К-По 2 бр.13/14
Транскрипт аудио записа са главног
претреса одржаног дана 29.03.2017. године
Председник већа: Добар дан. Седите.
Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К.По 2 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 Снежана Станојковић,
-окривљени Милан Драгишић,
-бранилац окривљеног Томислав Вишњић.
На главни претрес није приступила вештак Самира Мешић Пашалић, која према
подацима добијеним из Кантоналног суда у Бихаћу из здравствених разлога није могла
да приступи на претрес, те моли да се њено испитивање обави путем видео линка.
Како сте Драгишићу, прво Вас да питам, нисмо се видели неко време?
Оптужени Милан Драгишић: Да вам кажем господине судија, ево ја сам ...
Председник већа: Ајте укључите само микрофон.
Оптужени Милан Драгишић: Господине судија да вам кажем нешто ја сам
одлежао два и по месеца у болници. Зарадио сам хепатитис Ц, то је... нит` знам ни како
ни шта, и сад сам под терапијама. Чекао сам те терапије да дођу из иностранства да
уђем на списак, ушо сам, е сад требам 06-ог поново на вађење крви да видимо ако има
напретка наставиће ако нема скинуће ме са листе, па како буде.
Председник већа: Добро. И донели сте нешто, шта сте донели?
Адвокат Томислав Вишњић: Да, ово су копије отпусног писма, а оригинал...
Оптужени Милан Драгишић: Имам оригинал.
Адвокат Томислав Вишњић: Ако је потребно да... Исти је документ само...
Председник већа: Исти је.
Оптужени Милан Драгишић: Да, да, само ...

Председник већа: Мени треба један, и оригинал само. Добро. Седите.
Констатује се да оптужени Драгишић Милан предаје суду отпусно писмо
Клиничког центра Војводине, Клинике за инфективне болести Нови Сад, Одељење за
хепатитисе и обољења хепатобилијарног тракта у фотокопији и оригиналу, односно
оригиналу и фотокопији, па након што се суд уверио да је фотокопија верна оригиналу,
оригинал отпусног писма враћа окривљеном, док се фотокопија отпусног писма
здружује списима предмета.
Не знам, хоћете погледати овако или већ...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Доставите ми.
Председник већа: Да. Добро. Онда ћемо следећи пут ићи на видео линк, ја сам
већ нашао неки термин пошто нам требају две суднице то знате, за видео линк због
овог вештака и занима ме како стојимо са Драгишићима за те неке термине у мају
месецу које имамо. Да, да, ајте, кажите.
Адвокат Томислав Вишњић: То је у овом тренутку сад доста тешко питање за
мене јер ја са Драгишићем сам се видео јутрос после два месеца, чули смо се два-три
пута телефоном, дајте ми да испитам, у принципу не би требало да буде неких већих
проблема неког ћемо сведока довести, ал` Ви знате мој став да би ја волео да наравно
сви сведоци Тужилаштва ...
Председник већа: Знам али ја у овим околностима, ми смо ишли пристојно до
једног момента и онда смо некако стали и мене сад то онако, онако ме да кажем ...
Адвокат Томислав Вишњић: Значи имамо, искрено речено и ја сам био мало у
том лимбу и нисам радио на предмету зато што сам чекао да видим шта ће бити са
Милановим здравственим стањем, ми имамо проблем код три сведока одбране, једнога,
то је Рамбо за кога још увек не можемо да утврдимо под надимком, имамо чак и име
негде у списима, за кога још не можемо да утврдимо да ли је одслужио казну затвора
или је на слободи ту имам опречне информације и ево управо сам сад минут пре тога
разговарао са Миланом и двојицу који су нам физички недоступни јер су у
иностранству, имају такво, баве се таквим послом да је потпуно неизвесно кад ће доћи
у земљу. Један је превозник значи вози негде камионе по Норвешкој, а други је у
Русији, такву смо информацију добили. Значи сад тренутно радим да заменим односно
наравно да уз предлог већу, да покушам да уместо ове друге двојице сведока који су ми
недоступни нађем другу двојицу они су припадници јединице тако да неверујем да ће
ми бити неки проблем, а за овога да га идентификујем где се налази.
Председник већа: Добро.
Адвокат Томислав Вишњић: И наравно стоје ми Драгишићи увек као отворена
опција коју би искрено речено по распореду испитивања волео да буду на крају јер они
на крају ће нам бити и по логици и по суштини за одбрану вероватно у неким деловима
доста битни.
Председник већа: Да. Ја уз сво поштовање тог Вашег предлога који је и
оправдан у одређеној мери, кад дођемо до фазе да се боримо за сведоке онда ја из
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разлога целисходности и економичности, свих оних разлога које закон помиње, ја што
би рекли испитиваћу сведоке што тужилачке што Ваше само да то решавамо, јер не
могу чекати неки сведоци који су евентуално доступни због тога што нису на реду по
онако како би требало прво тужилачки па онда они Ваши. То сам мислим више пута
рекао тако ћемо и сада, зато сад се ја борим за сваког сведока да ми то некако
решавамо.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да се главни претрес не одржи.
Наредни се заказује за 10.05., 10. мај 2017. године у 9,30 судница број 4.
Оно што знам сигурно је да ћемо по пробати наравно и верујем да ће то и бити
тако, ако госпођа Семира вештак буде адекватног здравственог стања ал` ћемо пробати
путем видео линка и обавестићу вас шта ћемо још у међувремену... овај, јер се бојим да
опет можда се неће десити, а и ако обавимо Семиру мислим да бисмо могли можда још
нешто обавити тог дана ал` ја ћу вас благовремено обавестити, можда ћу послати
позиве пошто имамо адресе неких Драгишића, можда позиве, можда ћу пробати, чак
мислим и да је то извесно да можда и ми пишемо одавде Зеници да видимо да ли је
издржао овај Рамбо, да ли је издржао казну, ако је издржао они морају да имају...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако хоћете могу и ја.
Председник већа: Можете и Ви, можете и Ви...
Адвокат Томислав Вишњић: Може зашто да не, пошто сте Ви у бољој
комуникацији са тужилаштвом ...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не бољој, него најбољој.
Председник већа: Ми се радујемо ако је тако, али ми морамо службено...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Али после да ми одбрана не спочитава да
је Тужилаштво са њиховим сведоком ступило у контакт.
Председник већа: Да, а оно сад пошто...
Адвокат Томислав Вишњић: Па сад сте се пријавили да ћете ступити ...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па ако хоћете, ако дозвољавате да вам
помогнем.
Адвокат Томислав Вишњић: Ја се чудим колегинице што Ваше колеге из
Тужилаштва у БиХ имајући стање у списима већ нису саслушали...
Председник већа: Извините могу само да се ја јавим за реч, а да не сметам
превише...
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Адвокат Томислав Вишњић: Извињавам се...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Извините.
Председник већа: Е ништа.
10. мај 2017. 9,30 судница број 4 што се присутнима саопштава уместо позива, те
их не позивати.
Само да подсетим тужиоца ја мислим да нам то још није преко Вас доставио
Каваз Мухамед медицинску документацију, мислим да није, обећао је, каже доставиће
преко ТРЗ-а. Е, то проверите па нам то, то нам за сада још увек недостаје, па ћемо
видети шта ћемо за следећи пут осим овог вештака.
Довршено у 9,40.
Записничар

Председник већа-судија
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