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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл. бр. К-По2 48/2010
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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

Са главног претреса од 25.јануара 2012. године

Транскрипт аудио записа
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Да КОНСТАТУЈЕМО да су присутни:
• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,
• Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,
• Пуномоћници Мустафа Радонићи и Никола.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините, ја не знам Ваше презиме? Чукановић.

30

• Никола Чукановић.
• Затим, браниоци: Ђорђевић, Радић, Крстић, Мршовић, Радивојевић,
Борковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте?
АДВ. МИЛОШ ЈОВКОВИЋ: Милош Јовковић, као заменика за адвоката
Драгана Палибрка.
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• За Драгана Палибрка - Милош Јовковић, Шћепановић, Перовић, Крсто
Бобот који се јавља и за адвоката Горана Петронијевића.

• Затим, од оптужених су ту Момић, Мишић, Поповић, Сокић,
Богићевић, Кастратовић, Брновић, Миладиновић, Корићанин Видоје и
Вељко, Цветковић, Николић Милојко и Обрадовић Зоран.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да констатујемо овако да смо у међувремену је почео
да се примењује и ступио на снагу и почео да се примењује нови Законик о
кривичном поступку. У том смислу, а сходно члану 73 став 2 послали смо
позив Корићанин Вељку, Обрадовић Зорану и Корићанин Видоју да је
потребно да ангажују другог браниоца, јер њихов бранилац Перовић не
испуњава услове за одбрану оптужених пред овим судом, јер према
обавештењу и спуску који се налази овде у суду он је уписан у Адвокатску
комору 2008. године. Ја мислим да је јун или април, не памтим тачно, нисмо
добили никакво обавештење од њих. Осим тога, у овом поступку ангажована
је канцеларија Боривоја Боровића из које долази Огњен Радић, који је у
Адвокатску комору уписан према обавештењу које смо добили из коморе
14.04.2008. године, дакле, пре видите и сами непуних 4 године, затим Милош
Мршовић који долази по заменичком пуномоћју из адвокатске канцеларије
Огњановић који је уписан у Адвокатску комору 01.03.2007. године и то је то
што смо за сада добили и списак који имамо. Ја не знам, долазила је и Весна
Голубовић из исте канцеларије Боривоја Боровића, која је уписана у
Адвокатску комору 07.10.2010. године. Осим тога, за колегу који долази
данас из канцеларије Драгана Палибрка, ја не знам тачно и немам податке,
нисам једноставно знала да ћете Ви доћи, нисам то проверавала, не знам када
сте уписани, не желим сада уопште да Вас прозивам и да долазимо у
ситуацију да расправљамо о томе, па сходно обавештењу које су добили о
томе да нови закон предвиђа способност да се буде бранилац и то везују за
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одређено искуство и време уписа у Адвокатску комору ја позивам сада сада
Видоја Корићанина, Вељка Корићанина, Обрадовић Зорана да видим да ли сте
ви ангажовали у међувремену другог браниоца? Да ли ћете ангажовати другог
браниоца? Оптужени да ли можете молим вас да изађете један по један и да
кажете шта је, добили сте обавештење од суда и нисте ништа одговорили?
Изволите.
ОПТ. ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Добар дан. Нисмо никакво обавештење
добили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте добили обавештење?
ОПТ. ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Сад смо тек чули први пут да, нисмо упућени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одмах ћемо сада да Вам дамо. Ја Вам сада
кажем дакле, да адвокат кога сте Ви ангажовали према закону новом који се
примењује сада од 15. јануара нема довољно стажа да Вас брани у овом
поступку. Једноставно не може по закону да поступа пред овим судом. Значи,
да ли ћете ангажовати новог браниоца, да ли имате средстава, да ли желите да
Вам суд постави по службеној дужности, свакако то ако можете данас, ако не
можете?
ОПТ. ВИДОЈЕ КОРИЋАНИН: Ако једном ћемо да видим, сад тренутно
немамо средстава за новог адвоката, а ако будемо у међувремену
обавестићемо Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате рок од 3 дана да ме обавестите да ли ћете
да ангажујете новог браниоца, ко је то или да тражите да Вам суд постави по
службеној дужности да бисмо ми имали времена да, односно председник да
Вам неког другог постави.
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За овим оптужени Видоје Корићанин наводи да обавештење суда није
добио, да за сада за новог адвоката нема пара, али да ће обавестити суд па му
СЕ НАЛАЖЕ да у року од 3 дана обавести суд да ли је ангажовао новог
браниоца и кога или тражи да му суд постави браниоца по службеној
дужности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, вратите се на место. Изволите оптужени
Вељко Корићанин.
ОПТ. ВЕЉКО КОРИЋАНИН: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
ОПТ. ВЕЉКО КОРИЋАНИН: Добар дан. Ја бих остао исто што је и буразер
изнео, значи исти став.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оптужени Вељко, да ли сте Ви примили
обавештење?
ОПТ. ВЕЉКО КОРИЋАНИН: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Оптужени Вељко Корићанин наводи да ни он није примио обавештење,
да ће.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да покушате или нећете?
ОПТ. ВЕЉКО КОРИЋАНИН: Па покушаћемо исто као и буразер.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Покушати да ангажује адвоката, па му СЕ НАЛАЖЕ да у року од 3 дана
обавести суд да ли је ангажовао новог браниоца и кога или тражи да му суд
постави браниоца по службеној дужности.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, имате 3 дана да нас обавестите, тамо негде до
понедељка ко је то или пак тражите да Вам суд постави по службеној
дужности адвоката и изволите још Обрадовић Зоран? Изволите?
ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Ја сам добио обавештење, али покушаћу у року
од 3 дана да Вас обавестим шта ћу да радим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте примили обавештење?
ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Па прекјуче сам добио обавештење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прекјуче? Добро.
Оптужени Обрадовић Зоран наводи да је примио обавештење суда и
тражи рок да обавести суд о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете Ви да ангажујете неког или ћете?
ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Па не знам, мораћу да се консултујем са мојим
досадашњем браниоцем да видим шта даље како да, имам рок од 3 дана и ја ћу
Вас писмено обавестити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
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Да обавести суд да ли ће ангажовати браниоца или тражи да му се неко
постави за браниоца по службеној дужности, па му СЕ НАЛАЖЕ да у року од
3 дана обавести суд да ли је ангажовао новог браниоца или жели да му се
постави бранилац по службеној дужности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се молим Вас на место. И што се тиче
канцеларије, значи Огњановић и Боровић, ја не знам да ли Ви долазите са
заменичким пуномоћјем или на који начин, али свакако то је то.
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Судија, ја се извињавам, ево свакако предајем сад
заменичко пуномоћје адвоката Боривоја Боровића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али заменичко пуномоћје, значи 5 година је 5
година, да ли Ви долазите као заменик?
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Али господин Мирослав Ђорђевић има више од 5
година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви да дате заменичко пуномоћје?
АДВ. ОГЊЕН РАДИЋ: Боривоја Боровића за њега, јесте свакако, а колега
Ивица Вуковић би приступио свакако данас у току дана, тако да сам ја то што
сам присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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За овим бранилац адвокат Огњен Радић - бранилац оптуженог Момића
наводи да је канцеларија Боривоја Боровића дала заменичко пуномоћје
адвокату Мирославу Ђорђевићу да га данас замени на претресу, а да ће у
сваком случају сходно новим законским одредбама на претрес долазити
вероватно Ивица Вуковић.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и то важи и за господина Милоша Мршовића,
то је ту негде 01.03.2007. године, то је то.
АДВ. МИЛОШ МРШОВИЋ: Јесте, без обзира не желим заиста да улазим у
полемику. Ја сам писао 01.03. а правосудни испит сам положио у септембру
2006. године и сматрам да испуњавам услове по закону, али заиста не желим
да улазим у ту врсту полемике. У сваком случају, обзиром да колега
Огњановић данас није присутан иако ја то не могу, али мењаће га колега
Миленко Радивојевић, а ми ћемо у току дана доставити заменичко пуномоћје,
колега Огњановић је за њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
За овим адвокат Мршовић Милош наводи да ће данас адвоката
Драгослава Огњановића мењати адвокат Радивојевић Миленко. Доставиће у
току дана заменичко пуномоћје, а сматра да испуњава услове јер је положио
правосудни испит 2006. године.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. МИЛОШ ЈОВКОВИЋ: Ја бих замолио само суд да данас дозволи да
адвоката Драгана Палибрка мења адвокат Крсто Бобот. Адвокат Палибрк
данас није могао да приступи никако, ја сам дошао чисто да вас обавестим о
томе, а иначе ја такође не испуњавам услове, ја сам уписан 2010. године, тако
да знате само ако дозволите да Крсто мења адвоката Палибрка, а ми ћемо
заменичко пуномоћје доставити у току дана или у току сутрашњег дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
За овим адвокат Крсто Бобот наводи да ће он данас мењати адвоката
Драгана Палибрка, да ће у току дана доставити пуномоћје, а адвокат Јовковић
наводи да он данас није дошао као замена већ само да обавести суд да ће
адвокат Крсто Бобот мењати адвоката Палибрка.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо сада да ли је с тим сагласан, значи Момић
Ранко? Јесте, сагласан је. Затим, Цветковић Звонимир? Јесте. И Николић
Милојко сагласни су. Е, сад овако да видим Крсто Бобот изволите?
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ја бих само хтео да додам да бих апеловао на веће и дао
предлог управо због примене новог закона да веће такође обрати пажњу на
члан 50 тачка 3 новог Законика о кривичном поступку, а који се тиче положаја
пуномоћника оштећених. По мом тумачењу више не постоји могућност да
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пуномоћници оштећених буду лица која нису адвокати. Значи, може бити
адвокат или адвокатски приправник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ово су адвокати.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, сада јесу адвокати на тој страни, али се
дешавало врло често у овом поступку да нису били адвокати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До сада се то није десило.
АДВ. КРСТО БОБОТ: А такође сам хтео да предложим да се затражи од
пуномоћника оштећених да доставе суду податке од својих комора где су
уписани као адвокати, па да онда судско веће на основу тог писменог акта
процени да ли они испуњавају услове за бављење адвокатуром по законима
Републике Србије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е, сада чекајте господин Перовић?
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Што се тиче овог писмена које сте доставили
Обрадовић Зорану он ми је сад доставио, мислим везано за ово и лично сам
покренуо разне иницијативе, тако и пред Основним судом и тренутно
иницијатива за оцену уставности ове одредбе и могу да Вам кажем да је и
Врховни касациони суд стао на нашу страну. Сад кад ће доћи на ред оцена
небитно је везано за овај предмет. С друге стране, приликом овог ЗКП.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сад имате да кажете за овај поступак? Немојте то
што износите у јавности у својим предметима другим, говоримо о овим.
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ђорђевић, председник Коморе Србије је са
правосудним одбором.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу?
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Хоћу да Вам укажем на члан 604.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако можете.
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Значи, где ми лично председник Адвокатске
коморе који ми је доставио списак рекао да законитост радњи предузетих пре
почетка примене овог законика оцењиваће се по одредбама Законика о
кривичном поступку што подразумева и једну од радњи ангажовање
браниоца, тако да они адвокати који су били већ у предмету они остаје у
предмету до краја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је тумачење кога?
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: 604, то је тумачење које је мени председник
Адвокатске коморе Србије рекао у сагласности са Правосудним одбором кад
су радили то и професором радне групе Бељанским. Било је и више округлих
столова на којима сам и ја учествовао и управо је на тај начин тумачено, јер
кад је било питање шта ће бити са предметима где бранимо. А и познато ми је
да тренутно пред овим судом, значи како и Одељење за организовани
криминал тако и Одељење за ратне злочине да постоје одређени предмети,
рецимо ево јуче сам срео колегу Цвијана који има годину дана и да поступа и
да му нико није поставио то питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте ме сад овако.
АДВ. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ви мене разрешите и удаљите ме из суднице или
хоћу да имам решење на основу кога ћу да покренем поступак да штитим
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своја права. Значи, Ви ћете, што се мене тиче, не знам како ће поступити моје
колеге, морате ме разрешити да ја нисам способан да будем бранилац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перовићу, слушајте овако. Нисам у стању
уопште да резимирам, а и сматрам непотребним да резимирам ово што сте Ви
рекли да то уносим у записник. То је прво. Друго, нећемо сада расправљати о
томе која решења доноси суд, значи је тражење и у ком тренутку, у којој фази
поступка. Не знам зашто осећате уопште жељу да овде говорите сада када
Ваше колеге показују добру вољу да данас претрес одржимо, чему служе ови
говори и господин Радивојевић, изволите?
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Председнице, хвала Вам. Само бих
подржао колегу Бобота.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога колегу?
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Колегу Бобота.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Зато што смо, колегинице о томе је
расправљано на почетку овог претреса ако се сећате када смо оспоравали
право пуномоћнику Наташи Кандић и другима осим колеги Мустафи
Радонићи да заступају оштећене. Е, сада смо дошли дотле да мој колега, један,
други, трећи не могу да заступају. Они су правници, положили су правосудни,
имају све што има господин тужилац, што имам ја, што имате Ви, али због
тога што немају 5 година они не могу. Неки социолог, или психолог, ја више
не знам ни шта је жена, може да заступа оштећене. То смо, погледајте почетак
записника то смо на почетку, ја, Горан Петронијевић, Бобот и већина адвоката
заступали да они не могу да заступају оштећене, поготово Наташа Кандић. То
је друга ствар што и јутрос ћете погледати дневник па ћете видети њу,
видећете господина Векарића и њу сваки дан. Господине Радонићи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите господине Радивојевићу, непотребно је.
Угасила сам Вам микрофон.

ВР

Адвокат Радивојевић наводи као и адвокат Крсто Бобот да
пуномоћници оштећених по новом закону могу да буду само адвокати па
поводом ових примедби суд КОНСТАТУЈЕ да се на месту за пуномоћнике
налазе два адвоката и да су и евидентирана двојица пуномоћник Радонићи и
пуномоћник Чукановић који су обојица адвокати за заступање и да су они
данас присутни претресу.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу?
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Хвала судија. Иако се ова тема не дотиче ни мог
клијента, сматрам за своју обавезу да се јавим да кажем управо по овој
ситуацији која се дешава сад у судници. Сматрам да је колега Перовић
потпуно у праву и да има апсолутно право да настави да заступа, односно да
брани свог клијента. На овај начин, оваквим дописом који је упућен колегама,
који су без сумње показали да су способни да бране интересе својих клијената
долазимо у парадоксалну ситуацију, дакле, да смо буквално погазили сва
могућа уставна права, пре свега право на одбрану, а затим и право колеге
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Перовића на бављење адвокатуром. И то су сада неке ствари које су просто
показале сву бесмисленост овог поступка у целини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу, евидентирано је ово што сте
рекли.
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, али ја морам само да скренем пажњу. Дакле,
ово судско веће може и без обзира на ову чињеницу, да настави поступак без
обзира да ли ћемо се ми договорити за замену или не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико данас неко мења, односно ако за данашњи
претрес ови оптужени, ова тројица ангажују неког ја немам ништа против.
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, за данашњи претрес ја ћу да замолим колегу
да се договоримо да можемо да наставимо поступак. Не може, они могу да ме
ангажују људи, није битно сад ко је, али судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али евидентирано је, непотребно је причати о
ономе што је предмет оцене Уставног суда. Управо је колега Перовић
покренуо иницијативу.
АДВ. ДЕЈАН КРСТИЋ: Судија, али управо на цитиране одредбе ЗКП
предвиђа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али нећемо више господине Крстићу, али више
нећемо расправљати о томе. Дакле, ситуација вам је таква. Адвокатска
канцеларија Боривоја Боровића је ангажовала за данас адвоката Ђорђевића.
Овај адвокат Палибрк је ангажовао адвоката Крсту Бобота. Петронијевић није
дошао, ангажовао је Крсту Бобота. Адвокатска канцеларија Огњановић је
такође даће заменичко пуномоћје за адвоката Радивојевића. То је то. Имамо
проблем, данас немамо браниоце за једног и другог Корићанина, значи Видоја
и Вељка и Обрадовић Зорана и то је то. Значи, адвокат Перовић ако не може
да заступа не може ни да да заменичко пуномоћје. Ми једноставно се овде
оценом, тумачењем законских норми, што је већ предмет оцене Уставног суда
што је адвокат Перовић покренуо још тамо у септембру, октобру или
новембру месецу, не памтим, и све ове говоре које сте Ви сада рекли одржао и
написао и јавно изнео, не можемо се бавити тиме. Значи, сада је питање
имамо ли процесних услова или немамо? Изволите.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Судија, ја немам намеру стварно да држим говоре, али
мислим да веће није сасвим разумело мој процесни предлог. До сада није био
проблем да се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумела сам, сачекајте да завршимо ово, сачекајте да
завршимо ово. Ви седите сада, немојте ништа причати.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ви сте констатовали да седе адвокати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукановића знам када се уписао, значи он је рекао
прошли пут кад је био.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Није проблем колега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, сада ћу ово да проверим друго.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Проблем је колега Мустафа Радонићи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али седите господине Бобот.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Дозволите ми да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али немојте, већ сте рекли.
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АДВ. КРСТО БОБОТ: Нисам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се провери да ли има право да заступа овде, то сте
већ рекли, где је уписани да ли има прво да заступа овде и то сте рекли и ја то
не могу сада да извучем не знам одакле господине Бобот, него морам да
направим паузу да бих то проверила. Чекајте да видимо да ли ћемо Вам
удовољити предлогу, не можете понављати десет пута док не сачекате, седите
молим Вас.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Добро, не дозвољавате ми да додатно образложим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте додатно да образлажете, довољно је Ваше
образложењу. Господине Мршовићу, не можете се јављати већу кад више
немате право да браните оптужене пред овим судом. Дакле, господине
Ђорђевићу, изволите Ви?
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, не желим да Вам одузимам време.
Предухитрио ме је Крсто Бобот са предлогом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да понављате.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само хоћу да допуним везано за Наташу
Кандић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте за Наташу Кандић, она није ту, нећемо
уопште разговарати.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Али је пуномоћник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то пуномоћје стоји у списима, али оно више не
важи по новом закону. Седите, нећемо се бавити тиме.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: И оно што стоји у списима, а нема законску
важност треба некако да се реши, неком одлуком. То је предлог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо никако да решимо. Предлог да решимо
одлуком то што стоји пуномоћје.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Оно што стоји у списима а нема никакву
правну важност мора некако да буде решено, значи то пуномоћје не може да
егзистира у списима зато што по новом закону не може да буде пуномоћник,
значи мора неком одлуком да то решите (писменом, усменом) не знам ни ја
како ћете, али то морате да решите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваш предлог. Не можете се обратити
суду. Господине Радивојевићу?
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Мој сарадник Мршовић има нешто да Вам
каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако господо.
АДВ. МИЛЕНКО РАДИВОЈЕВИЋ: Имам право на то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док проверимо за адвоката пуномоћнике и да чујемо
шта оптужени Сокић Абдулах да каже.
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Добар дан. Ја стварно више не знам шта би требао
да направим да бих ишао на снимање стомака. Да ли би то требало да
прогутам неку кашику или пар жилета, или ја не знам шта бих? Докле ово
води? Већ 2 месеца чекам снимање стомака.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које снимање, стомака?
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ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Два месеца и био сам скоро код докторице, каже
«чекај на ред». А колико дуго? Значи, требам чекати на ред. Ево био је скоро
случај, морам то да споменем, није један него два, сад задњи пут умро је један
Шиптар, вероватно што је имао добру здравствену негу, па је умро један исто
негде летос, био са мном у соби. Ја не знам зашто је он умро, био је здрав
човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Сокићу, шта је суштина тога што Ви
кажете?
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Нису хтели да га лече, а мене поготово овде неке,
поготово, знам хиљаду посто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Разумела сам да Ви желите да идете на
снимање стомака.
ОПТ. АБДУЛАХ СОКИЋ: Није то у реду уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, тако. Значи, направићемо сада паузу да проверимо
овде пуномоћје, односно где је уписан господин Радонићи и да видимo да ли
су се нешто договорили ови оптужени Корићанин и Обрадовић.
Дакле, за овим суд ОДРЕЂУЈЕ паузу у трајању од 10 минута.
Да КОНСТАТУЈЕМО да је настављено у 10:44 сати након паузе.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У међувремену овако, оптужени Корићанин један и
други и Обрадовић Зоран. Наставиће да остане ту колега Перовић пошто је он
изабрани бранилац, председник је поставио Вучића Шћепановића као колегу
који има дужи стаж. Добићете сада решења, једноставно нису стигла, донеће
нам овде док је почео претрес, тако да на тај начин ћемо некако да
премостимо ово. Изабрани браниоци ће остати, ја вас молим из адвокатских
кацеларија где су ангажоване адвокатске канцеларије да се не шаљу замене,
дакле Мршовић је ту од 01. марта колико сам ја видела, код вас да то буде
колега који има, док је господин Перовић који је изабрани бранилац њега
ћемо да оставимо овде као браниоца и поставићемо браниоца, односно
председник је поставио Вучића Шћепановића, добићемо то решење за сву
тројицу, као колегу који има дужи стаж. То је неко мишљење које сам ја сада
успела да добијем у разговору са Апелационим судом, нећемо дирати
изабраног браниоца и нећемо га удаљавати. То је једино, али наравно не
можемо да се правимо да не знамо. Што се тиче колеге Радоњићија, морам
Вас да питам где сте уписани јер ми податке из Адвокатске коморе овде
Србије нисмо добили, односно они кажу да Вас ту на списку нема.
АДВ. МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Па подаци о мом упису у комори су у
Адвокатској комори Косова у Приштини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Адвокатској комори Косова, само ми кажите датум?
АДВ. МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Ја сам уписан 09. априла 1976. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. МУСТАФА РАДОЊИЋИ: И од тада до сада сам адвокат.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сада то је то, нисам могла овде да добијем
податке нити, ја сам и претпоставила да је то.
АДВ. МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Ја ако хоћете имам овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам и претпоставила да је то доле на Косову.
АДВ. МУСТАФА РАДОЊИЋИ: Имам овде ову карту, адвокатску карту где
пише да је мој број 64, а да је 1976. година уписана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

30

За овим адвокат Мустафа Радоњићи предаје суду на увид
легитимацију са датумом уписа 1976. године, број 64 као доказ да је он
уписан 1976. године у Адвокатској комори Косова.
Односно констатујем да сада ту није записничар.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле сачекаћемо мало да видимо да дође записничар,
ово је констатовано овако путем аудио снимања. Ја Вам враћам ову
легитимацију. Немојте молим Вас сада да дође записничар бесмислено је
разговарати без тога. Господине Перовићу као изабрани бранилац мени
сугерише колега Поповић да му је вероватно преносио господин Бобот или Ви
не знам, да Ви нешто нисте разумели, значи ја вам кажем нећемо Вас
удаљавати ништа, не констатујемо да Ви немате пет година. Ви сте изабрани
бранилац, они су рекли можда хоћемо можда нећемо ми нисмо знали, остајте
ту нормално учествујете опреза ради постављамо, председник је постави
Вучића Шћепановића који брани оптуженог Брновића као колегу који има 10
година, то је нешто што је успела да искристалише Апелација и то само један
део и што сам ја сада успела да у паузи сазнам. То је за изабране браниоце
који немају још увек пет година, тако да остајете Ви овде што се мене тиче до
краја поступка, ето то је то. Што се тиче адвокатских канцеларија где су
ангажовани адвокати који имају тај неки дужи стаж, онда они морају да
поштују те законске одредбе кога ће да шаљу на замену, то је ствар рада у тој
организација рада у тој канцеларији. Овде није ангажован ни господин
Мршовић коме би исто на тај начин решили, нити господин Радић већ су
ангажовани ти њихови руководиоци канцеларија, Ви имате заједничко
пуномоћје и Ви имате заједничкко пуномоћје, Ви нисте по заменичком
поуномоћју. Добро, то онда морам да проверим, ако је тако онда у сваком
случају Ви сте већ имате овде колегу Ђорђевића који вама помаже и Ви
колегу Радивојевића и на тај начин ћемо то решити. Ја нисам сигурна заиста
да ли је то нешто што то је сада што они кажу ушао је закон да видимо како ће
да изгледа, можемо сви да мислимо овако или онако, што се мене тиче ово је
неко решење да ми кренемо да радимо и да завршимо претрес. Јесу ли стигла
та решења? Добро. Значи стигла је у међувремену и Наташа. Господин Крсто
Бобот и господин Ђорђевић су се јавили, ми смо само унели, само унесите у
записник да је предао адвокатску легитимацију адвокат Мустафа Радоњићи из
које произилази да је уписан 1976. године и да је уписан у Адвокатску комору
Косова у Приштини. И сада господин Ђорђевић је хтео шта да каже?
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па очигледно исте ствари колико сам видео,
знате како ово је веома процесно важно, само адвокати који су уписани у
Адвокатској комори Србије могу да поступају пред судовима у Србији и
Адвокатско коморе које имају реципроцитет, ништа друго. Адвокати који
нису уписани у Адвокатску комору Србије немају право без обзира да ли су
због неког другог разлога престали да обављају адвокатуру или се налазе у
неком другом свом или било каквом удружењу које није регистровано у
Адвокатској комори Србије, са дужним поштовањем колега Мустафа, али он
не може бити адвокат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адвокатска комора Косова није члан Адвокатске
коморе Србије, то Ви мени кажете?
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Није члан Адвокатске коморе Србије, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Добро, за сада ћемо на исти начин да решимо
овај проблем, ту је господин Чукановић који је уписан у Адвокатску комору
Србије и остају њих двојица овде, како смо решили са господином Перовићем
на исти начин Радићем и Мршовићем, решавамо и ситуацију за господина
Радоњићија и Чукановића. Имате још нешто да кажете или да наставимо?
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ако дозволите у вези са тим значи, ја наравно нећу
нити ја имам било шта лично против колеге Радоњићија, нити ћу да
одуговлачим овај поступак, али само да се у наставку провери да ли је
Адвокатска комора Косова или Косова и Метохије, не знам како, у којој је
уписан колега Радоњићи да ли је то Адвокатска комора која је у саставу
Адвокатске коморе Србије, ако је колега Радоњићи адвокат из Србије као што
каже колега Ђорђевић он има пуно право или ако је адвокат страни под
условом реципроцитета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Бобот, значи за сада смо то решили.
АДВ. КРСТО БОБОТ: Ако ништа од тога није, онда нека то господин Борко
Стефановић решава неки договор како ће се тај проблем разрешити јер
проблем постоји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данашњи претрес смо то решили и то је тако,
немојте господине више Радивојевићу на том истом, не, не можете више
држати на тај начин говоре, ми ћемо сада да наставимо, а претходно ћемо
уручити је ли тако решење. Дајте ми то решење, тако уручићемо решење да је
Вучић Шћепановић постављен за Видоја Корићанина, за Обрадовић Зорана и
за Корићанин Вељка и то је то, изволите уручите им. Обрадовићу кажите,
шта? Можете да изађете, ајде изволите.
ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Ја сам разумео ово да до даљњег господин
Перовић може да буде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, да смо поставили опреза ради господина
Шћепановића.
ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Али сам ипак хтео да би за надаље и убудуће
мислим ако буде дошло до промена да нећу прихватити ни једног другог
браниоца осим њега, зато што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад Вам је постављен бранилац Вучић Шћепановић,
дајте му то решење. Ајде вратите се на место. Зато сам Вам и поставила овог.
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ОПТ. ЗОРАН ОБРАДОВИЋ: Добро, само сам реко да не пристајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма вратите се на место Обрадовићу.
Дакле да констатујемо да је претходно из суднице током извођења
доказа испитивања сведока Рашковић Зорана удаљен Поповић Срећко,

30

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изведите оптуженог Поповић Срећка јер је он удаљен
за време испитивања овог сведока. Изволите, изађите оптужени Поповићу.
Доведите молим вас сведока Рашковић Зорана.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се претрес настави

08

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

Да и даље у поступку оптужене Видоја и Вељка Корићанина,
Обрадовић Зорана може да брани адв.Перовић Небојша а да је председник
суда поставио адв.Шћепановића Вучића за браниоца овим оптуженима па се
оптуженима уручује решење, а Обрадовић Зоран враћа и неће да прими
решење па је обавештен на овај начин усмено о томе ко му је постављен и за
браниоца по службеној дужности јер изабрани бранилац не испуњава законом
предвиђене услове и способност да буде бранилац.

ВР

Пред судом је сведок РАШКОВИЋ ЗОРАН
па се наставља његово испитивање

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Рашковићу добар дан. Мало сте чекали да
данас почнемо, да ли можете да стојите, хоћете да седите? Ако се будете
уморили сугеришите.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Добар дан поштовани суде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Председавајућа. Ако бисте ми дозволили
молим Вас пре почетка наставка сведочења да кажем нешто, да дам неку
изјаву везано за мене зато што сам, револтиран сам, љут сам, узнемирен сам,
баш сам узнемирен и не осећам се онако сигурно. Ако ми дозволите да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се десило, ја имам нека обавештења писмена,
видимо и штампу?
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СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Поштовани суде желим да вам се обратим у
светлу најновијих и неких старих негативних околности везаних за мене као
кључног сведока у делу ратних злочина на Космету. Само мали увод. И ако
сам рекао да се нећу бавити демантима, на суђењу 28.12.2011. у овој судници
Синиша Мишић је рекао да сам силовао ћерку Исе Баљаја, месара из Пећи.
Оно што ја желим да кажем је да је тачно да је та, то дете силовано, имам
посредна сазнања о том догађају и истина је да је једно четворо, петоро деце
тог месара, и да су им бацане бомбе у крило касније, које су их растурале и
тако даље. Постоји сведок, очевидац тог догађаја који се детаљно изјаснио у
полицији о свему томе. Међутим њега је страх да изађе пред судом под свим
могућим заштитама он се плаши да изађе пред суд. Сад иде оно кључно зашто
сам ја мало узнемирен, зашто се сведоци плаше. Овде на суђењу, ви сте били
сведоци Ранко Момић ми је рекао оде глава, или је рекао себи, небитно, што је
пропратио онако зналачки испод гркљана прстом, затим Синиша Мишић је
рекао неће се прљати руке с тобом, метак, кратко, ОК, ја чим сам пристао да
дођем овде да сведочим, чим сам скинуо мере заштите ја сам био спреман на
такве претње. Ја се не плашим «Шакала», али сада, сада мене забрињавају
неки други, непосредно након сведочења овде у судници мени се из полиције
госпођо судија од високог функционера полиције преноси добронамерна
порука, па ми се каже то је јако добронамерно и да схватим то као
добронамерно, да је лепо што сам ја храбар и што ме неко храбри, али да су
ето и шиптари вршили злочине, али они своје сведоке ликвидирају те да се не
надам да ће и мене неко да тапше по рамену, ОК. Мом оцу. Шта сам очекивао
није битно. Мом оцу госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сада добацио док Ви то излажете «шта си
очекивао»?
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Синиша Мишић је добацио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? значи Синиша Мишић је добацио. Него ко је
добацио. Ево мени колега члан већа каже да је то Синиша Мишић.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Морам да вам кажем да се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле немојте галамити господо да чујемо, ради се о
озбиљним стварима, ајте молим Вас смирите се. Ајте умирите се оптужени
Мишићу да Вас не удаљавам.
За овим суд опомиње оптуженог Мишић Синишу да не виче из дела у
коме се налазе оптужени и да не виче на председника већа.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово Вам је опомена оптужени Мишићу, па ћу морати
и Вас да удаљавам, то је следећа мера. Изволите.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Зове ми се фамилија, зове ми се отац и мајка,
прети им се да ће их поклат, убит, шта ја знам шта им се прети, у ствари
постоје ти записници. Уместо било какве истраге шта знам, да се открије
починилац или шта већ ради полиција, моме оцу се накнадно шаље полиција,
дакле мој отац за разлику од ту неких непроверених гласина, истина је да није
под заштитом и да живи у избегличком смештају где је живео сво ово време.
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Упада му милиција у стан без налога, без изјаве, претреса му цео стан значи,
траже оружје, каже дошли да траже оружје. Они су јако узнемирени, а мене
што узнемирују у вези тога јесте да их нико из Јединице за заштиту после
тога, нити из тужилаштва, није ни обишао, није ништа ни питао, ето како су,
шта су. Даље, мени се као сведоку непосредно пред рочиште из полицијске
управе зове се, маше ми се са неком оптужбом за кривично дело разбојништва
пре деценију, кад сам ја био у затвору госпођо судија, на моје инсистирање
полицијске управе кажи ми име о том, представи се, кажи ко си, дај ми изјаву,
он одбија да се представи, одбија да даје изјаву и овоме је био присутан мајор
Којић, он ме је обезбеђивао на том путу. Даље, мимо сваког Закона и
Правилника о извршењу кривичних санкција у време кад сам због суда
доведен овде, због потребе суда, упада ми се у затворску ћелију, забрањен је
претрес по закону без осуђеног лица, ја у тој ћелији мојој где боравим опет
мимо Закона, две ипо године, имам своје белешке, нека своја документа,
тражим изјаву на те околности, одбија да се да изјава да је уопште вршен
претрес. Даље, и ово ме је јако узнемирило нарочито почетком прошле
недеље, постоји неки специјалан објекат Јединице за заштиту, кад су ме
спровели тамо исти смо затекли проваљен, дакле неко је био у тај сигурни
простор од Ј единице, неко је био ту, шетао, дао ми, ја тако тумачим дао ми до
знања да зна где сам и да ни ту рецимо нисам заштићен. На моје параноично
инсистирање, мичите ме ту, нећу ту да будем, нећу уопште ту да, одбијен сам,
те стога ја одбијам уопште да ме било ко изведе из ћелије, ма за чије и ма за
које потребе да идем на таква места. Дакле, поштована председавајућа судијо
мени се све ово дешава непосредно пре и после рочишта овде пред овим
судом. Оно што желим да кажем да ми то нису урадили «Шакали», дакле мени
се све ово дешава не од «Шакала», већ по мени од неких много горих људи
који су у стању да прекрију, да зауставе ово суђење. Надаље, лично што мене
узменирује а имам право то да помислим, након спомињања одређених имена
овде од стране Поповића и Момића, ако се буде ишло даље са суђењима, ја ћу
да будем спреман да откријем, да се осврнем и на неку политичку позадину, ја
сам једини човек који је био са Мртвим сво време и једини који је био и после
рата с њим. Конкретно мислим на људе, на имена, то су пар имена људи који
су пунили Србију са хладњачама пуним лешева деце, жена, цивила и тако
даље. Шта ће онда бити ако је сад оволико мени закувано? И тачно је да
тужилаштво за мена каже да сам храбар, патриота, ја знам да сам храбар али
нисам ја ничија, нисам будала бре. Зато желим да знам ја лично, да ли је
систем, пошто се ради о мени, да ли је систем у држави Србији за
цивилизованост, неку владавину права или ће се и даље зарад не знам ја чијих
и каквих интереса, ја нисам ни политичар нити ме занима, штитити оваква
зверства и оваква група људи који су то радили у име Србије, уколико се
сматра госпођо судија да друштво није спремно за оваква сведочења нек ми се
то јасно каже како би се ја мануо ћорава посла, да не трпим ово. И сад можда
се овде вама свима учини да су ово тешке неке мисли, да филозофира један
робијаш, ОК, нек свако мисли шта хоће, мене то није брига, али ја, ја сам
Србин и српског рода, нисам неко са хималајским коефицијентом
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интелигенције, ја сам неко ко има став, ја сам непослушан, не играм по
ничијем диктату, ја сам неко ко има иницијативу бре, храброст да за свој став
изађе овде ако треба да гине има и да погине. Ево господе из тужилаштва, ја
за сведочење ништа нисам тражио, никакву комбинацију, никакву
бенефицију, никакве трговине немам, једино што сам добио. Шта сам добио
господине Станковићу, да ли се сећате? Шест кутија цигарета марке
«давидов» што је небитно. Дакле, ја сам овде изишо из идеала, ја не издајем
Србију, напротив ја сам дошао овде из неког свог идеала, браним бре све оне
три часне српске армије које су ратовале до капитулације поштено пре. На
крају крајева и спрски народ, нису сви Срби пунили хладњаче нити вршили то
што је вршено. Тачно се знају имена ко је то радио, ја знам, и ја одавде
поручујем могу да ми прете, могу свакакав утицај да раде на мене ја их се
више не плашим. Могу они мене да убију, али не могу истину зато што сам ја
све своје фино, сећања записао, документовао, заштитио али ипак госпођо
судија не бих желео, молим Вас ово ме испратите, не бих желео да завршим
ко прошли заштићени сведок са колцем у чмару у Београду покрај ауто пута
без главе, или да попут остала два сведока из ратних злочина Бојан Златковић
и Слободан Милојевић главом без обзира напуштам Јединицу за заштиту,
значи званичну државну заштиту, ја то не желим да радим. Е сад, нешто
лично, не знам колико Ви имате утицаја ту, имао сам јако коректно
обезбеђење приликом спровода од официра из САЈ-а, они су ми сада
замењени са неким полицајцем који ме назива смрадом, који отворено каже
гадиш ми се и уноси ми се у лице, и не бих да вређам те људе из Јединице за
заштиту они су стварно и коректни и тако даље, али како они кажу они раде
свој посао по наређењу, ја ово не по наређењу већ по убеђењу желим да кажем
и захваљујем. И само за крај, сад се позивам на изјаву председника суда, не
знам шта је сад у функцији, нашо сам то, господине Синише Важића, иначе
лично га познајем, имао сам прилику да га упознам, он је рекао овако-да су
данас ратна сведочења на нивоу крађе у пиљари и да се мора нешто радит по
том питању, увођење судског канала или било шта. Мој отац, госпођо судија,
и тридесет кућа фамилије Рашковић од којих су ми пет стричева вратили се у
Метохију сада, желе да знају шта ја то причам, ја би стварно волео да ако је
икако могуће да све што сам рекао некако да буде јавно јер зар не би било
фер, ово је моје мишљење, моја глава, ако смо слушали Слободана
Милошевића, Ратка Младића, др.Дабића, војводу Шешеља, дај неко, барем ми
млађе генерације, дај да се чује шта то тамо неки Сердар има да каже, јер ја
сам са 18 година упао у те ратове и био с тим и таквим људима доле, ја знам о
чему причам бре. Јер и ово морам да се, непојмљиво ми је да адвокат
робијашице са наруквицом излази у медије и протествује одакле уопште и оно
мало пажње што је било у медијима о овом случају и ја се запита како све то,
зар није на крају увек јавност та која ће да пресуди. Барем у мом случају ја
желим да буде.
Поштована госпођо судија хвала што сте ме саслушали овако, ја сад
имам за Вас да Вам доставим две фасцикле, ја сам то вредно скупљао,
паметно, задњих две ипо године. Дакле у првој фасцикли налази се оверена,
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потписана и валидна од институција документација која Вам уназад две ипо
године недвосмислено и јасно показује какви су утицаји вршени на мене,
покушај деградирања, ту имате физичке нападе као заштићеног сведока,
имате вербалне претње, имате копање рупе у зиду у затвору, пола метра, не
чујете, замислите да не чује командир, где ми се неки намештени поремећени
робијаш сече жилетом да ми покаже како се то завршава. Дакле и то све у
периоду кад сам проглашен за заштићеног а нико из Јединице ме шест месеци
није обишао, то је прва фасцикла. Е ова друга, не питајте ме како, али успео
сам, овде је моја валидна имеил преписка са неким европским званичницима,
ја сам се изненадио али рецимо господин Дик Марти он је специјални
известилац Савета Европе, он је нашао за сходно да ми одговори. Овде имате
и са ОЕБС-ом и са, њима сам се обраћао, Жан Пол Гардето који је био пре два
месеца овде у Београду, регионална нека скупштина била у Србији, у
Скупштини Србије, тражио да ме види, био је одбијен. И имате
фотодокументацију мог двогодишњег боравка у подрумској самици где сам
само прошле године трпио три изливања фекалија до колена. Знате крену
говна да се пењу, то је подрум, и сад ја зовем командира, командир иде да
обавести надзорника, надзорник иде зове заповедника, заповедник управника,
управник Вукчевића, Вукчевић Перовића за Јединицу, и ја тако седим значи
три пута и на крају добије кофу да то почистим. По мом неком, ја сам
робијаш, ја сам десет година на робији, пет година сам у самици. По мом
неком искуству кад се много гурају прљаве ствари под кревет тад бре цела
кућа смрди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте ми то.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ја бих Вас замолио ако је икако могуће, и
пошто сам узнемирен, и хвала Вам што сте ми дозволили ово да кажем, да ми
дате неку паузу док видите увид у документа, да се ја смирим. Ја сам на
жалост био фокусиран на ово што се мени дешава као кључном сведоку
заштићеном а не на оно нашта сам требао да будем фокусиран, на суочавање
са људима које сам изашао да гледам у очи. То су тродупли притисци, а Вама
хвала, хвала госпођо судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово ћемо да унесемо.
Констатује се да пре давања исказа сведок Рашковић Зоран наводи да су
његова продица, родитељи и он имали претње. Да је почев од тога када је у
овом поступку постао заштићени сведок имао разне непријатности а да је
посебно од претходног претреса када је споменуо друга имена која указују и
на евентулану политичку умешаност неких људи који су и дан данас на
одговорним позицијама претрпео доста непријатности, више претњи као и
његова породица.
Све то на начин евидентиран аудио техником.
Указује на незадовољство што је у јавности мало пропраћено ово
суђење, указује на недостатке система за заштиту сведока у поступцима за
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овако тешка кривична дела, предаје суду две фасцикле као и изјаву са
поднасловом «Зашто се сведоци плаше» и посебно инсистира на томе да ови
овде оптужени ништа од онога што му се догодило нису могли да ураде, већ
да опасност прети од других људи који су сада у позицији да науде њему и
његовој породици.
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Председник већа обавештава сведока да је претходно пре два, три дана
добила и кратку писмену информацију од Тужиоца за ратне злочине који је
упознат са овим претњама.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, као што и сами чујете, ја сам добила ту једну
краћу информацију о претњи о којој сте говорили, о томе «неће нико, како
беше, шта се дешава са албанским сведоцима, не очекујеш ваљда» и тако
даље, то како сте почели, ту информацију смо од тужиоца добили. Ово све
овако као информацију сада потпунију смо добили, овај и ја хоћу ту урадити
оно што ми закон и савест налажу.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Хвала, госпођо судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно што Вама могу да кажем, немојте да се плашите,
једноставно је неподношљиво живети ако се плашиш. Реците ми, хоћете ли
паузу или хоћете да наставимо? Имали смо процесне проблеме, нов је Закон
ступио.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Мени треба, ја стварно сам мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако хоћете да направимо паузу, направићемо, ако
хоћете да се одморите до сутра, можемо и до сутра да се одморимо.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ево молим Вас, ако није проблем, ја нећу,
никада нисам рекао ни паузу без Ви како кажете, не желим да уцењујем суд,
не желим никакво, како Ви кажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није уцена, ја Вас питам да ли сте Ви способни данас?
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али ако постоји та могућност.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да настављамо након неке паузе или хоћете да
наставимо сутра, ми имамо за ово предвиђена три дана, ми ћемо се
договорити касније онда коме колико времена треба за испитивање.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Ако може то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете до сутра?
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Али, да, али да не будем безобразан, много
би ми значило ако бих могао сутра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
За овим сведок наводи да је јако узнемирен и да би му доста
значило да када је суд упознао са овим претњама, се суђење настави
сутра, пошто је већ резервисано три дана и да данас након овога што је
изнео суду, не мора да наставља са претресом.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, удовољићемо том Вашем захтеву, наставићемо
сутра, тако да, господо, данас смо на све ове ствари изгубили време, да
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наставимо сутра у истој овој судници, у 9,30 часова. Замолићемо сада сведока
да изађе, Ви изађете, отпратите молим Вас сведока.
СВЕДОК ЗОРАН РАШКОВИЋ: Хвала Вам што сте ми дозволили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одморите се до сутра. Господо, изволите.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Имам једно питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Износим, овај, молбу Мишић Синише. Он је
добио од своје ванбрачне супруге наочаре, али каже, неодговарајуће наочаре,
минус један, пошто је, овај, пошто је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада чекајте, овако, да видимо колико ће времена
бити потребно за ово суђење, питам Вас због тога што смо рекли да ћемо у
петак можда да радимо, можда не. Остао је Сокић Абдулах, да постави питање
неко сведоку и од оптужених евентуално ко се јави. Јавили су се браћа
Корићанин за сведока, је ли, за питања? Немојте онда говорити ништа, то
ћемо сутра. И колико ће још бити времена потребно за испитивање сведока за
ове оптужене који су остали? Не зна нико, добро, онда ћемо видети сутра.
Шта сте Ви оптужени Мишићу хтели да кажете?
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Хтео сам да кажем, зашто сваки пут када неко
добаци овако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, седите, оптужени Мишићу, чујем да увек
неко сумња на Вас.
ОПТ. СИНИША МИШИЋ: Да, сваки пут када се неко обрати, опомена
Мишићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, видећемо се сутра.

ВР

За овим суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се претрес настави сутра
-26.01.2012. године у 9,30 часова, у судници број 2.

Сви су обавештени о томе.
Довршено у 11 часова и 17 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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