
К-По2 бр.13/14 
 

 
Транскрипт аудио записа са главног  

претреса одржаног дана 12.12.2017. 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 Миољуб Виторовић,  
 -бранилац окривљеног Томислав Вишњић.  
 
 Није приступио окривљени Милан Драгишић.  
 
 Сад ја неформално знам, ал ̀  ајте Ви ... ... кажите, због транскрипта.   
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Ја могу да вас обавестим... Судија јуче ме је 
Милан Драгишић назвао да ме обавести да је, тренутно због погоршања здравственог 
стања, хоспитализован у Клиничком центру Нови Сад, болници Нови Сад, истом оном 
у коме је прошле године био због погоршаног здравственог стања из истих разлога због 
којих је последњи пут био хоспитализован. Тренутно немам ништа од докумената 
пошто се то све издешавало јуче када ме је назвао, чим прибавим било шта од 
документације доставићу суду.  
 
 Председник већа: Добро. У реду. Само нам кажите још и за Драгишић Ненада 
вероватно сте му јавили или шта, Драгишић Ненад?  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Драгишић Ненад, не, не, нисам био ни у каквом 
контакту са њим.  
 
 Председник већа: А јел` он приступио? Није.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Није приступио нико, доле сам био само ја.  
 
 Председник већа: Слали смо позив.  
 
 Није приступио сведок Драгишић Ненад, позив уредно примио, суд није 
обавештен о разлозима.   
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Констатује се да имајући у виду да окривљени није приступио из разлога које је 
изнео његов бранилац није успостављена видео конференцијска веза са Кантоналним 
судом у Бихаћу.  
 
 
 
 Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 

 Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за 23.01.2018. 
 
 Још једном 23.01.2018. у 9.30 часова судница број 4, што се присутнима 
саопштава уместо позива, те их не позивати.  
 
 
 Налаже се окривљеном Драгишић Милану и браниоцу окривљеног Томиславу 
Вишњићу да суду у што краћем року доставе медицинску документацију а везано за 
изостанак окривљеног са данашњег главног претреса.  
 
 
  А овај пут колико сам ја био информисан, се Самира вештак појавила овај пут 
тамо, ал` ето сад он није. А шта ћемо са Ненадом?  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Судија ... 
 
 Председник већа: Нисте укључили.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Могу и незванично. Мене је Милан назвао јуче, ја 
заиста не знам, значи мене он чим је јавио ја сам покуашавао да добијем суд, после тога 
нисам никог контактирао, тако да не верујем да је проблем неки око њега.  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Мене једино, мене више брине за следеће 
рочиште, за следећи претрес заказан извињавам се, ако му дозволите...  
 
 Председник већа: Само укључите сад.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Значи уколико су разлози његовог, уколико су 
разлози одсуства Драгишић Милана слични као што су били и прошле године, ја 
претпостављам да његова хоспитализација ће трајати дуже док му се не среди то 
здравствено стање, па у том смислу преузимам обавезу на себе да негде око 15. јануара 
обавестим суд о могућој дужини његовог третмана, односно ако се већ завршио значи 
да је завршио да би могло да се планира следећи претрес.  
 
 Председник већа: Ми га сигурно нећемо вадити из болнице да би га имали овде, 
али ми морамо да закажемо у неким пристојним терминима... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Не, не, у реду је него кажем... 
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 Председник већа: ...па ако буде способан, ако не буде имаћемо неку 
документацију па ћемо презаказати, шта ћемо да радимо сад, већ видећемо.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Обавестићу вас о томе.  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 
 Довршено у 9 и 40.  
 
 
 
Записничар         Председник већа-судија  
 
  
 
    
 


