
ZLO IN U ZRINU, OPT. MIRKO  UR IJA I DR. Č Ć Č

Izvještaj s pra enja su enjać đ

19. lipnja  2018. godine – nastavak dokaznog postupka

Izvještava:  Branimir Renje, Inicijativa mladih za ljudska prava, 

Su enje prate:đ  Branimir Renje (Inicijativa mladih za ljudska prava)

Raspravi su pristupili svjedoci Milan Knežević, Slavko Kejić i Dragica Sigur, a prisutni nisu
Abdulah Pezerović, Veljko Brdar, Dragan Kosijer, Danica Knežević i Ljilja Maraković.

Svjedok Milan Knežević ponovio je iskaz koji je dao 26. studenoga 2008.

Svjedok Slavko Kejić rekao je da optužene ne poznaje te da je u vrijeme počinjenja djela o
kojem se radi živio u Zagrebu.

Na pitanje zamjenice ŽDO poznaje li Jablana Kejića odgovara da ga pozna i da mu je ovaj
1997. godine pričao kako su u jednoj štali pronašli gardista koji je bio ranjen te su ga odveli u
Jovac. Rekao je da mu Jablan Kejić nije rekao s kim je tada bio ni što se tim gardistom
dogodilo. Ni s kim drugim o tom događaju nije pričao.

Svjedokinja Dragica Sigur izjavila je da je 26. srpnja 1991. živjela u Strugi Banskoj kada je
počeo napad na selo. Jedan je policajac iz Zagreba bio ranjen, a ona je pomogla previti ga.
Potom su po njega došla kola hitne pomoći, a ona nije znala što se s njim dalje događalo.

Na pitanje  zamjenice ŽDO rekla je da je  policajac bio cijelo vrijeme pri  svijesti  te da je
uvjerena da bi preživio da su ga stigli dovesti do bolnice. Sjeća se da se prezivao Pezerović te
da im je dok ga je hitna pomoć odvodila rekao da njegovu pušku predaju njegovom ocu ili
bratu.

Nakon ispitivanja triju svjedoka predsjednik vijeća kontaktirao je službu za svjedoke kako bi
saznao  što  je  sa  svjedocima  koji  nisu  pristupili.  Utvrdio  je  da  je  Dragan   Kosijer  u
međuvremenu preminuo, a da Ljilja Maraković živi u Njemačkoj.

Rasprava će se nastaviti 3. rujna 2018. u 9 sati, kada  trebalo biti neposredno saslušano četiri
svjedoka  te vještak sudske medicine. 

Zapažanja monitora

Rasprava je počela dvadesetak minuta kasnije od predviđenog. Svjedoci Milan Knežević i
Dragica Sigur dovezeni su vozilom Ministarstva pravosuđa, dok svjedoka Slavka Kejića nitko
o tome nije obavijestio pa je došao autobusom. Naknadno su mu isplaćeni troškovi puta.


