
К-По2 бр.13/14 
 
 

Транскрипт аудио записа са главног  
претреса одржаног дана 19.06.2018. 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 злочине Миољуб Виторовић,  
 -окривљени Милан Драгишић,  
 -бранилац окривљеног Томислав Вишњић.  
 
  Као што смо и прошлог пута тражили, тако смо и за овај пут тражили, а то знате 
и са прошлог главног претреса који је неодржан, ближе податке о идентитету сведока 
Баста Милана, односно Шево Милана званог „Рамбо“, обавештење на то наше тражење, 
односно  одговор на то наше тражење нисмо добили. У међувремену имајући у виду 
такву околност, а да се ствари ипак покрену у смислу наредбе која је дата још након 
испитивања Милана Драгишића, својевремено дата је наредба за неуропсихијатријско 
вештачење, та наредба је активирана, међутим у међувремену смо ми добили поднесак 
Ваш где сте предложили да се саслушају Латиновић Дрена која је иначе била 
предложена, сад и због тужиоца да не буде то неки нови сведок па да причамо о доцњи 
и осталом, коју смо ми звали неколико пута колико се сећате она није могла чини ми се 
дал` због деце, дал` јој муж није дао и тако даље, шта је било у питању, ја сад 
претпостављам да ви имате информацију да ће она ипак моћи да дође, јел` што би 
рекли ми смо у једном моменту дигли руке од ње па би евентуално... али сад очигледно 
ви... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Јесте ја сам је контактирао непосредно пре него 
што смо тај поднесак...  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: .... и она би дошла, није проблем.  
 
 Председник већа: А што се тиче... такође сте предложили и Капелан Душана 
кога сте предложили и на припремном рочишту дакле ни ту нисте у доцњи, међутим ту 
нисте имали презиме чини ми се нисте знали нити адресу, а сад сте успели да 
обезбедите  јел` тако у међувремену?  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: И једну и другу, јесте.  
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 Председник већа: Добро. И Драгишић Бранкица на околности које су већ тада 
биле наведене. С тога сам ја онда, пошто сам вештаку уз наредбу дао комплетне 
односно оне списе што је било неопходно исказе сведока и тако даље, све што је њему 
неопходно за вештачење у коју сврху би вас евентуално и контактирао везано за 
контакт са Драгишићем ради обављања тог вештачења, међутим сада смо застали с тим 
пошто имамо та да кажем три сведока од којих... Јел` бисте ви сва три могли да 
обезбедите?  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Ја мислим да да, пошто су само двоје евентуално 
везани за вештачење, овај трећи... 
 
 Председник већа: Довољно да после не морамо... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Да, да, наравно него хоћу да вам кажем, чак и ако 
не обезбедимо тог трећег а ово двоје су нам доступни обоје су у Србији, чак и ако не 
обезбедимо трећег за евентуално следећи претрес вештачење може да се обави, а њега 
можемо касније да саслушамо, просто... 
 
  Председник већа: Дакле овако, кога Ви можете... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: ...јер његов исказ није везан за предмет 
вештачења.  
 
 Председник већа: Добро. Ми ћемо звати онда сво троје, а Ви кога ћете моћи, 
јел` имате неку инфорамцију, кога ћете моћи од њих троје?  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Дрену и наравно Бранкицу.  
 
 Председник већа: И Бранкицу добро. А Капелан Душана ми да пробамо  на 
адресу ову коју сте нам доставили.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Тако је.  
 
 Председник већа: И кад већ је таква ситуација ми ћемо пробати поново да 
видимо шта је са овим Рамбом па дал` ћемо имати успеха или не то не знам.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: За то судија могу да вам само... 
 
 Председник већа: То сам, што би рекли... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: ...дам отприлике незваничну информацију да смо 
га лоцирали с тим што..., али преко.... ајде да кажем на неки индиректан начин и 
очекујем до краја недеље евентуално почетком идуће недеље да добијем податак о 
тачној адреси.  
 
 Председник већа: И ви нас онда благовремено... 
 
 Адвокат Томислав Вишњић: И обавештавам вас поднеском да.  
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 Председник већа:  Добро. Тужиоче чули сте каква је ситуација, дакле једног од 
ова три сведока смо звали она није хтела да дође из разлога које је тада наводила, сад је 
очигледно спремна да дође, није било времена да у међувремену позовемо ове сведоке 
тако да ћемо то морати за следећи пут. Капелан Душан - бранилац није имао податке и 
још увек тражимо овог Рамба евентуално и њега да обавимо ако буде прилике, ако буде 
био доступан и ако му нађемо адресу.   
 
 Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за 10.09.2018.  
 
 10.09.2018. у 9,30 часова судница број 3, што се присутнима саопштава уместо 
позива те их не позивати.  
 
 Адвокат Томислав Вишњић: Само да вас замолим Латиновић Дрени је 
потребан позив да би правдала одсуство са посла, значи формално је позовите, ја ћу је 
обезбедити, али формално је позовите.  
 
 Председник већа: Ја ћу свима њима послати позив а ви кога успете да 
обезбедите успете па ћемо да видимо како стоје ствари. То ће бити и план рада, онда 
вас нећу обавештавати. Овај Баста Милан или Шево Милан звани Рамбо уколико 
будемо успели да га обезбедимо и ова три сведока који ће или по позиву или са вама 
доћи, дакле то ће бити план рада за следећи пут.  
 
 Дакле сведоци: Латиновић Дрена, Драгишић Бранкица, Капелан Душан и 
евентуално Баста Милан односно Шево Милан.  
 
 Довршено у 09 и 40.   
 
  
 
Записничар         Председник већа-судија  
 
  
 
    
 


