К-По2 4/2015
Транскрипт аудио записа са главног претреса
од 05.09.2016. године
Председник већа: Добар дан, седите.

Веће суди у неизмењенм саставу.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету 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 и
других, које су последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од
22.12.2015. године.

Констатује се да су на главни претрес приступили:

заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић,
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оптужени Топлица Миладиновић је ту, Поповић Срећко са брадом тамо, да,
добро ту. Кастратовић Славиша је ту, Богићевић Бобан је ту, Корићанин Вељко неко ми
рече да није ту? Добро. Сокић Абдулах је ту, Николић Милојко присутан, Мишић
Синиша је ту, Крстовић Владан ту, Павловић Лазар ту и Ивановић Милан је присутан.

З

Присутни су браниоци оптужених: за оптуженог Миладиновић Топлицу, видим
колегу, адвокат Горан Петронијевић је ту. За Поповић Срећка, адвокат Борислав
Борковић ту је, не чује, добро. 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, адвокат Мирослав Ђорђевић. За оптужене Крстовић Владана и
Павловић Лазара, адвокат Ненад Петрушић и за оптуженог Ивановић Милана, адвокат
Небојша Перовић. Добро.

ВР

Присутан је, је ли ту пуномоћник? Није.

Није приступио пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.
Није приступио оптужени Корићанин Вељко.

Адвокат Небојша Перовић: Jа стварно не знам, овај мислим, малу бригу имам,
евентуално да није нешто у саобраћају, јер први пут да се деси, а ја сам га звао на
мобилни пре него што смо ушли, видим да га нема, обично дође чак и 45 минута
раније. Ја не знам шта је.
Председник већа: Добро.

За кога његов бранилац обавештава суд да му нису познати разлози због којих
није приступио на главни претрес, а на који се иначе уредно одазива, те је вероватно
проблем у саобраћају или евентуално здравствене природе.

Приступили су и судски тумачи, је ли тако? Нису. Нема их.

Добро, суд доноси
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Констатује се да на претрес нису приступили сведоци Иљфете Чеку и Мифтар
Укшинај, који су уредно позвани. Суд је обавештен од стране ЕULЕХ-а да из
техничких разлога није био у могућности да им обезбеди пратњу до Београда, при чему
се они не осећају довољно безбедно да би сами путовали, а о тој чињеници је суд
обавештен 02.09.2016. године. Због тога на жалост суд није имао прилику да вас раније
обавести и оптужене који долазе из разних градова, на жалост и ових трошкова. Зато се
и чудим што нема судских тумача за албански језик, Еде Радоман Перковић и Гани
Морине, који ето чак и да су сведоци дошли..., што каже колега тужилац, цуре
информације..., како бисмо обавили испитивање ових сведока, изненађујуће што тумача
нема, али о томе ћемо попричати са тумачима јер је ситуација могла бити да су нам ту
сведоци а ми тумача немамо и онда би био проблем.

РЕШЕЊЕ

11

да се главни претрес не одржи, наредни се заказује.... Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, само сугестија да не би било да про форме
зовемо сведоке и да ти сведоци не долазе због тога што ће говорити једноставну
реченицу „не осећам се безбедно“, па због тога нећу доћи.
Председник већа: Добро.

З

Адв. Горан Петронијевић: Ја бих молио да суд предузме следеће мере које су у
његовој надлежности, да се са ЕULЕХ-ом договори пратњу од границе довде, то може
учинити са МУП-ом или са Службом за обезбеђење, да то не буде разлог њихових
недолазака овде и да после на крају кажемо ето нисмо могли да их доведемо, па ћемо
читати њихове исказе. Ја бих на време да вас упозоримо на то да не било .......

ВР

Председник већа: Можда сам остао дужан једну малу информацију да тај део
није био споран, ми смо до задњег тренутка имали наше, ове српске, да кажем наше,
изволите....

Констатује се да је у међувремену приступио пуномоћник оштећених Никола
Чукановић.

Јединице у оквиру ове да кажем, нећу да кажем наше али у овом мањем делу су
биле на „стендбају“ и спремне да преузму сва та лица која би била у пратњи заједно са
тим сведоцима, проблем је што онај први део приче није могао бити обзезбеђен, на који
ми не можемо да утичемо, а то је да их до границе доведу, тај део приче, е тај део приче
је био споран, и као што сам и прочитао такво сам ја обавештење добио да су они били
охрабривани да дођу до границе, такозване границе, административне линије, па да их
одавде преузму наше јединице, међутим они нису мислили да је то довољно безбедно
за њих. Тако да је онај део приче тамо до административне линије проблем, а не овај
одавде до Београда. Е кажите.
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Адв. Горан Петронијевић: Хвала Вам судија, ја се извињавам ја сам Вас
разумео да је проблем безбедности од административне...
Председник већа: Не. Не.
Адв. Горан Петронијевић: А ово ме баш чуди да у оквиру те територије коју
сматрају државом, се небезбедно осећају.
Председник већа: Добро. Изволите.

Председник већа: Такозване...
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Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ја сам само хтео да додам један коментар, то је
само доказ да из државе из које долазе нису безбедни, не може да им обезбеди ту
сигурност...

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Такозване државе.
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Председник већа: Добро. Е управо зато, управо зато мислим да сам стао код
тога када се заказује следећи главни претрес, имајући у виду да нам ових задњих пар
претреса нешто како бих ја овако колоквијално мршаво иде, заказаћемо два дана, а
управо због тога што нам је потребно неко време да се то организује, а да извесност
одржавања главног претреса буде, дакле не може бити стопроцентна, да буде у
довољној мери таква да можемо очекивати да се судимо. То ће бити 17. и 18. октобар
2016., понедељак и уторак, у 09,30.
17. и 18. октобар 2016. године у 09,30 судница 1.

Што се присутнима саопштава уместо позива, те их не позивати.

З

На главни претрес позвати оптуженог Корићанин Вељка.

ВР

Колега ја нећу реаговати, он се стварно уредно одазивао. Колега Перовићу је ли
ме чујете? Послаћу му позив и налог, дакле уз налог да суду достави обавештење о
разлозима због којих није приступио на данашњи главни претрес. И ја верујем да су
неки објективни разлози, али пренесите му и Ви или Ви у његово име, али најбоље он
да обавести који су то били разлози због којих данас није приступио. То је то. А пропо
тога, колега Крстићу добио сам поднесак Ваш, и разумем добру вољу, али разумите и
Ви да уколико неко сматра да су му због судског поступка нека права повређена,
нарочито лична права, право на здравље и тако даље, да то у неком другом поступку би
могао то, то знате и сами, уз сву добру вољу где ја гладам да изађем у сусрет јер то што
се против одређених лица води кривични поступак, не значи да сада немају права која
им иначе по закону припадају, али да платимо лечење то некако знате и сами да ће то
тешко ићи од стране овог првостепеног суда. То знате и сами, али да не буде да, дакле
видео сам поднесак, прочитао сам га и знам о чему се ради. То је то.
Довршено у 09,55.

Записничар

Председник већа-судија
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