К.По2 бр.4/2015
Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 26.02.2018. године
Председник већа: Добар дан. Седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.

8

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, последњи пут измењене јединственом оптужницом КТРЗ број 4/10 од
22.12.2015. године.
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Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,

-оптужени Топлица је ту видим, Поповић Срећко такође, Кастратовић Славиша
ту, Богићевић Бобан такође, Корићанин Вељко ту, Сокић Абдулах је ту, Мишић
Синиша такође, Крстовић Владан ту, Павловић Лазар је ту, Ивановић Милан, ту је
Милан Ивановић.
-Присутан је пуномоћник оштећених Никола Чукановић.
Браниоци оптужених:

П
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-за оптуженог Миладиновић Топлицу, адвокат Горан Петронијевић за кога се по
заменичком пуномоћју јавља адвокат Крсто Бобо,
-за оптуженог Поповић Срећка, адвокат Борислав Борковић,
-за оптуженог Кастратовић Славишу, адвокат Стругар Боривоје,
-за оптуженог Богићевић Бобана, адвокат Крсто Бобот,
-за оптуженог Корићанин Вељка, адвокат Перовић Небојша, за кога се ...
Адвокат Данијела Миладиновић: Адвокат Данијела Миладиновић по
заменичком у списима.

Председник већа: За кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат Данијела
Миладиновић.

-За оптуженог Сокић Абдулаха, адвокат Дејан Крстић,
-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 за кога се по
заменичком пуномоћју јавља адвокат Данијела Миладиновић.
Присутан је сведок Сервете Селманај, колико сам обавештен.

Присутни су и судски тумачи за албански језик Еда Радоман Перковић и Гани
Морина. Обоје јел` тако? Добро.
Констатује се да на главни претрес нису приступили сведоци Халит Гаши,
Иљфете Хаџијај и Џељоне Гаши нема доказа да су позиве примили.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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На основу члана 30 ЗКП спаја се кривични поступак који се пред Одељењем за
ратне злочине Вишег суда у Београду води под бројем К.По2 2/17 по оптужници
Тужилаштва за ратне злочине КТРЗ број 4/10, последњи пут измењене 22.12.2015.
године против оптуженог Милана Ивановића због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у вези чл. 22 КЗЈ и кривични поступак
који се пред Одељењем за ратне злочине Вишег суда у Београду води под бројем К.По2
4/15 по оптужници тужилаштва за ратне злочине КТРЗ број 4/10, последњи пут
измењеној 22.12.2015. године против оптуженог Миладиновић Топлице и других због
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 став 1 КЗЈ у
вези члана 22 КЗЈ ради јединственог вођења кривичног поступка и доношења једне
одлуке.
Предмет ће се убудуће водити под бројем К.По2 4/15 Вишег суда у Београду
Одељења за ратне злчине.
Против овог решења жалба није дозвољена.
Суд доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
да се главни претрес одржи и настави у фази доказног поступка.
Главни претрес је јаван.

Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног
претреса биће саставни део записника о главном претресу.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

да се у доказном поступку као сведок испита Сервете Селманај.

Председник већа: Изволите.
Адвокат Мирослав Ђорђевић Ја сам хтео да вас замолим да напустим претрес
у 15 часова морам на неки пут да идем, па би ме заменио колега Стругар има заменичко
пуномоћје.
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Председник већа: Већ има заменичко?
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Има заменичко пуномоћје.
Председник већа: Добро.
Адвокат Мирослав Ђорђевић: Ако није проблем...
Председник већа: Ако мислите да по овом времену вам је за пут, можда је боље
да...

8

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Па тако се...
Председник већа: ... седите овде код нас.

52

Адвокат Мирослав Ђорђевић: Знате како кад сте адвокат онда не бирате.

Председник већа: Добро. То смо онда решили. Зовите сведока. Не знам дал` да
припремим, јел` имате ту слушалице или... дал` ће вам требати. Треба нам слушалице за
сведока. Е сад да видимо ко кога чује. Еда јел` се чујемо?
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Ја вас чујем. Ви мене?
Судски тумач Гани Морина: Да, да, одлично се чујете.

Председник већа: Добро, то се сад чуо и Гани Морина јел` тако. Добро. Е сад да
видимо дал` вас чује сведок и Ви њега. Кажите добар дан. Јел` чујете? Чујете. Кажите
нешто да видимо... пробајте с њом комуникацију да видимо да ли она вас чује.

П
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Судски тумач Еда Радоман Перковић: Сведок не одговара, тако да верујемо да
не чује.
Председник већа: Она клима главом као да чује. Питајте је нешто?
Судски тумач Еда Радоман Перковић: Не реагује.
Председник већа: Стисните тамо канале оне.

Сведок Сервете Селманај: По, по...

Судски тумач Еда Радоман Перковић: Ево сад чује. Можете судија сад чује.
Председник већа: Добар дан.

Сведок Сервете Селманај: Добар дан.
Судски тумач Гани Морина: Добар дан.
Председник већа:

3

Приступио сведок Селманај Сервете идентитет утврђен увидом у личну карту са
датумом важења 10.11.2020. године.
Кажите ми јел` се нешто мењало од Ваших личних података које сте дали суду
раније?
Сведок Сервете Селманај: Не ништа.
Председник већа: Дакле са личним подацима као у списима предмета. Добро.
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Сведок Сервете Селманај: Да.

8

Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате
на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело, нисте дужни
да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили
тешкој срамоти знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.

Председник већа: Испричаћу вам текст заклетве за сведока ви ћете само рећи
„да“ на крају да не понављате.
Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питана говорити
само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. Ви кажете само
„да“ да не понављате.
Не мора да понавља само „да“ нека каже.

Сведок Сервете Селманај: Ја се заклињем оно што сам видела о томе ћу и
сведочити.
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Председник већа: Добро. Чекајте, стигао нам је колега Перовић и Петронијевић.
Без приче, без приче. Добар дан изволите.

Констатује се да су у међувремену приступили адвокати Горан Петронијевић и
Небојша Перовић.

Добар дан. Добро. Ево због сада приспелих бранилаца ми смо кренули са
исказом у смислу положила је заклетву и крећемо. Добро.

Ја ћу сада нешто питати онда очекујем колегу Ђорђевића, па онда... Дакле овако,
Ви сте дали изјаву пред ЕУЛЕКС-ом 11.03.2010. године као и на главном претресу
07.06.2013. године.
Сведок Сервете Селманај: Да.

Председник већа: Па је моје питање да ли остајете при тим исказима?
Сведок Сервете Селманај: Да.

4

Председник већа: Добро. Јел` можете укратко да нам тај догађај, знате због кога
сте овде и већ сте сведочили на ту околност али због измењеног већа да нам укратко
поновите шта је то било тог дана, па ако се сећате када је то било, где је то било и шта
се десило. Нажалост морамо поново да вас питамо то због измена у већу, нарочито
председника већа.
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Сведок Сервете Селманај: То се догодило 14. маја 1999. године. Прво ушао је
један, једно лице у дворишту, други су били ван, били смо неколико породица, било је
шесет мушкараца с нама, мушкарце су издвојили, увели су их у једну собу,
контролисали, онда су извели напоље те мушкарце, хтели су воду да попију, воду смо
им дали, они су шетали ту, тражили су новац, тражили су све што смо имали, један је са
аутоматским пушкама, онда су једног младића су извели напред да би прикупио тај
новац и све остало што су тражили да им дамо. Онда су повели мушкарце и кроз
дворишна врата су извели напоље, још једном су их вратили унутра. Агим Селманај је
мој супруг, разговарао са једним од њих али ја нисам их познавала нити сам познавала
језик, нити знам шта је говорио са њим, али он је путем телефона разговарао са неким.
Онда су мушкарце извели напоље...
Председник већа: Само станите сад ту, ко је путем телефона разговарао с
неким?
Сведок Сервете Селманај: Један од оних војника који су били тог тренутка
присутни ту.
Председник већа: Добро, даље.
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Сведок Сервете Селманај: Онда су извели мушкарце поново напоље, ја сам
хтела сама да изађем, постојао је неки пут да изађем до баште да би видели где их
упућују, он ми се обратио на албанском „где ти идеш“. Ја сам рекла да узмем неку
гардеробу, узела сам неке ствари за децу, изашла сам, онда су нама рекли да изађемо
напоље, да напустимо кућу и да идемо даље. Када смо изашли на сеоском друму
осетили смо да поред нас пролазе меци и деца су се уплашила и ми смо их вукли тако
путем. Онда смо ишли уз тај пут подметали су пожар у кући, запалили су кућу, и
ограду која је била од прућа исто тако и она је почела да гори. Моја кућа је изгорела а и
друге куће око моје исто тако су изгореле. Ми смо касније ишли на једну пољану онда
су дошла још два лица тамо где смо били на тој пољани. Ухватили су једног старца
сељана, тражили су новац од њега, он је дао неки новац, онда су нас ослободили и
рекли су ми да одемо кућама, с обзиром да моја кућа изгорела ја нисам имала где да
одем...
Председник већа: Само станите секунд, извињавам се. Само нек стане за
секунд.
Констатује се да по одобрењу већа главни претрес напушта адвокат Мирослав
Ђорђевић а мења ће га адвокат Стругар Боривоје.
Добро. Изволите.
Сведок Сервете Селманај: Пошто нисам имала где да одем ја сам увече се
вратила својој кући и она је била од црепа... Они су на другом спрату њих убијали, с
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обзиром да нисмо могли где да се склонимо, касније смо покупили те посмртне остатке
у једном сандуку. Ето то је тако било.
Председник већа: Добро. Тужиоче.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно
Векарић. Ја ћу вас вратити мало значи на само јутро 14. маја `99., реците ми јел`
познајете Нимона Гашија?
Сведок Сервете Селманај: Да. Он је мој сусед, комшија.

8

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте чули неке звукове из његове
куће тог јутра 14. маја `99. године и шта сте чули?
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Сведок Сервете Селманај: Да. Да чула сам, пре него што су дошли у мојој кући
они су ушли у кућу Нимона Гашија, на улици су ухватили Зимера Гашија па онда су
увели њега у Нимоновој кући, тукли га и онда су запалили кућу. Онда су онеспособили
и ауто гуме, од Нимона одмах су дошли и код нас. Ја сам то чула јел` ја сам се заклела
овде само да сведочим у вези оног што сам видела.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А где је био Нимон Гаши тада?

Сведок Сервете Селманај: Нимон је био у мом дворишту са мојим мужем,
Ађид Решај, Шабан Кељменди, Мућ Љуљај и Зенун, Зенуну презиме стварно нисам
запамтила, Зенун и Муса су били гости код нас тог тренутка.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја ћу вас питати, обратићу пажњу на неке
околности које сте можда већ поменули, али бих вас молио само, да би појаснио неке
детаље, да ми поново можда одговорите на нека додатна питања. Рекли сте у исказу, а и
сада, да сте дали воде војницима који су дошли. Да ли им је Нимон Гаши исто нешто
дао?
Сведок Сервете Селманај: Да. Нисам видела Нимон Гашија да ли је нешто дао,
то нисам видела. Мој старији син није био ту, он је био мало даље, пет малолетне деце
су била поред мене, почела су да плачу, нисам видела, можда је он дао али ја нисам
видела шта је дао.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте да су ти војници рекли да они
изваде новац, драгоцености јел` тако, злато и друге драгоцености и шта да раде са
њима, како је то, можете само мало прецизније да опишете? Јесу директно то узели или
су то негде ставили или су дали некоме, како?
Сведок Сервете Селманај: Ми смо то изнели у двориште и ту смо пустили доле
све што смо имали и злато и паре и остале ствари, а један војник стално је гађао
аутоматском пушком али на доле и онда наравно прикупио те ствари, и узео.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Малопре сте делимчно то већ поменули,
само где су били мушкарци тада, навели сте да су их одвели у неку мушку собу, је ли
можете то да опишете мало где се налазила та мушка соба, како је то изгледало?
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Сведок Сервете Селманај: Није то била соба за мушкарце, што кажемо ми ода,
него то је била соба само у кући, у нашем дворишту. Они су били поређани редом ту
испред, отуда су увели у једну собу, шта се ту догодило ја нисам видела, шта су им
рекли, шта су им учинили стварно нисам видела. А шта су они говорили њима, шта су
им рекли, мени није познато.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Шта се после тога десило, где су их
извели, шта се десило, је ли можете сада да наставите то, нисте малопре добро?
Сведок Сервете Селманај: Јел мислите за ове мушкарце који су били у
дворишту?

8

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, да, јесу их негде извели, шта се десило
са тим?
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Сведок Сервете Селманај: Онда су извели из дворишта и од куће Зенула
Гашија где су они убијени. Нас раздваја само сеоски пут, моју кућу и његову. Они су
њи узимали у овој кући на другом спрату те куће, и ту су их стрељали. Ми смо чули
шест пуцњева, то смо сви чули и онда су нас упутили уз полицију, заједно са децом и
тог тренутка су запалили кућу, односно подметнули пожар кући.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А одакле се чула та пуцњава, је ли можете
то само то да опишете? Из ког правца? Из правца?
Сведок Сервете Селманај: У том правцу где су били, дакле са наше леве
стране. Неки од тих који су пуцали били су на улици, неки су били ту поред нас.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте познавали неког од војника који
су били у дворишту и који су после...

П
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Сведок Сервете Селманај: Не, не, нисам их познавала. Ја сам погледала неке
слике тамо ЕУЛЕКС је имао, али ја нисам их познавала.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А јесте запамтили нека обележја рецимо
нека..., да ли су имали нека обележја, неке специфичне униформе, неке знакове,
мараме, капе, браде?
Сведок Сервете Селманај: Да, имали су. Имали су мараме, неки су имали
браду, били су намазани неким бојама, били су у униформама, наоружани наравно.
Дакле као што има војник наравно.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Описали сте у вашој изјави ЕУЛЕКС-у
неког војника са брадом да ли се можда сећате још неког детаља везано за тог војника,
а и друге војнике који су били ту.
Сведок Сервете Селманај: Били нижи растом од осталих, имао је браду, и ја
сам изјавила да не могу да будем потпуно тачна у свим тим детаљима али сам
приметила да носи браду и да је био растом нижи од ових осталих, то сам приметила и
то сам изјавила.

7

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате којих је година био, млад,
стар?
Сведок Сервете Селманај: Па богме нити је био млад, нити много стар, можда
ту негде 27, 26-27 година, јер када човек носи браду, а када га погледате тако може
бити и млађи и старији, тешко је то идентификовати.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ево сада ћу се само вратити на један
детаљ, да ли познајете Иса Гашија? Иса Гаши да?
Сведок Сервете Селманај: Да.

Сведок Сервете Селманај: Не.

8

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли Вам је он испричао нешто што је
видео везано за одређене догађаје тада тамо?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Поштовани суде немам више питања.

Сведок Сервете Селманај: Не, није ми ништа испричао, знам да Иса Гаши и
још неко други исто..., ко је кости тих људи који су били стрељани, то нам је испричао.
Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала, немам више питања.
Председник већа: Браниоци? Изволите, представите се.

П
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Адвокат Горан Петронијевић: Адвокат Горан Петронијевић, бранилац
првооптуженог Топлице Миладиновића, поменусте малочаст да је онеспособљен
аутомобил комшије Нимона Гашија, ако сам добро разумео, је ли то тачно?

Сведок Сервете Селманај: Малоприје сам изјавила, ја видела нисам, чула сам
пуцењеве, кућа је изгорела, Зимер Гаши је убијен у Нимоновој кући, испред куће су се
чули пуцњеви, ауто гуме ја нисам видела али су рекли да су избушене, тако су рекли, ја
сама нисам видела, а кућу сам видела како гори и да је Зумер Гаши убијен у тој кући, то
сам видела.
Адвокат Горан Петронијевић: Кажете нисте чули да су онеспособљене гуме,
односно нисте видели него сте чули? Да ли сте чули на који начин су онеспособљене?
Сведок Сервете Селманај: Да. Не, на који начин су онеспособљене ја то нисам
видела.

Адвокат Горан Петронијевић: Да ли је пуцано у те гуме избушене, сечене или
како на који начин?
Сведок Сервете Селманај: Нисам видела.
Адвокат Горан Петронијевић: Кажете чули сте 6 пуцњева?

8

Сведок Сервете Селманај: Да.
Адвокат Горан Петронијевић: Колико сте били далеко од тог места одакле су
се чули пуцњеви?
Сведок Сервете Селманај: Далеко....
Адвокат Горан Петронијевић: Или близу свеједно?

8

Сведок Сервете Селманај: Могу да кажем колика је дужина ове просторије, од
овог ћошка до оног ћошка, ја у метрима стварно је могу да кажем колико, али
отприлике ево тако сам описивала.
Адвокат Горан Петронијевић: Дакле, могли сте добро чути те пуцње?
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Сведок Сервете Селманај: Да, да. Јако добро да.

Адвокат Горан Петронијевић: И разликовати и избројати да се ради о 6
пуцњева?
Сведок Сервете Селманај: Да.

Адвокат Горан Петронијевић: Немам питања више.

Председник већа: Даље. Да ли има питања? Оптужени да ли имају питања,
пуномоћник да ли има питања? Моје питање једно, рекли сте да сте видели једног
војника који путем телефона прича са неким?

П
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Сведок Сервете Селманај: Да.
Председник већа: Јесте видели да је то телефон, знате да је телефон, или
претпостављате да је телефон?
Сведок Сервете Селманај: Он је са неким лицем комуницирао, говорио је
српски, ја српски не знам, мој муж је био близу, разговарао са њим на српском, а шта су
разговарали ја стварно не знам, пошто не знам језик ја не могу ни да кажем шта су
разговарали.
Председник већа: То није ни било питање.....

Сведок Сервете Селманај: Са неким је разговарао и онда су извели те
мушкарце напоље.

Председник већа: Добро. Питање је било следеће, да ли претпоставља да је тај
војник причао телефоном, да ли је видела тај телефон, како зна да је у питању телефон?

Сведок Сервете Селманај: Ја сам чула да он са неким разговара, а о чему је
разговарао мени није познато, не знам.

9

Председник већа: Не питам о чему, него везано за тај апарат који она зове
телефон, да ли је она видела да тај војник држи телефон у руци, значи не садржина
разговора?
Сведок Сервете Селманај: Да.
Председник већа: А шта да?
Сведок Сервете Селманај: Видела сам тај апарат.

Сведок Сервете Селманај: Телефон.

8

Председник већа: Телефон?

Председник већа: Добро. Да ли је видела било кога од униформисаних лица са...
Да ли зна шта је радио веза уопште?
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Сведок Сервете Селманај: Не. Не, не.

Председник већа: Да ли сте игде изјављивали да сте видели да неко прича
путем радио везе?
Сведок Сервете Селманај: Доста сам изјавила нешто слично, али моментално
се не сећам где и када.
Председник већа: Да ли се сећате да сте поменули радио везу негде неком
приликом?
Сведок Сервете Селманај: Не, тренутно се не сећам стварно.

П
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Председник већа: Да ли сте икада видели апарат којим се успоставља радио

веза?

Сведок Сервете Селманај: Не, не.

Председник већа: Да ли знате како изгледа тај апарат?
Сведок Сервете Селманај: Не.

Председник већа: Добро, колико деце Ви имате, шесторо колико сам ја
схватио?
Сведок Сервете Селманај: Шесторо деце имам.

Председник већа: Колико деце је било са Вама том приликом у том дворишту?
Чини ми се да сте рекли петоро малопре?
Сведок Сервете Селманај: Да, петоро је било, најстарији син није био ту, он
имао је 18 година, њега сам удаљила од куће, рекла сам да иде, остала деца су била са
мном.

10

Председник већа: Када сте му рекли да иде у односу на тај догађај?
Сведок Сервете Селманај: Па није било ни сат времена уочи тог догађаја,
значи пре тог догађаја. Мој супруг је хтео да он остане ту, јер неће нико да га дира, ми
никог нисмо дирали, ми смо у нашој кући што би он отишао, али ја сам инсистирала да
он оде.
Председник већа: А колико је, он је најстарији и имао је 18 година, први
следећи по старини колико има, то јест млађи од њега?

8

Сведок Сервете Селманај: Он је имао 18 година...
Председник већа: Млађи колико је имао?

Сведок Сервете Селманај: Дакле, друго дете је 3 године млађе од њега.
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Председник већа: Три године, 15 је ли тако?
Сведок Сервете Селманај: Да.

Председник већа: А што нисте и њега послали са овим најстаријим? Не, не без
приче.

Сведок Сервете Селманај: Он је био мало болешљив и ја нисам могла њега да
удаљим или да пошаљем негде, боље речено.

П
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Председник већа: Ви сте се већ изјањавали на ту тему, ја још једном да питам,
да ли сте Ви видели иједно убиство лично да сте Ви видели да је неко неког убио том
приликом, лишио живота?
Сведок Сервете Селманај: Не. Нисам видела. Само видела кости које су
ставили у један џак и онда су их сахранили, покопали, то сам видела.

Председник већа: Добро. Да ли се неко можда у међувремену неких питања
досетио? Е изволите.

Адвокат Крсто Бобот: Захваљујем, адвокат Крсто Бобот, бранилац оптуженог
Богићевић Бобана. Да ли можете да нам кажете које од Ваше деце се налази у
иностранству у време када сте давали исказ путем видео линка, је ли то најстарији син
или неко друго дете?
Сведок Сервете Селманај: Не, то је трећи син, Цидан.
Адвокат Крсто Бобот: Колико је он имао година 1999. године?
Сведок Сервете Селманај: Он је 1986. рођен.
Адвокат Крсто Бобот: `86. године је ли тако, јесам добро разумео?
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Председник већа: Рођен 1986.
Адвокат Крсто Бобот: `86. годиште?
Сведок Сервете Селманај: Да.
Адвокат Крсто Бобот: Је ли можете сада да нам објасните из ког разлога, то сте
прошли пут одговорили путем видео линка, из ког разлога нисте хтели ЕУЛЕКС-у нити
било коме другом да дате податке где се он налази и контакт телефон или било који
други податак о њему?

8

Сведок Сервете Селманај: Па он је у то време ишао ван, нисам хтела да га
узнемиравам јер није могао ни да дође. Полазио сам од тога како сам се ја осећала и
нисам хтела да и њих узнемиравам.
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Адвокат Крсто Бобот: Добро. Реците ми само још једно питање, када су
одвојили ове мушкарце о којима сте говорили, у чију кућу су их одвели како сте Ви то
видели?
Сведок Сервете Селманај: У кући Зимера Гашија.
Адвокат Крсто Бобот: Хвала, немам питања.

Председник већа: Добро, да ли још неко у међувремену? Не. Кажите ми да ли
се придружујете кривичном гоњењу, и да ли истичете имовинско правни захтев рекосте
прошли пут да га постављате, али га нисте определили, па ме сада занима да ли остајете
при томе?

П
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Сведок Сервете Селманај: Не Косово него цео свет да ми дају, неће ми
надокнадити оно што сам ја изгубила, муж изгуби, оставили су ме са шесторо деце,
изгорела кућа, становала сам по сеоским кућама разноразним.
Председник већа: Добро, да ли истичете имовинско правни захтев или не?
Сведок Сервете Селманај: Да.

Председник већа: Добро. Хвала лепо. Кажем сведоку. То је то, хвала лепо,
можете ићи, узели сте личну карту, хвала лепо што сте дошли.
Сведок Сервете Селманај: Хвала и Вама.

Председник већа: Добро, суд, суд.... Ти си баш данас расположен видим,
нарочито си расположен и гледаш како ћеш да, да... Срећко?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја бих Вас молио да заштитите тужиоца.

Председник већа: Не, не. Ви имате предлог, без приче, без... много сте се
распричали. Изволите колега, представите се и кажите. Ви сте заштићени...

12

Адвокат Борислав Борковић: Бранилац оптуженог Срећка Поповића, адвокат
Борислав Борковић.
Председник већа: Добро.
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Адвокат Борислав Борковић: Ја имам једну молбу, дакле молим да се према
мом брањенику укине мера забране напуштања боравишта, мислим да је он можда
један једини ако се не варам према коме је та мера одређена, ово стога што заиста више,
а нису ни постојали раније околности које би указивале да би он могао побећи, сакрити
се, чак мислим да су неки окривљени овде пуштани да иду у иностранство. Ако већ
веће сматра да би требало да буде некаква мера ситна, онда нека то буде мера забране
напуштања територије Републике Србије, а не места боравишта, јер мој брањеник не
може да нађе посао у Крагујевцу и упућен је да би радио, и да би хранио породицу да
тражи посао на подручју Републике Србије. Ако већ треба да се та контрола те нове
мере врше, нека то буде јављање месечно или у два месеца станици милиције гдје
борави, али мера напуштања боравишта града Крагујевца директно утиче на
егзистенцију његове породице...
Председник већа: Срећко добацује..., неће сигурно. Нешто Вас демантује овако.
Адвокат Борислав Борковић: А и где би то он могао побећи. Где би то он
могао побећи у овој ситуацији, а одузет му је пасош.
Председник већа: Добро.

Адвокат Борислав Борковић: Хвала.
Председник већа: Тужиоче?

П
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се овом предлогу обзиром да
имамо у пракси већ један негативан пример из овог предмета да је човек побегао, тако
да...
Председник већа: Противите се?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се.

Председник већа: Добро. Срећко изволите. Сокићу, Сокићу, све ћу да вас
удаљим напоље сада на крају суђења. Ама Сокићу...
Оптужени Срећко Поповић: Добар дан.

Председник већа: Добар дан.

Оптужени Срећко Поповић: Господо ја поштујем тај грб горе, више него ико
овде, поштујем Србију више неко ико, волим је и главу стављам увек на њу, али када
дође за тужиоца човек који пљује по Србији, још ми забрањује...
Председник већа: То није...
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Оптужени Срећко Поповић: Да ја идем и да шетам по мојој Србији, ја...
Председник већа: Не забрањује него се противи...
Оптужени Срећко Поповић: Јадна је ово држава у којој он који је Рачак
измислио...
Председник већа: Срећко, Срећко...
Оптужени Срећко Поповић: Који је измислио... нећу да станем.

8

Председник већа: Па морате да станете.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја Вас молим да ово заиста...

Председник већа: Не можемо у исто време. Ово није говорница на протесту...
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Оптужени Срећко Поповић: Не, ово јесте говорница...
Председник већа: Није.

Оптужени Срећко Поповић: Јер ја сам оптужени.

Председник већа: Јесте, и можете да се изјасните...

Оптужени Срећко Поповић: А не можете, ако сте ми забранили да идем из
Крагујевца, вратите ме у затвор. Озбиљно вам кажем.
Председник већа: Добро, Ви сте изнели предлог.
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Оптужени Срећко Поповић:
Ја нећу да послушам више ништа што
тужилаштво износи, посебно не од како је овај дошао.

Председник већа: Добро. Вратите се на место, чули смо Вас, искључите
микрофон. Дакле, имамо предлог браниоца и имамо, ево имамо изјашњење Срећка, а
имамо и изјашњење заменика тужиоца и тако за сада стоје ствари.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

главни претрес се... Јесте хтели нешто?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Је ли могу, да, да, хтео сам.

Председник већа: Изволите.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја би Вас молио значи од када сам ушао у
ову судницу имам веома овако непријатна добацивања са те стране, ја би Вас молио
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само да у границама Ваше да кажем могућности, зато што овај..., посебно да се држе
политички говори у смислу квалификација... Па ја не разговарам са Вама.
Председник већа: Добро.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
главни претрес се одлаже, наставак се одређује за:

8

-25. април 2018. у 09,30 часова, судница број 1.
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Е 25. април 2018. у 09,30 судница број 1. Следећи пут ћу удаљити сваког ко се
буде обраћао било коме на начин на који то без одобрења најпре мог као председника
већа. Под два на начин на који није пристојан, а нарочито нећу толерисати добацивања.
Немојте да дозволите да испитујемо сведоке, а да ви будете негде ван суднице и да не
можете да чујете и евентуално постављате питања и тако даље. Дакле, водите рачуна о
томе. Ја сам сигуран да се нико од вас, мислим на оптужене, не радује процесној
позицији оптужених, сигуран сам да они који имају одређене мере да се не радују тим
мерама, али као што има оптужених који поштују ту процесну улогу и поштују
судницу, тако ћу то тражити од оних других оптужених и сигурно ћу реаговати и за оне
друге оптужене. Ви сте Срећко у једном наврату били удаљени, на кратко додуше, ја
сам се надао да је то било довољно. Јесте у једном периоду, међутим у последње време
сте поново почели са изражавањем револта, и говорима који нису за ову судницу. Ето,
не, не.
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Довршено у 15.25.

Записничар

Председеник већа-судија
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