К-По 2 13/14
Транскрипт аудио записа са главног претреса
одржаног дана 21.09.2017. године
чујем.

Председник већа: Добар дан, седите. Мало каснимо због... добро то хоћу да

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 претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
-окривљени Милан Драгишић,
-бранилац окривљеног Томислав Вишњић.
Констатује се да је суд обавештен да сведок Каваз Ћамка из здравствених
разлога није могла да приступи у Јавно тужилаштво у Берну, а вештак Семира Мешић
Пашалић такође из здравствених разлога није могла да приступи у Кантонални суд у
Бихаћу, а како би се обавило њихово испитивање путем видео линка.
Дакле из Швајцарске смо обавештени да из здравствених разлога Ћамка Каваз
неће моћи да приступи, при чему ми немамо информацију, нити су нам је до сада
прослеђивали да ли је то нешто што је, односно каквог карактера је та њена здравствена
спреченост. Не знам како ћемо то са Швајцарцима евентуално и утврдити, док за
Самиру знамо да је овај пут су неки, дакле оне „ад хок“ оне здравствене тегобе, прошли
пут су додуше била леђа, сада је нешто друго, али у сваком случају њих не можемо
обавити. Колико сам обавештен и сведок Драгишић Ненад није приступио. Да ли знамо
разлог или?
Адвокат Томислав Вишњић: Па судија ја сам се јуче чуо са овај, нисам могао
да добијем Драгишић Ненада, јуче сам се чуо са овим братом који је сведочио
Милорадом, и они су ишли на неки породични скуп јуче, Ненад није био ту и мислио
сам да је у ствари разлог то што није примио позив, међутим сада смо утврдили да је
позив примио, а Милан га је звао телефоном јутрос, то је невезано, одвојено смо
фактички комуницирали, па му је он рекао да данас имају не знам како то да назовем,
али неки скуп на коме он мора да присуствује, овај..
Председник већа: Да, да, ја сам..да..
Адвокат Томислав Вишњић: Скуп коме мора да присуствује, а просто није чак
ни баш смо малопре причали, није везано ни за планирање предмета, јер у тренутку
када сте Ви то заказали ми нисмо знали тај распоред па да би Вам саопштили, а није
нам ни он то рекао, кажем ово је нешто...

Председник већа: Да, ја видим да се ово догодило, овај догађај 20. септембра ....
значи.

Адвокат Томислав Вишњић: Није нико знао за овај распоред, тако је испало

Оптужени Милан Драгишић: Праве данас 21. је сахрана била, разумијете, они
су убијени 20. а 21. данас...
Адвокат Томислав Вишњић: Не, не, нема везе, у сваком случају то је нешто
што нико није могао да планира, чак ни Ненад, јер просто кажем јуче су имали они
породични део, ни ту није био, а ево данас је рекао да је то разлог.
Председник већа: Милане што не рекосте прошли пут када смо заказали?
Оптужени Милан Драгишић: Ја нисам знао да имам право да Вама кажем, да
се одређује суђење, моје је да слушам...
Адвокат Томислав Вишњић: Судија нисмо знали...
Оптужени Милан Драгишић: Разумијете....
Адвокат Томислав Вишњић: Судија, нисмо знали и да...
Председник већа: Па јесте, јесте, али када је нешто што може да..
Адвокат Томислав Вишњић: Али како, ово је 20. било ко је могао да...
Председник већа: Јесте, јесте.
Адвокат Томислав Вишњић: Знате, много мора да се предвиђа за то.
Председник већа: Јесте. Да. Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
-03. новембар – 03.11.2017. године у 09,30 часова, судница број 4.
Дакле 03. новембар 2017. у 09,30 судница број 4.
Што се присутнима саопштава уместо позива, те позив вам неће бити упућен, а
план рада је исти.
09,30 – 03. новембар 2017. у 09,30.
Довршено у 09,50.
Записничар

Председеник већа-судија
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