ПОСЕТА АМЕРИЧКОГ ФОРЕНЗИЧАРА
Др Љубиша Драговић један је од најугледнијих форензичара у САД рођен у Београду.
Осамдесетих година, одушевио је јавност успевши да реши чувени „случај Hoffmaister“
и открије серијског убицу након десетак година безуспешне потраге америчких
форензичара..
У Торонту је специјализирао неуропатологију, а форензичку патологију у Балтимору
захваљујући наградној стипендији „ Russell S. Fisher Fellonjship“.
Окружно тужилаштво у Београду га је ангажовало у случају убиства двојице
гардиста 5. октобра 2004. године у војном објекту „Караш“ на Топчидеру.
Ради и живи у Оакланду Мичиген, шеф је форензичке лабораторије.
Први пут је у Удружењу судских вештака „Војводина“ у Новом Саду.

Дана 23. маја ове године угледни амерички форензичар Др Љубиша
Ј.Драговић посетио је Удружење судских вештака“ Војводина“ на наш позив.
У отвореном разговору размењена су искуства из нашег и америчког
правосуђа, тужилаштва, адвокатуре и судскомедицинског вештачења.
Др Драговић је изнео занимљиве детаље из свога вишегодишњег искуства
на тлу Америке и Канаде са поруком да се квалитетан, поштен и стручан рад увек
препозна.
Посебан део разговора односио се на детаље из живота и рада Николе
Тесле, Михајла Пупина и Томас Алве Едисона, затим околности у вези убиства
Кенедија у Даласу и низ свакодневних случајева где је тријумфовало запажање,
истрајан и „мрављи“ рад.

Др Љубиша Ј.Драговић,
шеф је форензичке лабораторије Оакланд Мичиген, САД

Заменик председника Удружења Прим.др.сци Зоран Иванов се осврнуо на
Симпосијум и Семинар судских вештака у Врњачкој бањи 16-18. маја ове године
указавши на нове трендове у оцени радне способности, животне активности, туђе
неге и помоћи, мобинга и дискриминације.
Др Драговић је истакао да је квантификација сваког форензичког феномена
од битног значаја у донешењу правичних пресуда.Посебно се заинтересовао за
примењивост и егзактност изложених метода за које сматра да могу да се изложе
у форензичким часописима у САД и Канади.
У наредном периоду Др Драговић је прихватио позив да одржи предавање
из форензике у организацији нашег Удружења као и заједничко учешће у
средствима јавног информисања.
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