
К-По2 5/2016 
 

Транскрипт аудио записа са 
главног претреса одржаног дана 13.07.2017. 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 саставу.  
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 

 
заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,  
 
оптужени Далибор Максимовић, 
 
бранилац окривљеног, адвокат Ненад Петрушић.  
 
Пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић.  
 
Нису приступили сведок Најдан Младеновић за кога имам Ваше обавештење да 

до августа месеца не може да напусти територију БиХ, је ли тако? 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Само везано да ли разлог имамо? Имамо.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Навео сам ја разлоге, додуше... Ненад Петрушић, 

бранилац. Председниче већа ја сам обавештен онако као што сам навео у том поднеску 
да је он због кривичне осуде провео две трећине на издржавању казне, а осталу једну 
трећину казне не може да напусти без одобрења надлежног министарства Републике, 
Федерације Босне и Херцеговине, територију места у коме живи. То време истиче му 
почетком августа као што ми је рекао, тако да би након тога он био доступан, односно 
одазвао би се на позив суда односно одбране да приступи на сведочење,. 

 
Председник већа: Добро, није приступио.... Јесте хтели још нешто? 
 
Адвокат Ненад Петрушић: За оног другог сведока, Неђа матичара или неког из 

матичне службе... 
 
Председник већа: Позив није се вратио, а ми смо звали опреза ради што Неђу 

или другог овлашћеног матичара Матичне службе Општине Братунац, па нам се није 
вратило ништа.  
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Адвокат Ненад Петрушић: Тај колико сам ја обавештен матичар Неђо он је био 
све до пре неки дан на одмору, могуће да из тог разлога није. 

 
Председник већа: Могуће да из тог разлога није примио. Добро. Чули сте. 
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за: 
 
18.09.2017. године – 18. септембар 2017. године у 09,30 часова, судница број 3.  
 
Да, овај обично пошаљемо наредбу везано за радње које ћемо обављати на 

наредном главном претресу, али пошто отприлике ништа данас нисмо обавили, 
нажалост, остаје оно што је предвиђено било за данас то ћемо покушати да обавимо 
овог 18.09.2017. године. 

 
 
Довршено у 09,40. 
 
 

Записничар                                                                                Председник већа-судија  
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