К-По2 бр.6/14
Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 29. јуна 2016. године

Председник већа: Добар дан. Седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 6/14, против
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.

Констатује се да су на главни приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, бранилац оптуженог,
адвокат Марко Миловић.
Није приступио оптужени Шиник Горан уредно позван.
Шта је са... Неформално знамо ал` ајте нам Ви реците.

ВР

З

Адвокат Марко Миловић: Горан је на, и у болници и у Дому здравља, значи на
два места је данас, везано једно је за јетру, а друго је за, уролог. Значи то је већ, то је
добио од пре три, четири дана, обзиром да он се лечи редовним путем нема могућности
финансијски никакве за било које лечење неког другог карактера, он је на милост и
немилост значи како му се одреде термини. Мислим да сам пре тога поменуо, он
најмање два до три дана недељно због свог здравственог стања везан за лекаре. Тако се
и овај пут нажалост да кажем наместило али свакако неће бити обзиром да је сведок ког
смо предложили Младен Бабић стигао никаквих нема проблема што се тиче тога да се
данашње рочиште одржи и без његовог присуства.
Председник већа: Добро. Дакле....

Адвокат Марко Миловић: Говорим и у своје име и у име Шиник Горана,
мислим да се не схвати да је било каква у питању опструкција или било шта, мислим да
је ни досад није било, мислим да сам и ја био досад максимално...
Председник већа: Само се мора раније јавити...

Адвокат Марко Миловић: Ја се извињавам ...

Председник већа: .... због обавеза већа због свега, због сведока који долази, не са
Вождовца него знате одакле долази и тако даље.
Адвокат Марко Миловић: Ја обично јавим, ја се извињавам, мој пропуст је био
он је мени јавио значи, прексиноћ а ја сам вама јавио око 2 - 2 и нешто што ...

Председник већа: А и он је морао Вама да јави јер се то заказује много раније,
нарочито кад се иде редовним путем, мислим да је то опште позната ствар да се то
заказује много много ...
Адвокат Марко Миловић: Није, ја бих вам јавио свакако.
Председник већа: Дакле и његов је пропуст, и његов, Ваш је за тај један дан, а
његов је што је морао много раније.

Председник већа: Добро. Кажите,
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Адвокат Марко Миловић: Ал` њему је то тај дан речено доћи ћеш у среду
пошто је сезона одмора, а ово му је било од раније, за ово раније би могао некако да
комбинује, али пошто су оба, само из тог разлога.
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Дакле није приступио оптужени Шиник Горан уредно позван, за кога његов
бранилац обавештава суд да није приступио због здравствених прегледа који су
заказани за данашњи дан што у Дому здравља што у болници. Ако сам добро разумео,
спречен је да приступи.
Јел` имате нешто од документације за данас?

Адвокат Марко Миловић: Управо сам то хтео да кажем, ја немам пошто смо се
чули телефоном али све ћете што се тиче данашњег дана имати....
Председник већа: Бранилац такође обавештава суд да тренутно не поседује
медицинску документацију којом правда изостанак оптуженог са данашњег главног
претреса али ће суду у најкраћем року документацију доставити.

З

Истовремено изјављује да је апсолутно сагласан да се ван главног претреса
испита данас приспели сведок Млађо Бабић, а то говори како у своје име тако и у име
оптуженог Шиник Горана.

ВР

Добро. Јесмо ставили горе да је приступио сведок Млађо Бабић? Дакле
приступио је сведок Млађо Бабић.
Адвокат Марко Миловић: Ја сам га сачекао, одмах сам јавио да касне, чак из
Градишке...

Председник већа: Све је то у реду. Е сад да би евентуално то обавили, да би
евентуално питао и тужиоца да ли је сагласан, ми морамо да питамо сведока да ли му
је долазак знатно отежан, знате све оне околности из члана 404 ЗКП. Ако он каже ја
волим да долазим у Београд и никакав проблем да дођем и следећи пут и тако даље
онда ћемо га звати следећи пут, а ако каже другачије, а тужилац се сагласи и веће
одлучи тако, јел` веће би требало по закону да донесе наредбу да се то обави преко
председника већа, претходно и уз то нам је да нам сведок Млађо Бабић каже
евентуално да му је долазак знатно отежан.

2

Зовите нам сведока најпре, да уђе. Не знам шта ће рећи, предуслов да би
евентуално веће тако одлучило.
Приступио је Бабић Младен, јел` тако?
Сведок Младен Бабић: Јесте.
Председник већа: Ми смо вас прекрстили у Млађо.

Председник већа: Добро.
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Сведок Младен Бабић: Јесте, да.

Сведок Младен Бабић: За пријатеље сам Млађо.

Председник већа: Имам једно претходно питање па ћемо у зависности од тога
вас вратити и евентуално испитати или не. Данас није приступио оптужени Шиник
Горан, има неких здравствених прегледа и тако даље. Ви сте дошли одакле?
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Сведок Младен Бабић: Из Градишке.
Председник већа: Из Градишке.

Сведок Младен Бабић: Тачније из Горњих Подградаца код Градишке.
Председник већа: Добро. Колико је Вама, да искористим законски термин,
отежано или српски колики Вам проблем представља долазак у Београд?

З

Сведок Младен Бабић: Па не могу рећи да ми је лагано, гужва је велика била и
нисам ја баш ни за вожњу, ја сам довезо, пошто имам проблем са несаницом већ дуго
година и тако даље.

ВР

Председник већа: Да ли Вам је проблем да дођете следећи пут у септембру?
Имамо...
Сведок Младен Бабић: Па ево да будем искрен...
Председник већа: Да, кажите.

Сведок Младен Бабић: Ја нисам сигуран ал` мислим да ћу ја за Италију у
септембру месецу...

Председник већа: Знате зашто Вас питам, постоји законска могућност да
уколико је долазак сведока знатно отежан и још неке околности које нису на Вашој
страни али евентуално би то било да је долазак знатно отежан из разних разлога које Ви
треба да нам евентуално објасните, да се данас ипак обави Ваше испитивање у одсуству
окривљеног али то зависи од онога што ћете нам Ви рећи. Дакле да ли вам је долазак
отежан, знатно отежан, да ли ћете евентуално моћи доћи или можда нећете моћи доћи,
да ли ћете уопште бити доступни овом суду у који сте данас приступили за наредни
долазак?

3

Сведок Младен Бабић: Па ја сам вама рекао, значи од септембра не могу ништа
да гарантујем, јел` треба да идем, можда ћу ићи на посао у Италију имам неку
могућност да одем у Италију.
Председник већа: Да ли могу да констатујем да Вам је долазак знатно отежан
онда?
Сведок Младен Бабић: Па може се рећи.
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Председник већа: А немојте ја уместо Вас. Значи Ви кажете судија мени никакав
проблем, ја волим да дођем у Београду, мени је то супер и ја ћу доћи у септембру, или
ја ћу јако тешко доћи... Да ја не говорим уместо ...
Сведок Младен Бабић: Ја ћу јако тешко доћи у септембру.
Председник већа: И касније евентуално.
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Сведок Младен Бабић: Да.
Председник већа: Добро.

Констатује се да сведок изјављује да ће од септембра месеца највероватније
морати да иде у Италију и да ће јако тешко моћи да дође у Србију ради евентуалног
сведочења пред судом.
Добро. Да ли то значи да Ви сте сагласни да евентуално данас будете испитани?
Сведок Младен Бабић: Јесам.

З

Председник већа: Те да је сагласан и предлаже да данас буде испитан у својству
сведока.

ВР

Добро. Лична карта ће остати овде Ви изађите, сад имамо један други део приче
од кога зависи да ли ћемо то тако и радити. Вратите га тамо на место.
Браниоче, Ви сте се већ сагласили. Тужиоче шта Ви кажете?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Сагласна сам.

Председник већа: Да се ван претреса...

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да се ван главног претреса испита
данашњи сведок.

Председник већа: Добро. Ми ћемо направити кратку паузу јел` веће сад има ову
околност у виду, да евентуално веће одлучи да ли ће такву наредбу и донети. Будите ту
треба нам минут или два.
Дакле овако.

4

Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес не одржи, наредни главни претрес се заказује за:
-12. септембар 2016. године у 09,30, судница број 3,
што се присутнима саопштава уместо позива, те их не позивати.

На основу члана 404 ЗКП веће доноси
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Позвати оптуженог Шиник Горана, уз налог да суду достави доказе који
оправдавају изостанак са данашњег главног претреса, у року од 5 дана.

НАРЕДБУ

11

Да председник већа непосредно испита као сведока Младена Бабића ван главног
претреса.
Добро. Сада ће веће да изађе и оставиће на поверење председнику већа
испитивање овог сведока.
Испитивање ће се обавити данашњег дана у истој овој судници одмах.

З

Е, ситуација је следећа. Ми имамо још одређени број Ваших сведока
предложених. Веће још није донело одлуку о тим сведоцима. Моја сугестија је следећа,
да се и једна и друга страна спреми евентуално, у зависности од одлуке већа, за
завршне речи, већ за тада. Јер, ако веће те предлоге не усвоји, нама остаје да читамо
писмене доказе које имамо, неке исказе које имамо и ми тада да већ завршавамо, осим
уколико веће не одлучи да ипак неке сведоке позове или не, али ми то не знамо, али да
будете спремни тад. Имате времена, па се спремите.

ВР

Микрофон, микрофон.

Адвокат Марко Миловић: Имамо неколико сведока које смо имали прилике да
чујемо накнадно, а који су јако битни за одбрану Шиник Горана, пре свега мислим ту
на лица која су овде, значи, непосредно у близини Београда, у Панчеву, значи, Миленка
Бајића, Слободана Губића, Глумац Бранка...
Председник већа: Немојте сад. Ајте лепо напишите...

Адвокат Марко Миловић: Написали смо, овај, доставили смо предлоге, али
ми их нисмо имали овај, у том моменту.
Председник већа: Имамо их. Онда у реду.
Адвокат Марко Миловић: А који су јако битни, који имају изузетно велика
сазнања за дешавања и у Градишци и у Окучанима у то време.
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Председник већа: Ако се случајно неко накнадно појавио од сведока, можете да
поновите тај поднесак још једном и евентуално још неки предлог ако имате, ако сте
можда пропустили, доставите, али у сваком случају, не знам одлуку већа и будите
спремни тада за завршне речи. Да не буде нисам знао, нисам мислио и тако даље. То
важи за обе стране. Ето. То је то.
Адвокат Марко Миловић: Хвала.

Довршено у 10.50 часова.

Записничар
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Председник већа: Бранилац ће поступити. Добро.

ВР

З
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Председник већа-судија
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