
broj zastarjelih predmeta u 
sudovima пе zna, jer oni 
nemaju oЪavezu da rade 
takve evidencije. 

1 u izvjestaju ovih пеуlа
dinih organizacija se navo
дј da Ы зе te infопnаciје 
morale паЫ u gOOisnjim iz
vjestajima sudova i 
tu1ilaStava. 

Nakon 17 godina 
nijesu ostvareni 
ciljevi koji se tieu 
nezavisnosti, 
profesionaInosti, 
odgovornosti ••. 

Pitali kandidatkinju kako се 
stici da radi sa troje djece 
U izvie!taJu pl\<! I da Је Sud· 
ski saYJet ispoqlo neuJed
пасеп prtstup prlUkom In
tervJulsanja kandldata, jer 
nijesu postavljalllsta рltа
пЈа svlm kandlc\atlтa, kako 
Је proplsano Posiovnfkom. 
Vukl:evit је obJa~javao da 
nekima rтюraЈu postavtti ј 
ро neko titno рttanје, ро-

PENJALI SE NA VAGON 

DJ~CACI 
TESKO 
POVRIJEDENI 

T
rinaestOgodiSnjaCi 
Ј. Ј.ј ~. Т. tesko su 
povrijedeni od 
strujnog udara јиСе 

па 2eJjeznickoj stanici u 
pOOgorici. 
Dјеёakе је dok зи зе 

репјаН па vagone u Depou 
teIjezniCke stanice udarila 
struja, receno је nezva
niёпо "Vijestima". 

Direktor urgentnog сеп
па dr Nennin лbdiё kazao 
је "Vijestima" da su tП
naestogodisnjaci tesko ро
vrijedeni i да iшaји оре
kotine па bazi strujnog 
udara. 

"Djecak Ј. Ј_ ima opeko
tinе па oko 70 odsto tijela. 
Intubiran је i smjesten na 
djeёjoj Intenzivnoj njezi. 
Drugi дјеезk ima opekotine 
па oko 10 до 15 odsto ОјеЈа. 
Оп је nakon шзzапе ро
тOCi zadrfan па Odjeljenju 
hirurgije u DjeCjoj Ьоlniсј", 
rekao је д. лbdiё. Ј. Ј. 

г 

mentМi da su јооnog kan
dldata pltall kako lе sve 
stitl sa tmle d)кe 1 da пе
та potrebe da svakom ро
stavljalu Ista pltanJa, Jer su 
lт nekl poznatl ос! raлiЈе. 
Gorjanc Prelevit Је rekla da 
је izbor sudlja тlrrю bodov
пе Uste neuvjertJlv 1 da do
vodi u pltanje па osnovи 

odgoriCanin Мiloi 

Pвaroviё (30) теkзо 
је jи~ да је nakоп 

udesa pokuSavao 
da ротоgnе vozзeu "mer
с:Юеsan sa kojim se sudario, 
ali da niје шрјјеУаО da ot
vori vrata tog automobila. 
8атоујё је to теЬо pred 

tui.iocem Мi1'osIayom тur
kovieem., koji ga је sasluSao 
zoog зumnје да је poCiniо 
tesko djelo protiv bezbjed
пosti заоЬrзеаја. 

Okrivljen је da је uees
tvovao u sзоЬтаёајпој nes
rOO u kojoj је prije dva dana 
зtrздао ВranIю Todorovil: 
(42). 

Nakon saзlиSanја 
odredeno ти је zadriavanje 
donsata. 
Тurkovil: је za "Vijestin kз

zзо da је оЬаујо uvidaj sa 
pripadnicima policije i 
vjestakom saobraeajne зtru
ke, i да се se u дшјет toku 
posшрЬ utvrd.iti kзkо је 
дооlо do udesa. 
Бarоviсеvi branioci, advo

kati Zoran pjperovU: ј Dra
goljub DukanoviC "Vijesti
таn su kazali da је Podgo
пCanin tuiiocu rekao da se 
kзје i da iali zbog зvеgз sto 
se desilo i da ти је tesko: 
"Rekзо је da пе mofe da 

т =-= '" 

HRONIKA 

Sutkinja Vrbovnog suda 
stanka VuCiniC juCe је re
k1a da је i Sudski savjet 
изtјо objasnjenje оо ek
spertkinje Evтopske uniје 
маје Grubiiin kakve su to 
nedokumentovane promje
пе u crnogorskom РтаУО
sudnom infолnaсопот 
sistemu, ali ib Grubisin niје 

fega se te sudlJe biraju. 
"Оа U тl sada lтаmo tran
sparentno i oblektivno tlleLo 
kЩе bira naјЬо(Је. аko 
treflnu izabere ро neроzna
tom krlterlJumu, тlmo ьо
dovanja D, naveta је оna. 
Iz Sudskog sav)eta su оЬ
jМnJavaU da ne moиu (1-
ЈепltЈ samo bodove. jef g(e.. 
daju I nellЈе Iskustvo, te d. 
Је ..,IIka Izmedu PfV08 I de
setoи najf~e ро par оо
dova i tada se bIra IskusnlJi. 

dala. 
"Вјlз зат zaprepaseena 

јednот takvom konstata
сјјот. Dobila saт infопnа
ciju да зе изiПооо еkзреrtз 
da pojasni tзј zakljutak, ali 
niје ројазniо. кako izvrsiti 
tu analizu, ako taj koji је 
izniо Шау zakljucak to пе 
оЬјазni", пауеЈа је VuCinit. 

Predsjednik SUdskog зау
јеtз МJaden УшСепё је те
kзо da PRIS niје savclen. a1i 
jeste pouzdan. оп је rekao 
da su milioni eura роиеЬni 
za njegovo usavrSavanje i 
da је stalno otvoren oglas za 
informaticare па koji se ni
ko пе јаУlја. 

Predstavnica Мinistar
stva pravde мariјana 
Drailюviё Lakovii: rekla је 
да се иЬrzo raspisati tender 
za паЬауlш novog softvera. 

Predsjednica Vrhovnog 
suda Vesna месЈеniса 00-
јеnila је da је pravosude за
тоstalnо. 

Ne sJeta se da L! Је ko~lo: 8arovlt FOТO: S. PRtLEVIt 

PODGORICANIN ZADRlAN ZBOG UDESA 

BAROVIC ZALI 
I TESKO MU ЈЕ 
dode зеЫ zoog dogadaja u 
kojem је јedna osoЬа izgu
bila iivot", kazзо је ћре
rovic_ 

Dodao је da је вaroyjё iз
рпеао da se automobilom 
kretao desnom зtranот 
Partizanskog puta i да se 
зјееа saшо да se јednоуошо 
u vidu prepreke naslo ispred 

njegovog automobila, а da 
se uopSte пе sjeea да li је 
koCio. SзоЬrзёајna nesre<:a 
dogodila se u nedjeJju ujutro 
па raskrsnici ulica Мirka 
RaiCevica i PartizansјЏ put. 
Nakon sudara 42-godiSnјak 
је prem.inuo па licu тјезт_ 
Бarоviс је зin Ьiznismеna 

Valelina ВarOViCa. Ј. Ј. 

-
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INCIDENT U PAUZI SUDENJA STRIKOVltU 

Ispred zgrade 
suda pesnice, 
uvrede i noz 
Udaren advokat ostecene porodice. 
sestra pokojnika оЬогепа па asfalt,., 

S
Udenie Вје10роlјси 
Anesu strikovieu 
(21), koji u ta
mosnjem Visem 

sudu odgovara zbog udesa 
u kojem је poginuo njegov 
suvozac Кеnan Вek
taSevic, obiljezio је niz in
cidenata koji su se dоgodШ 
tokom раше. 

Ispred zgrade suda па
padnut је punomOCnik 
osteeene poroclice Bek
ta~vic, advokat ve1imir 
Bjelanovic, BektaSevieeva 
sestra Aniи оЬотепа је па 
asfalt, udarena ј е роисајkз 
Naja Ljuca ... 

Incident је роеео nakon 
sto је Мirnesa кanaIic. 
sestra svjedoka Elvana Ка
naliea. poёela да ујсе raz
mjenjujuci vise teskih ri
јееј $а verSigorom вuIa
tоviееш, ujakom pokojnog 
Kenana. тada је izшеди tri
desetak ljudi koji зи iz зо-

dnice izasli па pauzu doslo 
do guranja i psovki. dok је 
nekoliko роНсајаса ро

kuSavalo da ih razdvoji. 
Nakon verbalnog inci

denta, advokata је udario 
Еlуап КапаНё, а njegova 
sestra obori1a је па zemlju 
sestru pokojnog Кenana i 
gadala је за dva teJefona i 
поУCanikот. 

incidenta. 
Advokat Вјеlапоујс ka

zзо је ~Vijestiman da u 
poeetku пјје znao ko ga је 
udario, зli да је иЬrzo зи
пао da је u pitanju svjedok 
Ilvan Кanalic, ёije svje
doeenje se оееюуаIо nakon 
раии. 

"Udaren sam u predjeIu 
gIave u vrata. Nismo оееk.i
vaIi da је ovako nesto то
guce ispred zgrade suda", 
kazao је Вјеlanоујс, па ciji 
zabtjev је sudenje nakon 
раше prekinuto. 
Вektasevic је stradao 24. 

septembra posle godine u 
automobilu kojim је upra
Уlјао Strikoyjc, koji је zз
dobio te!e povrede. 

u nesreei је povrijedena i 
Strikoyjceva supruga та
loIjetna М.К. (16). 

Predmet је u poёetku is
trage Ыо u nad.leznosti Оз
novnog tu!ilastva, а nakon 

sto ј е utvrdeno da se аи
tomobil kretao Ьпјпот 
уеоот оо 100 kilometara 
па cas, preSao ј е u vise 
tuiilastvo. О uCeSCu dru
gog automobila u udesu 
saznaIo se dan kasnije, na
kon sto је ujak pokojnog 
mlad.ica - Versigora Вша
tovil: о tome obavijestio Os

поvnо tuiilaStvo. 
KiIIIIIU{a 
I/darю 

Nakon sto је 
Вektasevic ра1а па 
asfalt ispred zgra
де suda, пјеп brat 
оо зtПса Admir 
вektaSevil: идапо 
је Еlуапа Кanalica, 
sto је kasnije рпz
пао i u policiji. 

тada је utvrdeno 
da su se u drugom 
automobilu "аиф", 

Вektafevil, nalazili vozac 
lI·k Епн ВeCiroyjё, u 

РО Са} и Cijem su automo-
udlJ1ili и гиfvl bilu bili Кana!ic i 

jos дуа muskarca. 

Desetak ro.inuta kasnije, 
рrШkот vracanja u sud
niси, u tasni Strikoyjceve 
maIoljetne supruge роНсјја 
је pronasla по!, zbog Cega 
је u pratnji svekrve Zelihe 
рпуедепа па razgovor u 
bjelopoljsk.i Centar bezbje
dnosti. 

Iako је па prijavnici suda 
tvrdila da пе zna odakle 
по! u пјепој torbi, inspek
torima је rekla да ga пosј 
зvзkodnеvnо, ујsе оо dva 
mjeseca. 

Policija pretpostavlja da 
јој је по! neko dOOao nakon 

Prije incidenta, Вјеl0РО
Јјас Izet Raшоујё u зи
дniсј је ispricao da је ор
tuieni znao da automobiI 
koji је tog dana kupio оо 
njega za БОО еша niје re
giзиоуan. 

SVjedok safet Мuioујё, 
vlasnik autoservisa u ko
јет је Strikovil: тафо, јз
рпсао је да ти је ВeCirovil: 

te уеееп priznao da је уо
zilom uCestvovao u nes
reёi: "Iзрпсао mi је да је 
njega 'zakacio' StПkоујё 
nakоп preticanjan

• 

Ве&оујс је to јисе i ро
поујо u sud.nici. Ј. С. 


