Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 23. априла 2009. године
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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
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• заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,
• пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Милена
Васић,
• сви оптужени,
• браниоци, адвокати Здравко Крстић, Градимир Налић,
Војислав Вукотић, Миладин Живановић, Јасмина Живић,
Бранко Лукић, који ће на овом претресу мењати и
адвоката Ђорђа Калања, Гордана Живановић, Слободан
Живковић и Бранислава Фурјановић.
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Није приступио сведок Ђуро Антоловић, а уредно позван, с тим
што је Одјел за подршку жртвама и сведоцима Републике Хрватске
дописом од 21. апарила 2009. године обавестио суд да је сведок изјавио
да не може сведочити пред Окружним судом у Београду, јер не жели
оставити своју стару и болесну мајку, чије стање се последњих дана
нагло погоршало, медицинску помоћ и чување мајке које је било
организовано у сарадњи са општином Ловас, одбија, те је вољан
сведочити путем видеовезе.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези саслушања сведока Марије Ђаковић,
видеолинком, Жупанијски суд у Вуковару дописом од 22. априла 2009.
године обавестио је суд да је она болесна, у толикој мери, да не може
путовати и сведочити, па стога ово рочиште путем видеовезе неће моћи
бити одржано, а поводом ранијег позива за сведока Марију Ђаковић
током новембра месеца 2008. године да дође у овај суд, приложена је
медицинска документација са извештајем и налазом лекара да се
противи даљем њеном суделовању у судском процесу, с обзиром на
дијагнозу и здравствено стање, констатовано у овој потврди.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 23. априла 2009. године

2

Главни претрес ће бити настављен дана:
27. априла 2009. године,
са почетком у 14 часова и 30 минута.
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Довршено.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких проблема, записничар ми је
рекао да нешто у притвору, неко је хтео да каже већу да има неких
проблема. Изволите.
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Добар дан. Поштована председнице, имамо
проблема, већ месецима са топлом водом и сада је већ врхунац, никако
немамо топле воде. Командири, њихови руководиоци нам повремено
изађу у сусрет па из другог дела доносе, а ово је сада већ, видите по
нама, сви смо прехлађени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, упутићу ја допис и председнику суда и
Управи затвора у вези тога.
Опт. МИЛАН РАДОЈЧИЋ: Хвала.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

