
К-По2 бр.13/14 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног  
претреса одржаног дана 01.11.2017. године  

 
 
 Председник већа: Добар дан. Седите.  
 
 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 главни претрес приступили:  
 
 -заменик тужиоца за ратне злочин... само се представите, укључите микрофон. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине: Миољуб Виторовић.  
 
 Председник већа: Виторовић.  
  

-окривљени Милан Драгишић, 
 
 -бранилац окривљеног адвокат ... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Томислав Вишњић.  
 
 Председник већа: Томислав Вишњић, добро.  
 
 Констатује се да је суд обавештен да сведок Каваз Ћамка из здравствених 
разлога није могла да приступи у Јавно тужилаштво у Берну, због тога није ни 
успостављена видео конференцијска веза.  
 
 Обавештен сам да Драгишић Ненад није дошао из здравствених разлога, па нам 
можете Ви сад усмено нам рећи, ја сад неформално знам да... притисак, сад не знам дал` 
је то од вас информација или је то нама достављено?  
 
  Адвокат Томислав Вишњић: Не, не судија... 
 
 Председник већа: Е онда је то нама достављено, јел` сад више не знам ко ми је 
шта јавио, дал` сте Ви јавили као бранилац... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Да, да, нисам, нисам... 
 
 Председник већа: Добро. Мислим да је висок притисак у питању, као ни вештак 
Самира Мешић Пашалић која такође из здравствених разлога није могла да приступи у 
Кантонални суд у Бихаћу како би се такође путем видео линка обавило њихово 
испитивање.  
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 Да, што се тиче Ненада Драгишића обавештење је стигло Служби за подршку 
сведоцима, ту је стигло обавештење одатле ми је та информација за Ненада.  
  Што се тиче Ћамке то смо добили од Јавног тужилаштва швајацарске 
конфедерације, извештај о њеном здравственом стању, доставиће нам овај пут како су 
нам написали и лекарско уверење, тако да ћемо моћи да видимо, ја сам упорно 
покушавао од њих да добијем информацију да ли је то нешто што је, нека болест која, 
краткотрајно ће је спречити евентуално да приступи па онда вреди да будемо упорно да 
обезбедимо њено присуство, међутим овде стоји, каже да им је ставила до знања да 
дуже време неће бити у стању да приступи на саслушање, доставиће лекарско уверење 
и онда ћемо ми моћи да видимо да ли је то нешто што ће је спречити заиста на дуже 
време или не, евентуално да је испитамо путем видео линка, а Самира је такође преко 
референта подршке, односно Службе за помоћ и подршку сведоцима обавестила да је 
болесна, ето. Тако да ништа од тих сведока, од данашњег главног претреса такође.  
 
 Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за: 
 

12. децембар 2017. године у 09,30 часова, судница број 4, 
 
што се присутнима саопштава уместо позива, те позив нећете добити.  
 
Што се тиче плана рада он је за сада исти, евентуално ће доћи до промене 

уколико из лекарске документацију коју ако добијемо благовремено, ми утврдимо да у 
дужем временском периоду Ћамка неће моћи да приступи давању исказа путем видео 
конференцијске везе, онда ћемо можда нешто уместо ње нешто друго обавити, али то 
ћемо још видети, за сада план рада остаје исти.  

 
Довршено у 9 и 35.  
 
 

Записничар                                                                                     Председник већа-судија  
 
 

 
 
 
 


