К-По 2 4/2015
Транскрипт аудио записа са главног претреса
од 06.12.2016. године
Председник већа:
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Председник већа отвара заседање у кривичном поступку К-По 2 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, и
других које су последњи пут 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 Снежана Станојковић,

оптужени Топлица Миладиновић је ту, Поповић Срећко је ту, Кастратовић
Славиша је присутан, Богићевић Бобан је ту, Корићанин Вељко је ту, Сокић Абдулах је
ту, Николић Милојко је ту, Мишић Синиша је ту, Крстовић Владан такође, Павловић
Лазар ту и Ивановић Милан присутан.
Присутни су и браниоци оптужених: за оптуженог Миладиновић Топлицу
адвокат Горан Петронијевић за кога се јавља адвокат?

З

Адвокат Крсто Бобот: Адвокат Крсто Бобот, колега Петронијевић има неко
суђење на Новом Београду у Трећем суду, па ће мало са закашњењем приступити уз
Ваше одборење.
Председник већа: Добро.

ВР

Дакле по заменичком пуномоћју адвокат Крсто Бобот. За оптуженог Поповић
Срећка, адвокат Борислав Борковић је присутан, за оптуженог... да, да, нека уђе, нека
уђе. Стигао Петронијевић. За оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар
Боривоје, за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот. За оптуженог
Корићанин Вељка, изволите, добар дан.
Констатује се да је приступио адвокат Горан Петронијевић. За оптуженог
Корићанин Вељка адвокат Перовић Небојша. За оптуженог Сокић Абдулаха адвокат
Дејан Крстић. За оптуженог Николић Милојка адвокат Драган Палибрк за кога се....

Адвокат Милош Јовковић: За кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат
Милош Јовковић.
Председник већа: За кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат Милош
Јовковић.

За оптуженог Мишић Синишу адвокат Мирослав Ђорђевић. За оптуженог
Крстовић Владана и Павловић Лазара адвокат Ненад Петрушић.
Адвокат Небојша Перовић: Председниче већа желим да Вас упознам да је
колеги Петрушићу преминуо отац, јуче и да отац је живео у Босни и Херцеговини, и он
се тамо налази у Република Српска, ево колега Петронијевић...
Председник већа: Добро, хоће га неко мењати?
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Адвокат Небојша Перовић: Ја.
Председник већа: Ви?

Адвокат Небојша Перовић: Да, али накнадно ће писмено доставити заменичко
пуномоћје, јер није у могућности, да и за Лазара и за Крстовића.
Председник већа: За кога се јавља адвокат Перовић Небојша по заменичком
пуномоћју које ће доставити.
Крстовићу, Павловићу јесте сагласни? Сагласни, добро.

И за оптуженог Ивановић Милана, адвокат Небојша Перовић.

Добро. Присутан је пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић. Ви сте?
Адвокатски приправник Вук Савић: Адвокатски приправник Вук Савић.
Председник већа: Добро, добро.

З

Присутни су судски тумачи за албански језик Еда Радоман Перковић и Гани
Морина.

ВР

Констатује се да на претрес, на данашњи главни претрес, нису приступили
сведоци Иљфете Чеку и Мифтар Укшинај. Ја сам до..., закључно са јучерашњим
даном...... спустите руку. Не. Са јучерашњим даном био у контакту са Министарством
правде у покушају да видим шта се дешава са сведоцима, како за данас, тако и за сутра
имајући у виду да су постојале неке непроверене и незваничне информације везано за
евентуални долазак сведока како за данас тако и за сутра, међутим са јучерашњим
даном ништа није стигло од институција или како да их назовем, Косова, без обзира на
неке информације које сам имао да су....., и ништа није стигло тако да данашње сведоке
немамо, тако да данашњи главни претрес не можемо да држимо, ја не знам шта ће бити
са групом сведока за сутра, у питању су Бетим Гаши и Муј Гаши и Ерзен Љуши, ја
верујем да ни сутра неће бити ништа од тога, али ја за сада не могу да вам кажем да ће
то тако и бити, ја ћу се обавезати да данас у току дана проверим и у неко пристојно
време вам јавим, дакле за сада ће остати сутрашњи термин, али можда ми данас јаве, а
ја откажем термин и шта смо онда урадили, да вам јавим ако буде као што ми изгледа
да ће бити да неће се обезбедити је ли превоз сведока до административне ове, како се
зове, линија јесте, па ћу ја јавити преко бранилаца као што смо и до сада то чинили, да
не долазите сутра, али ћу вам дати одмах следећи термин да не би слали позиве за
фебруар, дакле овако.....
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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да се главни претрес данашњи не одржи, за наставак већ знате, он је већ био
заказан, то је сутрашњи 07.12. у 09,30 за који ћу вам јавити данас у току дана, а термин
након тог термина је 07.02.2017. године, 07.02. – 07. фебруар 2017. године у 14,30
судница број 2, ја имам распоред, мислим знам. Намерно сам оставио два месеца
сходно неким упутствима које сам имао чини ми се Министарства правде везано за
слање тих замолница и тако даље, да би то нешто било благовремено и један термин да
превазиђемо ове змиске ове празнике и да видимо како стоје ствари са сведоцима и да
ли ће се то интензивирати и активирати.

Дакле овако, за сада стоји сутра у 09,30 као што је раније било заказано, заказује
се и следећи 07. фебруара 2017. у 14,30 судница 2 такође, а ја ћу данас браниоцима,
односно данас ће суд браниоцима јавити уколико сутра не буде било суђење, а
браниоци ће јавити оптуженима сигуран сам и онда се сутра по свој прилици нећемо
видети, али за сада стоји тај термин.
Је ли нешто важно сте хтели да ми кажете? Ајте може али да буде важно и да
буде пристојно и да ме не љутиш. Ајде. Представите се и кажите.
Оптужени Милојко Николић: Добар дан, Николић Милојко.
Председник већа: Добар дан, добро.

З

Оптужени Милојко Николић: Оптужени за ратне злочине, господине судија ја
би Вас замолио да ли Ви као, ја мислим да сте Ви часно, и частан човек и поштен
судија и све, ја сам ратник човек, ја сам ратовао 6 година, значи кило и по меса немам
на себи, дао сам за ову државу, дај молим те је ли можете Ви да ме пребаците у Хашки
трибунал да ме они осуде, молим те, ја би Вас замолио као ево као брата старијег.

ВР

Председник већа: У Хашки трибунал?
Оптужени Милојко Николић: У Хашки трибунал.

Председник већа: Добро. Ваша молба је евидентирана, биће на транскрипту,
тако да имамо Вашу молбу.
Оптужени Милојко Николић: А знате што Вас молим?

Председник већа: Зашто.

Оптужени Милојко Николић: Јер ако ме Ви осудите биће ми жао, али они ако
ме осуде јер су они фашисти, неће ми бити жао.
Председник већа: Добро.
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Оптужени Милојко Николић: Јер имам дете мало две и по године и више ми је
довде дошло или да се обесим, убићу се. Не знам шта да радим више.
Председник већа: Нема потребе за тим. Искључите микрофон.
Довршено у 09,45.
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Председник већа-судија

ВР

З

Записничар
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