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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
заменик тужиоца Веселин Мрдак,
пуномоћниk оштећених Наташа Кандић,
сви оптужени,
и браниоци адвокати: Звонимир Здравковић, Бранкица
Мајкић, Игор Олујић, Војислав Вукотић, Бранко Лукић,
Јасмина Живић, Гордана Живановић, Слободан
Живковић, Бранслава Фурјановић, Радослав Шошкић.
Адв. Бранко Лукић ће мењати адв. Ђорђа Калања.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево из режије су ми јавили пре почетка овог
суђења да им је неки уређај неисправан, да не може да се видео
линк одржи, да слика не може да се успостави, па као наводно за
сат, два ћемо знати, а ја сам решила да дођете онда сутра ујутру па
да видимо да ли ће то моћи, онда уколико то не поправе или не
знам не позајме тај уређај онда нећемо имати целе недеље, а ако
поправе онда ћемо нормално сутра радити. Па рекли смо за сат, два
је рекао председник суда да ће пружити информацију, а у сваком
случају данас онда ништа. Сутра ујутру дођите па ћемо знати да ли
ће бити или не. Изволите господине Деветак.
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Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес не одржи због немогућности
успостављања видео-конференцијске везе са Жупанјским
судом у Вуковару, а веза не може да се успостави јер је
неисправан уређај Вишег суда у Београду.
Изволите господине Деветак, реците?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Ја сам хтео да замолим веће, Ви
знате да сам ја још 14. децембра писао писмо, односно молбу
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председнику суда да реши статус мог адвоката као службеног
адвоката да се прихвати, дуго већ траје, па бих Вас молио ако
можете да интервенишете да се то покуша решити, јер визави што
на мене је стварно огромна хајка, тешка оптужница, могу да кажем
да по мом схватању то почиње још од 18. октобра јер у прилог тога
могу да цитирам један извештај, борбени извештај команде Друге
гардијске пешадијске бригаде, Првој пешадијско-гардијској
моторизованој дивизији, под тачком 3, наводи се да је Љубан
Деветак самовољно извео мештане Ловаса на разминирање минског
поља, у потпису начелник штаба пуковник Славе Стојанов. То вам је
строго поверљиво број 461-1/18.10.1991. године. То значи кад се тај
несретни догађај догодио они су већ знали да сам ја то урадио. Исто
тако наводни извештај пуковника Ловрића, тада у то критично
време мештанина Ловаса који се налази овде у спису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Деветак, Ви сад шта радимо?
Читамо писмене доказе мимо претреса. Ви сте сад изашли да кажете
да хоћете да Вам се ангажовани бранилац постави по службеној
дужности.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Управо то, обзиром да дуго га познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вама у вези тога одговорила да у том
случају поднесете отказ пуномоћја, а председник суда ће са списка
адвоката да Вам постави браниоца.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: То је било моје писмо од 03. децембра
прошле године, а ја сам 14.-ог одговорио на то Ваше писмо и
замолио Вас у том писму да предате то председнику суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и то је отишло председнику суда.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И сад Вас молим, обзиром да јуче били су у
обиласку па ваљда су ишли на случајни узорак и у мојој ћелији нису
долазили. Ја бих се обратио изасланику председника суда и већ ако
је он био, са молбом, обзиром да је то се није догодило јуче јер је
био петак, односно у петак, не јуче, молио бих Вас да ургирате да се
то реши, обзиром да дуго познам човека и имам поверење и друго
човек има велико искуство, треће човек је био војни тужилац,
познаје неке ствари ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, све смо разумели, све смо чули и
четврто што не спомињемо, суд Вам је једном изашао у сусрет и
Вашег ангажованог браниоца поставио по службеној дужности и
видели смо како се то завршило. Завршило се тако што сам ја овде
морала да понављам неке претресе итд., јер тај кога сте Ви бирали
је дозволио себи да буде брисан из именика адвоката.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Госпођо судија, то стварно није била моја
намера.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам да није била Ваша намера.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ви се сећате да је мени било јако неугодно у
то време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Следећи главни претрес одређује се на дан 20. априла
2010. године, са почетком у 09:30 часова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутра ћемо значи знати да ли ће то уопште да
се држи или неће, да ли је тај уређај поправљен, позајмљен итд.
Реците господине?
Адв. ИГОР ОЛУЈИЋ: Питање само, сутра су сведоци од сутра, је ли
тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, значи онако устаљеним редоследом.
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Довршено у 10:17 часова.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

