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Uvod
Inicijativa mladih za ljudska prava (Inicijativa) je 2011. godine počela
monitoring određenih krivičnih i parničnih postupaka pred domaćim
sudovima, sa ciljem da analizira stepen primene principa pravičnog suđenja u
pravosudnom sistemu Republike Srbije.
Istraživačice i istraživači Inicijative su tokom sedam meseci pratili 15
sudskih postupaka. U ovom periodu, pravosnažna presuda doneta je u jednom
slučaju, u jednom slučaju je u toku žalbeni postupak, a u svim ostalim i dalje
traje postupak pred osnovnim, odnosno višim sudovima.
U ovom izveštaju predstavljen je tok devet sudskih postupaka: slučaja
paljenja Bajrakli džamije, paljenja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u
Beogradu, ”Parade ponosa” 2009. godine (slučajevi Vacić i Obradović), slučaja
”Jabuka”, govora mržnje na internet portalu ”Nove srpske političke misli”,
”Parade ponosa” 2010. godine (slučajevi Obradović i ostali, slučaj Milić i slučaj
Đurđević). Prilikom obrade slučajeva, osim bitnih dešavanja u 2011. godini,
predstavljeni su i segmenti iz prethodnih godina, od momenta otpočinjanja
sudskog postupka.
Tokom monitoringa je uočeno da, uprkos velikom interesovanju javnosti
za određene slučajeve, sudski postupci dugo traju i karakteriše ih veliki broj
odlaganja.
Ono što je takođe uočeno kao problematično je kvalifikovanje počinjenih
krivičnih dela – često se određena krivična dela kvalifikuju kao ona kojima je
zaprećena blaža krivična sankcija (slučaj paljenja Bajrakli džamije), a čak i u
slučajevima u kojima to nije tako, sudije se najčešće opredeljuju za minimalne
zaprećene kazne (slučaj ”Parade ponosa” 2010. godine).
Reforma pravosuđa u Srbiji, koja je sprovedena tokom 2009. godine, a
počela da se primenjuje 1. januara 2010, takođe je doprinela značajnom
usporavanju postupaka. Dešavalo se da zbog promene sudskog veća postupci
budu vraćeni na početak (slučaj paljenja Bajrakli džamije i slučaj paljenja
ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2008. godine).
Veliko interesovanje javnosti i medija za određene slučajeve i pritisak koji
je vršen na pravosudne organe uticali su na njihovo postupanje i odlučivanje.
Rezultat pritiska javnosti bile su previše stroge ili previše blage presude u
određenim slučajevima.
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Inicijativa će u narednom periodu predstaviti i drugi deo izveštaja, koji se
bavi primenom prava na pravično suđenje u sudskim postupcima u Srbiji. U
izveštaju će biti analiziran nastavak sudskih procesa predstavljenih u prvom
delu izveštaja, zaključno sa 31. decembrom 2011. godine, kao i postupci koji
su u međuvremenu počeli ili su dobili epilog, a koji su takođe izazivali veliku
pažnju javnosti.
U Beogradu,
oktobar 2011. godine

6

Standardi pravičnog suđenja u međunarodnom i pravnom sistemu
Republike Srbije
•

Međunarodni akti kojim se predviđa pravo na pravično suđenje

Pravo na pravično suđenje predviđeno je Univerzalnom deklaracijom o
ljudskim pravima1, kao jedno od osnovnih ljudskih prava. U članu 8. Deklaracije
predviđeno je pravo svakoga na efikasni pravni lek, dok se u članu 10. predviđa
pravo na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudskim telom2.
Međunarodni pakt o građanskim i političkim3 pravima, osim garancija
koje pruža u pogedu zaštite prava na slobodu izražavanja, pravo okupljanja i
udruživanja, takođe predviđa zaštitu prava na pravično suđenje.
U članu 14. Pakta predviđa se pravo svih na nepristrasno i javno suđenje,
pretpostavka nevinosti, pravo na suđenje na jeziku koji stranka u postupku
razume, kao i pravo da zatraži od više sudske instance preispitivanje odluke
donete na nižem nivou4.
Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda5 u članu 6.
predviđa pravo na pravično suđenje6. Konvencija predviđa da svaka osoba ima
pravo na:
• pravičnu i javnu raspravu (o njegovim/njenim građanskim pravima
ili krivičnoj optužbi), pred nezavisnim i nepristrasnim sudskim telom, u
razumnom roku;
• pretpostavku nevinosti, dok se ne dokaže njegova/njena krivica na
osnovu zakona;
Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima usvojena je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1948. godine, dostupna na stranici http://www.un.org/en/documents/udhr/
index.shtml, poslednji put posećena 1. oktobra 2011. godine
2
Vidi gore pod 1
3
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima usvojen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1966. godine, a ratifikovan od strane SFRJ 1971. godine, dostupan
na stranici http://treaties.un.org/doc/publication/mtdsg/volume%20i/chapter%20iv/iv-12.
en.pdf, poslednji put posećena 1. oktobra 2011. godine.
4
Vidi gore pod 3.19
5
Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, doneta je od strane Saveta
Evrope 1950. godine, a stupila je na snagu 1953. godine, dostupna na internet stranici http://
conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm, poslednji put posećena 1. oktobra
2011. godine.
6
Vidi gore pod 5.
1
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U stavu 3. člana 6. Konvencije predviđa se da svako ko je optužen da je
počinio krivično delo ima pravo da:
• na jeziku koji razume bude informisan od prirodi dela koje mu se stavlja
na teret;
• ima dovoljno vremena i mogućnosti da pripremi odbranu;
• se brani lično ili putem branioca koga sam izabere;
• ispituje svedoke;
• dobije besplatnu pomoć prevodioca, ako ne razume ili ne govori jezik
koji se upotrebljava na sudu.

8

Pravično suđenje u pravnom sistemu Republike Srbije
Kao potpisnica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima7
i Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda8, Republika
Srbija je obavezna da u svoj sistem inkorporira i implementira odredbe
predviđene ovim međunarodnim dokumentima, a s tim u vezi i odredbe koje
se odnose na pravično suđenje.
Ustavom Republike Srbije9 je u članu 32.10, u delu koji se odnosi na
zaštitu ljudskih prava, garantovano pravo na pravično suđenje. U članu 3311
garantovana su posebna prava okrivljenog. Ustavom se garantuje pravo na
javno raspravu o svojim pravima ili optužbama koje se na njega/nju odnose,
pred nezavisnim i nepristrasnim sudskim telom, u razumnom roku, kao i pravo
na besplatnog prevodioca ukoliko osoba kojoj se sudi ne govori ili ne razume
jezik na kom se postupak vodi.
U Zakonu o parničnom postupku Republike Srbije12 takođe se garantuje
pravo na pravično suđenje, kao i u Zakoniku o krivičnom postupku13, gde se
već u 1. članu14 spominje pravičnost postupka.
•

Reforma pravosuđa u Republici Srbiji

Skupština Republike Srbije usvojila je 25. maja 2006. godine Nacionalnu
strategiju o reformi pravosuđa15. Reforma je predstavljala jedan od uslova
koje je Srbija morala da ispuni u procesu evropskih integracija, a za ciljeve je
imala uspostavljanje vladavine prava, kao i poverenja građana u pravosudne
organe. Osnovna načela na kojima je strategija zasnovana su nezavisnost,
transparentnost, efikasnost i odgovornost pravosuđa16.
SFRJ je ratifikovala Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima 30. januara 1971.
godine.
8
Srbija je ratifikovala Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda 3. marta
2004. godine.
9
Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik broj 37/08, proglašen je 8. novembra 2006. godine,
dostupan na internet stranici http://www.parlament.rs/upload/documents/Ustav_Srbije_pdf,
poslednji put posećena 1. oktobra 2011. godine.
10
Vidi gore pod 9.
11
Vidi gore pod 9.
12
Zakon o parničnom postupku, Službeni glasnik RS br. 125/2004 i 111/2009, članovi 2. i 4.
13
Zakonik o krivičnom postupku, Službeni glasnik RS br. 72/2011.
14
Vidi pod 13, član 1.
15
Nacionalna strategija za reformu pravosuđa usvojena je od strane Narodne skupštine
25.5.2006. godine, dostupna na internet stranici http://www.mpravde.gov.rs/images/strategija_reforme_pravosudja__cir_no1.pdf, poslednji put posećena 1. oktobra 2011. godine.
16
Vidi gore pod 15.
7
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Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku Srbije za 2010. godinu17
izrazila je zabrinutost u vezi sa sprovedenom reformom pravosuđa, koja je
u Srbiji počela da se primenjuje početkom 2010. godine. Osnovne zamerke
se odnose na netransparentnost u postupku reizbora sudija i tužilaca, koji
je sproveden 2009. godine, kao i na neefikasnost sudskih postupaka. U
izveštaju se navodi da smanjenje broja tužilaca i sudija nije sprovedeno na
osnovu potreba sistema, kao i da su sudski postupci dodatno usporeni zbog
sprovođenja reforme.
Stepen primene principa pravičnog suđenja u Srbiji – slučajevi pred
Evropskim sudom za ljudska prava
Republika Srbija ratifikovala je Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava
i osnovnih sloboda18 3. marta 2004. godine. Ovom ratifikacijom otvorena je
mogućnost da Srbija bude tužena pred Evropskim sudom za ljudska prava19,
za slučajeve u kojima je došlo do kršenja odredbi Konvencije.
U prvih pet godina primene Konvencije, protiv Republike Srbije podneto je
oko 3200 predstavki20. Broj ovih predstavki je u stalnom porastu, a takođe se
povećava broj predmeta u kojima Evropski sud zahteva odgovor od Republike
Srbije. U većini slučajeva u kojima se stigne do ove faze postupka, Sud donosi
odluku u korist tužioca21.
Građani/ke Srbije imaju veliko poverenje u Evropski sud za ljudska prava,
a predstavke koje se podnose protiv Srbije najčešće se odnose na kršenje
prava na suđenje u razumnom roku, povredu prava na rad kao i problem
neizvršavanja pravosnažnih sudskih odluka22.

Izveštaj Evropske komisija o napretku Srbije za 2010. godinu, dostupan na internet stranici http://www.seio.gov.rs/upload/documents/Izvestaji/izestaj_o_napretku_srbije_2010_
sa_%20aneksom.pdf, poslednji put posećena 1.oktobra 2011. godine
18
Vidi gore pod 5.
19
Više informacija o Evropskom sudu za ljudska prava dostupno je na internet stranici
http://www.echr.coe.int/ECHR/Homepage_EN, poslednji put posećena 1. oktobra 2011.
godine.
20
Republika Srbija se nalazi na osmom mestu liste država protiv kojih je podnet najveći broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava. Države protiv kojih je podnet veći broj predstavki
su Rusija, Turska, Ukrajina, Rumunija, Italija i Poljska, koje imaji i veći broj stanovnika.
21
Izveštaj zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, dostupan na
internet stranici www.zastupnik.gov.rs, poslednji put posećena 1. oktobra 2011. godine.
22
Vidi gore pod 21.
17
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Slučajevi koje je pratila
Inicijativa mladih
za ljudska prava
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Paljenje Bajrakli džamije
Sedamnaestog marta 2004. godine održan je moleban ispred Hrama Svetog
Save u Beogradu, predvođen tadašnjim državnim i crkvenim zvaničnicima.
Moleban je trebalo da predstavlja vid protesta koji je zbog dešavanja na
Kosovu23 organizovala Vlada Srbije24. Na protestu su govorili tadašnji premijer
Vojislav Koštunica, članovi Vlade i zvaničnici Srpske pravoslavne crkve. Njima se
kod Hrama pridružio i tadašnji ministar odbrane Srbije i Crne Gore Boris Tadić.
Među demonstrantima je najviše bilo srednjoškolaca, koji su organizovano
došli na protest posle javnog časa u školama. Tog dana su svi elektronski mediji
u 12 časova tri minuta prekinuli emitovanje programa.25
Nakon protesta, po proceni medija, grupa od oko 800 demonstranata
okupila se ispred Bajrakli džamije u Gospodar Jevremovoj ulici. U toku noći
između 17. i 18. marta, oko 100 demonstranata probija policijski kordon na
uglu ulica Kralja Petra i Gospodar Jevremove, pošto se policija povukla iz
Jevremove ulice.26 Demonstranti su tom prilikom uzvikivali parole „ubij Šiptare”,
„idemo na Kosovo”, „Kosovo je srce Srbije”, „sačuvajte svetinje”, „ubij, zakolji, da
Šiptar ne postoji”, potom polupali prozore i inventar unutar džamije i zapalili
je oko ponoći. U neredima je povređeno deset policajaca, od kojih trojica teže

Nemiri na Kosovu 17.marta 2004. godine bili su rezultat kulminacije tenzije između srpske
i albanske populacije. Albanci su tokom “martovskog nasilja” napali srpske kulturno istorijske
spomenike i spalili mnoge srpske kuće.
24
“Vlada poziva građane na protest u petak u 12 sati”, portal B92, dostupno na internet
stranici http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=18&nav_
category=11&nav_id=135659 poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
25
“Protest u organizaciji Vlade Srbije”, portal B92, dostupno na internet stranici http://
www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=19&nav_id=135671&nav_
category=16&order=priority poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
26
“Povređena 24 policajca, uhapšena 83 vandala”, dnevni list “Blic”, dostupno na internet
stranici http://www.blic.rs/stara_arhiva/tema/59601/Povredjena-24-policajca-uhapsena-83vandala poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
23
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i zapaljeno nekoliko policijskih automobila. Vatrogasci su se pojavili oko pola
dva posle ponoći i uspeli da ugase požar u i ispred džamije. Tada su došle nove
policijske snage i potisnule demonstrante.27

Iste noći neredi su zabeleženi i ispred ambasade Sjedinjenih Američkih
Država u Beogradu. Razbijeno je staklo na restoranu„McDonalds“ na Terazijama
i poslastičarnica na Zelenom vencu. Policija je uz pomoć suzavca i šok bombi
oko 3 časa i 45 minuta posle ponoći uspela da rastera demonstrante, od kojih
su neki bili u vidno alkoholisanom stanju. Istim povodom dogodili su se neredi
u Nišu i Novom Sadu. U Nišu je zapaljena Islam-agina džamija u centru grada28,a
u Novom Sadu je napadnuta zgrada Islamske zajednice.29
“Protest u organizaciji Vlade Srbije”, portal B92, dostupno na internet stranicihttp://
www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=19&nav_id=135671&nav_
category=16&order=priority poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
28
“Zapaljena džamija u centru Niša”, portal B92, dostupno na internet stranici http://www.
b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=17&nav_id=135524&nav_category=11 poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
29
Hronologija događaja (16 - 22. mart 2004), portal B92, dostupno na internet stranici
http://www.b92.net/specijal/kosovo2004/ poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
27
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Sudsko procesuiranje slučaja paljenja Bajrakli džamije
Prvi osnovni sud u Beogradu
Predsednik sudskog veća Ivana Ramić
K.br.1474/10
Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo iz člana 349 st. 1 KZ30
Podignuta optužnica 13.09.2007. godine
Predmetni krivični postupak nije okončan
Nakon tri godine dugog istražnog postupka, 13. septembra 2007. godine
pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu (nakon reforme pravosuđa
preimenovanog u Prvi osnovni sud)31 podignuta je optužnica protiv dvadeset
izgrednika.32 Njima se stavlja na teret da su oštetili i zapalili džamiju, teže i lakše
povredili 22 policajca, a jedan od optuženih se tereti za krađu 50.000 evra iz
džamije.
U trenutku vršenja krivičnog dela, šesnaestorica optuženih imali su između
19 i 23 godine starosti, a četvorica više od 30 godina.33
Svi optuženi se brane sa slobode, osim Miloša Radisavljevića zvanog
Kimi, vođe navijača „Partizana“, koji je na suđenje doveden sa odsluženja
kazne zatvora zbog napada na Brankicu Stanković, autorku emisije „Insajder“.
Zaprećena im je zatvorska kazna od tri do pet godina, a organizatorima od
jedne do osam godina.
U dosadašnjem toku postupka odžano je osam glavnih pretresa. Na prvom
glavnom pretresu 11. juna 2010. godine, doneto je rešenje da se postupak
sprovede po pravilima skraćenog postupka, zbog izmene Zakona o krivičnom
Krivični zakon Republike Srbije, (“Sl. gl. SRS” 26/77-1341, 28/77-1566, 43/77-2213, 20/791059, 24/84-1233, 39/86-2739, 51/87-2421, 6/89-406, 42/89-1401, 21/90-888 i “Službeni
glasnik RS”, br.16/90-468, 49/92-1664, 23/93-817, 67/93-3110, 47/94-1465 i 17/95- 529, 44/98
od 08.12, 10/02 od 01.03)
31
Reforma pravosudnog sistema u Srbiji, stupila na snagu 1. januara 2010. godine.
32
Optuženi za paljenje Bajrakli džamije Čubrović Stefan, Radisavljević Miloš, Radisavljević
Rade, Stojanović Nemanja, Hrvatin Bojan, Marinković Nikola, Mitić Goran, Mitrašević Boris,
Đorđević Marko, Došen Jasmin, Radević Stefan, Stanković Ljubomir, Mijatović Dragan, Stević
Aleksandar, Radisavljević Marko, Nišević Adam, Majstorović Vojislav, Marjanović Milan, Jonić
Uroš i Broćić Vladan, odgovor Prvog osnovnog suda u Beogradu od 2.8.2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska prava.
33
Petorica optuženih su studenti, sedmorica su učenici i dvojica bez zanimanja. Sedmorica su
ranije osuđivani, a od toga su šestorica starosne dobi od 19 do 23 godine, Odgovor Prvog
���������
osnovnog suda u Beogradu od 2.8.2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska
prava.
30
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postupku.34 Saslušanje optuženih trajalo je od 11. jula do 3. novembra 2010.
godine. U tom periodu održano je pet glavnih pretresa i saslušano dvadeset
okrivljenih.
Na glavnom pretresu 3. decembra 2010. godine, razdvojen je postupak u
odnosu na Miloša Radisavljevića i otpočet dokazni postupak35 u pet glavnih
pretresa, gde je saslušano devet svedoka. U 2010. godini sudski postupak je
vraćen na početak, zbog promene sudskog veća. Prvostepeni sudski postupak
još uvek je u toku36

Zakon o krivičnom postupku Republike Srbije, (“Sl. list SRJ”, br. 70/2001 i 68/2002 i “Sl.
glasnik RS”, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 85/2005 - dr. zakon,49/2007, 20/2009 - dr. zakon,
72/2009 i 76/2010)
35
26. februara 2011. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu saslušana su dva
svedoka, policijski službenici koji su tog dana bili na dužnosti. Tokom svedočenja potvrdili su
zapisnike i izveštaje koje su 2004. godine pisali, ali kako je od zločina proteklo sedam godina,
nisu mogli sa sigurnošću da pričaju o detaljima.Jedan od svedoka, pripadnik policije, govorio
je o snimanju kamerom koja mu je bila poverena, te očekujemo da se na ovom suđenju kao
dokazi prikažu snimci načinjeni policijskom kamerom, izveštaj sa suđenja u slučaju paljenja
Bajrakli džamije, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska prava
36
Odgovora Prvog osnovnog suda u Beogradu od 2. 8. 2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska prava.
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Aneks
Paljenje Islam-agine džamije u Nišu
Zbog martovskog nasilja na Kosovu, na niškom Trgu oslobođenja je 17.
marta 2004. godine održan protest. Prema proceni policije, u centru Niša tad
se okupilo oko 2000 ljudi. Tokom protesta, demonstranti su napali Islam-aginu
džamiju37, koja se nalazi u centru grada i potom je zapalili. Demonstranti su
se okupili oko džamije i skandirali ”ubij, ubij Šiptara”. Urušavanje zapaljenog
krova minareta izazvalo je oduševljenje i skandiranje okupljenih.38 Neki od
učesnika protesta su se fotografisali pored upaljene džamije. Vatrogasne ekipe
su došle na lice mesta, ali nisu odmah reagovale.

Sudsko procesuiranje slučaja paljenja Islam-agine džamije u Nišu
Opštinski sud u Nišu
Predsednik sudskog veća sudija Katarina Ranđelović
K br.744/04
Na osnovu člana 46 st.2 tačka 3 ZKP-a
Islam-agina džamija, koja je 17. marta 2004. godine zapaljena u Nišu, sagrađena je 1720.
godine, a obnovljena 1870. i jedina je u potpunosti očuvana džamija u Nišu od dvadesetak iz
turskog perioda. Džamija je stavljena pod zaštitu države još 1954. godine.
38
“Zapaljena džamija u centru Niša”, portal B92, dostupno na internet stranici http://www.
b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2004&mm=03&dd=17&nav_id=135524&nav_category=11 poslednji put posećena 19. jula 2011. godine.
37
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Početak krivičnog postupka 01.06.2004. godine
Okončanje krivičnog postupka 17.10.2006. godine pravosnažnom
presudom
Pred Opštinskim sudom u Nišu 1. juna 2004. godine pokrenut je postupak
protiv jedanaestorice učesnika protesta39, zato što su 17. marta 2004. godine
oko 22 časa i 30 minuta u ulici Generala Milojka Lešjanina u Nišu učestvovali
u ”skupini ljudi koja je zajedničkim delovanjem izvršila paljevinu i oštetila
imovinu Islam-agine džamije u većem obimu”.40 Opštinski sud u Nišu je pet
puta odlagao početak suđenja, zbog nedolaska okrivljenih.41
Četvrtog jula 2005. godine dozvoljeno je suđenje u odsustvu, za Aleksandra
Krstića i Milana Stanišića. Tada je zbog bolesti Filipa Jovanovića postupak
u odnosu na njega razdvojen. U daljem postupku, 22. jula 2005. godine na
pretresu je pročitana optužnica, saslušano pet okrivljenih, a u dokaznom
postupku saslušani su svedoci i pročitane završne reči. Saopštenje presude
K.br.744/04 usledilo je 26. jula 2005. godine. Presuda je potvrđena presudom
Okružnog suda u Nišu, Kž br. 559/06 od 17. oktobra 2006. godine. Sudija
Katarina Ranđelović donela je presudu kojom je jedna osoba osuđena na
pet meseci zatvora, njih sedam na po tri meseca, a dve osobe su oslobođene
optužbi jer nije dokazano da su izvršili krivično delo za koje su optuženi. Od
jedanaestorice okrivljenih, sedmorica su starosne dobi od 20 do 24 godine, a
samo jedno lice je ranije osuđivano.42

Optuženi Krstić Aleksandar, Miljković Davor, Mančić Dušan, Stefanović Dragan, Jovanović
Filip, Stanković Ivica, Cvetković Dragan, Mišić Petar, Ničić Milivoje, Stanišić Milan i Džudović
Mihajlo, odgovor Osnovnog suda u Nišu od 4.10. 2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative
mladih za ljudska prava
40
Vidi gore na 34
41
Datumi glavnih pretresa koji su odloženi zbog nedolaska okrivljenih: 5.1.2005, 17.2.2005,
10.3.2005, 19.4.2005 i 3.6.2005, odgovor Osnovnog suda u Nišu od 4. 10. 2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska prava
42
Odgovora Osnovnog suda u Nišu od 4.10.2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih
za ljudska prava.
39
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Paljenje ambasada u Beogradu 2008. godine
Miting ”Kosovo je Srbija”održan je 21. februara 2008. godine na platou ispred
Doma Narodne skupštine u Beogradu, kao izraz protivljenja jednostranom
proglašenju nezavisnosti Kosova. Nakon toga, održan je moleban ispred
Hrama Svetog Save, koji je služio vladika crnogorsko-primorski Amfilohije.
Molebanu su prisustvovali premijer Srbije Vojislav Koštunica, predsednici
SRS-a i SPS-a Tomislav Nikolić i Ivica Dačić, brojni ministri u Vladi Srbije, kao
i premijer Republike Srpske Milorad Dodik. Po procenama medija, protest je
okupio više stotina hiljada ljudi. Ministarstvo prosvete je odlučilo da u školama
u Srbiji bude proglašen neradni dan, a bio je organizovan i besplatan prevoz do
Beograda za one koji su hteli da prisustvuju mitingu.43 Posle molebana, oko 20
časova kod Hrama Svetog Save grupa od oko 200 demonstranata se izdvojila
iz mase i napala zgrade ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke,
Velike Britanije, Turske i Hrvatske, kao i dva “McDonalds” restorana, na Slaviji i
Terazijama. U napadu je najviše stradala ambasada SAD, koja je bila zapaljena
i potpuno uništena. Demonstranti su skinuli američku zastavu sa zgrade
ambasade i zapalili je, a potom na njenom mestu istakli zastavu Srbije. Jedan
od demonstranata, Zoran Vujović iz Novog Sada je pronađen mrtav u zgrad
ambasade. Obdukcijski nalazi su pokazali da se ugušio u dimu.44 Policija je te
noći privela 192 osobe. Tokom rušilačkih pohoda na ambasade povređeno je
130 osoba - 78 građana i 52 policajca.45
Sudsko procesuiranje slučaja
paljenja ambasada u Beogradu 2008. godine
Viši sud u Beogradu
Predsednik sudskog veća sudija Milan Londrović
K-1223/2010
Teško delo protiv opšte sigurnosti i teška krađa
Početak krivičnog postupka 4.11.2009. godine
Krivični postupak nije okončan
“Danas veliki narodni protest ‘Kosovo je Srbija’”, Naslovi.net, dostupno na internet stranici
http://www.naslovi.net/2008-02-20/rts/danas-veliki-narodni-protest-kosovo-je-srbija/578559
poslednji put posećena 24. oktobra 2011. godine.
44
“Jedna žrtva nasilja u Beogradu”, portal B92, dostupno na interenet stranici http://www.
b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=02&dd=21&nav_id=285912 poslednji put
posećenoj 24. oktobra 2011. godine.
45
“Pod istragom 50 navijača zbog paljenja ambasada posle mitinga za Kosovo”, Vuk Z. Cvijić,
dnevni list “Blic”, dostupno na interenet stranici http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/273259/
Pod-istragom-50-navijaca-zbog-paljenja-ambasada-posle-mitinga-za-Kosovo poslednji put
posećenoj 24. oktobra 2011. godine.
43
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U istrazi je identifikovano 50 osoba, ali je procesuiran samo Milan
Živanović i više nepoznatih lica. Suđenje Živanoviću počelo je 4. novembra
2009. godine. Tužilaštvo mu je stavilo na teret krivično delo ”teško delo protiv
opšte sigurnosti”, zato što je zajedno sa više nepoznatih lica izazvao požar u
ambasadi Sjedinjenih Američkih Država i doveo u opasnost ljudske živote,
a tom prilikom je nastradao Zoran Vujović (20) iz Novog Sada. Živanović je
optužen i za ”tešku krađu”, jer je sa zgrade ambasade uklonio američku zastavu
i na njeno mesto postavio zastavu Srbije, kao i za krađu kožne jakne iz zgrade
ambasade. Živanović se brani sa slobode, a 22. februara 2011. godine suđenje
je vraćeno na početak, zbog promene predsednika sudskog veća.46

Suđenje pred Okružnim sudom u Beogradu počelo je 4. novembra 2009.
godine. U ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu održana su
četiri glavna pretresa47, a sledeći je zakazan za 2. april 2012. godine. Krivični
postupak je još u toku.
Ovlašćeno lice Višeg suda u Beogradu za postupanje po zahtevima za
slobodan pristup informacijama od javnog značaja Dušica Ristić odbila je
zahtev Inicijative mladih za ljudska prava sa obrazloženjem „da bi time, između
ostalog ugrozio, omeo ili otežao vođenje sudskog postupka“.48
“Ponovo počinje sudjenje za paljenje ambasade SAD”, Tanjug, dostupno na starnici http://
www.kurir-info.rs/crna-hronika/ponovo-pocinje-sudjenje-za-paljenje-ambasade-sad-76296.
php poslednji put posećenoj 24. oktobra 2011. godine.
47
Održani su glavni pretresi 22.2.2011, 9.5.2011, 12.9.2011, internet portal Prvog osnovnog
suda u Beogradu, dostupno na http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm, poslednji put posećen 1. oktobra 2011. godine
48
Rešenje Višeg suda u Beogradu od 3.11.2011. godine, dostupno u arhivi Inicijative mladih
za ljudska prava.
46
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Govor mržnje na internet portalu “Nova srpska politička misao”
Inicijativa mladih za ljudska prava podnela je tužbu 5. maja 2009. godine
protiv internet izdanja časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja
„Nova srpska politička misao“, zbog povrede zabrane govora mržnje49, a
povodom teksta objavljenog 27. aprila 2009. godine. U rubrici „Politički život“
tad je objavljen tekst pod naslovom „Očevi, oci i maćehe Srbije“, autora Zorana
Grbića.

Очеви, оци и маћехе Србије
Зоран Грбић
понедељак, 27. април 2009.
,,Ви ћете се угушити у властитом извештају,
и смраду клевета’’
В. Шекспир, ,,Мера за меру’’
Један хрватски блогер и писац (или
обрнуто) својевремено је написао духовиту
блогерску причу у којој описује имагинарну
ситуацију у којој пред неког хрватског
званичника, а у време њиховог чланства
у Савету безбедности, изводе Тадића и
премијера ,,Републике Косова’’, да одлучи
о судбини покрајине. Као некад мудри
Соломон, од хрватског званичника се очекивао ,,мудри праворијек’’, па
је он као решење за јужну српску покрајину дао предлог: ,,Мислим да је
најбоље да прережемо Косово напола’’. Из одговора двојице изведених
пред такав суд, заинтересованих за Косово, лако би се видело ко је мајка
и чије је дете Косово и Метохија. Једино се не зна ко је отац, нити може
да се наслути његов став.
Zakon o javnom informisanju, član 38, (“Sl. glasnik RS”, br. 43/2003, 61/2005, 71/2009,
89/2010 - odluka US i 41/2011 - odluka US)
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Добрица Ћосић, књижевник, председник и човек који из неког
разлога носи незваничну титулу ,,оца нације’’, по горе наведеном читању
приче о цару Соломону би пре био очух нације, неко коме Косово није
блиско, неко ко би олако пристао да се оно ,,пререже напола’’. Ћосићев
дефетизам, залагање за предају, прекид бомбардовања и поделу Косова
и Метохије, би пре требало да користи ,,другој Србији’’ уместо што
против њега пишу пријаве. Реченица из дневника је само то, једна
гневна реченица написана у очају човека у годинама, исписана у једном
другом времену и другом окружењу. Наравно, за оне који су написали
кривичну пријаву, то није олакшавајућа околност. Нити су спремни да
разумеју немоћ због које је реченица написана, нити су кадри да схвате
време у којој је написана. Пре ће бити да су само чекали прилику да се
обруше на још један од симбола Србије, на човека који за многе значи
,,отац нације’’.
Уз дужно поштовање према минулом раду и прошлости, могло би
се рећи да је Ћосић данас човек у годинама, усамљени и сенилни дека,
помало уплашен за будућност народа, несигуран у њега, несвестан
његове снаге баш као што је несигуран и у сопствену. Идентификација
са тако озбиљном титулом ,,оца нације’’, како изгледа, временом може да
буде погубна, тако што се лични страхови, несигурност и немоћ преносе
и на уверење о стању читаве нације са којом је неко поистовећен.
Ћосић је изгледа заборавио да није могло бити проглашења
,,Републике Косова’’ (ни побуне терориста, ни бомбардовања), да се пре
тога није десио Дејтонски споразум. Као што није могло бити Дејтона без
претходног пада Книна. Исто као што ни Статут, чак ни у тезама, није
могао да се напише пре инсталирања ,,Владе терориста’’ у Приштини.
Ништа не иде преко реда. Сваки пут кад Србија пристане на нешто,
отворила је пут за следећи захтев по реду. Све док неко не каже – доста
је било. Тај неко ће тешко бити човек у Ћосићевим годинама.
Изгледа да је дошло време да књиге поново некоме сметају. Хитлер
их је спаљивао, у социјализму су забрањиване, а ислам ауторе осуђује
на смрт. У средњем веку су спаљивали људе уместо књига. Данас
поново на сцену ступају чувари јавног морала и бранитељи ,,братства
и јединства’’. Против Ћосића је поднета кривична пријава због дела
изазивања ,,националне, расне и верске мржње и нетрпељивости’’, због
једне половине реченице обимне књиге у којој каже да су Албанци
,,социјални, политички и морални талог трибалног варварског Балкана’’.
Тешко би могло да се каже да су Албанци познати по делима које
су створили. Пре би могло да се каже да Албанци од свог доласка
на Балкан нису урадили много тога креативног. Заправо, не знам
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да су урадили ишта креативно, нешто по чему би остали упамћени
у заједници људи. Можда сам неупућен, али не знам ни једног
њиховог великог научника, писца, сликара, спортисту... Не знам ни
за једну велику грађевину у Албанији, ни великог архитекту који би
је подигао, осим неколико десетина хиљада бункера, што је логичан
системски наставак високих зидина којим ксенофобично окружују
своје куће. Чак је и биографија једине аутентичне Албанке за коју
читав свет зна, Мајке Терезе, у свету све чешће тема писања везаних
за конгроверзе и скандале у којима је, наводно, учествовала. Све
што они у последње време раде (након крађе територије) је крађа
туђе историје и туђих историјских личности.
Начин на који ће се ове информације саопштити је више ствар
семантике и такта него што је питање истинитости. У нека срећнија
времена, и у хипотетичкој ситуацији у којој нам њихова политика
није чинила зло, сасвим је сигурно да би ствар пристојности била
не спомињати ништа о томе каква је, на нивоу друштва, њихова
креативност и каква су њихова цивилизацијска достигнућа. То нас
не би ни занимало, нити би требало да нас дотиче. Међутим, тешко
да у садашњој ситуацији нормалан човек, неко ко није робот или
интернационалиста, може да истрпи а да не призна да су њихова
најзначајнија, светски позната дела трговина људима, производња
и организована продаја наркотика, трговина људским органима, а
достигнућа крвна освета, терористички напади, логори, ,,куће’’ и
племенски начин живота. Што се тиче културе, (на страну таленат за
прављење уметничке фотографије на којој је у природној величини
приказан терориста) нипошто не треба заборавити неспорну чињеницу
да су у ,,старој Југославији’’ имали стварно одличне глумце. Неко
заједљив би могао да каже да им је таленат за глуму једини заједнички
таленат, једно од аутентичних обележја нације.
Можда је семантичко питање, али мислим да овде вреди поменути,
јер је ,,друга Србија’’ изгледа јако забринута за питања језика и увреду
других народа - Шиптари су Албанци који живе на Косову и Метохији,
српској покрајини. Албанци су људи који живе у Албанији. Шиптари
не желе да их се зове тако, не зато што је то за њих увредљиво, него
зато што би се тиме показало да постоји разлика између њих и матичне
државе. Ако су сви Албанци, онда нема разлога да постоји ,,вештачка’’
граница између Албаније и Косова. Ако се јасно раздвоје термини
,,Шиптар’’ и ,,Албанац’’, постоји добар разлог за то.
Грци, на пример, одлично знају за то. Они још увек не признају назив
републике Македонија, као што не признају нацију Македонаца, јер би
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тиме прихватили идеју да је граница између две Македоније вештачка,
сумњива, подложна промени.
Хрвати такође знају да је тако. Па тако Србе из Крајине и Славоније
зову Срби, а оне из Србије ,,Србијанци’’. Јасно раздвојени језиком, као
што су раздвојени и територијом.
Друга Србија углавном не зна за ово. Они желе да верују у то да
Шиптарима смета кад их неко зове тако.
Не бране они само Шиптаре. Једног од њихових, познатог по речнику
и понашању којег би се постидео и пијани камионџија у време суботњег
изласка у омиљеној кафани, бранила је Соња Бисерко. На питање да
прокоментарише његову изјаву да би неки новинари требало да заврше
на вешалима, Соња је прво покушала да избегне одговор наводећи
кривицу новинара током рата (а то се зове релативизација злочина), и
тек на инсистирање водитељке експлицитно је одговорила: ,,Језик Пере
Луковића је такав, он је ушао у тај наци језик, који доминира нашим
јавним дискурсом, и из те матрице га гађа тим својим језиком. Заправо,
он га језички уништава. (...) Он просто улази у матрицу и разваљује
изнутра.’’.
Да ли би њега такође требало позвати на суд или је његов ,,уметнички
поступак’’ веће и значајнији од дела једног од највећих српских писаца?
Може ли такво писање уопште да буде правдано, у било ком контексту?
И какви су то људи који то могу да правдају и подржавају?
Борка Павићевић (позната по изјави да нема свако право на
мишљење) је у емисији на јавном сервису бранила реторику Ненада
Чанка, и позивање на вешање, речима да је ,,такав говор, у одређеном
политичком контексту нешто што се може разумети’’. А изјаву Прокића
о Србима (,,Та стока само тај језик разуме’’), Борка лаконски уз осмех
правда речима да је он само цитирао Томаса Мана.
Биљана Ковачевић Вучо (која би у историју могла да уђе по последњој
фантастичној изјави ,,патриотизам би требало да се редефинише’’)
такође је бранила право на нападање сопственог народа. У емисији
РТС-а од пре неколико дана, на питање водитељке ,,Да ли сами о себи
можемо да говоримо шта год хоћемо?’’, одговорила је речима ,,Да, то
је питање политичке културе, које ћемо речи да користимо, јавног
дискурса, стила, ироније (...) а дискриминација се односи на другог и
друкчијег’’. Када би неко пристао на оно што прича Вучо, он би рецимо,
онако земљачки, јер смо наши, могао да за њу каже да је превртљиви
лажов, манипулант која бежи од суочавања са истином и неко ко се
продао за ситан новац. На таквог се Биљана сигурно не би љутила, јер
између себе, једни о другима, можемо да говоримо шта год хоћемо.
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Као што ни госпође Бисерко и Павићевић не би имале разлог да се
наљуте кад би неко рекао да им је понашање ,,радикално ретардирано’’,
јер је то цитат Луковића који је ,,ушао у тај наци језик, који доминира
нашим јавним дискурсом’’. Или, ако би им неко рекао ,,You shall stifle in
your own report, and smell of calumny’’, не би се увредиле јер је то само
цитат Шекспира (,,Мера за меру’’).
Словенци су недавно имали аферу, са једном књигом и једним
писцем, у којој је читава словеначка јавност устала у одбрану непознатог
писца и његовог права да о Словенији и националним мањинама које
тамо живе пише отворено и слободно, на начин на који он доживљава
ситуацију. У одбрану Горана Војновића, словеначко-босанског писца
романа ,,Чефурји раус’’ (Јужњаци напоље), који је привођен у полицију
и против кога је подигнута пријава, устала је и министар полиције
Катарина Кресал. Она је Словенцима поручила да би „мудро било
да је прочитају, јер смо пречесто нетолерантни према људима који
тамо (у насељу Фужине) живе”. Тиме је полицији за коју је надлежна,
својим сународницима, а и читавом Балкану дала снажан пример
да књижевност и писана реч мора бити ослобођена од полицијског
прогона. Очигледно је да до неких овде та поука још није стигла.

Sudsko procesuiranje slučaja govora mržnje na internet portalu
“Nova srpska politička misao”
Osnovni sud u Beogradu
Predsednik sudija Jelena Kilibarda
P.br.3350/10
Na osnovu člana 39. Zakona o javnom informisanju
Početak parničnog postupka 05.05.2009. godine
Parnični postupak nije okončan
Postupak pokrenut pred Prvim opštinskim sudom (Prvi osnovni sud, nakon
reforme pravosuđa50) vodila je sudija Jelena Kilibarda. U dosadašnjem toku
postupka održano je 6 ročišta.51 Parnični postupak je još uvek u toku, novo
ročište zakazano je za 7. februar 2012. godine.
Vidi gore pod 31.
Ročišta su održana 19.05.2010, 29.09.2010, 14.12.2010, 23.03.2011, 30.05.2011, 20.10.2011,
izveštaji sa suđenja u slučaju Nove srpske političke misli, dostupno u arhivi Inicijative mladih
za ljudska prava.
50
51

24

Sedamnaestog marta 2011. godine tuženi pred Ustavnim sudom pokreću
inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbi 35. i 37 Statuta
Inicijative mladih za ljudska prava Beograd, od 20. februara 2009. godine i
odredbi novodonetog Statuta, od 12. septembra 2009. godine.
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“Povorka ponosa” 2009. godine
Atmosfera koju su pred najavljenu “Povorku ponosa” stvarali pripadnici
ultradesničarskih organizacija Otačastveni pokret “Obraz”, “Naši 1389” i
navijačke grupe, sa porukama poslatim u vidu grafita, letaka i nalepnica „smrt
pederima“, „Beogradom krv će liti, gej parade neće biti“, „pederi, čekamo
vas“, rezultirala je odlukom policije da “Povorku ponosa” proglasi “skupom
ekstremno visokog rizika”.
“Povorka ponosa” bila je zakazana i prijavljena policiji za 20. septembar
2009. godine. Trebalo je da bude održana na Platou ispred Filozofskog
fakulteta u Beogradu. Dan ranije, predsednik Vlade Mirko Cvetković je na
sastanku Organizacionom odboru “Povorke ponosa” uručio rešenje potpisano
od direktora policije Srbije Milorada Veljovića.
U obrazloženju rešenja, navodi se da državni organi Republike Srbije nisu u
mogućnosti da 20. septembra garantuju ostvarivanje ustavnih prava na mirno
okupljanje ispred Filozofskog fakulteta. Umesto toga, predložena je druga
lokacija, Park prijateljstva kod Ušća ili ispred platoa Palate Srbije. Nakon sastanka,
Organizacioni odbor je održao konferenciju za novinare, na kojoj su govorili
Dušan Kosanović, Dragana Vučković, Majda Puača, Marija Savić i Milica Đorđević.
Oni su tom prilikom saopštili da “Povorka ponosa” neće biti održana, jer u rešenju
MUP-a stoji preporuka o izmeštanju skupa, umesto prethodno planirane lokacije
u centru Beograda.52 Članovi Organizacionog odbora nisu pristali na izmenu
lokacije, navodeći da bi „svako izmeštanje parade obesmislilo njenu suštinu”.
Majda Puača iz PR službe “Povorke ponosa” je rekla da je to za njih neprihvatljivo
rešenje i da insistiraju na tome da parada nije otkazana, već zabranjena, iako je
skup na Platou uredno prijavljen: “Izmeštanje ‘Povorke ponosa’ na Ušće nije nešto
što Organizacioni odbor može da prihvati, jer to ne bi bila ‘Povorka ponosa’ “već
jedna lažna slika da možemo da se šetamo po livadi, gde nas niko ne vidi”.53
Pripadnici pokreta Naši 1389 i Otačastvenog pokreta “Obraz” su preko svojih
veb stranica pozdravili odluku o otkazivanju “Povorke ponosa”. Oni su takođe
najavili da će se okupiti na Platou kod Filozofskog fakulteta 20. septembra
prepodne, kako bi održali skup “Apsolutno nenasilna svenarodna srpska žurka
seksualno nedevijantnih”.54
“Konferencija posle zabrane Povorke ponosa 2009”, dostupno na internet starnici http://www.
youtube.com/watch?v=Bs44UNJX3L8 poslednji put posećenoj 24. oktobra 2011. godine.
53
“Otkazana Parada ponosa!” E-novine, dostupno na stranici http://www.e-novine.com/srbija/vesti/30114-Otkazana-Parada-ponosa.html poslednji put posećenoj 20. jula 2011. godine.
54
“Gej parade neće biti”, dostupno na stranici http://www.obraz.rs/Aktivnosti/Mediji/2009/
GejParadeNeceBiti.htm poslednji put posećenoj 20. jula 2011. godine.
52

26

Optužni predlog Kt.br.2260/2009 podignut je 30. oktobra 2009. godine
pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, protiv okrivljenih Mladena
Obradovića i Miše Vacića. Oni se terete da su izvršili krivično delo “rasna i druga
diskriminacija” iz člana 387. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srbije.
Slučaj Mladena Obradovića
Prvi osnovni sud u Beogradu
Predsednik sudskog veća sudja Ivana Ramić
K.23953/10
Optuženi Mladen Obradović
Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 st.4 KZ55
Početak krivičnog postupka 25.10.2009. godine
Krivični postupak nije okončan
Mladenu Obradoviću se u procesu K.23953/10 stavlja na teret da je u
periodu od 13. do 20. septembra 2009. godine širio i predstavljao ideje koje
zagovaraju diskriminaciju zasnovanu na seksualnoj orjentaciji, tako što je
organizovao pisanje grafita preteće i uvredljive sadržine „Smrt pederima“,
„Beogradom krv će liti, gej parade neće biti“, „Pederi čekamo vas“ i na svom
računaru izrađivao propagandni materijal – oglase, plakate, flajere, nalepnice i
javne pozive u vezi sa učesnicima skupa.

Krivični zakon Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr.,
72/2009 i 111/2009)
55
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Na glavnom pretresu 25. oktobra .2010. godine, razdvojen je postupak koji
se vodi protiv Mladena Obradovića (K.23953/10) od postupka koji se vodi protiv
Miše Vacića (K-4071/2010). Sedmog jula 2011. godine odžan je glavni pretres
na kome je pročitana optužnica. Postupci su razdvojeni jer se Vaciću stavlja na
teret i nedozvoljeno posedovanje oružja. Potom je okrivljeni Obradović saslušan
i izjasnio se da nije kriv.56 Sudija Ivana Ramić je opomenula okrivljenog za
nepoštovanje suda, jer je nosio majcu sa natpisom “Čekamo vas”57.
Trećeg oktobra 2011. godine, počeo je dokazni postupak u kome je
saslušan svedok Lazar Pavlović. Odbrana je insistirala da se pozove još neko
iz Organizacionog odbora “Povorke ponosa”, kao i ministar unutrašnjih
poslova Ivica Dačić. Sledeći pretres je zakazan za 25. novembar 2011. godine.58
Predmetni krivični postupak nije okončan.
Slučaj Miše Vacića
Prvi osnovni sud u Beogradu
Predsednik sudskog veća sudija Ivana Ramić
K-4071/2010
Optuženi Miša Vacić
Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 st.4 KZ i nedozvoljeno držanje
oružja, član 348. stav 1 KZ
Početak krivičnog postupka 25.10.2009. godine
Krivični postupak nije okončan
Okrivljeni Miša Vacić je optužen da je u periodu od 18. do 20. septembra
2009. godine širio i predstavljao ideje koje zagovaraju diskriminaciju pripadnika
LGBT populacije, tako što je pribavljao i širio propagandni materijal, nalepnice
sa tekstom „Nećemo gej paradu, hoćemo patriotsku vladu“ i u sredstvima
javnog informisanja davao izjave preteće sadržine. Vaciću se stavlja na teret i
neovlašćeno držanje vatrenog oružja. Zbog toga je sud u daljem radu razdvojio
slučajeve Vacića i Obradovića.
Održana dva glavna pretresa 7.7.2011 i 3.10.2011. Pretres zakazan za 23.5.2011. nije
održan, odgovor Prvog osnovnog suda u Beogradu od 03.10.2011. godine, dostupan u arhivi
Inicijative mladih za ljudska prava
57
Izveštaj sa suđenja Mladenu Obradoviću od 25.10.2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative mladih za ljudska prava
58
Odgovora Prvog osnovnog suda u Beogradu od 03.10.2011. godine, dostupan u arhivi
Inicijative mladih za ljudska prava.
56
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Vacić se na glavnom pretresu 25. oktobra 2010. godine izjasnio da nije
kriv ni po jednoj tački optužnice. Pri izjašnjavanju o optužnom predlogu,
pripadnike LGBT populacije je nazivao “pederima”. Od trenutka razdvajanja
postupka u odnosu na Obradovića, u procesu protiv Vacića održana su dva
glavna pretresa, a šest nije održano.
U dokaznom postupku saslušan je svedok Lazar Pavlović. U daljem postupku,
21. oktobra 2011. godine spojeni su postupci “sprečavanja službenog lica pri
privođenju”. Predmetni krivični postupak nije okončan. Sledeći pretres zakazan
je za 5. decembar 2011. godine.
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Slučaj “Jabuka”
U noći između 9. i 10. juna 2010. godine, posle rasprave na “Fejsbuku”
i prepirke oko krađe patika, u Grobljanskoj ulici u selu Jabuka kod Pančeva
ubijen je sedamnaestogodišnji D.S. Osumnjičeni za ubistvo je maloletni B.J, iz
romske porodice u selu Jabuka.
Nakon što se proširila vest o ubistvu dečaka srpske nacionalnosti u Jabuci,
grupa meštana okupljenih u centru sela uputila se ka romskom naselju, gde živi
maloletni B.J. Protestne šetnje meštana ubrzo su prerasle u etnički motivisane
sukobe i širenje rasne mržnje prema Romima. Reakcija policije i opštinskih
vlasti je usledila tek nakon dva dana sukoba između meštana srpske i romske
nacionalnosti. Meta napada bili su romsko naselje i Metodistička crkva, čiji su
vernici uglavnom Romi. Meštani većinskog srpskog stanovništva okupljali su
se svake večeri u romskom delu sela, bacajući kamenice na kuće u kojim žive
Romi i uzvikujući parole „Zapalićemo vas!“, „Iselićemo vas!“, „Ubij, zakolji, da
Cigan ne postoji!“, „Ciganske pičke!“ i sl.
Strahujući za svoje živote, Romi iz Jabuke su više od mesec dana bili
zatvoreni u svojim kućama. Nakon posete predstavnika organizacija za ljudska
prava, utvrđeno je da su sloboda kretanja, pravo na bezbednost i pravo na
obrazovanje ograničeni za građane romske nacionalnosti, koji žive u strahu,
dok je reakcija policije i drugih državnih organa neadekvatna i ne dovodi do
punog poštovanja Ustavom garantovanih prava.
Nakon intervencije policije napadi su prestali. Međutim, zbog čestih
dobacivanja i ispisivanja grafita sa porukama mržnje, sloboda kretanja
pripadnika romske manjine u ovom selu i dalje je bila ugrožena.
Sudsko procesuiranje slučaja “Jabuka”
Viši sud u Pančevu
Predsednik veća sudija Stanka Simonović
Krivično delo: Ubistvo
Početak krivičnog postupka 21.09.2010. godine
Okončanje krivičnog postupka presudom 27.01.2011. godine
Više tužilaštvo u Pančevu je krajem avgusta 2010. godine, povodom napada
na romske porodice podiglo optužnice za izazivanje nacionalne, rasne i verske
mržnje i netrpeljivosti protiv šestorice stanovnika Jabuke.
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Maloletni B.J. se tereti da je maloletnom D.S. nožem naneo telesne povrede
u predelu stomaka, ruke i lica, te je mladić podlegao povredama u pančevačkoj
bolnici. Osumnjičeni je tokom saslušanja negirao dela koja mu se stavljaju
na teret, a nakon iznošenja dokaza priznao krivicu. Proces maloletnom B.J.
koji je optužen za ubistvo maloletnog D.S. započet je pred Višim sudom u
Pančevu. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost i nije bilo dozvoljeno prisustvo
nevladinih organizacija.59 Zbog odlaganja ročišta, maloletnik je proveo više od
šest meseci u pritvoru. Devetnaestog aprila 2011. godine, Veće za maloletnike
Apelacionog suda u Novom Sadu potvrđuje presudu Višeg suda u Pančevu, po
kojoj je maloletni B.J. iz Jabuke osuđen na četiri godine zatvora zbog ubistva
D.S. u junu 2010. godine. Nakon saopštavanja odluke, B.J. je vraćen u pritvor
do upućivanja na izdržavanje kazne. Veće za maloletnike Apelacionog suda
u Novom Sadu je 31. marta donelo presudu po kojoj se odbijaju žalbe Višeg
javnog Tužilaštva, ali i branioca maloletnog B.J. Žalbe su izjavljene protiv
presude Višeg suda u Pančevu od 21. januara 2011. godine.
Na zahtev Inicijative mladih za ljudska prava za pristup informacijama od
javnog značaja, upućen Višem sudu u Pančevu, predsednica ovog suda Vesna
Vuković je donela rešenje da se odbija pristup informacijama, sa obrazloženjem
da se u slučaju radi o maloletnom izvršiocu krivičnog dela.60

“Suđenje maloletnom B.J. iz Jabuke zatvoreno i za stručnu javnost”, Yucom, dostupno na
stranici http://www.yucom.org.rs/rest.php?idSek=8&idSubSek=87&tip=vestgalerija&status=
prvi poslednji put posećenoj 24. oktobra 2011. godine
60
Odgovor sudije Višeg suda u Pančevu Vesne Vuković od 10.10.2011. godine, dostupan je u
arhivi Inicijative mladih za ljudska prava.
59
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“Parada ponosa” 2010. godine
Desetog oktobra 2010. godine održana je “Parada ponosa”. Skup koji je
prijavljen policiji obezbeđivalo je 5.000 policajaca. Povorka se kretala od parka
Manjež, kroz ulice Nemanjinu, Kneza Miloša i Masarikovu do Studentskog
kulturnog centra. Učesnicima “Parade ponosa” su prethodno upućene preteće
poruke putem štampe, elektronskih medija i grafita ispisanih po gradu. Preteće
poruke su najavljivale nemire i pozivale na nasilje u toku “Parade”.
Vođa desničarskog pokreta „Obraz” Mladen Obradović uhapšen je 10.
oktobra ujutru na Zelenom vencu, pre početka okupljanja učesnica i učesnika
“Parade ponosa”.

Na dan “Parade ponosa”, 10. oktobra 2010. godine, policijske snage su
obezbeđivale tok i program skupa. Oko 5.600 policajaca, pod opremom za
razbijanje demonstracija, u ulicama oko parka Manjež obezbeđivali su oko
1.000 učesnika “Parade”, što je onemogućilo protivnicima skupa da priđu
mestu njegovog održavanja. Jake policijske snage nisu sprečile demonstrante
da na širem području centra grada izazovu nerede, napadnu sedišta političkih
partija, zgradu RTS-a i institucija. Neredi su se brzo proširili na ceo centar
Beograda, od Slavije do Kalemegdana. U neredima koje je, prema procenama
medija, izazvalo oko šest hiljada demonstranata, povređeno je više od 140
ljudi (124 policajaca i 17 demonstranata). Privedeno je 207 osoba, a 100 je
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zadržano u pritvoru zbog nasilničkog ponašanja i krađa. Pričinjena je ozbiljna
materijalna šteta.61

Na sednici Skupštine opštine Stari grad 29. oktobra 2010. godine, odbornik
SRS-a Jovan Nikolić delio je fotografije učesnika “Parade”, uz izjavu da će ih
dostaviti i organizaciji “Naši 1389”, čiji će članovi “znati šta sa njima treba da
se radi”.62 Odbornik DSS-a u Skupštini grada Beograda Nebojša Bakarec je,
govoreći na sednici, podržao nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, a
homoseksualnost okarakterisao kao “bolest, nastranost, devijantno ponašanje
i izopačenost, te društveni problem zbog koga su se sukobili predstavnici
zdrave, heteroseksualne Srbije”.63
Sudsko procesuiranje slučaja “Parada ponosa” 2010. godine
Zbog nasilničkog ponašanja privedene su 124 osobe. Optužnica je
podignuta protiv 111 osoba, a u daljim postupcima osuđeno je njih 36, a
obustavljen postupak protiv 11 osoba.64
“Neredi u Beogradu”, Radio televizija Srbije, dostupno na stranici http://www.rts.rs/page/
stories/sr/story/135/Hronika/777876/Neredi+u+Beogradu.html poslednji put posećenoj 24.
oktobra 2011. godine.
62
“Saopštenje Koalicije protiv diskriminacije”, Koalicija protiv diskriminacije, dostupno na
internet stranici http://www.chris-negotin.org/Odbor/aktuelno/sr/Saopstenje-KPD/Saopstenje2.html poslednji put posećena 24. oktobra 2011. godine.
63
“Govor mržnje u Skupštini Beograda”, portal B92, dostupno na internet stranici http://
www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2010&mm=10&dd=29&nav_id=468727 poslednji
put posećena 24. oktobra 2011. godine.
64
“Gde su oni koji bi da pale Beograd?” portal B92, dostupno na internet stranici http://
www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2011&mm=10&dd=09&nav_category=12&nav_
id=548183 poslednji put posećena 24. oktobra 2011. godine.
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Slučaj Hadži Andreja Milića
Zbog pretnji učesnicima “Parade ponosa” i državnom vrhu koji je podržao
održavanje skupa, uhapšen je samozvani komandant “Garde svetog cara
Lazara”, Hadži Andrej Milić.65 Milić je uhapšen po nalogu tužilaštva, jer je na
svom “Fejsbuk” profilu upućivao preteće poruke povodom održavanja “Parade”,
što je, kako se navodi, okvalifikovano kao krivično delo podrivanja ustavnog
poretka zemlje.66
Slučaj Aleksandra Đurđevića
Odeljenje za visoko tehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu
tereti Aleksandra Đurđevića zvanog Aladin za pretnje učesnicima “Parade
ponosa”. On je ugrozio njihovu sigurnost jer je pretnjom da će napasti “život i
telo, na internet prezentaciji ‘Fejsbuk’ u okviru grupe ‘Obraz’, čiji je član, uputio
preteću poruku s pozivom na smrt učesnicima gej parade, čime je izvršio
krivično delo ugrožavanja sigurnosti čl.138.st.1. KZ”.67

“Uhapšen komandant “Garde svetog cara Lazara”, dnevni list “Blic”, dostupno na internet
stranici http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/208297/Uhapsen-komandant-Garde-svetog-caraLazara poslednji put posećena 24. oktobra 2011. godine.
66
Zakon o bezbednosno-informativnoj agenciji (“Sl. glasnik RS”, br. 42/2002 i 111/2009)
67
“Pretio učesnicima Parade ponosa”, portal B92, dostupno na internet stranici http://srb.
time.mk/read/b412560bf5/d47dfb3ac8/index.html poslednji put posećena 24. oktobra 2011.
godine. Krivični zakon (“Sl. glasnik SRS”, br. 26/77, 28/77 - ispr., 43/77 - ispr., 20/79, 24/84,
39/86, 51/87, 6/89, 42/89 i 21/90 i “Sl. glasnik RS”, br. 16/90, 26/91 - odluka USJ br. 197/87,
75/91 - odluka USRS br. 58/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10/2002,
11/2002 - ispr., 80/2002 - dr. zakon, 39/2003 i 67/2003) Čl.138.st.1. (“Ko ugrozi sigurnost
nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica, kazniće se
zatvorom do tri godine.”)
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Slučaj Mladen Obradović i ostali
Viši sud u Beogradu
Predsednik sudskog veća, sudija Danko Laušević
K-4264/2010
Krivično delo: širenje rasne i druge diskriminacije, kao i nasilničko ponašanje
prema policiji68
Početak krivičnog postupka 03.03.2011. godine
Presuda doneta 20.04.2011. godine nije pravosnažna, žalbeni postupak je
u toku
Optužnica je podignuta 22. decembra 2010. godine, a suđenje Mladenu
Obradoviću i ostalima počelo je 3. marta 2011. godine pred Višim sudom u
Beogradu. Optužnica tereti četrnaestoricu optuženih69 da su „hteli izvršenje
krivične radnje koja im se stavlja na teret“, i u stanju uračunljivosti želeli da
spreče održavanje „Parade ponosa“ (10. oktobra 2010. godine). Optuženi
su za širenje rasne i druge diskriminacije, kao i za nasilničko ponašanje
prema policiji.
Na glavnom pretresu 3. marta 2011. godine svoju odbranu iznela su
sedmorica optuženih. Ni jedan od saslušanih nije priznao krivično delo koje
mu se optužnicom stavlja na teret. Predstavnicima nevladinih organizacija i
organizacijama za zaštitu ljudskih prava nije bilo dozvoljeno prisustvo glavnom
pretresu.
Na glavnom pretresu 4. matra 2011. godine nastavljeno je saslušanje
optuženih i ukinut pritvor Milošu Popoviću, Dobrici Radonjiću i Aleksandru
Živkoviću, a devetorici optuženih je produžen pritvor. Za optuženog Srđana
Savovića je uloženo jemstvo.
U nastavku suđenja 13. aprila 2011. godine, advokat Jelene Obradović
je zatražio da se u odnosu na optuženu postupak razdvoji, jer je ona u
osmom mesecu trudnoće: “Svi mi pravimo dramu o beloj kugi srpskog
naroda i treba da omogućimo zdrav srpski porod.” Tog dana je nastavljen
Krivični zakonik Republike Srbije, Službeni glasnik broj 85/2005, 88/2005, 107/2005,
72/2009 i 111/2009, iz člana 387. stav 3.
69
Optuženi: Obradović Mladen, Popović Miloš, Lazarević Marko, Ilić Dušan, Radonjić Dobrica,
Marinković Igor, Vidović Nikola, Savović Srđan, Grbić Damir, Milisavac Mladen, Andrejev
Goran, Živković Aleksandar, Milovanović Krsto, Ćalić Jelena, internet portal Prvog osnovnog
suda u Beogradu, dostupno na http://tpson.portal.sud.rs/libra_portal_full/default.cfm,
poslednji put posećen 29. oktobra 2011. godine
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dokazni postupak, dalje saslušanje svedoka i kao dokazi su izneti telefonski
listinzi i propagandni leci70.

Dvadesetog aprila 2011. godine sudsko veće na čelu sa predsedavajućim
sudijom Dankom Lauševićem je nakon pet sati rasprave izreklo presudu –
optuženi su proglašeni krivim71. Mladen Obradović je osuđen na dve godine
zatvora, Jelena Obradović godinu dana kućnog pritvora. Na jednu i po godinu
zatvora osuđeni su Krsto Milovanović i Damir Grbić, a godinu dana kazne dobili
su Mladen Milisavac, Goran Andrejev i Aleksandar Živković. Miloš Popović
Srđan Savović, Marko Lazarević, Nikola Vidović i Igor Marinković osuđeni su na
deset meseci zatvora. Svim optuženim je u trajanje zatvorske kazne uračunat
boravak u pritvoru72.
Donesena presuda nije pravosnažna. Svih četrnaest optuženih žalilo se na
presudu, a žalbu je uložilo i Više javno tužilaštvo73.
Na zahtev Inicijative mladih za ljudska prava za pristup informacijama od
javnog značaja upućen Višem sudu u Beogradu, sudija Dragoljub Albijanić donosi
rešenje kojim se odbija pristup informacijama sa obrazloženjem „da bi time,
između ostalog ugrozio, omeo ili otežao vođenje sudskog postupka“74.
Izveštaj sa suđenja Mladenu Obradoviću, organizacija Labris i Žene u crnom, dostupno u
arhivi Inicijative mladih za ljudska prava
71
Vidi gore pod 70.
72
Vidi gore pod 70.
73
Internet portal Prvog osnovnog suda u Beogradu, dostupno na http://tpson.portal.sud.rs/
libra_portal_full/default.cfm, poslednji put posećen 29. oktobra 2011. godine.
74
Odgovor Višeg suda u Beogradu od 15.10.2011. godine, dostupan u arhivi Inicijative
mladih za ljudska prava
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