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К-По2 8/2017 
 
 

Транскрипт аудио записа са 
главног претреса од 10.04.2019. године 

 
  

Председник већа:  Добар дан. Седите.  
 
   Констатује се да председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2 
8/17 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 Кљаић.    

 
Ништа није стигло још увек. Дакле... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Само, имам неку информацију... 
 
Председник већа:  Е то нам кажите ако имате.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Односно да још један сведок тамо 

преостао да Тузлански суд утврди то што сте ви тражили, тако да... 
 
Председник већа:  Значи можемо да очекујемо... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја мислим да очекујемо до следећег 

претреса, али тако сам мислио и прошли пут.  
 
Председник већа:  Е добро, е добро.  
 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за 12. јуни, 12.06.2019. у  
9.30 судница број 4, што се присутнима саопштава уместо позива те их не позивати.  
 
 Ја сам се размишљао да поновим замолницу, међутим, реко да нас нису 
заборавили али очигледно нису како ви кажете, јел` то тазе информација.  
 
  Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да да, тазе је, да. Али информација је тазе 
од пре 3 дана тако да су ... 
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 Председник већа:  Е у реду, у реду. Не морам да их пишем јел` неће им ни 
стићи до следећег пута, а значи они раде на ту тему јел` тако.  
 
  Заменик тужиоца за ратне злочине:  Уколико дозволите да сугеришем мислим 
да је боље да не пишете поново јер у процесу је то тако.  
 
 Председник већа:  Добро. То је то. 12.06.2019., 9.30 судница 4.  
 
  Довршено. 
 
 
Записничар         Председник већа-судија  

 
 




