
К-По2 бр.4/2015 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
одржаног 25.01.2016. године 

 
 
 Председник већа: Добар дан, због записника сада.  
 
 Председник већа отвара заседање у кривичном поступку К-По2 4/15 против 
оптужених Миладиновић Топлице и других, због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у саизвршилаштву у вези члана 22 КЗЈ, 
по оптужницама Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ 4/10 од 10.09.2010. године, 
измењеној 16.09.2010. године, КТРЗ број 7/11 од 27.04.2011. године, КТРЗ број 9/11 од 
31.05.2011. године, КТРЗ број 19/11 од 07.11.2011. године, КТО број 5/12 од 26.09.2012. 
године, све проширене 27.09.2012. године, а измењене 17.12.2012. године, 20.12.2012. 
године и 11.01.2013. године и поново проширене 02.10.2013. године, а измењене 
16.10.2013. године и 05.12.2013. године и КТО 8/13 од 07.04.2014. године, а које су 
измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од 22.12.2015. године.  
 

Веће суди у неизмењеном саставу. 
 

Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
 
-оптужени Топлица Миладиновић је ту, Поповић Срећко је ту, Кастратовић 

Славиша је ту, Богићевић Бобан је ту, Корићанин Вељко је ту, Сокић Абдулах је ту, 
Николић Милојко је ту, Мишић Синиша је ту, Булатовић Дејан је ту.  

 
Дејане, како сте? Да не буде да само се судимо. Ви не можете сад, немате 

микрофон тамо. Седите, седите.  
 
Крстовић Владан је ту, Павловић Лазар је ту и Ивановић Милан је ту. 
 
Присутни су браниоци оптужених.  
 
За оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић, за кога се по 

заменичком пуномоћју јавља адвокат Крсто Бобот.   
За оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић.  
За оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје.  
За оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот.  
За оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша. 
За оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић.  
За оптуженог Николић Милојка, адвокат Драган Палибрк.  
За оптуженог Мишић Синишу, присутан адвокат Мирослав Ђорђевић.  
За оптуженог Дејана Булатовић,а адвокат Зоран Брадић.  
За оптуженог Крстовић Владана и Павловић Лазара, адвокат Ненад Петрушић.  
За оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић.  
Присутан је пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.  
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Обавештен сам да је приступиo сведок Зоран Грујић, а није приступио сведок 
Мехмед Ајдарпашић.  

 
Ви сте колега нешто хтели.  
 
Адв. Зоран Брдић: Па хтео сам да кажем, Дејан Булатовић, доставићу вам на 

увид и ако је потребно фотокопију лекарског уверења за Дејана Булатовића, он још 
једно два до три месеца неће бити способан, мислим он прича али неразговетно. Зашто 
то говорим, тражим да се данашњи претрес одложи јер је на овом претресу, на овом 
позиву пише да данас треба да се испитају, а већ сте рекли да је дошао само један 
сведок.... 

 
Председник већа: Јесте.  
 
Адв. Зоран Брдић: Дејан Булатовић не може да поставља питања. Он треба да 

иде на магнетну резонанцу и треба да иде у бању после тога везано за његов говор.  
 
Председник већа: Дајте, јел` имате.... 
 
Адв. Зоран Брдић: Могу на увид, а хтео сам да доставим копију.  
 
Председник већа: Добро. Онда немојте, онда немојте, на увид ми не значи... 
 
Адв. Зоран Брдић: Па да видите, мислим налаз тај.... 
 
Председник већа: То је на латинском.  
 
Адв. Зоран Брдић: Није, није.  
 
Председник већа: Констатује се да бранилац оптуженог Дејана Булатовића 

предлаже одлагање данашњег главног претреса, имајући у виду да оптужени јесте 
приступио на данашњи главни претрес, али да је исти и даље процесно неспособан, 
није у стању да говори, односно говори неразговетно, и није у стању да евентуално 
поставља питања приспелом сведоку. Даље наводи да би му се моћ говора по 
прогнозама лекара могла повратити за два или три месеца. Предаје суду на увид 
отпусну листу са епикризом Опште болнице Студеница - Краљево, а који ће суду 
доставити у фотокопији.  

 
Тужиоче, хоћете да погледате или када буду доставили у фотокопији да се 

упознате или како хоћете?  
 
Заменик тужиоца: Кад буде доставио фотокопију могу да се упознам. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца: Само имам једну сугестију да процесна способност не значи 

само моћ говора него и моћ разумевања, па у том смислу да ценимо те доказе.  
 
Председник већа: Без приче тамо, без добацивања. Добро. Изволите.  
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Адв. Дејан Крстић: Ја сам тек сада, дакле, примио нову оптужницу тужиоца.  
 
Председник већа: Чуо сам.  
 
Адв. Дејан Крстић: Нисам добио ни позив..... 
 
Председник већа: Месец дана нисмо могли да Вам....... 
 
Адв. Дејан Крстић: Судија био сам на одмору шта да радим, просто није, да 

кажем јесте до мене али ....... 
 
Председник већа: Немојте да причате тамо.  
 
Адв. Дејан Крстић: ........није моја кривица што нисам могао дакле да примим 

овај акт. Тужилац је ту коначно да кажем бар изреку онако сажео у нешто што се може 
разумети али опет у овој оптужници бар што се мог клијента тиче, а верујем и осталих, 
недостаје озбиљно образложење и попис доказа, мислим, мој брањеник је овде оптужен 
за конкретно дело, дакле за лишавање живота два албанска цивила. Верујте већ дуже 
време у поступку ја не знам шта њега у ствари, који га докази терете. Тужилац то 
никако није, опет кажем у делу који се тиче мог брањеника, никако није успео да ми да 
неку материју да ја могу да се суочим и да браним свог клијента.  

 
Председник већа: Ви сада причате о квалитету оптужнице, а то ће бити..... 
 
Адв. Дејан Крстић: Јесте, то је сад све везано...... 
 
Председник већа: ......а то ће бити део Ваше завршне речи једног дана.  
 
Адв. Дејан Крстић: Судија, али опет бих Вас молио пошто стварно тек сад сам 

примио оптужницу, неки делови су слични као претходни, неки Бога ми нису, и мени 
заиста треба неко време да видим како ћу да реагујем на овакав акт, па бих молио у том 
смислу да суд одложи овај претрес, знам да је то непопуларно и да само ми то тражимо, 
а пуна судница људи, али просто немам другог излаза.  

 
Председник већа: Констатује се да бранилац оптуженог Сокић Абдулаха, 

адвокат Дејан Крстић изјављује да је тек данас примио нову оптужницу тужилаштва, 
није му јасно због чега иста није могла да му се уручи раније, па имајући у виду 
наведено предлаже одлагање данашњег главног претреса да би се упознао са 
оптужницом коју је данас примио.  

 
Добро. Направићемо један кратак прекид, будите ту, да само са 

већем....извињавам се, Ви сте се већ делимично изјаснили тужиоче, дакле имамо 
предлог за одлагање по два основа, један је због Булатовића, а други је због уручења..... 

 
Заменик тужиоца: Пазите, оно што сам ја хтео да кажем, а то сам и рекао у мом 

писаном акту. Ова коју ја зовем јединствена оптужница је резултат ваших судских 
решења који се односе на спајање два поступка у односу на више лица са постојећим 
предметом. Дакле, из разлога целисходности и ефикасности ја сам се потрудио да 
направим једну јединствену оптужницу. Ништа у овој јединственој оптужници није 
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измењено у погледу чињеничног стања, напротив, неке чињеничне па чак и неке правне 
квалификације су изостављене........ 

 
Председник већа: Без приче.  
 
Заменик тужиоца: .........путем паљевина кућа и тако даље. Дакле, ово што сам 

ја направио је резултат једноставно тих ствари да је дошло до спајања поступка и ради 
тога сам ја направио јединствену оптужницу у том смислу да вама олакшам посао и 
свима вама овде у судници.  

 
Председник већа: Питање је, имамо........ 
 
Заменик тужиоца: Дакле, ради се само о чињеничној ствари, не ради се ништа 

друго, нити је то проширена оптужница, нити је то, ништа, то је једноставно оно што 
сте Ви урадили и спојили као судско веће.  

 
Председник већа: А то је питање до кога ћемо доћи, а питање је, имамо два 

предлога за одлагање, по два основа. Један је здравствени проблем Булатовића, чули 
сте шта је у питању и други, Крстић је тек данас примио оптужницу, наравно то је 
одлука већа, али ајте да Вас питамо.  

 
Заменик тужиоца: Да, што се тиче тужилаштва, што се тиче Дејана Булатовића 

ја сам слушао пажљиво шта каже бранилац Булатовића али ја немам утисак да он није 
процесно способан. Дакле, што се тога дела тиче предлажем да се претрес одржи. 
Такође и у односу на ово друго, такође предлажем да се претрес одржи, јер нема 
потребе да се одбрана упознаје посебно са оптужницом и да има неки одређени рок за 
изјашњење, јер ово није ништа ново, није то нова оптужница ни правно, ни чињенично. 
Ово је једноставно сублимирано, техничка ствар је урађена и то је то. Дакле, противим 
се предлозима да се одложи данашњи главни претрес.  

 
Председник већа: Кажите.  
 
Адв. Зоран Брдић: Па везано за ово што је рекао тужилац, у овој наредби за 

главни претрес је између осталог је наведено да је потребно да се оптужени изјасне, 
како пише, на измењену оптужницу број тај и тај од тад и тад. Булатовић, ја не могу да 
га разумем ништа, не верујем да би га ико овде разумео. Он треба да се изјашњава, 
друго ту је један сведок, он не може да поставља питања том сведоку.  

 
 
Председник већа: Добро. Знате да се тај сведок апсолутно не односи на њега 

него искључиво на Крстовића и Павловића, само на Павловића, додуше овај други је за 
Крстовића, али та два сведока која су данас требала да буду се искључиво односе на 
њих двојицу.  

 
Адв. Зоран Брдић: Онда судија остаје ово прво, он треба да се изјасни како 

каже овде у наредби о измењеној оптужници.  
 
Председник већа: Добро. Јел` можете да ходате Булатовићу? Једва. Немојте, 

немојте онда.  
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Направићемо кратку паузу, будите ту само са већем да поразговарам. 
 
Наставља се заседање. За сад смо у заседању.  
 
Веће је размотрило Ваше предлоге па је донело следећа решења.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

На основу члана 31 ЗКП раздваја се кривични поступак у предмету Одељења за 
ратне злочине Вишег суда у Београду К-По2 4/15 према оптуженом Булатовић Дејану 
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву из 
члана 142 став 1 у вези са чланом 22 КЗЈ, а по оптужници Тужилаштва за ратне злочине 
КТО број 5/12 од 26.09.2012. године, која је последњи пут измењена 22.12.2015. године, 
и исти ће бити посебно настављен пред овим судом.  

 
Против овог решења није дозвољена жалба.  
 
Булатовићу, Ви кући на одмарање, лечење и те терапије. Врло вероватно да ћемо 

Вас и вештачити, да ми видимо да ли су те прогнозе такве да бисмо могли да 
планирамо време за извођење неких других доказа где ће Ваше присуство заиста бити 
неопходно и ни у ком случају веће не жели да Вам одузме право да сведоцима који 
директно помињу Вас или чак и индиректно, да им постављате питања, евентуално да 
се суоче са Вама и тако даље. Данас имамо потпуно једну другу ситуацију, имамо 
сведока који, за кога, односно за Вас неће бити никакве штете ако га испитамо и без 
Вас, а евентуално са надом да ће Вам бити боље, спојимо поступак касније за Вас и 
наставимо поступак. Добро. 
 

Адв. Зоран Брдић: Један предлог само судија, баш због здравственог стања 
Булатовића.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Адв. Зоран Брдић: Да ли је могуће да се, мој је предлог да се укине ова мера 

према њему.  
 

Председник већа: Која?  
 
Адв. Зоран Брдић: Па ова, обавезног јављања.  
 
Председник већа: Немојте сад ту меру, сад смо раздвојили поступак, па ћете ту 

меру или писмено, или ћете следећи пут кад буду били услови.  
 
Дакле, констатује се да оптужени Дејан Булатовић као и његов бранилац Зоран 

Брадић напуштају заседање.  
 
Заједно изађите.   
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Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Да се главни претрес одржи.  
 
Главни претрес је јаван.  

 
Врши се аудио снимање главног претреса, и препис тонског записа главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу. 
 
Добро. Следеће решење које је веће донело...Ја претпостављам да адвокат 

Ђорђевић остаје при поднеску од 30.12.2015. године. Писали сте одговор на 
оптужницу, веће је упознато већ са...., не морате да износите Ваше разлоге поново 
усмено. Што се тиче евентуалног изјашњења, односно условно речено изјашњење 
тужилаштва, тужилац се малопре приликом изјашњења везано за предлоге за одлагање 
изјаснио на ту околност-да се ради о једној јединственој оптужници тако да...... 

 
Заменик тужиоца: И у том смислу само да додам да нема места одговора 

оваквој оптужници. Ништа више.  
 
Председник већа: Добро. Е сад, ајте кажите.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Ја сам се држао само ЗКП-а, ништа више. У ЗКП-у 

јасно стоји уколико се у оптужници, може да се назове и проширена и измењена 
свеједно назив не одређује суштину. Наводи.... 

 
Председник већа: Извињавам се. Колеге, само да чујемо колегу Ђорђевића.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Наводи да је окривљени кога ја браним Синиша 

Мишић извршио радње које представљају кривично дело ратни злочин против 
цивилног становништва а које нису биле обухваћене ранијим оптужницама, онда се 
ради суштински о проширењу оптужнице. Ако то није откривено на главном претресу, 
јер се само тада може проширити оптужница, онда суд је дужан да стриктном 
применом члана 410 не прихвати проширење оптужнице, а зашто је то важно, ово није 
нека моја процесна гимнастика, ово је од суштинске важности јер је суд везан 
оптужницом. Значи, суд би био дужан да по овако проширеној оптужници једног новог 
дела разматра то питање и одлучује и доноси одлуку, јел` тако, и то је веома битно. Ви 
ћете донети Вашу одлуку какву год донесете, али ја сам дужан да укажем на ово и због 
тога је ово проширење оптужбе.  

 
Председник већа: Добро. Ви сте изнели садржину, суштину вашег поднеска од 

30.12.2015. године. Тужиоче... Тужилац нема потребе поново да се изјашњава већ се 
изјаснио малопре. Ми смо јако пажљиво размотрили Ваш предлог још у форми 
поднеска када је стигао и радње извршења које су описане у оптужници овој сада која 
је стигла, како каже тужилац јединственој су радње које су описане и у претходним 
оптужницама само се не налазе на истим местима. Пажљиво смо пратили и паљење и 
личне карте и све се налази и у новој оптужници и не ради се о проширеној оптужници, 
па је с тога,  
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Суд донео  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Одбацује се поднесак браниоца окривљеног Мишић Синише, адвоката 
Мирослава Ђорђевића, насловљен као одговор на оптужницу примљен у овај суд дана 
30.12.2015. године.  

 
Против овог решења жалба није дозвољена.  
 
Адв. Мирослав Ђорђевић: Извините, пошто се не ради само о процесном 

решењу којим се управља поступком, ја молим да ми доставите писмени отправак, а 
лично мислим да је жалба дозвољена јер није изричито забрањена. Хвала.  

 
Председник већа: Добро. Па ћу онда образложити и овај други део решења, а то 

је поука о правном леку, где смо ми утврдили да се управо ради о решењу којим се 
управља поступком због тога смо и одлучили и констатовали да против тог решења 
жалба није дозвољена.  

 
ИЗЛАГАЊЕ ОПТУЖБЕ  

 
 
Следеће питање за тужиоца и за присутне. Да ли има потребе да тужилац чита 

оптужницу или да констатујемо да је изложио ову нову, такозвану оптужницу? 
Тужиоче, можда Ви осећате потребу да читате, онда не вреди да питам остале зависи од 
Вас па надаље.  

 
Заменик тужиоца: Не, ја немам потребу да читам, пре свега имајући у виду оно 

што сам рекао до сада дакле да се ради пре свега о техничкој ствари и све што бих 
рекао сада не би било ново и не би било непознато.  

 
Председник већа: Да ли се слажете да констатујемо или.... Добро.  
 
Констатује се да заменик тужиоца за ратне злочине чита оптужницу КТРЗ број 

4/10 од 22.12.2015. године.  
 
Председник већа позива оптужене да се изјасне да ли су оптужбу разумели, да 

ли желе да се изјасне о оптужби, да ли признају да су учинили кривично дело, а нису 
дужни да се изјасне о оптужби, нити да одговарају на постављена питања.  

 
Па ћете један по један излазити, питања ће бити као са почетка овог суђења, у 

моменту кад се променио председник већа, да ли сте разумели, да ли признајете 
кривицу, дакле врло кратко.  
 
 Миладиновић Топлица нека изађе.  
 
 Опт. Топлица Миладиновић: Добар дан.  
 
 Председник већа: Ову нову оптужницу сте примили, разумели, да ли признајете 
кривицу?  
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 Опт. Топлица Миладиновић: Не признајем.  
 
 Председник већа: Хвала лепо. Поповић Срећко. Срећко добар дан.  
 
 Опт. Срећко Поповић: Добар дан.  
 
 Председник већа: Исто питање, примили сте оптужницу, разумели, да ли сте 
криви или нисте?  
 
 Опт. Срећко Поповић: Нисам разумео ништа.  
 
 Председник већа: Добро, то што нисте.... 
 
 Опт. Срећко Поповић: Нисам разумео ништа зато што ми се намеће све и 
свашта, ево 6 година, зајебанција у овом процесу...... 
 
 Председник већа: Срећко, немојте ....... 
 
 Опт. Срећко Поповић: Господине, немојте ме....... 
 
 Председник већа: Ово, него шта ћу, немојте користити такве речи.  
 
 Опт. Срећко Поповић: Нисам вређао никога, према томе немате право да ме.... 
 
 Председник већа: Не можете такве речи да користите!  
 
 Опт. Срећко Поповић: Могу да користим речи које нису...онај, зато што 6 
година не можете да докажете ништа, па онда измишљате све и свашта.  
 
 Председник већа: Који ми?  
 
 Опт. Срећко Поповић: Тужилаштво.  
 
 Председник већа: Јесте ли Ви криви или нисте за ово?  
 
 Опт. Срећко Поповић: Колико је крив Оливер Ивановић толико сам ја!  
 
 Председник већа: Добро. Немојте да дижете тон. 
 
 Опт. Срећко Поповић: Дигнућу га увјек..... 
 
 Председник већа: Нећете.  
 
 Опт. Срећко Поповић: ......зато што више слушате шта каже Хаг и шта каже 
Вашингтон..... 
 
 Председник већа: Вратите се...... 
 
 Опт. Срећко Поповић: .......а не шта каже Србија! 
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 Председник већа: Срећко! 
 
 Опт. Срећко Поповић: Молим Вас немојте.....  
 
 Председник већа: Јел` Ви тако у Вашој кући вичете?  
 

Опт. Срећко Поповић: ......да ме упозоравате, радите шта год хоћете, хапсите 
све радите шта вам је ћеф...... 

 
Председник већа: Ама не лупајте! Вратите га на место.  
 
Опт. Срећко Поповић: ......али не можете више да ме зајебавате.  
 
Председник већа: Вратите га на место.  
 
Упозорава се оптужени Поповић Срећко да се понаша пристојно у судници, да 

не виче и да не вређа, под претњом удаљења из суднице.  
 
Кастратовић Славиша.  
 
Опт. Славиша Кастратовић: Добар дан.  
 
Председник већа: Јесте ли примили, јесте ли разумели, да ли сте криви?  
 

 Опт. Славиша Кастратовић: Нисам крив.  
 
 Председник већа: Примили сте ову оптужницу....  
 
 Опт. Славиша Кастратовић: Примио сам оптужницу, разумео, апсолутно 
нисам крив.  
 
 Председник већа: Хвала. Богићевић Бобан.  
 
 Значи Срећко још једну реч да чујем идете напоље, без одобрења.  
 
 Опт. Срећко Поповић: Господине за сваку лаж ћу да дигнем глас.  
 
 Председник већа:  
 
 Констатује се да је након упозорења оптужени Поповић Срећко наставио да се 
обраћа суду без одобрења.  
 
 Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Оптужени Поповић Срећко се удаљује из заседања.  
 
 Изведите га у неку просторију тамо.  
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 Опт. Бобан Богићевић: Добар дан.  
 
 Председник већа: Реците ми Ви сте? 
 
 Опт. Бобан Богићевић: Богићевић Бобан.  
 
 Председник већа: Иста питања као и свима, примио, разумео?  
 
 Опт. Бобан Богићевић: Примио, разумео...  
 

Председник већа: Јесте ли криви, нисте криви? 
 
Опт. Бобан Богићевић: Не.  

 
Председник већа: Добро. Хвала. Корићанин Вељко.  
 
Опт. Вељко Корићанин: Добар дан.  
 
Председник већа: Примили сте оптужницу.  
 
Опт. Вељко Корићанин: Примио.  
 
Председник већа: Јесте ли разумели, да ли сте криви? 
 
Опт. Вељко Корићанин: Нема веза са мном. 
 
Председник већа: Хвала лепо. Пре него што изађе Сокић Абдулах, само да 

кажем једну ствар, тужилац тужи Ви се браните. Суд, не знам колико верујте или не 
верујете, али је сигурно негде између и труди се да утврди шта је било.  

 
Опт. Абдулах Сокић: Добар дан. Изволите.  
 
Председник већа: Сокићу, како сте Ви Сокићу?  
 
Опт. Абдулах Сокић: Па да вам кажем искрено.... 
 
Председник већа: Делујете ми весело зато Вас питам.  
 
Опт. Абдулах Сокић: Молим? 
 
Председник већа: Делујете ми весело. Кад кажем весело знате на шта мислим, и 

мислим да вам није први пут. Ја разумем... Сокићу само ја да завршим. Ја разумем да 
можда имате и што је сасвим природно да можда имате мало и трему, да Вам није.... 

 
Опт. Абдулах Сокић: Немам трему никакву.  
 
Председник већа: .....да Вам није пријатно у судници и тако даље.... 
 
Опт. Абдулах Сокић: Никакву трему немам, никога нисам убио господине..... 
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Председник већа: Сокићу! Сокићу само да ја завршим, у супротном ћете изаћи 

заједно са Срећком.  
 
Опт. Абдулах Сокић: Добро, можете мене водити одмах није проблем.  
 
Председник већа: Сокићу, немојте претеривати са средствима која ће Вас 

довести у ситуацију да не можете баш..... 
 
Опт. Абдулах Сокић: Увек могу да се браним. Увек могу да се браним, знам да 

нисам крив... 
 
Председник већа: Али ја сам дужан да не дозволим да дођете у таквом стању у 

суд. Не у таквом стању, него у стању које можда личи на такво стање. Да ли сте 
оптужницу примили, да ли сте... Сокићу, да ли сте примили оптужницу, да ли сте је 
разумели, да ли сте криви?  

 
Опт. Абдулах Сокић: Уопште је не разумјем, то је већ десета оптужница, 

петнаеста, шта ја знам која је.  
 
Председник већа: Да ли сте криви?  
 
Опт. Абдулах Сокић: Нисам крив и не подносим то никако.  
 
Председник већа: Добро. Николић Милојко.  
 
Опт. Абдулах Сокић: То само он може да поднесе, овај дебели овде. 
 
Председник већа: Констатује се да се оптужени Сокић Абдулах након 

изјашњења обратио заменику тужиоца за ратне злочине речима „дебели“.  
 
Упозорава се оптужени Сокић Абдулах да се не обраћа било коме у судници без 

одобрења председника већа, нити да било кога вређа, под претњом удаљења из 
суднице.  

 
Опт. Милојко Николић: Добар дан.  
 
Председник већа: Милојко.  
 
Опт. Милојко Николић: Изволите.  
 
Председник већа: Јесте ли примили оптужницу, разумели, јесте ли криви?  
 
Опт. Милојко Николић: Примио сам оптужницу, ал` нисам разумео.  
 
Председник већа: Да ли сте криви? 
 
Опт. Милојко Николић: Не.  
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Председник већа: Добро. Кад кажете нисте разумели, ја рачунам да то спада у 
ону категорију нисте криви, јел` је оптужница написана на српском језику.  

 
Опт. Милојко Николић: Па верујте, ово је измењено толико пута да стварно 

човек више везе нема, ја стварно не знам о чему се ради, верујте.  
 
Председник већа: Добро. Вратите се.  
 
Опт. Милојко Николић: Пријатно.  
 
Председник већа: Мишић Синиша.  
 
Констатује се да и поред упозорења оптужени Сокић Абдулах наставља са 

разговором без одобрења председника већа.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Оптужени Сокић Абдулах се привремено удаљује из заседања.  
 
И њега одведите, ал` немојте да седе заједно да ми не ћаскају тамо, да им не буде 

забавно још.  
 
Синиша јел` тако? 
 
Опт. Синиша Мишић: Да.  
 
Председник већа: Мишић Синиша, примили оптужницу, разумели?  
 
Опт. Синиша Мишић: Примио сам оптужницу ал` ми није јасна.  
 
Председник већа: Није Вам јасно како тужилац мисли да сте криви или Вам 

није јасна граматички, стилски?  
 
 Опт. Синиша Мишић: Ово што мене сада оптужује био је А1, судило му се у 
овој судници, значи А1, Обрадовић Зоран. 
 

Председник већа: А сада?  
 
Опт. Синиша Мишић: Сада је мени то убачено, пошто је он постао заштићени 

сведок. 
 
Председник већа: Значи да Вам је јасно? Само Ви то негирате је ли тако? 
 
Опт. Синиша Мишић: Да, управо.  
 
Председник већа: Дакле, нисте криви?  
 
Опт. Синиша Мишић: Нисам крив.  

ВР
З 1

12
2



 13

 
Председник већа: Добро, вратите се на место, иде Крстовић Владан. 

Крстовићу? Булатовића смо раздвојили, јесмо.  
 
Опт. Владан Крстовић: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан, јесте ли примили оптужницу, јесте ли разумели, 

да ли сте криви?  
 
Опт. Владан Крстовић: Примио, разумео, апсолутно нисам крив.  
 
Председник већа: Лазаре Павловићу?  
 
Опт. Лазар Павловић: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан. Питање као... 
 
Опт. Лазар Павловић: Примио, разумео и апсолутно нисам крив.  
 
Председник већа: Хвала. Милане Ивановићу? 
 
Опт. Милан Ивановић: Добар дан. 
 
Председник већа: Добар дан. Примио, разумео?  
 
Опт. Милан Ивановић: Примио јесам, али разумео нисам, али морам да се 

изјасним ако ми дозволите.  
 
Председник већа: Па зато се ово и зове изјашњење. Изволите. Али не да 

изнесете одбрану, то ћу касније све да Вас питам.  
 
Опт. Милан Ивановић: Не, не, зашто бих износио одбрану, није време за то. 

Само да вам кажем ако можете да апелујете на тужилаштво да не шаље више ове 
оптужнице које ја примам Влади Косова, Тужилаштву Косова, и да ми се води поступак 
упоредо и овде, и у Пећи.  

 
Заменик тужиоца: Ко то шаље? 
 
Опт. Милан Ивановић: Па Ви сте послали већ трећи пут, мислим ја се 

извињавам не обраћам се Вама, обраћам се председнику већа, значи ја већ имам доле 
потрагу где ми се води поступак за ратне злочине у Пећи. 

 
Председник већа: Како знате да је за овај... 
 
Опт. Милан Ивановић: Па знам зато што сам живео доле, и доле ми живи 

породица.... 
 
Председник већа: Ми смо проверу неку извршили... 
 
Опт. Милан Ивановић: Неће да им одговоре... 
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Председник већа: Не одговарају нама. 
 
Опт. Милан Ивановић: Тако је.Али ја већ имам потрагу доле. И имам већ 

проблема због тога и апеловао бих суду, не оптужујем ја ни тужилаштво ни суд, таман 
посла нисам ја неко ко треба да оптужује... 

 
Председник већа: Ви знате да суд не може да утиче, то знате одлично.  
 
Опт. Милан Ивановић: Молим?  
 
Председник већа: Ви знате апел, али знате да суд не може да утиче на 

тужилаштво, као и на Вас, као и на одбрану окривљених. 
 
Опт. Милан Ивановић: Тако је, слажем се, само бих замолио ако може да се 

опет поднесе поднесак да ми се повуче та оптужба одоздо или да идем доле да ми се 
доле суди. Ја мислим по закону Републике Србије, уствари свуда у свету, не може да се 
води, тј. да се суди за једно кривично дело на два места и ја мислим да је тако, сада.... 

 
Председник већа: Да ли сте криви за ово што нисте разумели? 
 
Опт. Милан Ивановић: Нисам, не.  
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо. Сада ћемо сви поново, испочетка, јер 

морам формално имајући у виду да је у питању прецизирана оптужница, мада закон не 
познаје термин прецизрана, ми правници то колоквијално, овај Законик подразумева 
нову измењену и проширену. Пошто је ово између два претреса ово била нова 
оптужница, тако да ћете сви изаћи поново један по један. Можда смо могли да обавимо 
и у овиру изјашњења, да Вас питам да ли остајете при досадашњим одбранама, али да 
испоштујемо форму ићи ћемо тако.  

 
Дакле председник већа објављује наставак доказног поступка. 
 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНА - САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНИХ 
 
Топлице, изађите поново. Ви сте Вашу одбрану износили у пуно наврата, 

последњи пут овде на главном претресу, пред овим већем, 17.09.2015. године. 
Формално Вас питам је ли остајете при Вашој досадашњој одбрани?  

 
 Опт. Топлица Миладиновић: Да, апсолутно. 
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо. Нећу да питам да ли имате питања, јер то 

је нешто што смо већ прошли, али ако неко буде имао неко питање нека се јави.  
 
Позовите нам Срећка. 

 
Констатује се да је у судницу доведен Поповић Срећко ради изношења одбране.  
 
Срећко да ли остајете при досадашњој одбрани, коју сте износили у суду?  
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Опт. Срећко Поповић: Господине нон стоп исту ствар причам. 
 
Председник већа: Знам, и зато Вас и питам да ли остајете при томе што нон 

стоп причате?  
 
Опт. Срећко Поповић: Нормална ствар да остајем све што сам крив, крив сам 

једино што сам Србин проклети, у проклето време и ништа више. 
 
Председник већа: Ајте да ово веће одлучи јесте ли криви, да не одлучујете Ви 

или било ко... Не одлучује тужилац да ли сте криви, имајте поверења у веће.  
 
Опт. Срећко Поповић: Да ја  знам шта сам урадио и да ли сам урадио.  
 
Председник већа: Али ајте, веће да одлучи. Дакле, остајете при одбранама 

досадашњим?  
 

 Опт. Срећко Поповић: Нормално да остајем. 
 

Председник већа: Вратите се на место, оно упозорење и даље стоји, вратите се 
на место. Овде. Не морате искључивати. Кастратовић Славиша. Славиша и Ви сте 
одбрану изнели у више наврата, да ли остајете при, нарочито при одбрани коју сте 
изнели на последњем главном претресу која представља сублимацију свих оних 
досадашњих одбрана, остајете ли при томе? 

 
Опт. Славиша Кастратовић: Да, остајем при свему што сам изјавио. 
 
Председник већа: Добро, хвала. Бобане Богићевићу. Можда сам био превише 

формалан као председник већа могли смо у оквиру изјашњења да питамо и то, али ајте 
сада. Шта смо рекли, Славиша је ли тако? Извињавам се Славиша је био. Богићевић 
Бобан, је ли остајете при одбрани коју сте износили до сада?  

 
Опт. Бобан Богићевић: Да, да. 
 
Председник већа: Добро. Хвала. Корићанин Вељко. Је ли остајете при одбрани 

коју сте до сада износили? 
 
Опт. Вељко Корићанин: Остајем. 
 
Председник већа: Добро. Хвала. Вратите се. Вратите нам Сокића. 
 

 Констатује се да је у судницу уведен оптужени Сокић Абдулах.  
 
Сокићу? 
 
Опт. Абдулах Сокић: Добар дан, ја се вама извињавам. Пази ја поштујем суд. 
 
Председник већа: Добро, ја прихватам извињење. 
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Опт. Абдулах Сокић: Ја суд поштујем без даљег, само што не поштујем јавно 
тужилаштво... 

 
Председник већа: У судници морате да баш све поштујете, не морате да волите 

све, али морате да поштујете. 
 
Опт. Абдулах Сокић: Ја вас поштујем, свака част.  
 
Председник већа: Сокићу, да ли остајете при одбрани коју сте до сада износили, 

оно како сте се до сада бранили, да ли остајете при томе?  
 
Опт. Абдулах Сокић: Остајем при томе, има ту више оптужница, да вам кажем 

искрено.... 
 
Председник већа: Али сте одмах изнели, изнели сте једну одбрану последњи 

пут овде на главном претресу пред истим овим већем, је ли остајете при тој одбрани? 
 
Опт. Абдулах Сокић: Остајем при тој одбрани, само бих хтео да додам без везе 

ме оптужује овај господин, мајке ми.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Опт. Абдулах Сокић: Ево без везе. 
 
Председник већа: Вратиће Вас овде на место, али нећу да чујем причу и нећу 

тако веселог да Вас видим следећи пут, ни случајно. Вратите се на место тамо. Дакле 
овде, тамо где су остали.  

 
Николић Милојко. Милојко је ли остаје одбрана иста каква је била до сада?  
 
Опт. Милојко Николић: Па верујте што се мене тиче нешто је ту измењано 

нека поново силовања, чуда, то је пало, ја стварно појма немам о чему се ради, али 
остајем. Не знам шта да кажем друго, верујте ми не знам шта да кажем. 

 
Председник већа: Остајете при Вашој одбрани? 
 
Опт. Милојко Николић: Остајем па шта ћу. Шта ћу.  
 
Председник већа: Чак и то сам пропустио, тужилац је нешто од радњи што би 

рекли колоквијално скинуо у овој новој оптужници.  
 

 Адв. Боривоје Стругар: То ћу после рећи, извињавам се судија, ако могу само 
кратко. 
 
 Председник већа: Изволите, ајте. 
 

Адв. Боривоје Стругар: Не само кратко, Ви сада кажете између осталог чак је 
остало нешто и скинуо тужилац, није, биће наравно времена и речи када ћу рећи није 
скинуо, него је направио нове ствари, оно што је у претходном поступку на несумњив 
начин утврђено, по сведоцима које су они предложили, када је утврђено и 
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аргументовано и на вишем суду и тако даље, то је једноставно изоставио скинуо је, али 
је нешто ставио што је и тада било, али у сасвим другој конотацији, врло лукаво, није 
то баш да је скинуо. Када дође време ја ћу рећи отприлике, зна он на шта..... 

 
Председник већа: Тужиоче, је ли ово „лукаво“ увредљиво, доживљавате то као 

комплимент?  
 
Адв. Боривоје Стругар: Не, не, не..... 
 
Председник већа: Онда да не упозоравамо.  
 
Адв. Боривоје Стругар: Не, то је комплимент, то је, веома виспрен... ја се.... 

видите ја се трудим поштујући суд.... 
 
Заменик тужиоца: Унесите ово „веома виспрен“.... 
 
Адв. Боривоје Стругар: Не, не....  
 
Председник већа: Снимљено је, снимљено.  
 
Адв. Боривоје Стругар: Судија, ја поштујем суд јер сам судски леб јео, значи 

поштујем и суд и тужилаштво, али мени углађеност налаже да будем у овим границама, 
знате, верујте.  

 
Председник већа: У реду. Мишић Синиша. Синиша, већ знате зашто сте 

изашли, ово је одбрана, остаје иста каква је била до сада?  
 
Опт. Синиша Мишић: Иста, иста.  
 
Председник већа: Добро, хвала лепо. Крстовићу? Крстовић Владан, је ли 

одбрана остаје?  
 
Опт. Владан Крстовић: Да, остајем при свему што сам до сада изнео.  
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо. Павловић Лазар. 
 

 Опт. Лазар Павловић: Остајем при одбрани коју сам претходно дао. 
 

Председник већа: Хвала. Милане Ивановићу?  
 
Опт. Милан Ивановић: Остајем. 
 
Председник већа: Остајете при одбрани? 
 
Опт. Милан Ивановић: Да.  
 
Председник већа: Добро, хвала лепо.  
 
Опт. Милан Ивановић: Хвала и Вама. 
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Председник већа: Добро, нама је данас ту, који нам је сведок, који сте рекли? 
 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА Зорана Грујића 
 

 
Позовите га. Колега ја Вас не питах шта је са овим Мехмедом Ајдарпашићем. 

Само се представите због, док не дође овај сведок. 
 
Адв. Ненад Петрушић: Председниче, са овим сведоком сам ја пре неколико 

месеци у време предлагања, његовог предлагања за сведока одбране ступио у контакт и 
одржавао тај контакт, међутим задња два, три месеца нисам могао да контактирам... 

 
Председник већа: Где живи он?  
 
Адв. Ненад Петрушић: Он живи у Новом Пазару. Разлог због чега ја то нисам 

доставио, ту адресу суду, из простог разлога да се толико не би било у јавности 
експонирано његово сведочење, то је један једини разлог... 

 
Председник већа: Ми ћемо то испоштовати ако га Ви доведете. 
 
Адв. Ненад Петрушић: Јесте, Ви сте ми наложили, међутим сада сам га да 

кажем изгубио из контаката јер он је био променио телефон и непосредно сада, дакле за 
викенд, сам успео доћи до тог телефона, он је вољан одазвати се, доћи да сведочи, али 
није могао доћи из неких раније планираних обавеза.  

 
Председник већа: Хоћете га Ви обезбедити онда када буде време? 
 
Адв. Ненад Петрушић: Обезбедићу, кад, ја се надам да неће то ићи, да ће 

тужилац прво изводити своје доказе, па када дође време одбрана ће га довести да 
сведочи као што је и предложила.  

 
Председник већа: Тужилац је сагласан са свим сведоцима колико се ја сећам, 

тако да смо дошли на терен ових других са којима евентуално нисте сагласни 
браниоци. Добар дан.  

 
Сведок Зоран Грујић: Добар дан.  
 
Председник већа: Сведок ГРУЈИЋ ЗОРАН, идентитет утврђен увидом у личну 

карту регистарски број 003516097, издата од стране ПУ у Новом Саду, рођен 
27.08.1979. године. 

 
Где сте рођени у ? 
 
Сведок Зоран Грујић: Нови Сад.  
 
Председник већа: Живите на адреси? 
 
Сведок Зоран Грујић: Симе Шолаје 29. 
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Председник већа: Живи на адреси Нови Сад.... 
 
Сведок Зоран Грујић: Не, Стари Лединци. Рођен сам у Новом Саду, а адреса 

становања је Стари Лединци... 
 
Председник већа: Стари Лединци.  
 
Сведок Зоран Грујић: Симе Шолаје 29.  
 
Председник већа: Где су ти Стари Лединци?  
 
Сведок Зоран Грујић: Па Сремска Каменица, тако.  
 
Председник већа: Добро, добро. Име оца?  
 
Сведок Зоран Грујић: Бранислав.  
 
Председник већа: Мајке?  
 
Сведок Зоран Грујић: Ђурђа.  
 
Председник већа: Добро. Да ли сте у сродству са неким од оптужених?  
 
Сведок Зоран Грујић: Не. 
 
Председник већа: Да ли неког познајете или да ли сте у сродству? 
 
Сведок Зоран Грујић: Познајем Лазара Павловића.  
 
Председник већа: Лазара Павловића? 
 
Сведок Зоран Грујић: Да. 
 
Председник већа: Јесте ли у завади?  
 
Сведок Зоран Грујић: Не. Не.  
 
Председник већа: Добро, бићете саслушани у својству сведока. Дужни сте да 

говорите истину и одговарате на постављена питања. Давање лажног исказа представља 
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако би сте тиме себе 
или блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Испричаћу Вам и текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи да, 
да не понављате текст који је иначе ту пред Вама. Заклињем се својом чашћу да ћу о 
свему што пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато нећу прећутати.  

 
Сведок Зоран Грујић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Ја једино што знам то су околности на које Вас је 

предложио бранилац неких оптужених, па не знам колико знате о чему се ради. Да Вас 
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ја што мање питам односно што мање усмерим да ми Ви кажете, дакле почели сте кога 
познајете, па ми реците како га познајете па надаље.  

 
Сведок Зоран Грујић: Па Лазар Павловић је од мог кума оженио сестру, и 

одатле га познајем.... 
 
Председник већа: Оженио? 
 
Сведок Зоран Грујић: Од мог кума сестру.  
 
Председник већа: Од Вашег кума сестру? 
 
Сведок Зоран Грујић: Јесте.  
 
Председник већа: Познајете га одакле, из ког места, колико дуго и тако даље? 
 
Сведок Зоран Грујић: Па шта знам, познајемо се оно више година, сада не знам 

тачно. Он је ишао у школу у Сремску Каменицу, полицијску школу, од тад још из неког 
доба нешто нисам, нешто се не дружимо претерано али познајемо се. Углавном са 
славља и тих што каже манифестација где посећујемо иста места.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Зоран Грујић: Даље шта?  
 
Председник већа: Је ли знате нешто о неком његовом ангажовању у оно 

критично време, оних ратних дешавања? 
 
Сведок Зоран Грујић: Не.  
 
Председник већа: Добро, да ја не би даље, изволите Ви браниоче па... Само се 

представите због.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Господине Грујићу да ли знате од када Лазар Павловић 

живи у Новом Саду, односно Лединцима?  
 
Сведок Зоран Грујић: Па сада не могу тачно да Вам одговорим на питање.  
 
Адв. Ненад Петрушић: Да ли знате да ли је у време бомбардовања 1999. године 

био у Новом Саду? 
 
Сведок Зоран Грујић: Јесте. Из тог разлога сам иначе и дошао. Стицајем 

околности причали смо нешто пре годину и по дана на ту тему да има човек проблем, и 
сетио сам се да је 03. априла 1999. године када је „Мост слободе“ срушен у Новом 
Саду, да смо седели то вече заједно у неком локалу у подруму, што каже то је нека 
кафана рецимо и наредних мислим оно пар дана смо пре тога свако вече смо се 
скупљали у тој кафани, тако да он ме је скренуо.... 

 
Председник већа: Само се окрените ка микрофону. 
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Сведок Зоран Грујић: Па питао ме... 
 
Председник већа: У реду је, да би се чуло.  
 
Сведок Зоран Грујић: Због микрофона.  
 
Председник већа: Добро, локал, бомбардовање? 
 
Сведок Зоран Грујић: Па локал нема назив, то је нешто испод... 
 
Председник већа: Не, не питам Вас то него да наставите само где сте стали. 
 
Сведок Зоран Грујић: Тако да знам седели смо значи у то време значи 03. 

априла 1999. године и претходних значи 4-5 дана смо седели свако вече картали се у 
том локалу.  

 
Адв. Ненад Петрушић: Ја колико Вас разумем седели сте пре 03. априла 

свакодневно? 
 
Сведок Зоран Грујић: Јесте, да, да, пре.  
 
Адв. Ненад Петрушић: И након пар ноћи... 
 
Сведок Зоран Грујић: Можда и шест, седам дана, лупам сада, углавном је било 

сада да се сетим, али свако вече смо за то време бомбардовања седели тамо.  
 
Адв. Ненад Петрушић: А Ваше сећање је везано пре свега за догађај који се 

односи на бомбардовање „Моста слободе“? 
 
Сведок Зоран Грујић: Јесте, управо то да значи зато што је 03. априла срушен 

тај „Мост слободе“. 
 
Адв. Ненад Петрушић: Немам више питања.  
 
Председник већа: Добро. Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца: Немам.  
 
Председник већа: А шта сте Ви по занимању?  
 
Сведок Зоран Грујић: Аутопревозник, имам... 
 
Председник већа: Аутопревозник? 
 
Сведок Зоран Грујић: Да.  
 
Председник већа: Да ли неко други можда, мада не видим шта би неко други 

могао да пита. Добро. Је ли има оптужени Крстовић, где је? Извињавам се, Павловић. 
Павловић. Питања за другара? Не. Добро. Хвала лепо, видим да сте, потражујете 
3.240,00 динара на име горива у оба правца и путарине?  
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Сведок Зоран Грујић: Јесте. 
 
Председник већа: Је ли тако? 
 
Сведок Зоран Грујић: Немам рачуне за гориво, мени је пун резервоар, мислим 

имам целокупан износ рачуна.  
 
Председник већа: Добро. Констатује се да сведок Грујић Зоран тражи да му суд 

накнади трошкове доласка у суд из..... 
 
Сведок Зоран Грујић: Старих Лединаца.  
 
Председник већа: Старих Лединаца, те повратка возилом, као и на име 

путарине у износу од укупно 3.240,00 динара.  
 
Сведок Зоран Грујић: Рецимо. 
 
Председник већа: Молим? 
 
Сведок Зоран Грујић: Па реко то је то отприлике. Да.  
 
Председник већа:  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
сведоку се досуђује наведени износ трошкова поступка.  
 
То ћете са службом регулисати те трошкове, али су Вам одобрени трошкови. 
 
Сведок Зоран Грујић: Хвала. 
 
Председник већа: Хвала лепо. Довиђења.  
 
Сведок Зоран Грујић: Довиђења, пријатно. 
 
Председник већа: Довиђења. Ми смо данас требали да имамо још једног 

сведока, то је онај проблем што не можемо да планирамо време, ево пола 4 је, више смо 
времена изгубили на друге ствари него на сведока, или сведоке.  

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
главни претрес се одлаже, а наредни се заказује за: 
 

-22. фебруар 2016. године у 09,30 часова, судница број 1. 
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Сада ћете ме питати за план, а ја ћу вам рећи да ћу вам план доставити. Ми смо 
прошли пут изашли у сусрет једном од колега бранилаца везано за заштићеног сведока, 
па ћемо видети до.... судница 1... али ћу вас благовремено обавестити шта је планирано 
за тај дан. Једино се размишљам да ли да вештачимо или не или да сачекамо за 
окривљеног за кога смо раздвојили поступак, ајде о томе ћемо размислити. За сада 22. 
фебруар 2016. године у 09,30 часова. 

 
Што се присутнима саопштава уместо позива, те.....  
 
То не могу да Вам кажем.... 
 
Адв. Небојша Перовић: Али данас ово председниче, ја нисам хтео на почетку 

да не би било због одлагања, али не знам да ли је законито присутан овде господин 
Станковић данас у судници, ми немамо тужиоца за ратне злочине, а он се представља 
као заменик тужиоца за ратне злочине, али ког тужиоца.  

 
Председник већа: Да, ми смо то апсолвирали сплетом неких других околности 

везано за нешто друго, тако да чим сам као председник већа донео решење, онда сам ја 
и односно веће или смо у заблуди или нисмо, али ми смо нашли да Ваша примедба има 
своје неко упориште, али смо ми ето донели одлуку да одржимо главни претрес. Ето.  

 
Адв. Небојша Перовић: Добро, ја из тог разлога питам.  
 
Председник већа: Ко није уписао термин нека изврши увид доле у транскрипте 

па ће уписати термин, видимо се тада. Добићете обавештење шта радимо тада. 
 
Довршено у 15,30 часова.  
 
 
 
 

Записничар                                                                                          Председник већа-судија  
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