
К-По2 13/14 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
 одржаног дана 24.01.2017. године  

 
 
 Председник већа:  
 

 Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 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 Снежана Станојковић,  
 

бранилац окривљеног адвокат Томислав Вишњић.  
 
На главни претрес нису приступили окривљени Милан Драгишић, уредно 

позван. 
 
Шта је са њим?  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Судија према сазнањима које сам непосредно од 

њега добио, он се налази на лечењу у Градској болници у Новом Саду, негде 
половином децембра је отишао и у контактима које сам имао са њим пред Нову Годину 
ми је саопштио да непосредно после Нове Године планирају да га пусте, међутим задња 
вест, а јуче сам обавестио тужиоца и веће телефонски, је да терапија која му је дата не 
реагује његов организам и онда му је то продужено, чак ни он сада не зна када ће изаћи, 
ја очекујем да по мојој личној ајде да кажем овако, по неком мом личном осећају 
очекујем да то буде у идуће две, три недеље, али не смем ништа да кажем.  

 
Председник већа: 
 
За кога бранилац обавештава суд да је исти хоспитализован. 
 
Где сте рекли, у  Новом Саду?  У Градској болници?  
 
У Градској болници у Новом Саду због здравствених тегоба, о чему ће суду 

доставити благовремено документацију.  
 
Није приступио вештак Ракочевић Мирослав, који је према информацијама 

добијеним из Одјела за подршку свједоцима Кантоланог суда у Бихаћу, преминуо.  
 
Вештак Самира Мешић Пашалић која из здравствених разлога није могла да 

приступи на главни претрес.  
 



Је ли имате документацију или ћете доставити, кажите? Је ли већ имате нешто 
или? 

 
Адвокат Томислав Вишњић: Немам судија ништа, доставићу, а углавном у 

питању су слични разлози као и пре једно годину дана када је такође био 
хоспитализован од прилике месец дана. 

 
Председник већа: Добро. 
 

 Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се главни претрес не одржи. Наредни се заказује за: 

 
-03.03.2017. године у 09,30 часова, судница 2. 

 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, те их не позивати. 
 
Позвати оптуженог Драгишић Милана уз налог окривљеном да суду у року од 7 

дана достави медицинску документацију којом правда изостанак са данашњег главног 
претреса.  

 
Наравно то је његова обавеза, па налажем њему, а можете и Ви доставити, 7 дана 

није преклузивни рок, али ето да буде неки орјентир да имамо нешто од папира који 
потврђују те наводе.  

 
Још једно питање, шта је са овим Драгишићима? 

 
Адвокат Томислав Вишњић: Драгишићи су живи и здрави. 
 
Председник већа: Добро. Хоћемо моћи, пошто сада имамо не знам како ће  

здравствено стање бити овог вештака, ја из ове документације неке коју сам добио, 
мени више личи да се Самира укочила, да се укочила, наравно овај је преминуо, од 
њега нема помоћи, па чисто да планирамо да ли можемо ово троје беше је ли тако, 
четворо, Драгишићи, да.... Да, ајте ви јавите у што краћем року, јавите, а ја ћу онда 
сходно томе да планирам па да јавим и тужиоцу.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А ја ћу да проверим за Самиру и 

прибавићу извод из матичне књиге умрлих за Ракочевића. 
 
Председник већа: Ето, јер има неке масти маже, мени то више личи на укочење, 

ја не знам сада шта је... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Све ћемо то. 
 
Председник већа: Е добро, ако будемо могли.... 
 



Адвокат Томислав Вишњић: Јесмо ми исцрпели све тужиочеве сведоке, 
извињавам се што питам.... 

 
Председник већа: Да, за Каваз Ћамку превод из Швајцарске, превод, да, да, али 

ту смо негде што би рекли, па сада мало мешамо да не бисмо пропуштали ове, ове 
термине, добро. Ништа Ви ми што пре јавите за ово четворо Драгишића, Ви ћете 
тужиоче ово, а онда ћемо ми да видимо шта је најпрактичније тада да обавимо. Ето. 

 
Довршено у 09,40. 
 
 
 
  

Записничар                                                                                   Председник већа-судија  
 
 

 


