
К.По2 бр.5/2016 
 
 
 

Транскрипт аудио записа са 
главног претреса одржаног дана 01.11.2017. 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 КТO број 4/16 од 14.04.2016. године.  

 
Веће суди у неизмењеном саставу. 
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић,  
-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,  
-оптужени Далибор Максимовић,  
-бранилац оптуженог адвокат Ненад Петрушић, 
-пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић.  
 
Нису приступили сведоци Најдан Млађеновић, као ни овлашћени матичар 

Општине Братунац. 
 
Сад, да не буде изненађење мислим да већ смо то у пар наврата урадили, ово 

веће... 
 
На основу члана 416 став 1 тачка 2 ЗКП-а 
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Одбацује се оптужница Тужилаштва за ратне злочине КТО 4/16 од 14.04.2016. 
године.  
 
 Укратко, имајући у виду да у време подношења предметне оптужнице 
15.04.2016. године, односно она је сачињена 14.04. поднета суду 15.04.2016. године, а 
након истека мандата претходног тужиоца за ратне злочине Владимира Вукчевића дана 
01.01.2016. године, па како након тога није изабран нови тужилац за ратне злочине у 
периоду када је ова оптужница поднета, нити је постављен вршилац функције тужиоца 
за ратне злочине веће налази да у конкретном случају било неопходно постојање 
тужиоца за ратне злочине, те да је оптужницу поднело лице које није имало такво 
овлашћење, па је одлучило као у овом решењу. Добићете писмени отправак решења. Ви 
сте претпостављам нешто хтели да кажете? 
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 Тужилац за ратне злочине: Имам дозволу?  
 
 Председник већа: Да, да, изволите.  
 
 Тужилац за ратне злочине: Тужилац за ратне злочине Снежана Станојковић. 
Како сте одбацили данас на основу члана 416 оптужницу против Максимовић 
Далибора, како су отклоњене сметње које су постојале у време подношења оптужнице, 
односно како је изабран тужилац за ратне злочине и ступио на функцију 31. маја 2017. 
године, подносим  захтев за наставак кривичног поступка, који Вам предајем, и 
сматрам да су подношењем захтева отклоњене сметње које су постојале у моменту када 
је подигнута предметна оптужница.  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Тужилац за ратне злочине: Молим првостепени суд да одлучи поводом нашег 
захтева за, односно мог захтева за наставак поступка и да се поступак у овој кривично-
правној ствари настави. Хвала.  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Констатује се да тужилац за ратне злочине усмено подноси захтев за наставак 
кривичног поступка, а суду непосредно предаје и поднесак насловљен као захтев за 
наставак кривичног поступка КТО 4/16 од 01.11.2017. године који се здружује списима 
предмета, а усмени захтев је евидентиран аудио техником овог суда.  
 
 Имам сад једно питање, пошто против овог решења је дозвољена и жалба, хоћете 
се и у том смислу изјашњавати или не, или је ово нешто што у сваком случају би 
следило као след догађаја имајући већ увид у овако донето решење?  
 
 Тужилац за ратне злочине: Знате како подношењем захтева отклонили смо 
сметњу, претпостављам да мислите на отправак и да ћете дати право жалбе Апелацији, 
али као што сам и навела молим веће да одлучи поводом поднетог захтева.  
 
 Председник већа: Добро. Хоћете се Ви изјаснити?  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Председниче већа, поштоване судије, одбрана у 
сваком случају сматра да је такав захтев прво преурањен у односу на Вашу одлуку коју 
сте донели, а која још увек није достављена имајући у виду да на ту одлуку може бити 
изјављена жалба с једне стране, с друге стране одбрана сматра да би имајући у виду 
одлуку и ако она буде правноснажна одбачај ове оптужнице, поступак морао кренути 
испочетка, морало би се формално поднети нова оптужница па тек онда одржати 
припремно рочиште и све даље у складу са одредбама ЗКП-а, а не као што то тужилац 
предлаже у свом захтеву тврдећи да су формално отклоњени недостаци постојања 
данас овлашћеног тужиоца само да се настави поступак.  
 
 Председник већа: Добро.  
  
 Адвокат Ненад Петрушић: То је став одбране.  
 
 Председник већа: Имајући у виду да је оптужница одбачена, 
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 Суд доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 

 Да се главни претрес не одржи.  
 
 Писмени отправак ће бити достављен накнадно и имамо овај Ваш захтев о коме 
ће веће одлучити кад се стекну услови.  
 
 Тужилац за ратне злочине: А поводом захтева ја молим да се одлучи.  
 
 Председник већа: Опет кажем, имамо и Ваш захтев о коме ћемо то управо, о 
коме ћемо одлучити када се стекну услови, управо то рекох.  
 
 
 Довршено у 09 и 14.  
 
 
 
Записничар         Председник већа-судија  
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