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На суђењу осморици жандарма, оптужених за пребијање браће председника Србије и
градоначелника Београда Андреја Вучића и Предрага Малог, током Параде поноса
2014, улази у завршну фазу. Данас је завршен доказни поступак и преостају још завршне
речи.

  

  

Пошто је на претходна два претреса завршена анализа видео снимака са места
инцидента, данас су анализирани и аудио записи. Преслушан је разговор полицајаца
вођен преко тетра система тог 28. септембра 2014. године, уочи и после инцидента.

  

У комуникацији у којој се помиње догађај на углу Бирчанинове и Светозара Марковића
полицајац шифрованог имена Стрела 61 извештава о ономе што се догодило.

  

"Четири лица, изгледа да је једно војно лице, нису хтела да се зауставе, а онда су
кренули на наше припаднике". Одмах потом тражи и да неко хитно дође на локацију на
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којој се догодио инцидент.

  

"Војна лица нису хтела да стану, побегли су у зграду, имају оружје, има повређених".

  

Стрела 61 убрзо јавља и да је на лице места стигла још једна особа. 

  

"Појавио се неко са легитимацијом, покушава да извуче ова лица. Нешто ми је сумњиво".

  

Сумње су изнели и адвокати одбране, али у извештај судског вештака. Због, како су
рекли, низа противречности које су у њему констатовали, а које се односе на тежину
повреда оштећених и начин наношења, тражили су ново вештачење, али је суд то одбио.
Од предлога одбране прихваћена је само писмена документација међу којом су, између
осталог, шема ланца командовања у жандармерији, уверења о одликовањима и
наградама појединих оптужених жандарма, као и уверења о њиховом учешћу у рату
90-тих година и рањавању неких од њих.

  

Тиме је завршен доказни поступак у овом предмету, а већ за две недеље, 28. новембра,
почеће и изношење завршних речи, тужиоца и адвоката одбране.
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