К-По 2 бр.4/2015

Транскрипт аудио записа са главног претреса
од 02.07.2015. 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 члан 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.
Веће суди у саставу судије Владимира Дуруза, као председника већа и судија
Винке Бераха Никићевић и Вере Вукотић, као чланова већа.
Констатује се да су на претрес приступили:

Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић;

З

Оптужени Топлица Миладиновић, Поповић Срећко, Кастратовић Славиша,
Богићевић Бобан, Брновић Радослав, Корићанин Вељко, Сокић Абдулах, Николић
Милојко, Мишић Синиша, Булатовић Дејан, Крстовић Владан...

ВР

Адв. Ненад Петрушић: Председниче већа, по сазнању које имам, а добио сам га
од Крстовић Владана он је данас отишао односно имао је заказану операцију, озбиљнији
хируршки захват тако да...
Председник већа: Ајте да прво констатујем ко је ту, па ко није ту, па ћете ми то
рећи. У реду.
Дакле Булатовић Дејан је ту, Павловић Лазар ту, Ивановић Милан присутан.

Добро.

Ко је ту за оштећене?
Адв. Никола Чукановић: Адвокат Никола Чукановић.
Председник већа: Никола Чукановић, добро.

Бранилац оптуженог Миладиновић Топлице, адвокат Горан Петронијевић ту.
Бранилац оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић присутан. Бранилац
оптуженог Кастратовић Славише, адвокат Стругар Боривоје. Бранилац оптуженог

2
Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот. За оптуженог Брновић Радослава, адвокат
Небојша Перовић. За оптуженог Корићанин Вељка, адвокат такође Перовић Небојша. За
оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић ту. За оптуженог Николић Милојка,
адвокат Драган Палибрк ту. За оптуженог Мишић Синишу, адвокат Мирослав
Ђорђевић, ту сте, добро. За оптуженог Дејана Булатовића, адвокат Зоран Брадић. За
оптуженог Крстовић Владана, адвокат Ненад Петрушић ту. За оптуженог Павловић
Лазара, такође адвокат Ненад Петрушић и за Ивановић Милана, бранилац адвокат
Небојша Перовић. Добро.
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Дакле ко беше није приступио? Није приступио окривљени Крстовић Владан за
кога његов бранилац обавештава суд да је данас имао заказану операцију...

Адв. Ненад Петрушић: Имао је заказану операцију, ја не знам колико ће то
потрајати али чим пре будем у прилици ја ћу вам доставити доказ о томе да се он данас
јавио, ја мислим да се ради о хируршком центру Дедиње, Кардиоваскуларном центру
Дедиње, те вас обавештавам и кажем вам да ћу вам доставити документацију о томе
што ћу у сваком случају тад моћи рећи колико ће потрајати његов опоравак али мислим
да не краће од месец дана сигурно.
Председник већа: Добро. А јел` знао раније он за то, јесте, за ту операцију?
Могао је да нас обавести.
Адв. Ненад Петрушић: Није био у прилици.
Председник већа: А није.

З

Адв. Ненад Петрушић: Није био у прилици јер он је пре ако већ сад говорим о
томе, он је пре неколико, десетак, петнаест дана имао озбиљних здравствених проблема,
хитно се јавио и у међувремену је опет морао да иде тако да су му малте не пре два, три
дана заказали за данас опет ту хируршку интервенцију.
Председник већа: Добро. Дакле, шта смо ставили?

ВР

....а о чему ће накнадно доставити медицинску документацију.

Јел` се слажете да раздвојимо за њега, па да кренемо са одбранама, или...?
Тужиоче шта Ви кажете?
Заменик тужиоца: Ја мислим да нема услова...

Председник већа: Молим? Јесте, јесте... Кажите? Добро, ајте нека каже двоје,
троје нешто, да чујем мишљење.
Адв. Горан Петронијевић: Бранилац првооптуженог...

Председник већа: Мени је довољно да тужилац неће и да неко... Само се
представите.
Адв. Горан Петронијевић: Ја мислим да у овим условима, и при садашњем
наравно ЗКП-у, за начин давања одбране било би веома значајно његово присуство,

3
посебно имајући у виду његов статус оптуженог, односно за шта је оптужен, као што
рече тужилац за саизвршилаштво. Ми смо спојили овај предмет односно Ви сте спојили
веће је спојило, ми смо сагласни сви са тим, сматрамо да нема услова, ако Ви одлучите
другачије то...
Адв. Мирослав Ђорђевић: Одбрана сагласна са предлогом...
Председник већа: С којим предлогом?
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Адв. Мирослав Ђорђевић: Са предлогом тужиоца да се одложи зато што нема
услова....
Адв. Горан Петронијевић: Предлог је одбране.

Адв. Мирослав Ђорђевић: И тужилац се није сложио.

Адв. Драган Палибрк: И у предлогу нисмо за то да се раздваја.
Председник већа: Добро. Ајте будите ту 2 минута.

Нема друге већу, мислим стварно да ми сада доносимо решење о раздвајању,
мислим да не би било коректно, нарочито кад имамо сагласне предлоге односно
противљење обе стране. Мени је жао што имамо два дана, али што би рекли правда је
важнија од термина за суђење. Добро.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

З

Да се главни претрес не одржи.
Ви сте хтели нешто. Кажите. Приђите овде, укључите неки микрофон па кажите.

ВР

Опт. Сокић Абдулах: Добар дан. Ја сам јуче пао са дрвета....

Председник већа: Само се представите.
Опт. Сокић Абдулах: Сокић Абдулах.
Председник већа: Добро.

Опт. Сокић Абдулах: Ја сам јуче пао са дрвета и морам код доктора, немам
никакве услове, немам ни пара да платим доктора ни који враг, ако може од суда да
добијем неку потврду да одем да прегледам ногу, не могу да станем на ногу. Ја сам
јутрос у 6 сати кренуо из Смедерева.
Председник већа: Вама треба потврда да сте данас били овде?
Опт. Сокић Абдулах: Не, па да одем код доктора, немам одакле да платим
доктора. Немам никакве услове.

4

Председник већа: Па ја да платим?
Опт. Сокић Абдулах: Па нек плати онај ко ме терети овде.
Председник већа: Добро. Вратите се на место. Ако вам треба потврда да сте ту,
ја то могу да вам дам да сте били данас ту...
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Опт. Сокић Абдулах: Не, ја сам добијао од судинице прошли пут, кад је била
судиница...
Председник већа: Шта сте добили?

Опт. Сокић Абдулах: Добио потврду да идем доле на преглед. Јесам мајке ми.
Председник већа: То док сте били ....

Опт. Сокић Абдулах: Не, био сам на слободи. Био сам на слободи сам био. Био
сам на слободи.

Председник већа: Ја не знам коју потврду председник већа може да Вам да, да
Вама помогне лечењу, једино док сте у притвору па притворска јединица, односно
Централни затвор, нема услова за одговарајућу медицинску негу због одговарајућих
медицинских проблема, да ја као председник већа дам сагласност да се Ви изведете у
неку другу стручну или специјализовану установу да Вас тамо прегледају, али то сад
није случај. Ја једино потврду коју могу да Вам дам данас то је ако изостајете с посла да
сте данас били овде. Никакву другу потврду не могу да Вам дам. Ја не препознајем ни
једну могућу потврду. Ако неко препознаје, ако неко зна о чему, нек ми слободно каже,
ја стварно не знам.

З

Опт. Сокић Абдулах: Не, молим вас само да вам кажем.
Председник већа: Кажите.

ВР

Опт. Сокић Абдулах: Ја сам био на, бранио се са слободе, кад ме је судиница,
ова што је била прије Вас, она ми је издала, зна мој адвокат, издала је потврду, доле,
доле ме је потврда чекала.
Председник већа: Добро. Која потврда?
Опт. Сокић Абдулах: Да идем на преглед ноге.
Председник већа: То сте Ви нешто погрешили.

Опт. Сокић Абдулах: Ја не лажем мајке ми.

Председник већа: Ко је Ваш бранилац? Јел` се сећате, дајте помозите с том
потврдом шта је.

5
Адв. Дејан Крстић: Искрен да будем не сећам се судија али видећемо то за
следећи пут. Оно што бих ја кад већ имам прилику ...
Председник већа: Седите Сокићу. Искључите то и седите. Добро.
Адв. Дејан Крстић: Судија само бих замолио, већ сам молио на прошлом
претресу и писмено сам се обраћао већу ...
Председник већа: Пасош.
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Адв. Дејан Крстић: Да, да, ако икако може човек значи да му се омогући
некакво да кажем одсуство или укидање мере на 15-так дана да отпутује у Босну да
реши лична документа. То је био мој захтев.
Председник већа: То ћемо да решимо.

Адв. Дејан Крстић: Па значи како веће одлучи. А ово за његово лечење стварно,
то ћу судија да се договорим ја с њим па ћемо се обратити суду, значи на адекватан
начин.
Председник већа: Ја мислим да не постоји потврда какву нисам дао али овакву
нисам стварно. Колега Палибрк.

З

Адв. Драган Палибрк: Хвала, хвала уважени председниче већа. Ја имам само
једну молбу нећу да кажем сличног типа али везано за мог клијента Николић Милојка,
ван претреса ако можете да одлучите, он човек има још ту меру забране напуштање
Републике Србије. Значи молим Вас, ако можете ван претреса јер он сада може за себе и
своју породицу значајне изворе прихода радом доле у Црној Гори, ова два месеца док је
сезона, да оствари, ако је икако могуће, или не знам сад више ни ја све је то релативно
млада и мера та забрана напуштање Републике, уз неке услове или тако, али само да му
се омогући да може да иде да ради, значи то је једини мотив, не зато што иде у туризам
или у провод или тако, него да би егзистенцију остварио.

ВР

Председник већа: Добро.

Адв. Драган Палибрк: Бави се тим физичким послом, ето значи молим Вас ван
претреса то да...
Председник већа: Кажите колега.

Адв. Зоран Брадић: Поштовани председниче већа, то се исто односи на
Булатовића да би могао, пошто он издражава мајку која је лошег здравственог стања,
ако је могуће да му се укине та мера забране напуштања боравишта, да би могао човек
да ради, исто је у Црној Гори, широм Србије, јер он сваког понедељка мора да се јавља
у станицу милиције у Краљеву. Толико.
Председник већа: Добро. Колега Перовићу.

Адв. Небојша Перовић: Председниче ја немам везано ништа за брањенике него
једноставно ради целисходно поступка и да би знали по којој оптужници поступамо ја
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сам данас очекивао да ће тужилаштво да донесе једну јединствену оптужницу из
разлога што чак у мојој позицији на првој оптужници једног брањеника у овој два
брањеника, па онда мислим да и по ЗКП-у не може се водити поступак по више
оптужница, да имамо једну јединствену оптужницу да би тужилаштву наложили да
уреде оптужни акт да би и определили који су сви сведоци у односу на Љубенић и који
су сведоци у односу на Ћушку, ради лакшег разјашњења, што бржег и што бољег
разјашњења ове кривично-правне ствари.
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Председник већа: Добро. Седите. Изволите колега, само се представите. Нисте
укључили.
Адв. Борислав Борковић: Ви сте 05.06. ове године донели решење којим се
према Поповић Срећку, окривљеном, продужава мера забране напуштања боравишта за
3 месеца. Ја сам тражио да се омогући да се креће на територији Републике Србије да би
могао да ради. На то решење уложио сам жалбу, и жалбу је другостепени суд одбио.
Према томе ако се усвоји према било коме од оптужених нека другачија мера што се и
према мом....
Председник већа: Бенефицио кохезионис, што би рекли. Добро, седите. Дакле,
за пасош не знам да ли се изјашњавао неко...Није. Тужиоче дакле прво је питање за
пасош и друго питање за Булатовића, Николића и Поповића за меру.

Заменик тужиоца: Противим се свим мерама предложеним, да се мењају већ
постојеће мере обавезног јављања и враћања пасоша.
Председник већа: Ко прича „брига ме“? Да чујем ко прича?
Опт.Срећко Поповић: Ја, ја господине.

З

Председник већа: Шта Ви..., то да ли је вас брига, мене... Ама седите, седите
доле. Нећу да слушам таква добацивања.
Опт. Срећко Поповић: Молим?

ВР

Председник већа: Седите доле. Без добацивања!
Опт. Срећко Поповић: Пет година и четири месеца малтретирања....овде.

Председник већа: Ама седите, немојте да водимо дискусију и немојте да се тако
понашате! Ама....
Опт. Срећко Поповић:.....Нисам криминалац!
Председник већа: Нико не каже да сте криминалац и сам закон каже...
Опт. Срећко Поповић: Камо среће да сам криминалац!

Председник већа: Ама без приче више. И немојте да се то понавља, јер ћете
убудуће изаћи одмах напоље, а ја ћу, после ћу Вас враћати и препричавати Вам шта се
дешавало у судници и нећете моћи да учествујете...

7

Опт. Срећко Поповић: Зашто ми не дате реч, дижем руку већ десет минута.
Председник већа: Нећу на такав начин уопште да разговарам са Вама, јел`
Вама то јасно! И свима да буде јасно тако не може, ма уопште ме то не занима. Дакле,
да се обуздате, то да знате за све време трајања поступка да водите рачуна. Ма без
приче док ја не дам реч!
Изволите.
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Заменик тужиоца: Што се мера тиче Ви сте скоро заузели став према мерама, у
односу на неке мере у Апелацији су потврдили овај став, тако да се ја противим
предлозима.
Председник већа: А за пасош?

Заменик тужиоца: Такође за пасош.

Председник већа: И за пасош се противите. Добро.

Констатује се да браниоци окривљених Булатовића, Николића и Поповића
предлажу или укидање мера забране напуштања места боравишта или да им се омогући
да путују, адвокат Крстић предлаже да се према његовом брањенику привремено
омогући да иде у Босну и да му се у ту сврху пасош врати, а заступник Тужилаштва за
ратне злочине изјављује да се противи свим наведеним предлозима одбране.

З

Такође, адвокат Перовић предлаже да суд наложи тужилаштву да поднесе
јединствену оптужницу и определи све сведоке и доказе чије извођење предлаже на
главном претресу имајући у виду да су спојена два поступка и да постоји већи број
оптужница које су прошириване, мењане и прецизиране.

ВР

Што се тиче овог другог дела то мислим, нема потребе да питам тужиоца, можда
је тако лакше, ал` тужилац нема ту обавезу и ми за сада видели сте и чули сте овај увод
шта све читамо, то су све оптужнице које су мењане, мењане, мењане, мењане, тужилац
да ли ће то урадити или неће, он ту обавезу нема јер ми имамо спојена два поступка и да
кажемо једну ону оптужницу која је сублимација свих оних предходних и ову из
Љубенића другу оптужницу, тако да то може, ја то третирам као ваш позив тужиоцу да
евентуално то уради и да свима буде лакше.
Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Ја се придружујем, придружујем се уважени
господине председниче, предлогу колеге Перовића што се тиче саме оптужнице. Ако
пажљиво обратите пажњу, а сигуран сам да јесте, на чињенично стање и једне и друге
оптужнице видећете да њиховим простим сабирањем долази до проблема. У томе јесте
не само практична него чак мислим, Ви кажете није обавеза, ја мислим да тужилац има
обавезу, да свакоме прецизира радњу извршења кривичног дела онако како је у
саизвршилаштву стављено, јер овде имате људе који су саизвршиоци издвојени у
посебну оптужницу заједно са људима који су такође са неким другима у другом односу
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у другој оптужници, знате. Ја сам наслањао један на други господине председниче,
диспозитив и видећете да није у реду.
Председник већа: Ја се правнички слажем с Вама ал` не постоји начин да суд
наложи тужиоцу да то уради то знате и сами. То постоји само у фази контроле...
Адв. Горан Петронијевић: Па барем дајте им, дајте им неку не обавезу, него
дајте им једну препоруку да учине то, ето.

11
22

Председник већа: Добро. Е сад изволите дођите. Само се представите и кажите.
Опт. Срећко Поповић: Добар дан. Ја сам Поповић Срећко звани Ћале рођен у
Призрену 29.03.`55., проклети Србин. Господине, ја се извињавам превасходно вама,
дамама комплетно овде, али 5 година 4 месеца понижавања у овом суду од стране
Тужилаштва, од стране медија, од стране свега и свачега, па докле више. Осудите више
или пуштајте, дошло је више до овде! Ја нисам молио нити ћу икад молити некога да ме
ослободите јављања у СУП, али смањите барем трошкове ове опљачкане државе, а мени
је 1.000 динара велико. Велико је 1.000 динара, толико ме кошта пут, а верујте ми како
год хоћете схватите дошло ми је до овде све.
Председник већа: Добро. Вратите се, то је евидентирано.

Опт. Срећко Поповић: Јер ова држава више не зна ни где ће.

ВР

З

Председник већа: Поступак је кренуо испочетка, све што је обављено па
вероватно и преко тога ће по свој прилици морати у одређеној мери поново. Чека нас
велики посао, то хоћу да кажем. Чак и да нас не чека велики посао, ја разумем да се
свима вама вероватно... да сте нестрпљиви да се поново донесе пресуда и да она у
једном моменту постане правоснажна и верујем да вам је доста свега али неке ствари
морају да се обаве, неке ствари морају да потрају, ништа не може преко ноћи, ништа не
може преко колена и без обзира што ја разумем ваше нестрпљење па и окривљеног који
је сада говорио, али водите рачуна нећу толерисати због ваших одбрана и квалитета
ваших одбрана, овакво понашање да не губимо време на такве ствари, нити хоћу да
вичем нити да се љутим због тога. Кажите тужиоче.

Заменик тужиоца: Извињавам се. Оно што тужилаштво у овом тренутку може
да уради, то је да се обавеже да ће све предлоге из једног и другог предмета
сублимирати у један акт и предаћу вам до наредног суђења у писменом облику. Дакле,
проучићу овај предмет који сте здружили да видим да ли је потребно изводити оне
доказе који су предложени па ћу заједно поднети један допис са својим предлозима за
обе оптужнице.
Председник већа: Али нису у питању били само предлози него и диспозитиви, и
ја као што рекох ја немам начина да Вам то, то постоји у неком што би рекли
претходном поступку као могућност преиспитивања оптужнице сада то не постоји, али
заиста можда би било једноставно пратити оптужницу да постоји једна јединствена
оптужница сублимирана за све ове догађаје, ето. Дакле, то је више...
Заменик тужиоца: Добро. Пристајем и на то.
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Председник већа: Дакле ја Вам не налажем...
Заменик тужиоца: Не, па не можете наложити, али ја вам кажем да ћу то
урадити, дакле поднећу уз....
Председник већа: Само да то буде благовремено, да ја могу да доставим свим
учесницима поступка да не бисмо тада због припреме одбране губили време, тада у
септембру.

11
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Заменик тужиоца: Уз услов да то не буде примедба одбране да ја сваки час
нешто мењам, значи ја ћу једноставно спојити ово у једну ствар.
Председник већа: Добро.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:

-17. и 18. септембар 2015., поподне у овој судници, дакле од 14,30.

17. и 18. септембар, то су четвртак и петак, у 14,30 оба дана у истој овој судници.

Јасно вам је да сутра не морате долазити јел` разлог који је постојао данас
постојаће и сутра.
Налаже се браниоцу окривљеног Крстовић Владана да суду у року од... Колега ја
ћу 3 дана, ал` није преклузивни рок, неку документацију да доставите.

З

...да суду достави медицинску документацију којом правда изостанак свог
брањеника са данашњег главног претреса.

ВР

Суд доноси

НАРЕДБУ

Отказује се главни претрес заказан за 03.07.2015. године у 14,30 часова.

Довршено у 15,10 часова.

Записничар,

Председник већа-судија

