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 Окривљени
 заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
 браниоци, адв. Ивана Томовић, адв. Трифун Ашковић,
Бјелетић Радмила и адв. Гостовић Илија.

Нису приступили сведоци: Жељко Обрадовић и Јасмина
Плавшић, Милан Гргић и Драган Штрбац.

Од Службе за сведоке добили смо да је Жељко Обрадовић послао
допис да је спречен, Јасмина Плавшић такође, а да Милан Гргић и
Драган Штрбац нису кренули из Хрватске за Србију.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зоран Вукшић, Ви сте хтели да дате своју одбрану?
Да ли Ви мислите да дате одбрану или? У Вашем допису стоји да Ви
желите да се изјасните. Да ли то одбрану хоћете да дате сада? Хоћете
данас, да ли сте данас спремни да изнесете или хоћете да закажемо неки
други термин који би Вама одговарао? Јесте спремни да данас изнесете
одбрану?
Опт. ЗОРАН ВУКШИЋ: За данас нисам, ако може неки други термин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, договорићемо се, ево сада смо овде сви,
имамо термине за 03. март и 07. март, погледајте како вам одговара. Ја ћу
Вам дати то Ваше право да изнесете своју одбрану, онда ћемо узети један
посебан термин. Што се тиче Ане Барић, она не може због својих година
да дође, али ће бити путем видеоконференције, тако да ћете моћи да је
видите и да јој постављате питања, али директно неће моћи да дође,
видећемо зашто они нису приступили данас, доста је њих старо, али ови
нису били баш, до данас уопште нисмо имали информацију да неће
приступити.
Е сада који датум одговара, браниоци, 03. март да ли је у реду, у 9,30
часова. Тужиоче може? Добро, онда ћемо заказати саслушање окривљеног
за 03. март у 9,30 часова.
Сутра су позвани Душко Ненадовић, Живко Тутук и Дмитар Јанус у
9,30, па ћемо главни претрес наставити сутра.
Због недостатка процесних претпоставки,
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.
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Наставак се заказује за:
17. 02. 2011. године,
у 9 часова и 30 минута, у судници број 4.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето, то је све.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА
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ЗАПИСНИЧАР
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