
К-По213/14 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
 одржаног дана 10.05.2017. године  

 
 
 Председник већа: Добар дан, седите.  
 

 Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По213/14 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,  
окривљени Милан Драгишић,  
бранилац окривљеног Томислав Вишњић.  
 
Обавештен сам да Семира Мешић Пашалић није у могућности да дође у суд и 

сведочи, у Кантонални суд у Бихаћу, да се рано јутрос јавила, а на ту околност је стигао 
меил од извесне Миреле Мујагић, јутрос и о чему је сачињена службена белешка. То је 
што се тиче вештака, али само не знамо да ли је успостављена видеоконференцијска 
веза јер ако јесте онда морамо службено са њима да контактирамо да нас они о томе 
евентуално обавесте, а за то време да искористимо прилику, сведока нема колико ја 
чујем Драгишић Ненад, Драгишић Милорад и Драгишић Јела?  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Тако је судија, ја сам јутрос обавештен од 

стране.... 
 
Председник већа: Који су иначе позив уредно примили, чисто због записника.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Јесте, јесте, ништа није спорно и контактирао 

сам их прошле недеље био је договор да дођу, јутрос ме обавестио Драгишић Милорад 
да је био договор да Драгишић Ненад дође пошто је он најдаље из Бања Луке, да дође 
по њих двоје и повезе из за Београд, међутим он се није појавио. Имамо индиције зашто 
је то било али не би волео да ја то кажем, нешто је везано за његов посао, свакако ће он 
то да објасни следећи пут када буде дошао и можда чак и писмено да потврди.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Тако је испало да су њих двоје везани за овог 

једног. Ето. 
 
Председник већа: Дакле, сведоци Драгишић Ненад, Драгишић Милорад и 

Драгишић Јела нису приступили, позив уредно примили, бранилац обавештава суд о 
разлозима због којих нису приступили, а како је то евидентирано аудио техником овога 
суда. Није успостављена веза? Добро. 
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Констатује се да није успостављена видеоконференцијска веза са Кантоналним 

судом у Бихаћу, очигледно имајући у виду меил који је стигао, који сам малопре 
поменуо, којим нас обавештавају да вештак неће моћи да приступи, је ли беше из 
здравствених разлога? Из здравствених разлога дакле вештак није приступила у 
наведени суд. Ништа, то је то. 

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за: 
 
21.06. – 21. јуни 2017. године у 09,30 часова, судница број 4.  
 
Још једном 21.06.2017. године у 09,30 часова, судница 4. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, те позив неће добијати.  
 
Поново смо узели две суднице, за вештака и да видимо да ли ћемо напокон ове 

Драгишиће да некако обезбедимо, али до тада ћемо ваљда имати неких информација. 
 
Довршено у 09,40. 
 
 
 

Записничар                                                                                      Председник већа-судија  
 

 


