnов

u Ващ tako da је u ртIбј

ukupan Iznos Isplatenlh
novcanih sredstava ЫО i
УеСј", pge u istra!ivanju.
Specijalno dn:avno
tuZllaStvo tokom 2015. 80dine пЈје Јтаlо trMkova za
odbranu ро s{u!benoj
du!nostl, dok su 'trМkovi za
postavlJenje 12 branјlaса ро
stu!benol du!nostl za 2016.

godlnu IznosНi 20.520.97.
Osnovnl sudovl su u 2015.
isрlatШ 434.659 еига. а u
2016. su za sMbene od~
brane datl 443.095 еит.
Yj~

sudovi su u 2015.ро

trйSiti

389.908, а u 2016.g0-

dinl 309.097 еЏЈа. Osnovna
tu~Hafu.a su potro~ila ~to

preko 170.000 еЏЈа za te
dvije гodlпе, dok podgGrltko YI~ ddavno
tшНмtvo пlје dostavl(o РО
datke. VI!e dr!avno

u BiJelom PoUu је
potro§lo oko 130.000 eura
za оЫе вodЈne.
tuli~tvo

-

M arkovlt

је Уијо

iз

postavШ svakog Ьraniоса ро

advokatima", rekao

јednот

ујс.

trзfivanји.

U izvjeStaju konstatuje i da
praksa telefonskog koПtзk
tiranја branilaca niје dovolјпо јasna i ostaУlја то
guCnosti za zloupotrebe, od.-

Napominje se takodе СЈа
spisak advokata zadui.enih
za zastupanje ро sluibenoj
odbrani n.iје јаvnо оЬја
vljen.
lspitani advokati - пјт 45
odsto tvrde da se Zakon ne
primjenjuje kako је propiэапо, da se u рrзksј ne
poStuje redosljed эа spiska
koji saCinjava Advokatska
komora; "Jer saшо odredeni
'priyilegovani'
advokati
эtiеи moguCnost da budu
postavljeni za branioce ро
sluibenoj duinosti i na taj
naCin dolazi do unaprijed
postignutog dogovora izтМи эиd.iје i postavljenog
Ьraniоса koji, ро njihovom
m.isljenju, moze biti na stetu okrivljenog".

u toku godine.
"Rezultati istraiivanja ро
kazuju da se u praksi ne
poStuje pravilo ZКP-a о ро
stavljanju branilaca ро redosljedu sa spiska лdvоkat
ske komore. Uoeen је neravnomjeran odnos medu
advokatima ро pitanju rзs
podjele sluz'Ъenih odbrana.
Postoji odredeni broj advokata koji је tokom izvjeStaj ·
nog perioda postavljan preko dvadeset puta", zakljuCio
је Vujovic za CIN-CG.
тvrd.i da dolazi do raznih
zloupotreba zbog nepostojanja tг.msparentne procedure
prilikom postavljanja Ьrani

~ CIN§§,:
nosno da ројedini tuiioci
"clmnu" advokata na telefon, ра зkо se ne javi u narednih minut, dva, zovu па
rednog ili, ёeSCe, nekog ро
svom nahod:enju.
"Лdvоkat koji
iz

Јаса_

UNe postojе јаvnо objavljeо pozivan;и, ро
stзУlјanји Ьranilaса, razlo-

ni podaci

godinu dana", piSe u

NAPADACU NA BRACNI PAR UКlNUT PRIТVOR

Markovic: Drzava
odgovorna za
nasu bezbjednost
јјеее
osnovnog
suda ukinulo је
juee pritvor podgoricaninu Diшi
triju ostojii:u, 0SUDlnjieenom za nanoSenje
teskih tjelesnih povreda
Vanji talоујс ј lakih (је
lesnih povтeda njenom эи·
prugu Nikoli мar1юviс. То
је ~Ујјеэtiша" РОМd.iО njegov branilac, advokat Sava

У

Kostii::.

zima odbijanja dui.nosti.
OVa praksa dovodi do (а
vorizovanja pojed.inih adуоkзtз i do neravnomjer-

Оп је rekao da је vijeee
konstatovalo da sudija za
istragu niје pravilnb ро
stupio kada је Ostojii::u
odredio pritvor zЪog opasnosti оо ponavljanja kriviCnog djela.
"DrZavni organi su preuzeli odgovornost za na.su
bezbjednost i Оni пајЬоlје
znaju da li је ona
ugroiena", rekao је "Ујјеэ
tima" Markovic, zamjenik
glavnog шednikа "Dana"
povodom jueerasnje odluke.
Ostojii:: је uhapsen u 5UЪош zbog эumnје 4а је u
stanu bracnog para саЈоис
- Markovic napao direktoricи МANS-a i njenog supruga.
Do ineidenta је do.slo nakon rasprave о iznosu
raeuna za эјtnе popravke
ро stanu u iznosu оо 435

rns'''1.i·,"е ,luiЪenili

medu

ju·.

еша.

"Ostojic
vakovic.
Drago Kosac rekao је da
је organizator svega мilan
Bigovii::, koji је te veteri
krenuo u diskoteku gdje se
dogodilo ubistvo, iako је
znaо da mu је tamo zabranjen ulaz.
"Izзzvао је ineident i tiте omogucio Daosicu da
izvrSi ubistvo. Daosic niје
јтао razloga da иЫје Јо
vana, уеС је to urac1eno za
Bigovice. Svaka kazna је
nagrada za Baosica, а Вј
goviCi эи уес nagrac1eni jer
nijesu оЬиЬуасеni ор
tШniсот", kazao је.
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BaosiCev branilac, advokat slavomir вoiovii:: rekao је da је optuzeni ро
stupao u пшпој odbrani ili

је

izvad.io eekic

da је, eventualno, doslo do
prekoraeenja пшпе odbraпе.

Ка7.ао је da oeekuje 05lobac1ajui::u presudu u odnosu па kПиCnо djelo ubistvo.
ТVrШ da је od poeetka
Ыlа јаэпа namjera drtavnih organa - da 5е ро svaku
cijenu Baosic oglasi kriит, а naroeito kada njoте niје adekvatno оЬиЬ
уаСеп napad Kosaca па
Мilanа
ујСа.

Баоsiс

ј

Юrapna

је

Bigo-

rekao da

эе

sa metalnom drSkom i
da m.i prijeti пјiше.
u glavu те udario keram.iCkom posudom, nakon
cega sam izgubio svijest.
Udarao те rukama, а m.islim i сеюсет", kazao је
Мarkovii::, izmedu ostalog,
роеео

u

СВ-и.

Ostojic је pred мјосеm
tvrdio da ga је bracni par
ostetio za novae i парао.
Markovic је kazao da se
napad Ostojica samo ри
kom srecom nije zavтsio
nj~govim ubistvom.
Calovii::eva је tada tesko
povrijec1ena i operisana.
Ј . Ј.

Ostojlt nakon
tutl~tvu

sastu~nJa

u

sutkinja Mostrokol istoizreei presudu
i Draganu Bigovii::u, ор
tuienom da је ubiei ро
mogao da pobjegne пзkоп
zlol:ina.
Njegov branilae, advokat
srdan Ljeikovii:: kazao је
da ОРООniеа niје роtkЛ
jepljena dokazima i da је
rezultat pritiska јаvnоэti
па tuiilaStvo.
"Тuiilastvo niје pokrenulo n.ijedan роэшрзk protiv lica koja su pokusala
nauditi тот branjenik.u i
njegovoj braci, nanijevsi
vтemeno се

kaje.

јт уј§е

":2:ао тј је zbog svega sto
эе dogodilo i situacije koju
эат zatekao s vrata. То

casama, Ьосата i pesniсата i.spred lokala 'Кзza'
kada su povrijedeni od napada i udaraea nastradalog
Jovana Kosaca", naveo је
Ljeskovic. к. а.

эат

uradio da ЫЬ эраэјо
i zivot svojih drugova", naveo је оп.
эуој

desetina udaraca

