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К-По2 8/2017 
 

Транскрипт аудио записа са 
главног претреса одржаног дана 05.03.2018. године 

 
  

Председник већа: Добар дан, седите.  
 

Констатује се да председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 
8/2017 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 није ту, је ли тако? Није.  
 
Није приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић, уредно 

обавештена.   
 

 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.  
 
 Добро. Ми ћемо сада прочитати писану документацију у списима предмета, а 
онда ћемо неке дилеме лагано да решавамо, гледам у Вас пошто имамо овде неке..., 
нешто што нам није прошло кроз транскрипт, а неформално знамо, па ћемо те неке 
ствари да решавамо и да видимо шта нам је још на крају преостало. 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

на основу члана 405 ЗКП врши се увид и читају се: 
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Хоћемо то на документ камеру? Добро, режија молим вас да повежете документ 
камеру са екранима у судници.  
 

-Најпре уверење о држављанству за окривљеног Максимовић Далибора издато 
од стране Градске управе Града Београда 20.01.2014. године,  

-потом уверење о војном ангажовању на име Максимовић Далибора Одељења за 
општу управу Општинске управе Општине Милићи, Републике Српске, број 03-058-2-
3/15 од 02.02.2015. године,  

-потом информације о војном распореду на име Максимовић Далибор, 
начелника општине Милићи, Република Српска, БиХ број 02-70-3-1/09 од 11.02.2009. 
године, 

-извод из казнене и оперативне евиденције на име Максимовић Далибор, Управе 
криминалистичке полиције, Министарства унутрашњих послова Републике Српске број 
02/6-12996/10 од 23.12.2010. године, 

-оверени јединични и матични картон на име Максимовић Далибор, 
-картон личне карте на име Максимовић Далибор издате 03.10.1994. године,  
-потом извод из матичне књиге умрлих на име Салкић Омера 02/4-202-4-

2745/2010 издат у Братунцу дана 15.12.2010. године,  
-извод из матичне књиге умрлих на име Салкић Хусо број 02/4-202-4-2746/2010 

издат у Братунцу дана 15.12.2010. године,  
-извод из матичне књиге умрлих на име Салкић Незира број 02-4-202-43/15 који 

је издат у Братунцу дана 29.01.2015. године, 
-извод из матичне књиге умрлих на име Шаћировић Мујо број 02-4-202-44/15 

издат у Братунцу дана 29.01.2015. године,  
-допис Института за нестале особе број 03/1-40-2-66/10 од 05.01.2010. године,  
-извештај о судско медицинској експертизи место гробнице локалитет Бијечева, 

општина Братунац, број случаја БЛЈЕ 01/16 од 30.01.2016. године, 01/176 до 28.11.2005. 
године, 01/20 од 30.01.2006. године, 01/32 од 30.01.2006. године, 01/31 од 30.01.2006. 
године, 

-потом записник о ексхумацији Тузланског кантона, Кантоналног тужилаштва 
Федерације Босне и Херцеговине КТА број 672/04 од 12.07.2004. године,  

-записник о утврђивању идентитета број протокола 358/09 до 15.04.2009. године 
са прилозима,  

-фотодокументација приказа лица места Братунац, Милићи, Дражавна агенција 
за истрагу и заштиту Министарства сигурности БиХ број 16-13/1-7-101/13 од 
12.11.2013. године. Да претходно иде онај. Овде смо рекли сада записник о приказу 
лица места од стране сведока  „ВС1“ и тако даље.... Ви сте рекли да нисте сагласни са 
извођењем овог доказа, е сада моје питање је сада је ли Ви тражите издвајање или нисте 
сагласни са извођењем?  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Не, сагласан сам са читањем овог доказа и 

увођењем у спис предмета... 
 
Председник већа: А јесте?  
 
Адвокат Ненад Петрушић: На почетку док нисам извршио увид у комплетан 

овај спис, очекивао сам то и хтео сам сада да интервенишем, али хвала Вам што сте ме 
позвали, ја сам сагласан са читањем. 

 
Председник већа: Добро. Онда дакле: 
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-записник о приказу лица места..... 

 
 Адвокат Ненад Петрушић: То је овај записник од три стране, са фотографијама 
које следе након записника? 
 

Председник већа: Има прилог ЦД-а, има видео записи има, фотодокументација, 
да. Да.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Видео записе нисам примио у спису, али... 
 
Председник већа: То је фотодокументација и ЦД.  
 
Адвокат Ненад Петрушић: ЦД нисам имао прилику да видим, али сам 

сагласан.  
 
Председник већа: Добро.  
 
-Дакле записник о приказу лица места од стране сведока „ВС1“, Државне 

агенције за истрагу и заштиту Министарства сигурности Босне и Херцеговине број 16-
04/2-6-04-2-669/13, и врши увид у видео прилог на ЦД-у 
 
 Пребаците режија молим вас слику са лап топа на екране у судници.  
  
 Изволите?  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Судија ја интервенишем односно због сведока 
„ВС3“, овде на овом документу је њено име отишло у јавност, а она је била заштићени 
сведок. Једино да се избрише из транскрипта... 
 

Председник већа: Ми немамо могућност....  
 
Адвокат Ненад Петрушић: А да ово не иде на транскрипт, да, да. 
 
Председник већа: Овај, али имамо јавност, може да искључимо јавност пошто 

сте сви овде обавештени о њеним подацима....Мораћемо да, у праву је бранилац, да 
искључимо јавност само да нађемо која је одредба у питању, па ћемо вас вратити чим 
обавимо овај део.  

 
На основу члана 363 ЗКП-а искључује се јавност ради заштите приватности 

учесника у поступку, односно заштићених сведока у овом поступку и то за време док се 
буду изводили докази који се односе на ову околност.  

 
Добро, ајте да изведемо, дакле наставаљамо овај видео запис.  

 
Да, очигледно је био искључен микрофон када сам на основу члана.... шта смо 

рекли.... 363 ЗКП искључили јавност....  
 
Дакле искључује се јавност ради заштите приватности учесника у поступку, а за 

време док се буду изводили докази који би евентуално могли да укажу на личне 
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податке заштићених сведока, а након тога ће јавност бити враћена и врши се увид у 
напред наведени ЦД, односно видео запис који је малопре наведен, односно означен.  

 
Стани овде, је ли ово снимљено малопре? Сигурно. Ово сада када сам поновио 

све? Јесте. Зато што нисам био сигуран да ли је био укључен. Јесте. Зато што нешто 
поново видим да је угашено.... Аха, добро. Пређите седите овде, па погледајте и Ви да 
ли је то овај снимак, Максимовићу ту приђите.  

 
Добро.  
 

  -Потом фотодокументација приказ лица места Братунац и Милићи, Државна 
агенција за истрагу и заштиту Министарства сигурности БиХ број 16-13/1-7-101/13 од 
12.11.2013. године.  
 
 Режија пребаците само документ камеру на екране у судници.  
 

То је то. Наравно свако има право да прокоментарише извођење доказа 
евентуално. Максимовић Ви нешто? Јесте видели негде Вашу кућу овде? Јесте. На 
видео снимку или на фотографијама или и једно и друго? Јесте видели? Где, на чему? 
На видео снимку. 

 
Ајте вратите тај снимак. Повежите поново лап топ са екранима у судници.  
 
Јел` знате који део снимка је у питању? Јел` препознајете ту нешто? Да, ајте кад 

увелича. Ставите паузу. Која, та? Е сад та, ова што је у гро плану где се види и доњи 
прозори и горњи прозори јел` тако? Како би реко, ако иду у низу на горе, одоздо на 
горе, један, два, три, трећа кућа одоздо јел` тако? 

 
Оптужени Далибор Максимовић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Молим?  
 
Адвокат Ненад Петрушић: Друга од овог сивог крова.  
 
Председник већа: Да. Последња кућа у низу је са сивим кровом а оне пре ње 

јел` тако. Е добро.  
 
Констатује се да оптужени на видео запису... само дајте да видим само време, 12 

минут 49 секунда или ту негде, видео записа, указује на кућу која припада његовој 
породици, а у питању су четири куће у низу при чему одозго на доле је трећа кућа у 
питању, или одозго на горе друга кућа, при чему последња кућа у низу на доле је кућа 
са сивим цреповима.  

 
Добро. То је то. Вратите се на ону фотодокументацију. Јел` имате нешто још да 

прокоментаришете, имате право, можете. Не, добро, добро. А јесмо и са 
фотодокументацијом завршили, добро.  

 
Е сад моје питање, јел` има нека питања пре него што извадимо овај ЦД и 

фотодокументацију? Нема ништа, добро. Ми ћемо сада извршити увид у пар ових 
докумената док публика није ту, у питању је... предмет општинског суда.  
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-Предмет Опћинског суда у Живиницама, број предмета Р1 33/97. 
 
Извињавам се, само режија повежите документ камеру са екранима у судници. 

Има ту оно рочиште, па има решење, па њена молба за исправку решења, па решење... 
да... 

 
Адвокат Ненад Петрушић: Слажем се ја с вама судија само молим да ме не 

схватите погрешно, гледајући предмет видео сам да су свугде уклонили идентитет 
сведока ВС1 односно означили га као ВС1 и оштећену као ВС3 другу оштећену. Е сад 
могуће је да је негде..... 

 
Председник већа: Да, а ово нам је, ово је Р спис. 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Р1 33/97.  
 
Председник већа: Да, да, али ту имамо... Да. Оно што је било интересантно 

браниоцу ја претпостављам, то сте вероватно и ви утврдили, а то је најпре иде њена 
молба за проглашење или предлог, па иде рочиште, па иде решење, па решење о 
исправци. У решењу дал` је сад то типско решење па је остало из неког ранијег, 
наведено је да као што сте видели, да је он убијен негде и да је она чула да је он негде 
убијен, међутим и што каже бранилац предлажући тај доказ да се изведе у поступку да 
је другачије изјавила овде на претресу, међутим она, на рочишту где она иницира свој 
предлог након оног акта она то није изјавила. Да ли је то остало копи-пејст од неког 
ранијег ја то не знам, не знам шта је у питању... Кажите.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ако дозволите. Па ради се о томе да знате 

целу причу како је уопште дошло до откривања тога шта се њима десило знате, они су 
то једно време крили, па су тек након тога то објавили, е у томе је, о томе се ради, да су 
тек после причали о силовању.  

 
Председник већа: Јесте, али... Не, не, ово је ВС3.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А за ВС3 причате? 
 
Председник већа: Ово је за Мују. Ово је за Мују при чему на том рочишту ја не 

видим да је он изјавио оно што стоји у образложењу решења о проглашењу, стварно ја 
то нисам видео, и интересантан податак да је он био припадник војске, то исто има 
интересантан податак у том спису, то је нешто што сте могли да видите и кроз... Добро. 
Где смо стали? Јесмо извели ово, списе? Јесмо списе. А запис о саслушању? Мада је 
она ВС2, она је умрла... и заштићени су, добро онда можемо. Добро. Не мислим жена је 
умрла, ВС2 је преминула тако да мислим ту, заштита података нема... и извод из 
матичне књиге умрлих, то је овај... тако да то нема сврхе мислим да штитимо кад је 
жена у међувремену преминула. Добро, вратите јавност.  

 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
Дозвољава се јавности да присуствује наставку главног претреса.  
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Да, ево сад ту су и подаци и за њену породицу, можда ћемо ми још мало 

публику да оставимо са стране, мада је то њено лично право било док је била жива за 
заштиту идентитета. Само укључите.  

 
Адвокат Ненад Петрушић: Да ли сад може бити заштићен сведок у фази 

читања списа предмета?  
 
Председник већа: Па то ја мислим да је то лично право њено, а то право некако 

је нестало њеном... 
 
Адвокат Ненад Петрушић: Она је тражила ту заштиту ако буде овде сведок на 

суђењу.  
 
Председник већа: Да, да, а умрла је. Ја мислим да нема сметњи. Добро. Где смо 

стали?  
 
Констатује се да је јавност враћена у судницу.  
 

  -Одлука о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине 
(Службени лист број 6 од 12.05.1992. године), 
 -наредба о општој мобилизацији Српске општине Братунац, кризног штаба, број 
01-07-92 од 16.04.`92. године, 
 -одлука Председништва Републике БиХ о проглашењу ратног стања (Службени 
лист РБИХ број 7/92 од 20. јуна `92. године), 
 -одлука Председништва Републике БиХ о укидању ратног стања (Службени лист 
РБИХ број 50/95), 
 -извод из матичне књиге рођених Општина Милићи за Мађаревић Иванку од 
12.07.2016. године, 
 -пресуда Суда Бих број С1 1 К 009947 12 Кри од 04.03.2014. године, са пресудом 
Апелационог суда БиХ број С1 1 К 009947 14 Крж 9 од 21.10.2014. године, 
 -извод из матичне књиге умрлих за Млађеновић Јевту од 25.10.2016. године, 
 -извод из матичне књиге умрлих за Ферхатовић Зенаиду  од 27.10.2016. године, 
 -копију возачке дозволе издате на име Максимовић Далибор. 
 
  Што се тиче ВС2 заштићеног сведока сад чисто због публике, она је у 
међувремену преминула тако да... 
 
 Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 На основу члана 406 ЗКП-а, на сагласан предлог странака... 
 
Јесте сагласни да прочитамо исказе ове ВС2 јел` тако? Тужиоче, браниоче, 

окривљени? Јесте.  
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 Врши се увид и читају се: 
 
  -записници о саслушању сведока ВС2 Министарства безбједности БиХ Државне 
агенције за истраге и заштиту, Центра за истраживање ратних злочина број 16-04/2-6-
04-2-450/11 од 19.07.2011. године и број 17-04/2-6-04-2-766/08 од 23.07.2008. године. 
 
 Млађеновић Јевту такође? Можемо и без Ваше сагласности али ја волим да имам 
сагласност. Хвала лепо. Сагласни сте.  
 
  -Записник о саслушању сведока Млађеновић Јевте, који је такође у међувремену 
преминуо, Министарства безбједности БиХ Државне агенције за истраге и заштиту, 
Центра за истраживање ратних злочина број 17-04/2-6-04-2-74/11 од 15.02.2011. године. 
 
 Добро. Е сад имамо једну дилему ону са почетка главног претреса, а то је, у 
питању су сведоци Драгослав Тришић и Ковачевић Зоран. Мислим да сте нам Ви ал` то 
некако немамо на транскрипту, дал` сте нам, или се ја варам да су они преминули... 
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Један је преминуо, а други је болестан тако да сам 
ја мислим чак ... 
 
 Председник већа: Који је преминуо?  
  
 Адвокат Ненад Петрушић: Тришић Драгослав.  
 
 Председник већа: Тришић Драгослав добро, је преминуо, а Ковачевић Зоран 
болестан... 
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Болестан је али у сваком случају сам ја одустао од 
тих сведока.  
 
 Председник већа: Од тих сведока јел` тако.  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Да.  
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: И од њих и од Најдана Млађеновића, али мислим да 
је то констатовано на записнику.  
 
  Председник већа: Мислим да то, то имамо. Ово некако ми знамо ал` некако 
нема га на транскрипту, не знам како... 
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Мислим да сам и за ову двојицу у једној фази то 
рекао... 
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Дакле констатује се да бранилац оптуженог повлачи предлог да се у својству 
сведока саслушају Драгослав Тришић и Ковачевић Зоран, имајући у виду да је 
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Драгослав Тришић преминуо, а Ковачевић Зоран тешко болестан или већ, болестан. 
Добро.  
 
  Ми ћемо сада одложити главни претрес, оно што знам сигурно јесте да ће веће 
тражити преостале Р списе везано за предлог да се прибаве списи везано за проглашење 
несталих лица за умрле, као што смо то урадили за Мују, тако и за ове преостале да 
видимо шта је у њима наведено, то ће суд сигурно урадити.  
 
 Ја сад не знам да ли смо тужиоца питали. Сигурно је да је то тако било. Други 
предлог браниоца везан је био за овај предлог за прибављање ових списа, јесте да се од 
Територијалне одбране Милићи прибави извештај да ли је Максимовић Далибор током 
`92. године послат на ратиште у Хрватску јер је то било време када су територијалне 
одбране општинских управа односно локалне власти слале добровољце односно 
појединце на ратишта у Хрватску. Сад сам читао са транскрипта тај Ваш предлог. Ја 
сам сигуран да сте се Ви већ изјаснили али тај део немам на...  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се том предлогу зато што 
мислим да само иде у правцу одуговлачења поступка, а то није релевантно за овај 
случај.  
 
 Председник већа: Добро. Дакле о томе ће суд одлучити. Овај предлог је извесно 
да ћемо за наредни главни претрес, да ћемо покушати да прибавимо ове Р списе као 
што смо прибавили за Шаћировић Мују и осим тога нам остаје предлог још 
пуномоћника оштећене да се изврши увид у судско психијатријски налаз који је она 
доставила који је приватно израђен евентуално за утврђивање имовинско-правног 
захтева, и о томе ће суд накнадно одлучити. У сваком случају... Јесте хтели нешто?  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Да.  
 
 Председник већа: Изволите.  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Председниче већа ако ми дозволите ја сам 
предлажући и овај предлог да се доставе Р списи Општинског суда Живинице поводом 
смрти, проглашења за умрлог Шаћировић Мују предложио Р списе, међутим кад смо 
примили овде спис била је чини ми се негде и назнака да се они воде као Р1 спис, тако 
да кад будете, немојте ме погрешно схватити... 
 
 Председник већа: А не то знамо, ја кад кажем Р, не морам Р1, 2, 3 и тако даље... 
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Немојте ме погрешно схватити али ... 
 
 Председник већа: И Р1 смо извели као Р1, ако је то у питању.  
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Да, да, као Р1 је изведено... 
 
 Председник већа: Мислите кад будемо тражили за ово... 
 
 Адвокат Ненад Петрушић: Да. Ја кад сам тражио тражио сам Р па сам онда 
добио обавештење да их они воде у суду као Р1 списи.  
 

 8



ПO 16
8

 9

 Председник већа: Чим смо ми добили значи да смо добро тражили. Добро.  
 
 Суд доноси  
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Главни претрес се одлаже наставак се  одређује за: 
 

-07.05.2018. у 9.30 часова судница број 4. 
 
 07. мај 2018., 9.30 судница број 4.  
  
  Доршено у 10.25.  
 
 
Записничар         Председник већа-судија  
 
 
 

 
 
 
  
 
 




