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К-По 2 бр.13/14

Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 15.09.2015. године
Председник већа: Добар дан.
Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По 2 13/14 против
окривљеног Драгишић Милана, због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва из члана 142 став 1 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине
КТО број 7/14 од 10.10.2014. године.
Веће суди у неизмењеном саставу.
Констатује се да су на главни претрес приступили: заменик тужиоца за ратне
злочине Снежана Станојковић, окривљени Милан Драгишић, бранилац окривљеног, до
сада је био Томислав Вишњић...
Адв. Александар Алексић: Томислав Вишњић је и даље, за кога се јавља
Александар Алексић по заменичком пуномоћју.
Председник већа: Дакле бранилац окривљеног адвокат Томислав Вишњић, за
кога се јавља адвокат Александар Алексић по заменичком пуномоћју које прилаже.
Констатује се да на претрес нису приступили сведоци Хусић Мерзула, Каваз
Ћамка и Срдић Бранко, а из службене белешке Службе за помоћ и подршку
оштећенима и сведоцима овог суда произилази да је Одјел за подршку сведоцима и
оштећенима Кантоналног суда у Бихаћу обавестио сведоке о дану и часу одржавања
претреса и да је сведок Мерзула Хусић изјавила да не жели да сведочи ни непосредно,
ни путем видео-конференцијске везе, да сведок Ћамка Каваз живи у Швајцарској и да је
лошег здравставеног стања и тешко покретна, те да ће медицинску документацију
доставити Кантоналном суд у Бихаћу, као и да је сведок Срдић Бранко стар и да има
здравствених проблема, те да жели да сведочи путем видео-конференцијске везе.
Дакле да резимирам, сведок Мерзула Хусић неће да сведочи ни непосредно ни
путем видео-конференцијске везе, Срдић Бранко је болестан има здравствених
проблема и он жели да сведочи путем видео-конференцијске везе, а за сведока Ћамку
Каваз наведено је да је лошег здравственог стања али није наведено да ли хоће овако
или онако, што би рекли. Никакву документацију ја још увек немам медицинску, ствар
је у томе што су нама за видео-конференцијску везу потребне две суднице, значи то
морамо да организујемо. Ја имам следећи термин, па ћу вам то рећи накнадно, међутим
у том термину немамо другу судницу за коју би могли евентално видео-конференцијску
везу, па ћемо вас благовремено обавестити ако успемо да нађемо ту другу судницу да
можемо да обавимо то испитивање путем видео-конференцијске везе. Да ли ће то бити
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неки други сведоци који могу да дођу, судница ће бити број 4, непосредно и да их
испитамо, можда ће нам помоћи тужилац у томе ако можда има информацију ко би
могао да дође па да ми можемо да планирамо тада, а истовремено некако да путем
ваших, тужилачких контаката ту документацију медицинску прибавимо и тако даље, па
нам кажите нешто можда ако имате, неку информацију.
Заменик тужиоца: Добар дан. Ја сам ступила у контакт са Тужилаштвом унскосанског кантона и имам информације које би можда биле у супротности са овим што
смо чули. Дакле и Мерзула и Ћамка су тренутно у Швајцарској и оне би сведочиле али
морамо да видимо тачно термин кад су оне у Бихаћу, јер би путем видеоконференцијске везе сведочиле. Ја ћу суду у најкраћем року у наредна три дана да
доставим тачно кад би оне могле и да вам прецизирам кад би оне биле на територији
Босне и Херцеговине па да евентуално покушамо да организујемо ту видеоконференцијску везу, а за Срдића као и што јесте, он јесте човек у годинама 80 година
има али је он спреман да путем видео-конференцијске везе сведочи из Бихаћа. Сад
имам по први пут ту видео-конференцијску везу из Бихаћа, ја сам имала друго суђење,
то функционише одлично, тако да бих ето ја ћу рецимо до понедељка Вам доставити
везано за ова три наведена сведока.
Председник већа: Добро. Само имајте у виду да је у питању да ли ћемо ми моћи
да организујемо две суднице у тим терминима које Ви нама будете доставили, јер сад
имамо следећи неки термин који ће бити 08. октобра није тајна, а рећи ћу то, ево и сад
могу да кажем, али тог дана немамо другу судницу за видео-конференцијску везу, па
ћемо тог дана можда неког другог звати ко је можда вољан да приступи овде, а ако Ви
имате информацију било би добро да је поделите с нама или да је можда благовремено
прибавите да онда њих обавимо док не успемо да обезбедимо две суднице за видеоконференцијску везу.
Заменик тужиоца: Свакако судија ја ћу покушати али имам још један проблем,
ја сам 08.-ог ван Београда, имам заказану истрагу у Брчком од 05. до 09. октобра.
Председник већа: Па неко ће морати да мења, знате и сами организација и цело
веће и суднице.
Заменик тужиоца: Јел` би то било пре подне или после понде?
Председник већа: Пре подне.
Заменик тужиоца: Па да, зато што сам ја у оквиру те истраге у Брчком. Ајте
видећу то, али свакако ћу да видим...
Председник већа: Дакле две информације, исправите нам ову коју смо ми
добили уз Ваш допис да сте контактирали и шта су Вам рекли и евентуално уколико
успете да прибавите информацију који би сведоци дошли непосредно да сведоче.
Заменик тужиоца: Зато што су ови сви сведоци са територије Босне и
Херцеговине све ово према нашим предлозима, све је то Босански Петровац и Ви бисте
свакако морали да их позивате путем међународне правне помоћи, па сад не знам до 08.
октобра то је исто, данас је који, да ли је то кратак рок. Да, и то је иначе кратак рок да
они приме позив до 08., али ја ћу свакако гледати да преко Тужилаштва унско-санског
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контактирају, пошто не контактирам ја него они контактирају па да видимо да ли би то
и без позива, дал` ће примити или не, приступили, пошто је кратак рок, о томе
размишљам.
Председник већа: Да. Ништа, ајте за сад да буде овако, па у међувремену ћете
нас обавестити како стоје ствари па ћемо се сходно томе прилагођавати.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да се главни претрес не одржи, а наредни се заказује за 08.10.2015. године у
9:30 часова, судница број 4, што се присутнима саопштава уместо позива те их не
позивати.
План ћете добити, шта ћемо и како ћемо следећи пут.
Довршено у 14:35 часова.

Записничар,

Председник већа-судија

