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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  
ОДРЖАНОГ ДАНА 30.03.2015. ГОДИНЕ 

 
 
 
 Председник већа:  
 
 Отварам заседање у кривичном предмету К-По2 6/14 оптуженог Шиник Горана 
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 
КЗ СРЈ по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО 3/14 од 08.04.2014. године.  
 
 Веће суди у саставу судије Владимира Дуруза као председника већа и судије 
Винке Бераха Никићевић и Вере Вукотић као чланова већа.  
 

Констатује се да су на претрес приступили заменик тужиоца за ратне злочине 
Снежана Станојковић, бранилац оптуженог Марко Миловић.  

 
Шта је са окривљеним? 

 
 Адв.Марко Миловић: Ја сам донео отпусну листу као што сте ми тражили 
прошли пут, он има хепатитис Ц, пре неких десетак дана је отпуштен из болнице и кући 
је на строгом лечењу. Ево ово дајем да имате, да знате шта је у питању. Оно што знам 
из неког свог искуства, а и то су му и пренели, тај неки, то кућно лечење ће трајати 
значи за хепатитис конкретног неког лека као лека нема, једино је мировање и имају те 
неке терапије, имате овде дијагнозу, тако да не могу Вам ништа рећи мислим да ни они 
то не знају како ће то са јетром да се одвија, што се тиче, значи он је кући, строго 
мировање има.  
 
  Председник већа: Добро.  
 
 Није приступио оптужени Шиник Горан, позив није уредно примио, позив 
враћен са назнаком „није тражио“.  
 
  Констатује се да бранилац окривљеног предаје суду отпустну листу Опште 
болнице Панчево од 16.03.2015. године за оптуженог Горана Шиника.  
 
 Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   
 

 Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за .... 
 
 Имао сам један скорији термин, међутим не вреди тај скорији, па ћемо онда онај 
каснији да му дамо времена да се мало опорави.  

ВР
З 1

19
6



 2

 
 Наредни се заказује за 14.05.2015. године.  
 
 Мораћете за тај 14.-ти да се снађете. Ми се сви договарамо за те термине и то 
нам је велики проблем, знате и сами. Немамо други, јер већ смо и позаузимали што би 
рекли...Добро. Рачунам да ћете на тим уводним излагањима остати претпостављам при 
оним предлозима са припремног рочишта.... Тако је, да одбрана пожури пошто смо ми 
сад Вама мало изашли у сусрет Ви нећете тад дужити, да узмемо одбрану то нећемо да 
скраћујемо наравно и нека буде онда у 11,00 часова.  
 
 14.05.2015. године у 11,00 часова, судница 4.  
 
 Да видимо до тада ако се не опорави мораћемо онда да га вештачимо, да видимо 
како стоје ствари, не кажем да не верујемо али морамо да проверимо.  
 
 Дакле 14.05.2015. године, што је присутнима саопштено и има им служити 
уместо позива, позив неће добијати.  
 
 Довршено у 10.40 часова. 
 
 
Записничар,              Председник већа-судија   
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