
РеrlуБЛlII~а Србlfј а 

АПЕЛЛЦИОНИ СУД 

У БЕОГРАДУ 

Су. бр.VIII 817118 
28.12.2018. ГО!J,lIllС 

Београ д 

Председник Апе.'1аЦIIOНОГ суда у Београду. судија Душко МнлеНКО8ић. у 
поступ ку за изручсње против окривљеног \Vaters Tristan Egon Sebasliana. донео ј е дана 
28.12.20 18. ГОДllllе 

РЕШЕЊЕ 

Адвокат Предраг АвраМОВlI1J IIЗ БСОI'рада, ул . Вој воде Степе бр. 355. Vlf34 
поставља се за браниоuа по службеној ДУЖIЈОСТИ о крив..ъс ~IOМ \Vaters Tristan Egon 
Sebastianu у предмету Кж ПоЈ-Кре 9/18. 

Образложеље 

Пред ОВIIМ судом У току је поступку за изручење против окрив.ъе ног ,"-'aters 
Tristan Egon Sebastiana. у предмету Кж По Ј-Крс 9/18. 

CYDllja Вучко МЈiрчић. председник већа у предмеry Кж ПоЈ-Кре 9/18. обавестио 
је [Јредседника суда да је на јавној сеДllllUИ одржаll ој дана 28.12.2018. ГОДlIне. 

окривљени \Vaters Tristan Egon Sebast ian отказао пуномоћје изабраним браШlOuима. 

Како је окривљеш! у току поступка по жалби остао без браниоuа. а реч је о 
обавезној одбраllИ . предсе.i1НИК вcha, судија Вучко Мнрчић, обавестио је председника 

суда о потреб li одређ ll вања 6раЮ1Оuа по службеној дужности. С обзиро.\1 lIа то да је 

окривљени у ПРIПВОРУ. па је обавезна стручна одбраllа у сми с., }" ЧЛШlа 74. став 1. тачка 
3. Законика о кривичном поступку. 

Како је окривљени Waters Tristan Egon Sebaslian у току ПОСТУllка отказао 
пуномоћје изабраним браниоцима, а имајући у виду да се у конкретном случају paДlI о 

крIlВI1ЧНО:\1 поступку У којем је прописана 05авеЗ II З СТРУЧllа одбрана. будућlf да је 

окривљени у притвору. то јс 1-13 основу члана 76. "е вези са 'j~laHO:\1 74. став 1. 
тачка 3. ЗКП. одлучсно као у изреuи решеља. <';~~~ flQ ,J>Cj-о 
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Д-на: 

решење доставити: 

- зДоокату Предрагу Аврамовнћу, Београд, Војводе Степе бр. 355 VIIЗ4 
- окр"вљеном Waters Tristan Egon SеЬаst i ал u, п реко Упра8е ОКРУ'..кног затвора У 
Београду 

- у С IШС КЖ По I -Крс 9/18 
- преВОдl IOUУ. Јаошни Ђеки ћ 

- за архиву 


