
К-По2 бр.4/19 
 

 
Транскрипт аудио записа са главног претреса 

 одржаног дана 11.02.2020. године  
 

 
 Председник већа: Добар дан, седите.  
 

Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 4/19 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, измењене дана 12.04.2019. године. 
 

Веће суди у саставу Владимира Дуруза као председника већа и судија Винке 
Бераха Никићевић и Вере Вукотић као чланова већа.   
 
 Констатује се да су на  главни претрес приступили: 
 

заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, са тужилачким 
помоћником... 

 
Тужилачки помоћник: Граховац Милошем.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Окривљени Милан Драгишић је присутан, бранилац окривљеног... Само 

укључите микрофон  
 
Адвокат Милица Остојић: Бранилац адвокат Томислав Вишњић за кога се по 

заменичком пуномоћју јавља адвокат Милица Остојић. Ја мислим да већ постоји у 
предмету заменичко али за сваки случај... 

 
Председник већа:  Ја се не сећам, али ако сте... Постоји.  
 
Дакле адвокат Томислав Вишњић за кога се по заменичком пуномоћју које 

прилаже јавља адвокат Милица Остојић.  
 
Има ли примедби на састав већа? Има ли сметњи да се главни претрес одржи? 

Нема.  
  
  Суд доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
 да се главни претрес одржи.  
 
 Главни претрес је јаван.  
 
 Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 
претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
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ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЗА ОПТУЖЕНОГ  
 

 Драгишићу приђите микрофону и укључите то црвено дугме знате већ, тако је.  
 
 Дакле са личним подацима као на записнику о саслушању осумњиченог од 
03.07.2012. године, са припремног рочишта од 08.05.2015. године. Јел` се нешто мењало 
у личним подацима, адреса, брачно стање?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ништа, све старо.  
 
 Председник већа:  Мислите све исто.  
 
  Оптужени Милан Драгишић: Све исто.  
 
 Председник већа:  Добро.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Још ме жена није напустила.  
 
 Председник већа:  Добро, добро. Седите. Искључите.  
 
 Упозорава се оптужени да пажљиво прати ток главног претреса, да је дужан да 
предлоге за извођење доказа изнесе одмах или у најкраћем року по сазнању да је 
њихово извођење потребно и да све што изјави може бити коришћено као доказ у 
поступку, а да има право да ништа не изјави, ускрати одговор на поједина питања, 
слободно изнесе своју одбрану, призна или не призна кривицу, да се изјасни о свим 
чињеницама и доказима који га терете и да изнесе чињенице и доказе у своју корист, да 
испитује сведоке оптужбе и захтева да се под истим условима као и сведоци оптужбе 
испитају сведоци одбране и да изнесе чињенице и предложи доказе у своју одбрану, 
поставља питања сведоку, вештаку, стручном саветнику, ставља примедбе у вези 
изведених доказа, разматра списе предмета, а дужан је да се одазове на позив суда и да 
о свакој промени адресе, пребивалишта или боравишта обавести орган поступка, 
односно о намери да промени адресу пребивалишта или боравишта.   
 

ИЗЛАГАЊЕ ОПТУЖБЕ  
 

 Да ли има потребе бранилац, у ствари прво тужиоца да питам има ли потребе да 
читате оптужницу коју сте изменили пред завршну реч или можемо да констатујемо.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Можемо да констатујемо.  
 
 Председник већа:  Да ли сте сагласни да констатујемо? Браниоче, како Ви? Да 
констатујемо да је... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Сагласна да констатујемо. Ако дозволите ја бих само 
пошто ми је колега рекао на данашњи претрес из оправданих разлога здравствено стање 
је у питању није могао да приступи, само да напоменем да је то у питању.  
 
 Председник већа:  Добро, а јел` има сметњи да одржимо... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Нема сметњи него само просто да напоменем да је 
то разлог зашто он данас није... 
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 Председник већа: Добро. То је евидентирано. Дакле сагласни сте да 
констатујемо, добро.  
 
 Констатује се да је заменик тужиоца за ратне злочине прочитао оптужницу 
Тужилаштва за ратне злочине КТО број 7/14 од 10.10.2014. године, измењену дана 
12.04.2019. године.   
 
 Надам се да вас не збуњује ово измењено, сећате се да сте пред завршну реч да 
сте нешто изменили, сад се не сећам детаља у ком погледу је то било.  
 

ИЗЈАШЊЕЊЕ ОПТУЖЕНОГ  
 

 Сад приђите, Драгишићу приђите микрофону и укључите га поново.  
 
 Председник већа позива оптуженог да се изјасни да ли је оптужбу разумео, да ли 
жели да се изјасни о оптужби, да ли признаје да је учинио кривично дело за које је 
оптужен, уз упозорење да није дужан да се изјасни о оптужби, нити да одговара на 
постављена питања.  
 
 Дакле питање оно које је већ давно било постављено па морамо поново, сад кроз 
форму уводних излагања, оптужницу сте примили, знате шта вам се ставља на терет јел` 
тако.  
 
 Оптужени Милан Драгишић:  Знам упознат сам.  
 
 Председник већа:  Да, добро. Да ли желите да се изјасните о оптужби, да ли 
признајете да сте извршили кривично дело?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја мислим господине судија то је већ било 
доказивање, шта је доказано, шта није, разумете.  
 
 Председник већа:  Добро. Поступак креће из почетка па морам то да вас питам. 
Да ли признајете, ако признајте шта признајете, дакле у једној реченици само.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја сам осто при томе, што се тиче Каваз Асима ја 
то признајем то се десило, а за друго ништа не признајем.  
 
 Председник већа:  Добро.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Друго ништа нисам урадио.  
 
 Председник већа:  Добро. Седите.  
 

УВОДНА ИЗЛАГАЊА  
 

 Председник већа позива тужиоца и браниоца да изнесу уводна излагања уз 
упозорење да уводна излагања морају бити сажета и односити се само на чињенице које 
ће бити предмет доказивања, на излагање доказа које ће извести и на правна питања о 
којима ће се расправљати.  
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 Упозоравају се странке и бранилац да образложе предложене доказе које 
намеравају да изведу на главном претресу при чему се неће извеести они докази који су 
им били познати али их без оправданог разлога нису предложили, као и да свака 
странка има право да се изјасни о доказима супротне странке.  
 
 Замениче изволите. Моје питање сада... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Могу ја све оно што смо на претходном, 
све исте доказе, немамо нове доказе.  
 
 Председник већа:  Дакле све оно што је изведено на претходном главном 
претресу.. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Све оно што је изведено да се изведе.  
 
 Председник већа:  Да се изведе... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  И тражимо да се прочита.  
 
 Председник већа:  Добро. Јел` имате нове доказне предлоге?  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немамо, немамо.  
 
 Председник већа:  Нема. Добро.  
 
 Бранилац оптуженог Милана Драгишића изволите.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Одбрана остаје при свему изнетом на претходном 
претресу, нових доказних предлога за сада немамо, уколико буде у складу са законом 
постојао разлог то ће накнадно колега изнети.  
 
 Председник већа:  Е сад пре него што седнете морам да вас питам, дакле ми смо 
извели неки корпус доказа што писаних, прошли пут, што писаних доказа, што исказа 
сведока које смо читали и тако даље, да ли сте и Ви сагласни као тужилац да их ми све, 
да их изведемо, а да их не питамо поново без обзира на то што смо мислим исто је веће 
како бих реко, да ли имате нових неких доказних предлога у односу на оне који су 
изведени и тако даље.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Нових доказних предлога немамо.  
 
 Председник већа:  Добро. И сагласни се да се сви докази који су до сада 
изведени изведу поново. Ајте, немојте ја уместо вас.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Молим.  
 
 Председник већа:  Ал` да не кажем ја то уместо вас, ја чисто... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Сагласна.  
 
 Председник већа:  Са чим, да...?  
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 Адвокат Милица Остојић: Да се докази који су изведени... 
 
 Председник већа:  Поново изведу.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Ја искрено да вам кажем, не бих се у вези са 
доказима имајући у виду да сам по замени изјашњавала уместо колеге, а сад не знам 
колико је неопходно да то сада... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Могу ја да помогнем.  
 
 Председник већа:  Ајте.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ова одлука Апелационог суда којом је 
укинута ова пресуда не тражи нове доказе, не упућује на извођење нових доказа... 
 
 Председник већа:  Него другачије размишљања већа.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Него, другачије размишљање већа, знате, 
то је разлог због чега ми немамо никакве нове доказе, а и да хоћемо не знамо где би их 
нашли, тако да имате ли Ви окривљени неки нови доказ који би предложили... 
 
 Председник већа:  Сад сте колега, Ви сад... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па не, не, него ја хоћу... 
 
 Председник већа:  У једном моменту сте били корисни, а сад сте већ преузели 
мој посао... 
 

Адвокат Милица Остојић: Не, не, није проблем, одбрана у сваком случају нема 
нових доказа.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Е то сам хтео, хвала вам.  
 
 Председник већа:  Да ли сте сагласни да констатујем, односно да констатујемо 
да смо извршили увид у сву ту писану документацију... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Да.  
 
 Председник већа:  У исказе сведока... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Да, да, да.  
 
 Председник већа:  А да их не зовемо поново?  
 
 Адвокат Милица Остојић: Сагласна.  
 
 Председник већа:  Добро. Ал` немојте још да седнете, сад ћу још мало да вас 
мучим.. 
 
 Адвокат Милица Остојић: Пардон.  
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 Председник већа:  Још мало да вас мучим, моје питање везано за привилеговане 
сведоке.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Да, то је за данашњи... 
 
 Председник већа:  Ми имамо доказа да је Јела Драгишић примила позив, да је 
Драгишић Бранкица примила позив, Драгишић Милорад да је примио позив, а пошто 
нису дошли ми имамо сходно закону могућност да њихове исказе читамо. Недостаје 
нам Ненад Драгишић, немамо да је примио позив.  
 
 Адвокат Милица Остојић: У односу на Ненада ни ми немамо сазнања да је он 
примио позив, али нам је доступан у Петровцу, тако да у случају значи за наредни 
претрес би то могло да се обезбеди, са Милорадом нисмо остварили контакт, а у односу 
на Јелу и Бранкицу... 
 
 Председник већа: Милорад нам сад није много важан пошто је Милорад примио 
позив. Ја сам то припремио терен што би рекли да данас можда нешто урадимо овако 
што би рекли, да можда и завршимо мада ја видим да Ви данас нисте расположени за то, 
а имајући у виду да мењате колегу, управо не знајући да ли ће привилеговани сведоци 
да приме позив па сам ја предложио да одбрана уколико може да обезбеди одређене 
поднеске у том смислу да их обезбеди, међутим позиве су примили сви осим Ненада 
Драгишића.  
 
 Адвокат Милица Остојић: За то ни ми немамо сазнања, колега ми је рекао да 
нема сазнања.  
 
 Председник већа:  А Ви сте нам спремили нешто?  
 
 Адвокат Милица Остојић: Што се тиче Драгишић Јеле и Драгишић Бранкице у 
обавези сам да вам доставим изјаве њихове. Изволите.  
 
 Председник већа:  Добро.  
 
 Констатује се да бранилац окривљеног предаје суду две изјаве и то од Драгишић 
Јеле и од Драгишић Бранкице из којих произилази да желе да се користе својим правом 
да буду ослобођени дужности сведочења, те не желе да приступе на главни претрес, те 
да у свему остају при исказу који су дали на главном претресу и то Драгишић Јела 
21.06.2017., а Драгишић Бранкица 10.09.2018. године.  
 
 Хоћете да погледате те изјаве? Добро. Ми и без тога смо имали услова да читамо 
ал` нисмо знали, нисмо знали да ће примити позив, али нам остаје онда још, остаје нам 
онда још како рекох малопре Ненад Драгишић, да. Сад ово је доста интересантна 
формулација - „желим да се користим својим правом да будем ослобођена дужности 
сведочења“ што је једно, а онда „у свему остајем при свом исказу датом на главном 
претресу“. Али то је... да, ал` ова изјава да не жели да сведочи то је изјава коју кад би 
дале овде ми не бисмо могли да читамо исказ који су дале раније на главном претресу, 
ал` ово је писана изјава која нема, не производи правно дејство, довољно је да је 
примила позив и да неће доћи, али изјава је доста како бих рекао, управо што каже... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хтела је да... нећу да дођем али читајте... 
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 Председник већа: Прочитајте мој исказ да, то је хтела, али то тако није 
формулисано, формулисано је... јел` да је то изговорила овде ми не би могли да читамо 
исказ, него кад би рекла не желим да сведочим, желим да се користим тим правом, ми 
бисмо рекли довиђења и оног исказа као да нема, а сигуран сам да то није била намера. 
Добро. Ми смо завршили са вашим уводним излагањем јел` тако, добро.  
 
 Председник већа објављује почетак... Мислим немате на шта да се изјашњавате 
тужиоче, видим да сте запета пушка, али нема нових доказних предлога нити... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не нисам запет ко пушка... 
 
 Председник већа:  Добро.  
    
 Председник већа објављује почетак доказног поступка.  
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ  
САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНОГ  

 
 Оптужени Милан Драгишић изјављује: 
 

Приђите микрофону, укључите микрофон. Упозорење сте чули, то је оно 
упозорење из претходног поступка сад смо га поново, поново смо вас упозорили то јест 
ја као председник већа, дакле нисте дужни да износите одбрану, нити да одговарате на 
постављена питања, а да све што будете изјавили може бити употребљено против вас 
као доказ.  
 
 Моје питање, Ви сте одбрану износили овде на претходном главном претресу, да 
ли остајете при тој Вашој одбрани имате ли нешто да измените, додате, допуните?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ништа, остајем при претходној одбрани.  
 
 Председник већа:  Немате ништа да имените, додате?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Немам ништа.  
 
 Председник већа:  Добро. Браниоче имате ли Ви питања неких за...? 
 
 Адвокат Милица Остојић: Немам.  
 
 Председник већа:  Нових питања немате.  
 
 Адвокат Милица Остојић: Не, не.  
 
 Председник већа:  Имате ли Ви тужиоче питања? Немате.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ајде сад, мало пре ме... Мени само ово 
није јасно, у односу на Каваз Асима, сад кажете сећате се и то признајете јесам добро 
разумео? 
 
 Председник већа:  Укључите микрофон, микрофон, микрофон.  
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 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, ал` ја вас питам, јел` се Ви сећате 
шта сте урадили? 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Не.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па шта онда признајете? 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Па на основу свједока што су рекли, шта ја знам, 
како су рекли тако и суд је прву пресуду донео да сам ја окривљен за Каваз Асима, ја не 
могу побити вјеће суда. Ја морам да поштујем... 
 
 Председник већа:  Наравно да можете.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја морам поштовати што је било вијеће што је 
рекло тако је, шта ја могу.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Сведоци су рекли и за свих осталих пет 
тачака. 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Не, не, ја само сам, свједоци који су рекли ја не 
вјерујем који су рекли да сам икога другог само за Асима, што је било пред кућом, ја се 
тога не сјећам.. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи верујете само сведоцима који су 
рекли за Асима?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Молим?  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Верујете само сведоцима који су рекли за 
Асима?  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Па вјерујем свједоцима који су рекли за Асима, а 
они свједоци, само мало, они свједоци што се овде нису појавили никако, а што су дали 
изјаву у Босни у Бихаћу нико не пита што се нису појавили ни на видео линку ни овако, 
нема их. Зато што су поједини тај Муслиман што је први дао изјаву као да ме видио, тај 
је смакнут, то сам сазно, смакнут је зато што је требо да сведочи против Муслимана 
који су побијали Србе у Петровцу, кад су Муслимани ушли у Петровац. И он је смакнут 
зато што треба свједочи, убили су га, нема трага никавог, нико га не може наћи. Е то се 
дешава.  
 
 Председник већа: А оно што вас тужилац хоће да пита, ако се не сећате 
догађаја, а Ви сте рекли од ког момента се не сећате... 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја се не сјећам ничега, ал` овде што је суд указо... 
 
 Председник већа: Па вас онда... Само нећемо у исто време, јел` се неће лепо 
снимити, па вас тужилац пита, мада сам ја тако и разумео како је, ал` добро у реду је 
питање, како онда признајете то за Асима ако се не сећате, па сте Ви сад објаснили због 
сведока.  
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 Оптужени Милан Драгишић: Господине судија ја се не сјећам ни једног 
момента шта се издешавало, али ја на основу овде што је речено и на основу чега сам 
први пут, на првом путу окривљен и изречена ми пресуда, ја не могу то побити, ја нисам 
тај да могу побити ја поштујем суд, а оно што ми се ставља на терет друго не, нема 
доказа, зато питам се једно ни у Хагу, ни у Босни против Муслимана и Срба само 
свједоци који дођу на суд директно свједоче ти су веродостојни, а ништа оно што су пре 
давали изјаве полицији, некоме давали изјаве.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ви сте се ту добро... 
 
 Оптужени Милан Драгишић: То је одбија све, то сам сазно, а овде се изгледа то 
се третира Ви држите тога, изјаве који нису се ни појавили на видео линку ни овде на 
суду, а који су имали позив Муслимани, а улази у предмет да су они дали изјаву ту и Ви 
се држите те изјаве да сам ја то урадио.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ајде овако, значи за Каваз Асима то 
прихватате јер су сведоци вама били убедљиви, ал` овде је сведочио његов син Каваз 
Мухамед који каже кад сте пуцали у његовог оца и убили га, он је изашао да помогне 
оцу па сте пуцали и у Мухамеда.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја се не сјећам, ја, кад сам пуцо куда су меци 
летили... 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине:  Али то се дешава у минут.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Куда су меци у том моменту летили, разумјете.  
 
 Председник већа:  Чекајте, можда се он изјаснио у вези Каваз Асима јер Каваз 
Асим је изгубио главу што би рекли. Кад сте рекли признајем за Каваз Асима јесте 
мислили само на њега или да сте пуцали и на Мухамеда? 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Да вам кажем господине судија, ја се не сјећам ни 
данас прошло је времена, не сјећам се како се то дешавало, ал` рекли су ми да сам пуцо 
у том правцу доле и да је Асим ту излетио, да је Мухамед ту...ако су људи видели рекли 
ја не могу ништа побити. Кажу тројица ја значи да кажем није тако... 
 
 Председник већа:  Ал` каже тужилац рекли су и за Мухамеда? 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Молим? Ја нисам видио... 
 
 Председник већа:  Односно Мухамед каже.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја га нисам видио, нисам видио ни Асима.  
  
 Председник већа:  Добро.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Ја никога ту нисам видио.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине: Ово више, ово што ћу ја сада рећи више 
личи на завршну реч, али шта се мени, шта је мени засметало код вас у односу на 
Мухамеда, Ви нисте поверовали у његове повреде које је он тог дана задобио, па сте чак 
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у једном тренутку рекли како је могао са таквим повредама да уђе у аутобус да се исели 
из вашег места, без трунке жаљења за оно што се десило, а човек вам је пришао да вам 
помогне јер је вама страдао брат, а Ви сте их побили и дан данас не осећате трунку 
гриже савести, ето то је мени, то је... ето. 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Само моменат, јел` могу да кажем. Они су 
отишли трећи дан после тога случаја из Петровца се иселили, како он три дана мого 
носити те толке ране по себи, ако је то што је донио овде те папире да су толке ране 
биле... 
 
 Председник већа:  Вртите се сад у круг.  
 
 Оптужени Милан Драгишић: Како је мого носити те повреде толке три дана, а 
изашо је са аутобусом и има доказ где Муслимани сад кажу да су кад су отишли преко 
Теслића тамо да су Хрвати пуцали на њих и то минобацачима да су бацали и да су ту 
многи израњавани и погинули, то има сад доказ тамо људи кажу, ал` ја не могу тог 
Муслимана што је био у тој колони довести овде рећи е де реци ко је тамо рањен, а 
причају.   
 
 Председник већа:  Добро, схватили смо. Јел` то све? 
 
 Оптужени Милан Драгишић: Па ја сам вам реко... 
 
 Председник већа:  Питања нових? Не. Добро, седите.  
 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  На основу члана 405 ЗКП врши се увид и читају  се:  
 
  -извод из матичне књиге умрлих за Зајкић Исмета, издат од стране општине 
Бихаћ дана 31.10.2012. године, 
  -извод из матичне књиге умрлих за Феризовић Рамизу издат од стране општине 
Босански Петровац дана 08.12.2011. године, 
  -извод из матичне књиге умрлих за Хујић Ћиму издат од стране општине Бихаћ 
дана 12.12.2011. године, 
  -извод из матичне књиге умрлих за Алагић Муја издат од стране општине 
Босански Петровац дана 08.12.2011. године, 
  -решење Кантоналног суда у Бихаћу број Кри 25/97 од 14.04.1997. године којим 
се наређује ексхумација масовних гробница, те појединачних гробница на подручју 
Општине Босански Петровац и судско медицинско вештачење обдукцијом лешева, 
  -записник о ексхумацији и увиђају масовних и појединачних гробница на 
подручју општине Босански Петровац, Кантоналног суда у Бихаћу број Кри 25/97 од 
14.04.1997. године,  
  -записник о извршеној идентификацији и обдукцији лешева из масовних и 
појединачних гробница на подручју општине Босански Петровац, Кантоналног суда у 
Бихаћу број Кри 25/97 од 18.04.1997. године,  
  -фотодокументација - предмет: ексхумација, обдукција и идентификација 7 тела 
убијених цивила - бошњака, гробље Дидовићи 1, општина Босански Петровац, Унско-
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санског кантона, Министарства полиције ЦСБ Бихаћ број 15/97 од 14.04.1997. године са 
цртежом лица места, 
   -фотодокументација - предмет: ексхумације остатака тела Терзић Сафета, насеље 
Гај, општина Босански Петровац, Унско-сански кантон, Министарства полиције Бихаћ 
број 20/97 од 15.04.1997. године са цртежом лица места,  
  -обдукциони записник Службе за патологију Кантоналне болнице Бихаћ -
обдуцент Мешић-Пашалић Семира за Каваз Асима од 18.04.1997. године, 
  -обдукциони записник, Службе за патологију Кантоналне болнице Бихаћ -
обдуцент Мешић-Пашалић Семира за Зајкић Елдина од 19.04.1997. године,   
  -потврда за Каваз Мухамеда Босанско крајишке бригаде број 01-83/92 од 
29.09.1992. године. 
 
 Што се тиче, да овде имамо и у загради пошто постоје два датума везано за Каваз 
Асима, дакле од 18.04.`97. године односно од 27.05.`97. године пошто има два датума на 
том обдукционом записнику, као и на обдукционом записнику за Зајкић Елдина постоји 
19.04.`97. године као и 28.05.`97. године, вероватно кад је обдукција вршена и када је 
записник сачињен, вероватно су у питању та два датума.   
 
  -Потом записник о реексхумацији, обдукцији и идентификацији тела која су била 
покопана у појединачним гробницама, а који су у поступку размене у ратним сукобима 
сахрањени `92. године као жртве рата на локалитету „Хумци“, општина Бихаћ, 
Кантоналног суда у Бихаћу број Кри 27/03 од 18.12.2003. године,  
  -фотодокументација реексхумације 21 НН тела бораца Армије БиХ, градско 
гробље „Хумци 1“ општина Бихаћ, КМУП Бихаћ број 29/03 од 22. до 23.05.2003. 
године; цртеж лица места реексхумације 21 НН тела бораца Аемије БиХ, градско 
гробље „Хумци 1“, општина Бихаћ, КМУП Бихаћ број 29/03 од 22. на 23.05.2003. 
године,  
  -записник о обдукцији достављен Кантоналном тужилаштву у Бихаћу број Т01 0 
КТРЗ 0003721 96 Кри 27/03 „Хумци 1“ тело број 7 од 03.08.2003. године и 01.11.2012. 
године; DNA Report - DNK извештај за Терзић (Бајро) Сафета протокол број ИЦМП 
2857/03 од 11.12.2003. године и 12.12.2003. године;  

-акт Треће ПУ Сански мост број 05-1/08-1-28-218/10 од 07.10.2010. године;  
  -извод из матичне књиге умрлих за Каваз Асима општине Босански Петровац од 
14.12.2011. године;  
  -извод из матичне књиге умрлих за Терзић Сафета општине Босански Петровац 
од 14.12.2011. године;  
  -извод из матичне књиге умрлих за Зајкић Елдина општине Босански Петровац 
од 14.12.2011. године; 
  -извод из матичне књиге умрлих за Хујић Шаћира  општине Бихаћ од 27.12.2011. 
године; акт општине Петровац, општинске административне службе број 02-835-75/12 
од 01.11.2012. године;  
  -спискови припадника војске РС;  

-извод из матичне књиге рођених за Драгишић Милана, општине Босански 
Петровац од 30.06.2008. године;  
  -одлука о проглашењу непосредне ратне опасности;  
  -одлука о проглашењу ратног стања;  
  -одлука о укидању ратног стања;  
  -извод из КЕ за Драгишић Милана Полицијске станице Босански Петровац бр.05-
1/06-3-1-04-3-451/12 од 30.10.2012. године; 
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  -медицинска документација за окривљеног Драгишић Милана и то отпусно 
писмо Клинике за инфективне болести, Одељења за хепатитисе и обољења 
хепатобилијарног тракта од 30.12.2015. године;  
  -отпусно писмо Клинике за психијатрију, Одељења за ургентну психијатрију, 
Клиничког центра Бања Лука од 29.12.2011. године за сведока Балић Ибрахима;  
  -извод из казнене евиденције ПУ Зрењанин број 05/15/3 235-368 за Драгишић 
Милана;  

-извод из казнене евиденције за Драгишић Милана Полицијске станице Босански 
Петровац од 12.07.2016. године; 
  -лекарско уверење лекара опште медицине за Каваз Ћамку од 06.12.2016. године; 
  извод из матичне књиге умрлих за Ракочевић Мирослава издат од стране 
општине Бихаћ;  

-потврда Клинике за инфективне болести од 10.02.2017. године за Драгишић 
Милана; 
  -извештај Клинике за инфективне болести Клиничког центра Војводине број 15-
76 од 14.03.2017. године за Драгишић Милана;  
  -отпусно писмо Одељења за хепатитисе и обољења хепатобилијарног тракта 
Клинике за инфективне болести Нови Сад од 06.03.2017. године за Драгишић Милана; 
  -одговор Јавног тужилаштва Швајцарске конфедерације Федералног јавног 
тужилаштва од 14.09.2017. године са лекарским уверењем за Каваз Ћамку лекара опште 
медицине од 12.09.2017. године;  
  -одговор Јавног тужилаштва Швајцарске конфедерације Федералног јавног 
тужилаштва од 31.10.2017. године и 10.11.2017. године са лекарским уверењем за Каваз 
Ћамку лекара опште медицине од 03.11.2017. године; 
  -отпусно писмо Одељења за хепатитисе и обољења хепатобилијарног тракта 
Клинике за инфективне болести Нови Сад од 14.12.2017. године за Драгишић Милана;  
  -извештај Министарства правде БиХ број 08-14-5-4134/18 од 16.07.2018. године 
са прилогом извештајем КПЗ затвореног типа Зеница број 04-12-4645/18-1 од 
08.05.2018. године;  
  -потврда Центра за социјални рад Унско-санског кантона број 02/9-35-534-02/02 
од 29.10.2002. године;  
  -извештај Полицијске станице Дервента број 14-2/01-230.1-241/18 од 10.10.2018. 
године у вези уручења позива Шево Милану;  
  -налаз и мишљење комисије судских вештака Бранка Мандића и Ане Најман од 
22.11.2018. године;  
  -налаз и мишљење судског вештака Бранимира Александрића од 24.12.2018. 
године;  
  -поново извод из казнене евиденције за окривљеног Милана Драгишића. 
 
  На основу члана 406 ЗКП суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

  на сагласан предлог странака врши се увид и читају се: 
 
  Читамо сада исказе сведока за које сте дали, обраћам се браниоцу и тужиоцу за 
читање њиховог исказа уместо непосредног испитивања на главном претресу.  
 
  Дакле, записник о саслушању сведока Каваз Ћамке Кантоналног суда у Бихаћу 
Ки.бр.31/97 од 16.05.2002. године, 
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  -записник о саслушању сведока Кецман Анке дат ОКП Прве Полицијске Управе, 
ПС Босански Петровац број 05-1/04-5-162/12 од 01.02.2012. године,  
  -записник о саслушању сведока Бањац Луке дат ОКП Прве Полицијске Управе, 
ПС Босански Петровац број 05-1/04-5-457/12 од 21.03.2012. године, 
  -записник о саслушању сведока Хујић Јелке дат ОКП Прве Полицијске Управе, 
ПС Босански Петровац број 05-1/04-5-109/12 од 24.01.2012. године,  
  -записник о саслушању свеока Хоџић Омера Кантоналног тужилаштва Унско 
Санског кантона Бихаћ број Т01 0 КТРЗ 0003721 96 од 19.07.2012. године, 
  -записник о саслушпању сведока Зајкић Исмета, Кантоналног суда у Бихаћу број 
Ки 31/97-РЗ од 18.04.2001. године, 
  -записник о саслушању сведока Феризовић Рамизе Кантоналног суда у Бихаћу 
број Ки 31/97-РЗ од 25.04.2001. године, 
  -записник о саслушању сведока Хуић Ћиме Кантоналног суда у Бихаћу бр. 
Ки31/97-РЗ од 25.04.2001. године, 

  -записник о саслушању сведока Алагић Муја, Кантоналног суда у Бихаћу број Ки 
31/97-РЗ од 18.04.2001. године, 

 
  -исказ сведока оштећеног Каваз Мухамеда дат пред Кантоналним судом у Бихаћу 
дана 18.04.2001. године и на главном претресу дана 14.07.2015. године 
  -исказ сведока Срдић Бранка дат пред Кантоналним судом у Бихаћу дана 
25.04.2001. године и на главном претресу 18.11.2015. године, 
  -исказ сведока оштећене Хусић Мерзуле, дат пред овлашћеним службеним 
лицима Полицијске станице Петровац дана 01.08.2012. године и на главном претресу 
13.12.2016. године 
  -исказ сведока Велага Мирка дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац 27.01.2012. године и на главном претресу 08.10.2015. 
године, 
  -исказ сведока Башић Фадиле дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станиоце Босански Петровац дана 11.01.2012. године и на главном претресу дана 
01.07.2016. године, 
  -исказ сведока Едина Башића дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац дана 23.01.2012. године и на главном претресу 08.10.2015. 
године 
  -исказ сведока Клепић Стеве дат пред Кантоналним тужилаштвом Унско-санског 
кантона Бихаћ дана 10.04.2012. године и на главном претресу 23.05.2016. године, 
  -исказ сведока Кнежевић Жељка дат пред Кантоналним тужилаштвом Унско-
санског кантона Бихаћ дана 15.03.2012. године и на главном претресу 12.04.2016. 
године, 
  -исказ сведока Драгић Драгана дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац 19.03.2012. године и на главном претресу 18.11.2015. 
године, 
  -исказ сведока Драгић Бошка дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Дервента дана 29.03.2012. године и на главном претресу 18.11.2015. године, 
  -исказ сведока Лемеш Асмира дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац дана 06.01.2012. године и на главном претресу 18.11.2015. 
године, 
  -исказ сведока Хујић Васве дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац дана 26.12.2011. године и на главном претресу 01.07.2016. 
године, 
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  -исказ сведока Федхије Куртовић дат овлашћеним службеним лицима 
Полицијске станице Босански Петровац дана 29.12.2011. године и на главном претресу 
01.07.2016.године 
  -исказ сведока Субхије Гутлић дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац дана 29.12.2011. године и на главном претресу 01.07.2016. 
године, 
  -исказ сведока Балић Ибрахима дат овлашћеним службеним лицима Полицијске 
станице Босански Петровац дана 18.01.2012. године и на главном претресу 05.02.2016. 
године, 
  -исказ сведока Предрага Роквића дат овлашћеним службеним лицима 
Полицијске станице Босански Петровац дана 03.02.2012. године и на главном претресу  
01.07.2016. године, 
  -исказ сведока Душка Карановића дат на главном претресу дана 15.09.2016. 
године, 
  -исказ сведока Тубић Жељка дат на главном претресу дана 15.09.2016.године 
  -исказ сведока Милорада Радошевића дат на главном претресу 15.09.2016. 
године, 
  -исказ сведока Дрене Латиновић дат на главном претресу 10.09.2018. године, 
  -исказ сведока Капелан Душана дат на главном претресу 25.10.2018. године 
  -исказ сведока Јеле Драгишић, дат на главном претресу 21.06.2017. године, 
  -исказ сведока Драгишић Бранкице, дат на главном претресу дана 10.09.2018. 
године, 
  -исказ сведока Драгишић Милорада, дат на главном претресу 21.06.2017. године, 
  -исказ Самире Мешић Пашалић дат на главном претресу дана 23.01.2018 
  -исказ судског вештака Бранимира Александрића дат на главном претресу 
15.01.2019. године 
  -исказ судског вештака Бранка Мандића дат на главном претресу 15.01.2019. 
године и Ане Најман дат на главном претресу 01.03.2019. године. 
 
 Дакле ако сте приметили нисмо прочитали исказ сведока Ненада Драгишића јер 
за њега немамо никакав доказ да је позив примио, не можемо га читати као 
привилегованог.  
 
 Прочитали смо исказе привилегованих сведока Јеле Драгишић, Бранкице 
Драгишић и Драгишић Милорада, јесте мало незграпна формулација из оног поднеска 
али они нису на главном претресу изјавиле онај први несрећни део тог поднеска, али 
очигледна је њихова намера да се њихов исказ користи као доказ па је онај... Јел` тако? 
 
 Адвокат Милица Остојић: Тако је, да. Оне немају ништа против да исказ које 
су већ дале и сагласне су са тим.  
 
 Председник већа:  Јесте, али опет вас подсећам... 
 
 Адвокат Милица Остојић: Формулација, ја сам... 
 
 Председник већа:  Јесте. Онај први исказ каже  ми не желимо да, користимо се 
правом да не сведочимо, да су то овде изјавиле, мислим то бисмо расчистили, али да 
смо знали да ће примити позив онда није било ни потребе за тим, али у сваком случају 
оне се могу појавити на наредном главном претресу, евентуално на ваш позив, односно 
браниоца кога ви данас мењате па да кажу ми не желимо да сведочимо и онда као да 
нисмо прочитали исказе, постоји начин како ћемо то решити. За сада је тако и остаје 



 15 

нам Ненад Драгишић кога ћемо позвати, дакле довољно је да прими позив или да је 
рецимо са ваше стране обавештен о дану и часу наредног главног претреса па да нас 
поднеском обавести да је позив примио, да не жели рецимо да дође ако не жели, али да 
остаје при свом исказу, а не да се користи својим правом да не сведочи јер онда је то 
мало у контрадикцији, лепо је рекао тужилац то ми се допало, 90 посто... како сте рекли, 
хоће а сто посто неће, да, па да не буде и ту евентуално проблема и да веће не мора да 
размишља и у том смислу. Ја сам имао идеју да ми данас можда, мада ту није данас 
колега Томислав Вишњић кога Ви мењате па можда не би било ни коректно у том 
смислу, а у сваком случају не можемо данас да завршимо све, имајући у виду да што 
рече заменик тужиоца из решења Апелационог суда не произилази било какав нови 
доказ да треба да се изведе осим што су они већином гласова ако сте то обратили 
пажњу, већином гласова нашли да га треба укинути па да ово веће поново размисли о 
одређеним чињеницама, они који су читали решење знају које су то чињенице. Сад ја 
могу да кажем да не видим разлог што то они нису урадили па ценили поново све то, 
али добро, то је сад већ друга тема.  
 
 Дакле овако, суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 Данашњи се главни претрес одлаже, наредни се заказује за 20. март 2020. у 9,30 
часова судница 4, што се присутнима саопштава уместо позива, те позив нећете 
добити.  
 
  На главни претрес позвати сведока Ненада Драгишића.   
 
  Наредни главни претрес дакле или ћемо добити као за ове, ова три 
привилегована сведока, доказ да је позив примио, па он неће доћи па ћемо читати исказ, 
или ће доћи па ће остати при исказу, или ћемо добити онакав поднесак само онај први 
део молим вас да нас не збуњује да жели да се користи и тако даље. Дакле довољно је 
примио сам позив, не желим да дођем, прочитајте мој исказ, довољно је то, или ће само 
стићи повратница да је он позив примио. У сваком случају да ли смо нешто од доказа 
можда пропустили то ћете можда и видети у међувремену, ми смо се користили оним 
доказима из претходне пресуде, па ако тад нисмо, нисмо ни сада. Нећемо затворити, 
наравно не можемо јер имамо још једног сведока, имате времена до тада да сравните 
евентуално доказе и да утврдите одређене чињенице и планирајте завршну реч за 
следећи пут. То важи и за одбрану, важи и за тужилаштво.   
 
 Довршено у у 12 и 15.   
 
  20. март у 9,30 иста ова судница.  
 
 
 
 
Записничар                    Председник већа-судија  
 
  
 
  
 


