
К-По2 5/2016 
 
 

Транскрипт аудио записа са 
главног претреса одржаног дана 05.10.2016. године 

 
  

Председник већа: Добар дан, седите.  
 

Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 5/16 против 
окривљеног Максимовић Далибора због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за 
ратне злочине КТО. број 4/16 од 14.04.2016. године.  

 
Веће суди у неизмењеном сасатаву.  
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 

 
заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,  
 
оптужени Далибор Максимовић, 
 
бранилац окривљеног, адвокат Ненад Петрушић.  
 
Обавештен сам да су приступили сведоци ВС-3 и сведок Мемсура Брчаниновић.  
 
Констатује се да на претрес није приступила сведок Мејра Јашаревић, која се 

према информацији коју је суд добио из Суда БиХ налази у Холандији, те јој се стога 
позив није могао уручити.  

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се главни претрес одржи.  
 
Главни претрес је јаван. 
 
Врши се аудио снимање главног претреса и препис тонског записа главног 

претреса биће саставни део записника о главном претресу.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
да се у доказном поступку испитају заштићени сведок ВС-3 и Мемсура 

Брчаниновић.  
 
 

ИСПИТИВАЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ СВЕДОКА ВС-3 
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Зовите ВС-3. Добар дан. Уђите, станите овде за пулт. Како сте са здрављем 

реците ми, је ли можете да стојите? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па добро је, може, не може дуго, али можем стајати. 
 
Председник већа: Ви кажите када не будете могли. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Добро.  
 
Председник већа: Да не буде забуне, одмах да Вам кажем, Ви то већ знате Ви 

имате једну од мера заштите сведока, а то је да имате псеудоним, то је заштита 
идентитета дакле Ваше име ми не изговарамо, при чему странке знају за Ваш идентитет, 
закон тако налаже, али у комуникацији и приликом сведочења немојте говорити Ваше 
име и презиме, Ви сте ВС-3 да знате.  

 
Дакле, овако заштићени сведок ВС-3 са личним подацима познатим суду, 

странкама и браниоцу.  
 
Јесте ли у сродству или у некој врсти заваде са особом за коју сте у одређеном 

исказу навели да Вам је убио супруга? Нисте у сродству нисте у завади? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Нисам никада ни видла ни познавала га.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Несродан, није у завади.  
 
Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело, нисте дужни 
да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Само тачно говорити, право говорити. 
 
Председник већа: Добро, испричаћу Вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само 

рећи да, да не понављате цео текст: заклињем се својом чашћу да ћу о сваму што пред 
судом будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати, Ви само кажите да... 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. Читати не знам.  
 
Председник већа: Онда кажите само да ако се слажете са тим? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Да, добро. Знате што сте овде, знате због чега сте овде, један 

догађај из 1992. године?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Свједок да. 
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Председник већа: Добро. Ја овде имам један пре него што кренемо, једну Вашу 

изјаву дату пред Државном агенцијом за истраге и заштиту БиХ, од 10.07.2008. године, 
ту сте дали неку изјаву о наведеном догађају. 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Да ли остајете при тој изјави коју сте тада дали?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да.  
 
Председник већа: Добро, ајте нам укратко кажите шта је то било, ако се сећате 

када је то било, датума? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Датум, ја то не знам. 
 
Председник већа: Да ли се сећате године?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не знам ни годину рећи. 
 
Председник већа: Ни годину рећи?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Кад је било на почетку то рата... 
 
Председник већа: Је ли се сећате месеца можда због годишњег доба или не? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ни то не сјећам се. 
 
Председник већа: Добро, ајте шта се десило, ајте неке околности, један увод па 

нам испричајте шта се десило? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па десило је се, причало се по нашем селу ето тамо 

једно је село Рамића прије изгорело на седам дана, хајд неће, неће, ја сам била, ми смо 
доле у пољу између Глогове и Хранче са кућом, и једно јутро то је гори тенкови више 
наше куће опколило се Глогова, то јечи само горе. И хајде ми видимо ми смо туде друга 
националност сви су са нама све са страна, ми смо у средини и ми смо тако изишли у 
Ријеку да ја, човјек и моја дјеца изишли у Ријеку ајде док то прође, међутим остало је 
четверо говеда горе сам извела у Ријеку свезано, ми смо у Ријеки били то горе кућа моја 
гори, гледамо из Ријеке, то смо били доле испод свињаца њихових, испод, под њиховим 
кућама, зато нас нису нашли. И  ми смо тако то је се већ кућа наша изгоре, чоек виче 
„гори кућа“ реко нека гори, ми смо онакви мокри доле по Ријеки пљешти то гори метак 
и тако да смо остали живи. Изишла из Ријеке, трој ђеце и ја и чоек. Изишло из Ријеке 
гори кућа изгорела, онога стоке нема, штала изгорела, аута нема, ништа нема. Бијаше 
два полицајца, један је био комшија  али ја не знам његово ни име ни презиме, али га 
знам, и други је кажу изблиза, али не знам, не знам тачно и људи су наске туди пред 
нашом кућом дочекали, нису нам ништа рекли. Ништа каже, хајте каже идите гори, гори 
је ошао ваш народ. И реко могу ли узети ђеци обућу да обују, доле из Ријеке мокри, 
каже, пардон, иди каже ако има, ја изишла тамо, там је само пепео оволики. Каже иди 
каже тамо они један полицајац каже иди тамо у току кући ђеверова ми кућа овако до 
једне куће, каже иди тамо у ту кућу има каже тамо није изгорело. Стварно дека, ћебе, у 
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мене је чоек ушо и узео и носио под пазухом. Ми смо тако кренули горе према 
Глоговој... 

 
Председник већа: Када кажете човек, то је Мујо је ли тако? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Молим? 
 
Председник већа: То је Мујо? Добро, можете рећи за њега, слободно. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: И ми смо тако кренули горе према Глоговој. Ниђе 

никога нема горе ми били од ђевера нема никог само хаљине по путу изнешене из кућа 
да не запале се, једног чоека видла сам тамо на ливади мртав лежи на леђима, ни говеда, 
ни стоке, ни ништа нема. Међутим, идући према Глоговој нема ни аута ни ништа, ауто 
пут је, нас када је стигао аутобус и како нас аутобус стиже, не знамо ми, ми да смо 
знали да ће то тако бити ми би побјегли у шуму, али само смо видли једног онога нашег 
једног комшију каже „ђе ћете“ каже „ба гори и гори је све попаљено“. 

 
Председник већа: Који комшија, да не заборавимо после, који комшија? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Умро је.  
 
Председник већа: Како се зове?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не знам презиме... 
 
Председник већа: А тај комшија то је возач аутобуса или неко други? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не, не, комшија из башће своје, из башће.  
 
Председник већа: Добро. Наставите. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: И ми смо ондаре горе стиже нас аутобус ми ништа само 

нако каже „ђе ћете, ђе ћете ба гори“ каже „и гори је изгорело“, ми смо онако прошли не 
каже нам ништа више, из башће своје комшија наш. И ми тако гори према Глоговој 
стиже на један километар можда смо од наше куће, стиже нас аутобус, наске  је ишло 
четверо, троје ђеце и ја и тај муж ми. И стиже нас аутобус и како нас аутобус стиже 
устави поред наске, пун је он нашег народа одоздоле из мојијех тијех кона, али само да 
ти кажем ми смо мало доселили па смо међу српскијем тим туди комшијама, били 
комшије добри и данас смо ми добри. И ми смо овај, стиже нас аутобус и тако аутобус 
устави, иза аутобуса је ишао ауто и ишла полиција у пратњи, како аутобус стаде, ови 
кола стадоше испод аутобуса, изиђе момак неки вако средњих година с пушком у  
шареном  одијелу, траку је имао, ту мало могу то су шокови били, то је било у пет, у 
двије минуте можда у три, и само што каже нама улазите у кола, а оног мог чоека каже 
„ти остани“. Он сао што рече.... 

 
Председник већа: Да уђете у кола или у аутобус?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: У аутобус, у аутобус а он иде за нама аутом. „Улази у 

аутобус“. И ја овако ону моју ђецу било ми је двоје и мањије, ону моју ђецу вако реко 
улазите, а он само што узе оног мог човека вако од нас, каже „ти остај“. Он каже само 
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што имам ђецу, он ону пушку распали, он паде по тратоару са онијем ћебетом, деком и 
тако је и остао. Ето, то утолико знам.  

 
Председник већа: Добро, ја би Вас можда нешто питао, али ћу сачекати свој ред. 

Тужиоче?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала, поштовани суде. Захваљујем Вам у 

име тужилаштва што сте дошли. Ја би Вам само неколико питања ради појашњења 
поставио, кажете да ли можете да опишете, прво ми реците да ли сте познавали возача 
аутобуса?  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Јевто био комшија возач наш „Вихора“. 
 
Председник већа: Млађеновић је ли?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не знам је ли Млађеновић, ја не знам му презиме.  
 
Председник већа: Добро, добро. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Само га добро знам, не знам је ли жив, добро га знам 

возио је нашу ђецу, ја сам била у задњем крају аутобуса, гори је то све било тишина, то 
је све у сваког побијено било, само жене и ђеце нешто и тако смо дошли до Кладња.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Е хвала Вам. Судија Вас је питао, Ви сте 

углавном одговорили на то, него одакле је само прецизно ми причајте одакле је изашао 
тај војник који је пуцао? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Из аута, иза аутобуса је ишао ауто, из аута је изашао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Колико је био удаљен од Вас можете ли да 

процените? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па он је наске лепо вако узео каже „улазите у аутобус“, 

био удаљен можда метар.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Метар, добро. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Метар, а тако и од мог чоека како га прасну пред ђецом 

нако.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате и да ли сте видели још 

неког у колима?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Била су два мушкарца и једна женска је била.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Само пазите овако, само желим да 

прецизирам, у ауту су била два мушкарца ако рачунате и овог момка што је изашао, 
или? 
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Сведок-оштећена ВС-3: Не, не, био тај што је изашао и још је један био, и та 

женска је била једна.  
 
Председник већа: Значи укупно два мушкарца? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да.  
 
Председник већа: Два мушкарца и једна женска? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: И тако да овај ништа... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, сада ми још једанпут, описали сте 

отприлике како је изгледао, којих је година био, да ли се сећате да ли је био млад или 
стар, тај човек који.... 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Судија како да ти кажем, то је био шок, то је било у 

двије минуте све, ти си шокиран, то је све у двије минуте да ти видиш, средњих година 
онако до 25 година, није висок био, средњи, средњег и раста.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: То је већ прешло 20 година, али то немерем ту слику да 

заборавим то је само било можда пет минута. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Још једанпут рекли сте дакле муж је имао 

нешто, да ли је имао нешто у рукама када је... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ћебе је имао, деку је имао, носио је ћебе ово, неко каже 

дека, неко каже ћебе.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро, добро, немам више питања судија. 

Хвала.  
 
Председник већа: Хвала. Браниоче. Само се представите. 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Госпођо, ја ћу се потрудити да будем кратак, водећи 

рачуна о Вашим емоцијама и о свему овај, што сте проживели, али у сваком случају... 
 

Сведок-оштећена ВС-3: Хвала. Захваљујем. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Биће неких питања на која ћете морати, односно 

требати дати одговор. Реците ми, да ли сте Ви пријавили, кад сте дошли у Кладањ, смрт 
Вашег мужа? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Нисам.  
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Председник већа: ВС-3, само приђите мало микрофону, јер се снима, па да се 

добро чује.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја сам то казивала и пријављивала и ко је ме дошао 

послије да то узме те податке не сјећам се. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Реците ми, да ли сте икад Ви у Братунцу у матичној 

књизи извршили пријаву смрти Вашег мужа? У Општини Братунац? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па, јесам, смртни лист. Како, како мислите? 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли сте Ви пријавили датум смрти... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Јесмо, ишли смо ми свуд... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Госпођо, ја се извињавам, опростите, немојте да се 

преклапамо, саслушајте само да поставим питање. Да ли сте Ви одлазили у Општину 
Братунац у матичну књигу и пријавили дан смрти Вашег мужа? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Нисмо ми могли тад ићи у Братунац, можда десетак, 

седам-осам година. Јесам ишла у Тузлу. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  И да ли сте пријавили дан смрти Вашег мужа? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја мислим да јесам, али то је, судија, 20 година. Ја не 

знам шта је некад јуче било, а ја мислим да је то прејављивано на пуно мјести.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:  У Вашој изјави коју сте дали државним органима 

Босне и Херцеговине од 10.07.2008. Ви кажете да сте се сусрели са извесном Вашом 
комшиницом из Хранче, која Вам је нешто говорила о том догађају, убиству. 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Ништа она мени није говорила. Ја сам само њу познала 

у ауту. Она није баш мени била близу комшиница, али сам је познавала. Била је шњим у 
ауту.  

 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли Вам је она рекла да је видела убиство Вашег 

мужа? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Лично. Лично је она видла. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли знате... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Још боље него ја.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли сте Ви били ван аутобуса кад је Ваш муж 

убијен? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја сам овако била пред вратима, а овди је тратоар... 
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Председник већа: Морате до микрофона. Покажите слободно, али... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја сам вако била ето у аутобусу, аутобус је на сред 

цесте, а мој је муж пао на тратоар ту, а ауто је било одма под аутобусом. Ето уколико је 
то било. 

 
Председник већа: Јесте Ви ушли у аутобус или нисте још увек... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Нисмо били ушли. Нисмо били ушли. Можда је старије 

дијете било закорачило у аутобус, а ја, ми нисмо, нас троје. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли знате да та госпођа из Хранче каже да сте Ви 

били у аутобусу, а да је, кад је убијен Ваш супруг? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не. Не. Не. Не. Нисмо били. Он је само што је њега 

узео вако, вако од нас, ми смо били сви скупа, петоро нас, само што га вако узе, каже ти 
остај. Он каже имају ми вође деца, њега распали... 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  А где се у том тренутку, да ли су Ваша деца била 

ушла у аутобус? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Нису. Нису били. 
 
Председник већа: Рекла је малопре, нисам сигурна да ли је старија закорачила. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Старија је можда закорачила у аутобус, да ли је видла 

ту, а ово двоје нису, они су били млађа ђеца. Један је био други, трећи разред, четврти. 
И не знам. 

 
Председник већа: Хоћете нешто? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Сугестивно је питање, дакле, већ намеће 

одговор са, одбрана намеће одговор. 
 
Председник већа: Прва ствар, бранилац је овлашћен да предочава, наравно, 

поштујући..., а под два, у унакрсном је испитивању, Ви знате које су границе, да су 
прилично широке, а мислим да је ту бранилац врло пристојан. 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Лично нам, судија, ја не бих казала да је не знам ти што 

нешто, не дај Боже, имам моју ђецу, а лично сам видла како он пада, нако по оном 
деком и он се више није ни мако, ни ногом, ни руком. Лично сам, моје очи видле, то је 
било ко до тога радијатора. И она моја ђеца су била. И ћебе то остало уж њега. Нађен је 
у оној, нешто кости је нађено у глоговој гробници, нешто у бљећевој у гробници. Не до 
Бог ником. 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли је ту био још неки војник или полицајац? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Полиција је била, ауто је било полицијско у пратњи иза 

њега. То, кажем ти, то је само било у три минута, четири, да ја то у оном шоку видим. 
Била је полиција иза њега. 
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Адвокат Ненад Петрушић:  Дакле, Ви кажете да су била два аутомобила иза 

аутобуса. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Била полиција, ауто полицијско и тај аутомобил што је 

тај момак изишо иза њега.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Иза аутобуса? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја. Ја. А један је осто и та женска је остала, у колима 

сједе. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  И Ви ту женску нисте препознали у колима? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па, мало само ко вако, али то је само било улаз у 

аутобус и мало сам видла, послије сам је у Кладњу видла, и јел'  оно ти би, каже ја. 
Ништа то више није, то је све шок. 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли је иза аутобуса изашао можда неки војник 

или полицајац или више војника... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Није нико изашао, само тај момак изашо. Само је тај 

момак изашо ђе та женска била и још један је у колима био. Он је сам изишо и Јевта је, 
возач аутобуса стао, каже нама улази у аутобус. Чоек и он за мном пође, за нама, каже 
ти остајеш. Он само што рече имам ђецу, он... 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  Дакле, Ви нам кажете да сте видели сам чин 

убиства? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Лично, лично виђела на по тратоара пао. Ко сад да 

гледам да лежи. Ово му је пало на тратоар. Како је имо срца да га убије ко... 
 
Председник већа: Сачекајте да чујемо питање. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли су Вам државни органи Босне и Херцеговине, 

без обзира ко то водио и ко то био, показивали фотографије неких људи као могућих 
учесника у том догађају? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Нико, нико, нико то није. Ја сам сад прво на овом 

суђењу. Никад нисам била. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли сте Ви били на суђењу у Сарајеву? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Нисам. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  И само на крају, евентуално предочавање или 

можете Ви, председниче већа, Ваша старија ћерка мало другачије описује тај догађај у 
погледу самог броја војника... 

 
Председник већа: Само кажите које... 
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Адвокат Ненад Петрушић:  Полицајаца. То је изјава 10.07.2008. године, 

Бречаниновић Менсура, па на страни... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: То је, друже судија, не дај Боже... 
 
Председник већа: Менсура ће бити сведок овде, па, али да не враћамо сведока 

поново после због... 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Није проблем. Добро, можемо и тако. Како год Ви 

одлучите. 
 
Председник већа: Изволите, изволите. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Дакле, она каже... 
 
Председник већа: У тој изјави? 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  У тој изјави. „Видела сам када... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: То је у шоку било све. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  „Изашао из путничког возила, иза аутобуса су 

изашла и двојица полицајаца и војника, који су били у пратњи тог аутобуса и рекли су 
нам да уђемо у аутобус. Ми смо прошли испод аутобуса са предње стране и прошли смо 
да уђемо на предња врата. Чула сам како један од тих војника говори, чула сам како 
један од тих војника...“... 

 
Председник већа: Или полицајаца. 
 
Адвокат Ненад Петрушић: „Или полицајаца мом оцу говори: „Ти не можеш. Ти 

остајеш“. Чула сам када је мој отац...“... 
 
Председник већа: „Како мој отац говори, имам дјецу и жену“. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да. Да. Дакле, мало се разликује та изјава у 

односу... 
 

 Сведок-оштећена ВС-3: Па, сад ја теби кажем, друже судија, требате разумити, 
то су дјеца у шоку. И данас смо ми у шоку. И данас смо ми сви шокирани и са живцима. 
Како је дијете давало изјаву, она ће сад опет доћи, па ако то посвједочи, ја што ти 
кажем, не дај Боже, не дај Боже да би рекла нако, ни на тога момка, да Бог да није имо 
тако срце, али моја су дјеца остала сироте.  
 

Председник већа: Могу сад ја, апропо Вашег питања, дакле, осим тог момка 
који је изашао из тог аута и пуцао, убио Мују, да ли је било још ту неких момака у 
цивилу, у војничкој и полицијској униформи? Или је само тај момак? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Он је, један је осто у ауту, један изашо. Да наске у 

аутобусу отпрати. 
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Председник већа: Осим тог што је изашао и што је упуцао Вашег мужа? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Није нико. Није нико изашао. Нико из аута више није 

изашо. 
 
Председник већа: А из неког другог аута? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Није ни из другога, иза другог је ишла полиција у 

пратњи. Лијепо сам видла гори полицинско оно... 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Да ли је било неко возило, путничко возило или 

полицијско возило испред аутобуса? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Е, то ти не би знала рећи. Колико знам, није. Колико 

знам, није. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  И да ли сте Ви одатле, од тог места, па све тамо до 

Тишће видели у аутобусу било ког војника или полицајца? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Био је у пратњи, били су два, да ли један, да ли два, 

били су у пратњи, свашта нам говоре, на свакој барикади говоре... 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Немојте о барикадама, него у аутобусу. 
 
Председник већа: У аутобусу. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: У аутобусу. Било је у аутобусу, али није пуно вријеђо 

вала, вам ђе смо ми били од по аутобуса... 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Кад сте ушли на предња, ушли сте на предња 

врата... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Кад сте ушли... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. На задња. На задња. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  На задња. Кад сте улазили, је ли ту био или војник, 

или полицајац, или било које униформисано лице? 
 

Сведок-оштећена ВС-3: Био је неки у шареном одијелу, био је неко у пратњи, у 
Јефтином аутобусу. 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  А овај који је био, који је био, који је изашао из 

аутомобила, који је пуцао у Вашег супруга, како Ви то објашњавате, у каквој је 
униформи он био? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Шареној. 
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Адвокат Ненад Петрушић:  Шареној. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Шарена. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Шарена. На коју боју више вуче, на плаву, зелену, 

жуту? Мислим, ако можете да определите. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Шарена...  
 
Председник већа: Ви можете рећи, не сећам се, не знам, нисам сигурна, сигурна 

сам. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Знам само да је шарена била, да је траку имо, да је 

средњих година, онако се указо из аута кад је излетио... 
 
Председник већа: Не може сад.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:  У реду, у реду. Ништа. А реците ми, тај ауто из кога 

је он изашао, какве је боје био? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: И то се не бих могла сјетити. И то се не сјећам какво је, 

да ли... Не, не сјећам се. Не могу рећи оно што није. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Тај други аутомобил... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Знам тачно, бијела кола полицинска иза њега да су 

била, то сам видла. Па, то је било, кажем ти, у двије-три минуте све.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Можда није од неког утицаја, али ако не можете 

одговорити на ово питање које ћу Вам поставити, реците ми да ли је тај момак, односно 
тај војник у шареној униформи, имао аутоматску или неку другу пушку? Ако можете, 
ако разликујете ту врсту наоружања. 

 
Председник већа: Да ли разликујете? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Прије би била автоматска. 
 
Председник већа: Како то закључујете? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па, била она пократка. Није била она дуга. 
 
Председник већа: Је ли то било више метака одједном или један по један, како је 

било? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Он је само распалио нако и... 
 
Председник већа: Шта значи „распалио“, више метака испалио? 
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Сведок-оштећена ВС-3: Само испуцао, да ли је један, да ли, ја то нисам чула и 
бројала. Он је... Не знам, не знам то, не могу ти то објаснити. 

 
Председник већа: Да ли Ви знате шта је аутоматска пушка? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па, знам, али она мало краћа.  
 
Председник већа: Није, није, друго је то нешто. Знам на шта Ви мислите, али 

није. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Кад сте имали разговор са том Вашом 

комшиницом, како говорите из Хранче, осим тога што Вам је рекла да је била у 
Милићима и да зна ко је убио Вашег супруга, да ли Вам је још нешто она рекла у вези 
њеног боравка у Милићима, с ким је била, како је била... 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Ништа она мени није причала. Ништа. Ја то, мог чоека 

нема, се забавила о својој ђеци, ја сам само, нисам то могла ни по суду ходати, ни 
ништа, али ето, дошло је опет до, да правда изиђе. 

 
Адвокат Ненад Петрушић:  А, да ли сте Ви Вашим ћеркама после говорили о 

томе да сте од те неке комшинице сазнали ко је убио Вашег супруга? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ма, знају ђеца то све. Ђеца носе у себи, судија, то све 

знају. То ја не могу ни да понављам. 
 
Адвокат Ненад Петрушић:  Председниче већа, немам више питања. 
 
Председник већа: Добро. Ја ћу кратко да Вас питам. Поменусте траку у више 

наврата.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Имао је траку, кажете. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Тај што Вам је убио човека.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Какву траку, које боје, где је имао? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја мислим да је црну траку имо преко главе, овако 

свезана. 
 
Председник већа: Мислите црну? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Сад кажем, како год, бојим се да погрешно не рекнем. 
 
Председник већа: Али, око главе, је ли тако? 
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Сведок-оштећена ВС-3: Око главе имо је траку или, да ли је вако свезана, да ли, 

углавном је имо траку. 
 
Председник већа: Да ли сте икада раније... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Мараму. Шта је било, да ли трака, да ли марама, али 

углавном је имо нешто. 
 
Председник већа: Да ли сте ту особу икада раније видели? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Никад, нити би желела да га видим. 

 
Председник већа: Још једна ствар ме занима од почетка Вашег сведочења овде, 

да ли Ви знате кад је, ког је дана то било кад је Ваш муж убијен? Ја верујем да имате 
обичај да одете на место где почива, постоје неке годишњице и тако даље, кад Ви то 
обележавате ако не знате када је то било?  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Ми то скупа обиљежавамо, кад, ко и у Сребреници што 

се ради, тако ето. А скоро смо ми то и нашли, прије можда четири, пет година, скоро 
смо ми нашли то кости мало и то није све.  

 
Председник већа: Добро. Тужиоче досетили сте се нечег, неког допунског 

питања. Да, изволите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Само, колико су Хранча и Глогова 

удаљене једна од другог, јел̀  то исти део, јел` Хранча део Глогове?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Исто је то, то је исто, само ми смо били у Хранчи и 

саселили доле близу Глогове, и сад је то у један километар можда и по, село до села то 
је.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала.  
 
Председник већа: Добро. Јесте хтели? Изволите.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: А где је сахрањен тај посмртни остатак који је 

пронађен од Вашег супруга? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: У Братунцу.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Градско гробље или?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Како оно се зове ово, у Братунцу што имају... 
 
Председник већа: Заједничка ... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Заједничко, заједничко.  
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Председник већа: Добро. Моје питање само још једно, да ли бисте сада са ове 
дистанце могли кад бисте видели фотографију те особе могли да препознате, 
фотографију? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Па кад је то било прије 25 година.  
 
Председник већа: Моје питање дал` бисте могли. Ви можете да кажете могу или 

не могу или нисам сигурна или већ како.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па не би волела, нема од тога ништа.  
 
Председник већа: Ја разумем да не би волели, а да ли бисте могли? Дал` бисте 

могли да кажете то је тај, дал` чувате слику његову у глави, лица његовог, чувате 
догађај како сте описали? Имамо неке фотографије због тога вас питам?  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Па може... 
 
Председник већа: Ако Ви кажете не бих могла онда не вреди да вам показујемо 

фотографије. И ту је више лица... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ма волела би да не видим. Ако већ морам... 
 
Председник већа: Не знам шта ћете ми рећи. Ако ми кажете да бисте евентуално 

могли ја Вам морам пустити те фотографије... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не, не, не, не бих се подсјећала.  
 
Председник већа: Опет се враћамо на исто. Не да ли бисте се подсетили, дал` 

бисте се могли сетити тог лика?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: А сјетити.  
 
Председник већа: Да.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Овако, описала сам га, средњи био тад момак, прије то 

25 година... 
 
Председник већа: Кад бисте му видели фотографију да ли бисте могли да га 

препознате? Врло једноставно.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Кад би видле... 
 
Председник већа: Кад би видели фотографију, не њега, него фотографију. Сад 

вам га нећемо показати зато што је прошло година и тако даље, него из тог периода.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Па могу виђети али... Ал` то је мени кратко било, то је 

мени било кратко... 
 
Председник већа: Ви слободно кажите не препознајем никога.  
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Сведок-оштећена ВС-3: То је мени било ... 
 
Председник већа: Режија молим вас... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Мало је неуобичајено да се приговара председнику 

већа који води поступак на доказ који изводи али ја ћу приговорити начину... 
 
Председник већа: Изволите. Није неуобичајено уопште, има приговора... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Па добро... 
 
Председник већа: Да. Мислите на овакав начин препознавања јел` тако.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Јесте, имајући у виду да... 
 
Председник већа: Ја бих се изненадио да нисте.  
 
Адвокат Ненад Петрушић:Све у реду. Чисто ради записника.  
 
Председник већа: Добро. Сада ћете видети неке фотографије и Ви кажите... при 

чему смо колега нашли необележене да не буде знате већ... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Да, да, да.  
 
Председник већа: Имамо други сет тих фотографија, јер у једном је ВС-1 

колико се сећам обележила па да не буде..., да. Како видите? Јел` видите та лица?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Видим.  
 
Председник већа: Јел` вам неко ту познат? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па јако се слабо виде... 
 
Председник већа: Бога ми ја лепо видим. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Одређена лица, не знам, бар код нас... 
 
Председник већа: Ја их лепо видим. Јел` разазнајете ликове ту? Иди види како 

се види на екрану тамо.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Могу ми бити сумњив овај. 
 
Председник већа: Па сад не може она... Е кажите који. Јел` сад боље?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Сад је боље.  
 
Председник већа: Изволите. Да ли вам неко личи на неког? Не на неког него на 

ту особу. Спустите сад и доле мало.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ова двојица су ми... не би могла... 
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Председник већа: Која двојица?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ова двојица горњи, ал... 
 
Председник већа: Горњи двојица.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: ...ту је прошло болан, то сам само видла у двије минуте 

човека.  
 
Председник већа: Добро, добро. Спустите мало доле. Јел` има још некога ко вам 

је, ко би вам можда личио на ту особу? Имамо још једну страну, па кад завршите 
окренућемо да видите и другу страну.  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Овај вамо са велком косом.  
 
Председник већа: Са великом косом, овај скроз доле... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Како год бојим се ја да ја не погрешим, ја сам то у двије 

минуте у оном шоку видла и ... 
 
Председник већа: Са великом косом јел` то овај доле десно. Добро. Окрените 

још једну страну. А одавде? Дакле тај који је Вашег човека тада, да ли вам неко личи? 
За сад сте на тројицу показали отприлике.  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Не би никога упирала прстом.  
 
Председник већа: Ни на једној страни? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ни на једног.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не. То је прошло 20 година, што ја њега нисам видла у 

слободи да ја њега лијепо... 
 
Председник већа: Констатује се да су сведокињи предочене фотографије које се 

налазе у списима предмета на две стране, у питању је 12 фотографија, где коначно 
сведок изјављује да ни на кога прстом не би упирала јер не може никога да препозна.  

 
Сведок-оштећена ВС-3: То је у кратком било времену, ја нисам ту имала кад 

њега виђет у лице да ја... 
 
Председник већа: Добро. Хвала лепо. Дал` се неко досетио неког питања у 

међувремену? Не. Хвала вама лепо. Нисмо вас много мучили.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Ја вама захваљујем, све најбоље.  
 
Председник већа: Добро. Брчаниновић. Уф, вратите сведока, у ствари на крају 

ћемо поново, имовинско-правни захтев.  
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Док не дође сведок браниоче добили смо од тужиоца две пресуде које су у 

списима па ћете извршити увид везано за раније... То је стигло кад? А док се избришу 
подаци и тако даље. Дакле у списима је па извршите увид, пресуда Суда БиХ К 009947 
и Апелационог суда, знате о чему се ради па извршите увид.  

 
Добар дан.   
 

Испитивање сведока-оштећене Мемсуре Брчаниновић  
 

Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Добар дан.  
 
Председник већа: Пре него што кренемо само да не заборавите да Вашу  мајку 

ословљавате са ВС-3, ако буде прилике да је поменете она је ВС-3.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Добро.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Са личним подацима... Ви сте дали неку изјаву 10.07.2008. године Државној 

агенцији за истраге и заштиту БиХ, јел` се сећате тога?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Сећам се.  
 
Председник већа: Остајете при тој изјави?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Остајем.  
 
Председник већа: Подаци јел` су остали исти или су се мењали?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Све је исто.  
 
Председник већа: Дакле, са личним подацима као на записнику пред Државном 

агенцијом за истраге и заштиту од 10.07.2008. године. 
 
Бићете испитани у својству сведока, дужни сте да говорите истину и одговарате 

на постављена питања, давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на поједина питања ако бисте тиме себе или блиског сродника изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.  

 
Испричаћу вам текст заклетве за сведока, Ви ћете само рећи „да“ да не би 

понављали цео текст заклетве.  
 
Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питана говорити 

само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Нисте у сродству са особом која се сумњичи да је 

извршила кривично дело на штету Вашег оца Мује, нисте у сродству?  
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не.  
 
Председник већа: Нисте у завади, мислим не можете да га баш... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не.  
 
Председник већа: Али нисте у завади.  
 
Дакле, несродна, није у завади.  
 
Добро. Као што рекох 10.07.2008. године сте дали изјаву, рекли сте остајете при 

њој и лични подаци су остали... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да.  
 
Председник већа: Ајте нам укратко један увод, па сам догађај онда нам 

опишите, сам догађај што детаљније, увод онако у одређеној мери.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па овако, десило се то почетком 

маја... 
 
Председник већа: Које године?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: `92. када смо ујутру рано устали из, 

пробудила нас пуцњава јел` смо изашли из куће и видјели смо да горе поједина села, 
около нас дим, пуцњава се чује, ми смо отишли да се, испод куће је била једна ријека, 
отишли смо у ту ријеку и шуме је имало да се сакријемо... 

 
Председник већа: Кад кажете ми, ајте нам чисто кажите ко ми?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Моја породица... 
 
Председник већа: Можете рећи мајка слободно.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Моја мајка и био је мој отац, сестра 

и брат.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ми смо отишли ту, сакрили се у 

жбуње било је ту неког дрвећа, тада је ту наишла дал` војска, неки су наишли попалиле 
су се куће, куће су нам биле попаљене, баш се чула јака пуцњава, меци су на све стране 
летјели чули се звукови. Кад се мало стишало ми смо изашли из те ријеке, било је ту 
још моје родбине који су, гдје су они дошли по нас и рекли нам да изађемо, да су нама 
рекли да идемо у правцу према Глоговој. Ја, ту се исто кад смо дошли пред кућу 
налазио се један полицајац у униформи и он је реко да ми се покупимо да кренемо 
цестом да ће избити, наиће аутобус гдје ће они нас превозити не зна ни он тачно гдје, 
углавном да ћемо бити пребачени одатле. Ми смо кренули значи сви, моја прво 
породица и отац, цестом смо ишли, остала је ту још једна родица али она није одатле, 
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њој нису дали да иде она је остала ту. Е ми смо цестом када смо ишли цестом значи 
према том мјесту догађаја, то је негде почетак Глогове, прошли смо једну кафану. У 
близини једног моста наишао је тада аутобус, аутобус је био од фирме „Вихор“ 
тадашње и овај, ми смо ишли цестом, иза тог аутобуса је исто ишло ауто које је, тај 
аутобус је стао, из тог аутобуса је изашао један младић тада који је имао пушку са 
собом, шарена гардероба је на њему била. Када смо ми..., рекли су уђите у аутобус, да 
ми уђемо у аутобус. С обзиром да смо ми, прошли смо спреда аутобуса и, сви ја и моја 
мајка и отац, у том тренутку је тај младић који је изашао из тог аута рекао њему не 
можеш ти... 

 
Председник већа: Коме њему?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Мом оцу, не можеш ти, ти не идеш, 

ти не можеш тамо. Мој отац је, ја сам се налазила баш испред аутобуса ближе вратима... 
 
Председник већа: Којим, предњим или задњим? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Предњим. Тада је, када је он њему 

рекао не можеш ти чула сам само да је мој отац рекао па имам дјецу. И у том тренутку 
сам чула рафал, пуцањ сам чула и од тог страна само сам ја утрчала у аутобус јер, врата 
су била отворена и ми смо, утрчала сам, већ моја мајка, сестра и брат они су већ били 
ушли у аутобус. Утрчала сам, да кажем оно не баш, заједно некако у аутобус смо ушли, 
кад сам ушла... 

 
Председник већа: Ко је задњи ушо у аутобус од вас?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Тачно се не сећам.  
 
Председник већа: Рекосте мајка већ ушла у аутобус, да ли то значи да сте Ви иза 

ње?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ту смо негде, не сећам се тачно ко је 

задњи ушо ал` смо углавном, и кад сам ушла чула сам каже убише тог мог оца. То се 
деси значи у том, када... После тога смо ми аутобусима пребачени према Кладњу и то је 
то.  

 
Председник већа: Тужиоче.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Захваљујем у име Тужилаштва што сте 

дошли. Ја само неколико питања да би појаснили ово. Прво овако, да ли сте познавали 
возача аутобуса?  

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да. Да јесам пошто сам... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Знате како се звао?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Јефто. Пошто сам путовала с тим 

аутобусом често.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Рекли сте да сте видели аутомобил јел` 
тако иза аутобуса.  

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Е сад, и рекли сте да је изашао тај момак 

који је убио Вашег оца из тог аутомобила.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли сте видели некога још у аутомобилу? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: У аутомобилу?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па у том трену видела сам да је 

било још особа, али с обзиром да нисам, да је то све било у страху, није био сам било је 
још особа у ауту.  

 
Председник већа: Одакле је он изашо, извињавам се колега? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Из аута.  
 
Председник већа: Возачевог, сувозачевог или неког другог места? Ако сте 

обратили пажњу. Не морате да се сетите али ако се сећате.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не могу да се сетим баш тачно.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: То је суштина, да ли је изашо из аута 

пошто је детаљно рекла пре тога из аутобуса. На која врата сте ушли у аутобус?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Предња врата.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Кажете да је био неко од полицајаца, дакле 

јесу они стајали, јесу они били пратња аутобуса?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Били су полицајци у пратњи 

аутобуса да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Ваш отац колико је био Ваш отац 

од вас и тај момак, колико је то било удаљено од вас?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па рецимо оно били смо заједно, 

пошли смо сви према, испред аутобуса да пређемо, значи остатак породице је већ био 
ближе вратима, њега су зауставили да кажем поред аутобуса није још прешао оно 
испред са нама.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли је Ваш отац имао нешто у рукама? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да, јесте имао ћебе, деку, како да 

кажем, јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да ли се сећате како је изгледао тај момак, 

да ли сте га уопште могли и видети добро?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па овако имао је, сјећам се да је 

имао једну траку око главе.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Како је био обучен?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па шарена као гардероба на њему је 

била.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јел` се сећате, кажете чули сте рафал па 

после пуцањ, да ли знате можда какво је оружје имао?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не. Ја сам видјела пушку, прво се не 

разумем у то ал` држао је, углавном држао је наоружање у руци.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала. Немам више питања.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Госпођо Ваша данашња изјава односно сведочење 

се око неких одлучних чињеница разликује у односу на исказ који сте Ви дали 
државним органима Босне и Херцеговине 2008. године. Дал` се сећате изјаве коју сте 
дали баш око тог самог чина убиства? 

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Сјећам се, не знам, можда сам 

нешто прескочила, можда сам нешто... не знам.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Ја ћу вас подсетити, а тад сте рекли: „... из аутобуса 

су изашла и двојица полицајаца или војника који су били у пратњи тог аутобуса и рекли 
су нам да уђемо у аутобус“.  

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Јесте, то стоји.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Дозволите, само пустите да завршим. „Ми смо 

прошли испред аутобуса са предње стране и пошли да уђемо на предња врата. Чула сам 
како један од тих војника или полицајаца мом оцу говори - ти не можеш, ти остајеш. 
Чула сам како мој отац говори имам дјецу и жену, ја сам у том моменту улазила на 
предња врата аутобуса када сам чула рафалне пуцње. Нисам видела шта се десило мом 
оцу али сам од жена које су са дјецом биле у том аутобусу чула како говоре убише га. 
Аутобус је кренуо...“ и тако даље. Ви данас говорите баш око ове чињенице нешто 
другачије. Кад сте говорили како се догађај заиста десио да ли онда или данас? 

 
Председник већа: Јесте разумели питање? Из оног исказа пред БиХ пред 

Државном агенцијом рекли сте да нисте видели шта се догодило, а данас нам мало 
другачије то описујете. То је суштина питања браниоца.  
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја не видим ту неку разлику колико 

сам могла разумјети, али овај... 
 
Председник већа: Јесте Ви видели сам чин или нисте?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Нисам видла чин да је он пао, ја сам, 

само сам чула тај пуцањ јер сам била ја већ скоро код врата чекала сам да и он крене, 
значи нисам чула да, чула сам рафал ал` нисам чула рецимо да је он пао, међутим како 
сам чула тај пуцањ ја сам ушла у аутобус и како сам ушла у аутобус чула сам да кажу 
убише га.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Госпођо јел` Ви данас идентификујете тог човека 

који је изашо, тог младића који је изашао из путничког аутомобила као лице које је 
пуцало?  

 
Председник већа: Јел` Ви знате да је то лице пуцало? Јесте видели особу која је 

пуцала? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја јесам видјела јер је та особа 

изашла из аута није други био нико изашо, и то се у пар секунди дешавало значи, у пар 
секунди.  

 
Председник већа: Значи Ви закључујете да је он пуцао јер нико други није 

могао.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Нико није други био... 
 
Председник већа: Јесте Ви видели да он пуца?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Само је, он је изашо и држао је баш 

оружје у руци, пар метара значи ја сам стајала можда 4-5 метара од мог оца само ето, 
можда метар, што га нисам тренутно видла, ал` углавном сви смо стајали ту, видјела сам 
ја и њега, а када је ово рекао улазте у аутобус, ми смо пошли сви и сви смо заједно 
кренули, међутим у том тренутку он је повикао „стани не можеш“ и ја сам само оно баш 
да кажем стала пред улазом, то је било све у пар секунди и одједанпут сам чула рафал. 
Кад је он реко, значи то је пар секунди све.... 

 
Председник већа: И Ви закључјете из тога да је то та особа.... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да, да.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Али у тој изјави коју сте Ви дали 2008. године да се 

потпуно јасно закључити да се то односи на неког од ове друге двојице војника.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не. Друга двојица војника су 

стајали, овај, су са нама ишли у аутобусу, они су ишли у аутобусу, значи они нису, један 
је изашо ту пред аутобус, значи са нама су били, они нису, стриктно нису.  
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Адвокат Ненад Петрушић: То Ви данас кажете, али 2008. године говорите 
нешто сасвим друго. И да ли је ова изјава коју сте Ви дали 2008. године дата под неким 
притиском, јел` то Ваш потпис? 

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не. То је мој потпис.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Да ли има потребе да Вам предочавам потпис са те 

изјаве? Дал` се сећате шта сте рекли?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Сјећам се, сјећам се.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Да ли оспоравате ово што сам вам предочио?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Све што је у изјави што сам дала 

значи то је тако.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Добро. Немам више... Како бисте описали тог 

војника?  
 
Председник већа: Да ли можете да га опишете? 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Односно, тог полицајца или војника који је изашао 

из аутобуса. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не из аутобуса, из аута је изашо 

господин који је... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Оставимо сад то лице које је изашло из аута, ја вас 

питам како бисте описали то лице које је изашло из аутобуса који је био у пратњи. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Аха, у пратњи. Да вам кажем тога се 

баш не би нешто не би могла да пуно сјетим, оно имали су униформу на себи 
полицијску... 

 
Председник већа: А не бисте могли да га опишете лик и тако даље.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Вјерујте да је то било пар, пар 

секунди, можда минута јел` сам отишао позади у аутобус, аутобус је био пун да ја више 
нисам ни на шта гледала. Знам, стриктно сјећам се возач аутобуса је Јефто био, плави 
аутобус, оно „Вихор“ у ствари... 

 
Адвокат Ненад Петрушић: А какво је било то путничко возило из кога је 

изашао тај војник? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Путничко возило, па како да вам 

кажем... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Која марка јел` можете... 
 
Председник већа: Боја.  
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Нека, не сјећам се тачно боје, 

можда..., не могу да се сјетим баш... 
 
Председник већа: Не морате да се сетите. Чега се сећате.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ипак то је прошло колико година... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Јел` било нешто упадљиво на том возилу? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Колико година... Не. Ја нисам овај... 
 
Председник већа: Ми закључујемо из податка да сте имали тада колико година?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: 19-та година, 18 година и 19-та.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Јел` било нешто упадљиво на том возилу?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не. Ја, не могу се сјетити значи, не 

могу се сјетити тачно. Не сјећам се.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Је ли по нечему био упадљив тај војник који је 

изашао у маскирној униформи?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Војник јесте био, јер се добро сјећам 

да је имао траку око главе.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Какву? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Мислим да је црвена била, црвене 

боје колико се сјећам.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Трака, марама, шал?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Више ми је личило на траку, оно као 

свезану.  
  
Председник већа: Где? Ког дела тела? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не сјећам се баш.  
 
Председник већа: На глави, врату?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: На глави, на глави. На глави.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: А поред тог оружја, наоружања које је имао те 

пушке, да ли је имао још неко друго наоружање, нешто, било шта?  
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не сјећам се. Не сјећам се тачно. 
Видјела сам да је имао пушку у том тренутку и то је, не сјећам се друго нешто.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Ви сте нешто говорили о јавним говоркањима како 

сте то навели у Вашој изјави о томе што сте чули у Кладњу ко је убио Вашег оца. Јел` 
нам можете нешто рећи о томе?  

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Чула сам да је била једна особа у 

том ауту са тим човјеком иза нас, из аутобуса да је била једна особа, у ствари као ВС-1 
ја мислим... 

 
Председник већа: Тако означавајте, добро.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Откуд Ви знате за ВС-1, за њен идентитет овде 

утврђен идентитет ВС-1? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па не, не, кажем ВС-1 како се каже 

не знам, хтјела сам... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Немојте Ви помињати њено име али ја вас питам 

откуд вама сазнање да је та особа ВС-1? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Мало сам побркала оно да кажем 

тај... 
 
Председник већа: Пита вас бранилац како знате да она има тај статус... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: А не знам то баш побркала сам мало 

моју мајку, пошто моја мајка тај има, па сам мало побркала те бројеве. Била је једна 
особа да у том ауту са њима и то је то.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Јесте се Ви састајали са том особом, Ви или Ваша 

мајка?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја, оно били смо у пролазу тако то.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: И да ли знате да та особа описује мало другчије тај 

догађај у односу на вас?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја не знам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија... Приговарам ово је већ... 

Извините. Већ други пут се презентирају чињенице на неадекватан начин, уз сво 
поштовање и законске прописе који прецизирају унакрсно испитивање. Дакле малопре 
је сведокиња изнела своје виђење ствари, а онда одбрана говори да то није баш тако, а у 
изјави ево сад могу да вам је прочитам је управо тако како је она и сада издвојила са 
неким малим разликама, значи то је једна ствар. А друга је ствар... 

 
Председник већа: Ја само могу да кажем.... 
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Адвокат Ненад Петрушић: Тужиоче ја нисам очигледно вичан том унакрсном 
испитивању... 

 
Председник већа: Браниоче немојте, ако могу ја... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Наравно, наравно. 
 
Председник већа: Пошто ја некако са позиције средине, ја морам да признам да 

што се тиче унакрсног испитивања као што рекох малопре да ту браниоци имају или у 
супротној ситуацији Ви имате овако поприлична овлашћења у том испитивању, широка, 
ја слободно могу да кажем да мислим да је бранилац био врло, врло, врло пристојан 
користећи се својим правима из унакрсног испитивања, тако да у том контексту мислим 
да то унакрсно испитивање није ишло чак у оној мери у којој је бранилац могао. Ето то 
је моје виђење као, не виђење него је сигурно тако.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Ако би се ово унакрсно водило унакрсно 

испитивање онако како сам ја то негде прочитао шта је то унакрсно испитивање, ово би 
испитивање могло колега трајати цео дан.  

 
Председник већа: И било би доста суза сигуран сам, тако да мислим да је 

колега... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Ја ћу се зауставити овде и то је то.  
 
Председник већа: Хтео сам нешто да Вас питам, Ваша мајка помиње задња 

врата аутобуса, малопре, да сте ушли на задња врата аутобуса, а Ви помињете предња?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не знам тачно, колико се сјећам да 

су била.... 
 
Председник већа: Колико се сјећате? Добро. Реците ми за ту траку, то нисте 

помињали овој Државној агенцији када сте давали изјаву?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Траку? 
 
Председник већа: Да.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Нисам помињала? 
 
Председник већа: Не, колико ја овде... Јесте Ви разговарали са мајком, то 

мислим логично је да јесте... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја... 
 
Председник већа: Везано за овај догађај, јесте. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Јесам. 
 
Председник већа: Добро. Питање, тог, ту особу са пушком за кога закључујете 

из околности како сте Ви то навели да је пуцао у Вашег оца, да ли се лика његовог 
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сећате, односно када бисте видели неке фотографије без обзира на противљење 
браниоца које ће изнети поново, да ли бисте могли на неким фотографијама евентуално 
да препознате тај лик особе коју сте видели, а за коју закључујете да је могао да пуца, 
односно да је пуцао у Вашег оца?  

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па... 
 
Председник већа: Да ли постоји начин да Ви препознате, да ли се сећате у 

довољној мери лика те особе, тог војника? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да вам кажем, довољно се баш не.... 

сада мени је већ то прошло пар година.... 
 
Председник већа: Је ли могу или не могу?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па више не би се сјећала, мислим 

могу да покушам ако није, али.... 
 
Председник већа: Па покушајте. Режија, режија само документ камеру 

укључите. Е сада ћете погледати и једну и другу страну, сада ћемо мало другачије, 
погледајте само да се изоштри слика и немојте ништа док не завршите са свим 
фотографијама. Спустите доле, то је прва страна, ако је брзо можемо да вратимо или 
можете рећи ако вам, другу страну?  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија неколико слика се веома лоше виде, 

ја не знам.....  
 
Председник већа: Даћемо и у папиру. Мада се овде код мене јако лепо види, 

морам да Вам кажем. А код Вас? То је председнички овај..... да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: На другој се лоше види. 
 
Председник већа: Да, дајте папир.  
 
Констатује се да се сведоку предају две стране са, колико смо рекли, 12 

фотографија.  
 
Кажите када може друга страна. То што колегиница држи прст, то је само да се 

не би отвориле стране, а не... Е.... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не би сада могла... 
 
Председник већа: Не бисте? Добро. 
 
Констатује се да сведок.... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не би се могла сада.... 
 
Председник већа: Не би могла да укаже ни на једно лице са наведених 

фотографија. 
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Сећам се да је био црн онако, црн то 

се сјећам. 
 
Председник већа: Је ли има нешто упечатљиво, нешто на лицу, младеж неки, 

велик нос, мали нос? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: То нисам видјела, црну косу... 
 
Председник већа: Ожиљак? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Мало као није права, оно као 

коврџава мислим да је тако имала, није баш коса права. 
 
Председник већа: Колико сте га Ви дуго видели, гледали? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па онако можда да кажем минуту 

рецимо, није дуже трајало.  
 
Председник већа: Добро. На крају питање, да ли се придружујте кривичном 

гоњењу окривљеног, Тужилаштво за ратне злочине га гони по службеној дужности, да 
ли се Ви придружујете том кривичном гоњењу, то је прво питање? 

 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да. 
 
Председник већа: И да ли истичете имовинско правни захтев, то је нека накнада 

штете коју бисте у једном моменту могли да остварујете?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па то сада.... 
 
Председник већа: Можете да кажете не, можете да кажете да, не могу сада да 

определим. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Не могу сада да определим никако 

то, мислим не знам.. 
 
Председник већа: Можете да кажете да, али не могу износ да определим, имате 

разне опције.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Аха, може и тако.  
 
Председник већа: Је ли желите да потражујете неку накнаду штете у неком 

моменту против тог лица? 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Овако, ја сам, стојим иза тога што је 

моја мајка рекла, значи ако је она тражила.... 
 
Председник већа: Нисмо, сада ћемо је вратити да је питамо то, јер су имали 

мало више питања за њу, па је тај део остао. 
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Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Е па... 
 
Председник већа: Али Ви за себе, Ви сте пунолетни и онда... 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Ја.  
 
Председник већа: За себе дајете изјаву, дакле Ви се придружујет кривичном 

гоњењу је ли тако?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да. 
 
Председник већа: А имовинско правни захтев?  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Па добро сада нисам... 
 
Председник већа: Не мења превише на ствари, али то морамо да Вас питамо. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да, у ствари да, тражим али нисам 

сада сигурна у то.  
 
Председник већа: Истичем имовинско правни захтев који сада не могу да 

определим. 
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Да.  
 
Председник већа: То је то, хвала Вам лепо.  
 
Сведок-оштећена Мемсура Брчаниновић: Хвала.  
 
Председник већа: Можете ићи. Нико нема више питања је ли тако? Дајте нам 

мајку само за ово питање.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Судија, можете ми дозволити једно питање за мајку, 

за супругу овог покојног... 
 
Председник већа: Може, може.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Мислим одмах могу и пре него што дође. 
 
Председник већа: Па немојте мени, осим ако није нешто што би можда могло 

бити предмет противљења тужиоца и одлуке већа. Али ајте да га чујемо када дође. 
Добар дан, ВС-3, мислио сам да се нећемо видети, али пропустили смо једну, имали смо 
доста тога да Вас питамо, па Вас нисам питао следеће, Тужилаштво за ратне злочине 
гони окривљеног за између осталог и за убиство Вашег човека како Ви кажете, да ли се 
Ви придружујете кривичном гоњењу? 

 
Сведок-оштећена ВС-3: Да. 
 
Председник већа: Да ли истичете имовинско правни захтев? То значи да ли 

потражујете неку накнаду штете од те особе? 
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Сведок-оштећена ВС-3: Да, да, то не море нико надокнадити али.... 
 
Председник већа: Да ли можете да определите износ или ћете то накнадно, 

други пут што би рекли, накнаде штете?  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Не знам шта да кажем судија. 
 
Председник већа: Ако не знате сада који износ тражите, то можете и накнадно и 

то је и уобичајено да Вам кажем.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Јел опет да морам долазити у Београд? 
 
Председник већа: За овај поступак не.  
 
Дакле, оштећена изјављује да се придружује кривичном гоњењу окривљеног. 

Истиче имовинско правни захтев и сада не можете да га определите, је ли тако? Не 
знате колико пара тражите сада?  

 
Сведок-оштећена ВС-3: Колико би год рекла мало је. 
 
Председник већа: Који сада не може да определи, имајући у виду да.... 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Колико год могу ја... 
 
Председник већа: Било би мало ...... 
 
Сведок-оштећена ВС-3:  Рећи, може ли 40 еура, 400 евра, не.... 
 
Председник већа: Ајте определите другом приликом, немојте сада. Браниоче Ви 

сте нешто хтели.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Извините ја сам жена неписмена. 
 
Председник већа: Све разумемо. Изволите. 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Само једно питање, госпођо само једно питање, да 

ли сте Ви остварили неку пензију након смрти Вашег супруга? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Јесам.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: А можете ли рећи која је то пензија, не висина, него 

је ли то борачка пензија, како се? 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Јесте.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Немам више питања.  
 
Сведок-оштећена ВС-3: Што јесте, јесте.  
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Председник већа: Добро. Немате Ви?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам. 
 
Председник већа: Хвала лепо, то је то. Пријатно. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Захваљујем, нисам бољи народ видла никад. 
 
Председник већа: Добро, и ми узвраћамо. Хвала. 
 
Сведок-оштећена ВС-3: Захваљујем. Пријатнији народ..... 
 
Председник већа: Добро. 
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
главни претрес се одлаже, а наставак се одређује за: 
 
02. новембар – 02.11.2016. године у 09,30  судница број 4. 
 
Дакле 02.11.2016. у 09,30 судница број 4. 
 
Што се присутнима саопштава уместо позива, те позив неће добијати.  
 
Обавестићемо вас о плану за тај главни претрес. 
 

 Довршено у 15,50.  
 
 
 

Записничар                                                                                          Председник већа-судија  
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