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Транскрипт аудио записа са 
главног претреса одржаног дана 18.09.2017. године 

 
  

Председник већа:  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 КТO 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... само се представите.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Виторовић Миољуб.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Оптужени Далибор Максимовић, бранилац окривљеног адвокат...  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Ненад Петрушић. 
 
Председник већа: Добро, чуло се.  
 
Пуномоћник оштећених, адвокат Марина Кљаић.  
 
Како ми рекоше нико није дошао од сведока. Матичар је примио односно тамо 

су примили у Братунцу. А шта је са Најданом? 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Председниче већа информација коју ја имам 

непосредно од сведока Млађеновића је да је њему скинута заиста та забрана и враћен 
пасош што се тиче несметаног путовања након издржане казне затвора али на државној, 
државна гранична служба дакле на граници БиХ према овамо излазу у Србији није 
повукла то решење, односно није још увек добила решење од стране надлежног органа 
Босне и Херцеговине, Министарства правде, тако да је он пре два, три дана се 
интересовао и још увек не може да изађе из тог формалног разлога.   

 
Председник већа: Али то је дакле нешто што је отклоњиво у ... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Отклоњиво је у наредном периоду јер он очекује 

односно чак је сад преузео интервенцију, интервенише да му укину формално, да 
доставе то решење на граничну службу, већ где се доставља... 

 
Председник већа: Добро. Он је обавештен јел` тако?  
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Адвокат Ненад Петрушић: Јесте, јесте, јесте.  
 
Председник већа: Дакле овако, сведоци Неђо Петковић, односно други 

овлашћени матичар Општине Братунац тако је позив гласио, нама је било свеједно у 
суштини да нам објасне само технику како су то радили, позив су примили али ето 
нико се није одазвао као ни сведок... Јел` он Млађеновић или Младеновић?  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Млађеновић.  
 
Председник већа: Млађеновић Најдан за кога бранилац обавештава суд да је 

позив примио али да из формалних разлога како је то ближе евидентирано аудио 
техником овог суда је био спречен да приступи на данашњи главни претрес, али је у 
питању отклоњив разлога, па претпостављате да ће наредни пут моћи да дође.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Да. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: А уколико не, ја ћу вас благовремено известити... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Само... 
 
Председник већа: Изволите. Само се представите.   
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца Виторовић. Али мени 

није јасно значи он није ни покушао да пређе, он се интересовао некако да ли може да 
пређе па су му рекли не може да пређе, јел` то тако, јесам ја то тако разумео. Значи није 
он јутрос дошо или јуче пошо па враћен... 

 
Адвокат Ненад Петрушић: Не, он је био пре неко... Ненад Петрушић бранилац. 

Он је био пре неколико дана на једном од државних граничних прелаза да ли доле на 
Братунцу да ли на Зворнику ја не знам, али му је речено да још увек постоји у систему 
забрана напуштања Босне и Херцеговине.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро.  
 
Председник већа: То би нам можда и помогло чак и да није кренуо овим 

поводом да ми можемо да реагујемо одавде из Србије што би рекли везано за сведока 
али ајте да, за сада нам не преостаје ништа друго него да прихватимо овакав разлог. 
Разумем Ваше питање, али и ја сам разумео као и Ви али... Добро.  

 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

да се главни претрес не одржи.  
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Наредни се заказује за 01.11., 01. новембар 2017. године у 9,30 часова судница 
број 3.  

 
Још једном, 01. новембар 2017. у 9,30 судница број 3, што се присутнима 

саопштава уместо позива те позив неће добијати.  
 
Исти је план рада као што је било предвиђено и за данас, тако да нећете добити 

обавештење о чему се ради.  
 
Довршено у 9 и 40.  

 
 
Записничар         Председник већа-судија  
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