К-По2 бр.6/2014

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 06.03.2015. ГОДИНЕ

Председник већа: Добар дан.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По1 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 судија
Винке Бераха-Никићевић и Вере Вукотић, као чланова већа.
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Констатује се да су на претрес приступили: заменик тужиоца за ратне злочине
Снежана Станојковић, бранилац оптуженог адв. Марко Миловић.
Шта је са окривљеним?

ВР

З

Адв. Марко Миловић: Оптужени Шиник Горан је у болници, на инфузијама је,
има тежи облик хепатитиса Ц. За ту коначну дијагнозу сазнали смо синоћ, значи пошто
је било у фази тог клиничког испитивања, тако да нисам из тог разлога могао раније
јавити, пошто ни они нису сами знали шта је у питању. Значи, он је на инфузијама, у
болници панчевачкој, што се, мислим податак који у принципу може се проверити. Ја у
овом моменту нисам имао, пошто су сви слуђени у породици, да тако кажем, око њега,
нисам, право да Вам кажем, могао сад да инсистирам на томе да пошто-пото овај, неко
долази из Панчева и да ми доставља ту документацију да се он заиста налази у
болници. Мислим, да је у Београду, можда би то било и технички изводљивије, али
обзиром да су они тамо и око њега, не знам још целокупну ситуацију, заиста нисам
имао, да не кажем, срца да сад тражим пошто-пото за данас, али обзиром да је државна
установа и такво озбиљно обољење, лако је проверљиво, а с друге стране, свакако
постоји сва та пратећа документација. Ја у овом моменту мислим да ни они сами не
знају сам поступак лечења, период. Могу из неког личног искуства да говорим, кад сам
ја боловао, али неки блажи облик, као дете, али то није то, ово је много озбиљнији
хепатитис Ц, тако да не смем Вам ништа рећи, да кажем моћи ће да буде за 15 дана, за
месец, два, заиста могу евентуално да Вам доставим накнадно ту документацију, али
ништа више од тога не могу да Вам кажем у овом моменту.
Председник већа: Добро. Није приступио окривљени Шиник Горан, позив
уредно примио, за кога бранилац обавештава суд да је из здравствених разлога спречен
да приступи, а како је то ближе наведено у транскрипту.
Хоћете можда рећи нешто пре него што одложимо главни претрес и наложим
све што треба? Добро.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес не одржи.

Наредни се заказује за:
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Наредни се заказује за... Ја сам имао један план рада, то јест ово веће, међутим
то се сада променило.

-30. март 2015. године у 10,30.

Адв.Марко Миловић: У колико сте рекли?
Председник већа: У 10,30.
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Адв.Марко Миловић: Можете ли бар мало раније?

Председник већа: Раније не могу, колегинице пошто смо у већу...знате и сами.
Некако се тамо снађите. Јер ја, колико сам видео и нека леђа су била раније нешто у
питању.
Адв. Марко Миловић: Не, он долази увек, редован је, долазио и болестан је
долазио. Чланови већа могу то да потврде.

З

Председник већа: Добро. 30. март 2015. у 10,30, што се присутнима саопштава
уместо позива, те их не позивати. Судница 3.

ВР

Позвати окривљеног Шиник Горана, уз налог да суду у року од седам дана
достави медицинску документацију којом правда изостанак са данашњег главног
претреса.
Колега, ја сам наложио њему. Он ако је лошег здравственог стања, њему ће
стићи тај налог и позив, преузмите Ви да имамо, да се види овде разлог зашто није
дошао и да је управо тај разлог који сте Ви навели, односно како су Вама пренели.

Довршено у 09,45.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

