
                        
       РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     ВИШИ СУД У БЕОГРАД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
                Б Е О Г Р А Д 

Пословни број: К-По2 3/2019 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
са главног претреса одржаног дана 13. јануара  2020. године 

 
 
Председник већа:  Дана 13.01.2020. године са почетком у 10:07 часова отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне злочине, у предмету  К-
По2 3/2019 против окривљеног Далибора Крстовића због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва из члана142 став 1 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва 
Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0002825 10 од 20.11.2017. године, коју је 
преузело Тужилаштво за ратне злочине Републике Србије и изменило својим актом 
КТО број 2/19 од 26.09.2019. године.  
 
Веће поступа у саставу: судија Зорана Трајковић, председник већа и судије Мирјана 
Илић и Дејан Терзић, чланови већа. 
 
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоче? 
 
Констатује се да нема примедби на састав  већа. 
 
Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник 
Ивица Јагодић. 
 
Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део 
записника о главном претресу. 
 
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Љубица Веселиновић, са тужилачким помоћником 
Милошем Граховцем, 
 
-окривљени Далибор Крстовић, 

 
-бранилац окривљеног адвокат Милан Вујин по пуномоћју у списима.  
 
Ви сте? Представите се. 
 
Адвокатски приправник: Адвокатски приправник Вања Веребеш. 
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Председник већа:  У публици присутни: Дамјан Брковић, Јелена Диковић, Марина 
Кљаић и Милица Стојановић. 
 
Нису приступили сведоци „Б-1“, „Б-2“, „Б-3“ и „Б-6“, нису уредно позвани.  
 
Служба за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима Вишег суда у Београду, 
Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине је дана 
13.01.2020. године обавестила председника већа да је 23.12.2019. године обавештена од  
Одјела за подршку свједоцима Суда БиХ да је тај Одјел ступио у контакт са сведоцима 
чије испитивање је одређено на главном претресу пред Вишим судом у Београду, 
Одељењем за ратне злочине за дане 13. и 14. јануар 2020. године  и да су сви сведоци 
изјавили да нису вољни да приступе у суд због нарушеног здравственог стања и 
дужине пута, да би два сведока сведочила путем видеолинка, те да се за све даље 
информације обратимо преко Министарства правде Босне и Херцеговине. 
 
Да ли сте сагласни да ми одржимо данашњи главни претрес? Тужиоче? Браниоче? 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да СЕ главни претрес ОДРЖИ. 
 
Главни претрес је јаван. 
 
Председник већа:  Тужиоче, изволите, изложите оптужницу. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија, Тужилаштво у свему остаје при 
оптужници од 26.09.2019. године којом је прихваћена претходно оптужница 
Тужилаштва Тужитељства Босне и Херцеговине. Ми стављамо на терет Крстовић 
Далибору да је за време рата у Босни и Херцеговини и немеђународног оружаног 
сукоба између Армије Републике Босне и Херцеговине и Војске Републике Српске 
кршећи правила међународног права присилио овде заштићену сведокињу „Б-1“ на 
сексуални однос и да је тиме извршио и то онако како смо описали у оптужном акту и 
да је тиме извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из 
члана 142 став 1 КЗ СРЈ. Остајемо при доказним предлозима и са припремног рочишта 
и наводима са припремног рочишта. 
 
Председник већа:   
 
Констатује се да је заменик Тужиоца за ратне злочине Љубица Веселиновић изложила 
оптужницу КТО 2/19 измењену актом од 26.09.2019. године. 
 
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 

Председник већа:  Крстовићу, приђите за говорницу. 
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ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ ДАЛИБОРА КРСТОВИЋА 

 
 
Окривљени  Далибор Крстовић, са личним подацима као на записнику са 
припремног рочишта од 15.11.2019. године, поучен о својим правима у поступку у 
смислу одредбе члана 397 став1 ЗКП, изјави: 
 
Крстовићу, да ли остајете при одбрани коју сте изнели у претходном поступку? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, остајем. 
 
Председник већа:  Дана 24.03.2016. године? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да.  
 
Председник већа:  Имате ли још нешто да додате са тим у вези? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Немам. Остајем при својој изјави, остајем. 
 
Председник већа:  Браниоче, имате ли питања за окривљеног? 
 
Адвокат Милан Вујин:  Не, хвала. 
 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ ДАЛИБОРА КРСТОВИЋА 
 
 

Председник већа:  Тужиоче, имате ли Ви питања? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Имам, хвала. Добар дан. Реците ми, кажете да 
сте посећивали баку и деку у Руђицама, да су они оданде, да је то њихово село, кажите 
како сте често их посећивали? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па не знам сада тачно, не могу да се сетим. Док сам 
био мањи, као клинац, долазио сам можда са неких дванаест година, десет, и мање, 
када су ме родитељи водили, оно кад смо ишли на село да се помогне нешто да се ради 
и тако. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Је ли то било викендима или је то било преко 
распуста? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па викендима, некад распуст, не знам сад да ли сам 
читав распуст, не сећам се. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Шта се сећате последњи пут када сте 
били у Руђицама пре рата? 
 
Окривљени Далибор Крстовић: Можда неке '89., '88. да сам пре рата који се десио у 
Босни и Херцеговини да сам био. И био сам за вријеме рата. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Кажите ми кога сте све познавали Ви у 
Руђицама тада када сте долазили као дечко? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па ту су куће, овај, то је мање село са можда три-
четири куће Крстовића моје фамилије, а можда преко пута неких можда стопедесет-
двеста метара имају муслиманске куће. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи није било чисто српско становништво? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не, не, не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Помешано? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Помешано је било, да. Само су мало куће одвојене 
као на селу, биле су три-четири куће од моје фамилије од мојих рођака, стричева и 
тако. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Рекли сте да сте као полицајац били припадник 
оружаних снага Војске Републике Српске. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да се све то помешало заједно са војском, тако 
сте некако рекли, јер је био рат, да је то све исто, је л'? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, био сам на почетку '92. када је почео рат у Босни 
био сам полицајац у Станици у општини Трново и онда када је за Илиндан, 02. августа 
када је огромна офанзива била, пошто је Трново падало већ три-четири пута из једне 
руке, од Муслимана и од Срба. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Онда су, то је хаос настао 02. августа и онда су нас 
припојили све заједно, Трновски батаљон, није се знало куд ко бјежи, пошто је ту био 
велики егзодус народа и онда су нас кад су нас истерали Муслимани из Трнова према 
Добром пољу, онда смо се сви сјединили што је остало живих да се брани. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Где сте били лоцирани? Значи, ако 
можете да нам кажете током јула и августа па и од тог 02. августа '92. године? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  У јулу смо били у Трнову, бранили смо Трново. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Општину Трново, тад је негде око 02. августа напад 
био офанзива муслиманских јединица... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да, то сте рекли, они су вас потиснули... 
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Председник већа:  Сачекајте тужиоче. Ово није унакрсно испитивање. Не можете 
унакрсно испитивати окривљеног. Поставите питање, сачекајте да окривљени 
одговори, па онда са следећим питањем крените. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, хвала. Па, питала сам Вас где сте били 
лоцирани? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, ја сам био лоциран негде за Илиндан 02. августа 
сам био лоциран изнад села Руђица. То је одмах у близини мог места овог очевог села. 
Ту једно брдо ту смо били стационирани. Ту смо организовали одбрану Руђица, Доброг 
Поља и још неколико села која су била у подножју доле мог села Руђица. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, после, значи 02. августа кажете да сте 
потиснути, где сте били лоцирани? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Знате како, тад то је био рат. Значи, ми смо одатле 
кад су нас Муслимани напали, кад је већ пало и село Руђице и дошли до Доброг Поља, 
једина општина Калиновик је била која је слободна била. Сва села могућа око Трнова 
све около је дошло у општину Калиновик. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Је ли ту била нека команда у Калиновику? Је ли 
постојало неко место, нека касарна? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Била је, да, Горњи логор. Тако мислим да се тако 
касарна звала. Ту је била команда војске. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  У Калиновику? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  У Калиновику, да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И ко је ту био смештен? Јесте ли ви били 
смештени? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ту су биле избеглице, војска. Не знам сад како да 
вам дочарам рат? Ту је, значи... 
 
Председник већа:  Одговорите на питање тужиоца. Тужилац Вас није питала да јој 
дочарате рат, него да одговорите ко је био смештен у касарни? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па цивили и војска, све што је побегло из Доброг 
Поља из Трнова, из села. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте и Ви били смештени у тој касарни у 
Калиновику? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Заједно са командом? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па не знам сад команда... 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ко је вама командовао? Ко је био ваш 
надређени? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Нама је Трновски батаљон је био команда. Али кад 
смо дошли, кад су нас истерали у Калиновику је била команда која је надлежна била 
који су нас враћали на линије, али Калиновачки, сад не знам како су се они звали. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Како Вам се звао командир? Ко Вам је био 
надређени? Је л' знате то? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, да, знам то. Мени је био покојни Славиша 
Влашки, он је погинуо. Он је мени био командир. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А када је он погинуо? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Он је погинуо 2005., ту негде почетком 2005. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хоћете да кажете да Вам је он све време био 
непосредно надређени? Он је био жив значи '92., '93. Је ли он Вама био надређен? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, он је био командир јединице моје, да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И само сте његова наређења слушали? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па он добија наређења од команде, ми... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  То Вас питам, да. Само сте њега слушали? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Кажите ми, који су били Ваши задаци у 
тој полицији, војсци, је л' кажете да је то све исто било. Значи, шта сте Ви, који су 
Ваши задаци били? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па био сам борац. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте ли радили на обезбеђењу неких објеката? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Објеката? Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Објеката, никаквих, нигде? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  У рату? Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  У Трнову, на пример, пре? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Никада. Добро. Нисте чували стражу у ниједном 
од оформљених логора? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро. Реците ми, да ли сте примали новчану 
накнаду за то учешће? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Тад је било то неки као неки чекови, већ шта се 
примало, не знам које су паре биле, да искрено кажем. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Неке паре су биле значи? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, добијала је војска цигарете и паре, нешто 
минимално. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажите ми, рекли сте да сте у школу ишли због 
информација о размени. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А због чега ту информацију нисте добили у 
вашој команди? Зашто нисте тражили ту информацију од ваше команде? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Зато што је напад значи такав био да нико није знао. 
Значи, команда верујте није тад фактички ни функционисала. Значи што је ту било пет-
шест мјеста која су дошла у Калиновик где су избегли и војска и цивили и све. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па добро, ко је држао заробљене те људе? Ви не 
спорите да је постојало, да су постојали заробљени Муслимани у тој школи у 
Калиновику, је ли то спорите или не спорите? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не спорим. Ја сам рекао већ да сам кад сам дошао да 
сам чуо да се у Калиновику у школи да се врши размена за погинуле, за рањене, за 
заробљене се врши размена да се налази у школи. То је школа у Калиновику. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Од кога сте то чули? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па од војске јер ту је било тад много преко хиљаду 
војника и народа, све што је избегло, и јаче. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Далиборе, кажите ми да ли је био неко ко 
је био задужен за те заробљенике? Ко је био задужен за заробљенике? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не знам, вјерујте ми, јер ја нисам из Калиновика. 
Ми смо дошли, ми смо протерани из Трнова и са Руђица где смо били распоређени. Не 
знам ко је био задужен у Калиновику за... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, не знате, не знате, ОК. Кажете да сте 
отишли у школу због тога што сте чули да се ту налазе неки Муслимани који се 
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размењују за Србе. Тада када сте отишли да ли сте се представили именом и 
презименом? Кога сте затекли тамо? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ту сам, ја сам отишо са своја три друга који су били 
са мном. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ненад Јокић, Ћиро Ненад и Зоран Поповић, нас 
тројица. Ми смо заједно били у рату. Кад су нас потисли са Руђица, отишо сам до 
школе. Ту сам у ходнику видио два-три, сад не могу да се сетим да ли је то била војска, 
то је било давно, да ли је војска, имали су чинове, да ли је војска или полиција, имали 
су клупе и унутра сам видио кроз ходник, то је био ходник десет метара, школски 
ходник, да је тамо било људи који су седели на клупама. Познао сам да су Муслимани 
зато што сам из тих предела и знам носили су димије. Било је и, не знам сад дјеце 
тачно можда људи који су ту сједили по клупама. Ту сам дошо да се распитам има ли 
размене за Руђице, шта је са мојом родбином јер су ми остали отац, два стрица на 
Руђицама. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да, знам да нисте имали информацију о оцу и 
стрицу, иако нисте имали информацију... 
 
Председник већа:  Тужиоче, молим Вас, значи само се сконцентришите на питања. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Само питања, добро. Ја се само враћам на оно 
што је окривљени већ рекао, да он не би понављао, али нема проблема. 
 
Председник већа:  Нема потребе, ако је рекао значи можемо да наставимо даље. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Које доба дана је било када сте отишли? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Нисам... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Које доба дана је било када сте отишли у школу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па можда подне. Не знам сад искрено да Вам кажем, 
можда један сат, два поподне, не знам сад тачно. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажите ми да ли познајете Терзић Предрага, 
Александра Церовину, Лаловић Славка? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Мислим да Терзића познајем. Он је био у полицији, 
сад не нешто превише, јер сам ја исто радио у полицији у Трнову, њега познајем али не 
баш нешто превише, из виђења. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А Александра Церовину и Лаловић Славка? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Лаловић Славко, мислим то су презимена која су из 
Калиновика. Е, сада, не могу, не гарантујем.... 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Рекли сте да сте ушли и били само једном у тој 
школи. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Само једном? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И никад се више нисте вратили? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не, никад. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А зашто се поново нисте вратили по нову 
информацију када Вам је војни официр тај који је дошао рекао да сутра дођете? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Зато што се кад сам дошао до Калиновачке, до те 
школе, кад су рекли да се не зна шта је са Руђицама, шта се дешава са разменом. 
Одатле смо отишли до касарне и одмах смо ујутро пребачени за Добро Поље где се 
бранило Трново, где се бранило Добро поље јер је то превој Рогој. Ту сам значи, ту смо 
сви, све што је било здраво способно је отишло за Добро Поље и на висораван Рогој да 
се брани остало да не би пало овамо према Калиновику. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И  нисте се више враћали у Калиновик? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И због тога нисте поново дошли? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не због тога, већ оца сам нашао у Добром Пољу тад 
и он ми је рекао да се не зна шта је са Новаком и Бошком. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Реците тад кад сте тај један пут ишли у школу 
да ли сте били наоружани? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Чиме? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па имао сам пушку, имао сам панцир, бомбе. Имао 
сам оружје са собом нормално. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте ли имали униформу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Како да не, да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Колико дуго сте се тада задржали у школи? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па не знам, искрено можда неких петнаестак, десет-
петнаест минута. Не могу сад тачно да Вам кажем вријеме тачно, али десетак, петнаест 
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минута. Зато што сам се распитао шта се дешава са разменом и одатле смо отишли за 
Горњи Ловор. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажите ми, ова тројица Ваших колега, 
пријатеља, војника који су били са Вама, јесу ли они заједно са Вама ушли у школу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Значи, ми нисмо улазили у школу. Ми смо ушли у 
ходник школе. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па добро, то је улазак у школу. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, са мном сва тројица, заједно били. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И они су ушли са Вама? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, да, са мном заједно. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А кажите ми, од када Ви њих тројицу познајете? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ћира Ненада сам познавао мало пре рата овог у 
Босни што је почео. Ненада Јокића, ја сам млађи од њега али он је са мном провео 
доста у рату, па познавали смо се оно, зближили смо се у рату. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А после рата? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  После рата сам Ненада виђао можда два-три пута. 
Не знам сад тачно. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Где су они сада? Јесте ли у контакту са њима? 
Знам да је Зоран Поповић преминуо. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Зоран је погинуо. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Погинуо, добро. А ова двојица? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ћиро Ненад, он, слабо се виђамо зато што ја од 
2012. не идем тамо. Нисам ишао за Босну од 2012. или 2013. Нисам више никад ишао 
тамо. Ћиро Ненад, ја мислим да је он у Русији. Тамо знам да се оженио, да живи у 
Русији и повремено негде у Тителу овде, сад не знам тачно, у Новом Саду. А Ненад 
Јокић је, мислим да је у Трнову он и даље. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ви сте упознати сада са идентитетом сведокиње 
„Б-1“, је ли тако, оштећена? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, прошли пут сам чуо. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажите ми је ли је познајете? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Презиме ми је познато. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Презиме Вам је познато. 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А име, презиме. Значи, да ли везујете име и 
презиме за неки лик? Да ли Вам је позната она као... 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па не знам сад да ли, знам да је презиме из мог села, 
ту из окружења где су муслиманске породице живеле село. Али не знам сад, не могу да 
се сетим, не гарантујем, не верујем да... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не можете да је повежете са неким ликом? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па да кажете познавао сам је... 
 
Председник већа:  Не, не. Не можете тако да питате, ово није унакрсно испитивање. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли можете да... 
 
Председник већа:  Сачекајте тужиоче, молим Вас. Нема потребе да Вас поучавам, Ви 
то знате, да ово није унакрсно испитивање, да окривљени не може бити унакрсно 
испитиван.Значи, можете да поставите питање, сачекате да окривљени одговори, након 
тога да поставите следеће питање, али на овај нанчин не можете да постављате питања 
окривљеном. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи, да ли можете оштећену да повежете са 
неким ликом? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Кажите ми да ли сте њу видели у тој 
школи у Калиновику тада када сте били? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ма не, то је, знате како, ходник и петнаест-двадесет 
метара иза тамо, значи дужином ходника ту су сједили људи неки који су били те 
муслиманске, не знам већ ко. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли сте са неким од тих заробљеника уопште 
разговарали када сте ушли у ходник? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не, не. Па дао сам, не, не, нисам. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам више питања, хвала. 
 
Председник већа:  Реците ми, колико сте Ви често одлазили у Руђице? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  У Руђице? Па сад као мали не сећам се стварно, оно 
кад су ме родитељи водили тад на распуст, кад треба нешто да се помогне деди и баби. 
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Председник већа:  Јесте ли имали тамо контакта са неким становништвом? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па са својим рођацима тим који су долазили. То је 
претежно лети се дешавало када су распусти или тако нешто. 
 
Председник већа:  Јесте ли виђали некога ко није Ваш рођак у том селу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па виђао сам комшије те све зато што је лето било, 
све те комшије сам виђао. 
 
Председник већа:  Јесте ли виђали неке женске особе у том периоду када сте одлазили 
код бабе и деде? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па јесам, нормално да јесам. У мојој кући је било 
женских и даље около све, видео сам како да не. 
 
Председник већа:  Јесте ли имали контаката са неком од њих? Јесте ли причали? Јесте 
ли имали било какву комуникацију? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Јесам вероватно зато што сам ја ту живио, помагао 
деди и баби и ту долазио, чувао овце тад. Јесам, нормално да јесам. 
 
Председник већа: Због чега сте Ви отишли у Основну школу „Миладин Радојевић“ у 
Калиновику да се информишете о размени? Зашто баш ту? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па зато кад смо бјежали чули смо да се налазе у 
Основној школи у Калиновику да се налазе људи који се размењују за погинуле Србе, 
рањене, заробљене, да се ту налази база где се размењују Муслимани за Србе. 
 
Председник већа:  Од кога сте то чули? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па од војске сам чуо. То је било тад значи војска је 
врвила Калиновиком зато што су сва околна мјеста настрадала. 
 
Председник већа:  Добро. Кога сте затекли ту када сте дошли у школу? Ко је 
обезбеђивао школу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Обезбеђивала је полиција или војска, сад не могу 
сигурно да се сјетим тачно ко је. Мислим да је полиција вероватно јер сад то је рат био 
не знам какве су еполете и то имали, али мислим да је полиција можда са војском 
обезбеђивала то. 
 
Председник већа:  Колико је било припадника полиције, односно војске, како 
говорите? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па ја кад сам, ми кад смо дошли тада пред школу 
било је једно три-четири сам ја видио... 
 
Председник већа:  Испред школе? 
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Окривљени Далибор Крстовић:  Не, не. Ту су сједили они у ходнику јер ту су биле 
клупе постављене да се не може проћи, да се не може да уђе у школу. 
 
Председник већа:  Чекајте, је ли школа била откључана? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, али на ходнику школе су биле постављене 
клупе, није се могло пролазити унутра и било је ту три-четири официра, војника. 
 
Председник већа:  Где су они седели? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Молим? 
 
Председник већа:  Где су седела та три-четири војника? Где су се налазили? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Сједили су ту на клупама, значи на улазу школе. 
 
Председник већа:  Добро. Је ли био ту још неко осим та три-четири војника? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Ту не, само иза њих сам видио тамо, пошто је то 
ходник школски са улаза дуги видило се тамо да имају неке клупе да сједе људи. 
 
Председник већа:  Какве клупе? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па клупе обичне, дрвене. 
 
Председник већа:  Какве дрвене клупе? Колике су? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па ове за сједање клупе. Сад нисам ја обраћао 
пажњу искрено. 
 
Председник већа:  Школске клупе или ове дрвене обичне? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Дрвене обичне клупе јер сам ја видио да људи сједе 
на њима, да је било народа видио сам то. 
 
Председник већа:  Колико народа је било? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па не знам, што сам ја могао видети можда десетак, 
петнаест људи је ту било, али сам чуо да је било више ту људи. 
 
Председник већа:  Од кога сте чули? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па од војске, тад се све, од војске нормално. Од 
народа, од војске. 
 
Председник већа:  И са киме сте разговарали од та три припадника војске или 
полиције које сте затекли да обезбеђују школу? 
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Окривљени Далибор Крстовић:  Не знам сад, нисам, именом не знам стварно никога. 
Разговарао сам са једним, питам шта се дешава са разменом, шта се дешава са 
Руђицама. 
 
Председник већа:  И колико сте се ту задржали? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па можда искрено десет-петнаест, не знам сад 
временски, нисам, десет до петнаест минута. 
 
Председник већа:  Шта сте радили ту петнаест минута? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па зато што смо ту кад смо дошли, овај дечко, 
војник који је био ту, није знао да нам објасни и дошао је после тога можда за неких 
пет-шест минута, сад не знам временски тачно, дошао је још један човек, да ли је 
официр био или нешто, који нам је објаснио да не зна шта се дешава зато што, са 
Руђицама шта се дешава уопште колико има погинулих, размењних и шта се већ 
дешава. То је можда тако кажем отприлике трајало десетак минута. Не знам сад тачно. 
 
Председник већа:  И где сте се Ви налазили све време тих десет до петнаест минута? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Испред. 
 
Председник већа:  Стајали? Седели? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да, да, ту испред ње. 
 
Председник већа:  Јесте ли видели неког познатог  у том ходнику који седи у школи? 
Неког познатог Вама? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не, не.  
 
Председник већа:  Ког пола су била лица која су била у ходнику? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па било је ту видио сам и мушкараца, да ли је било 
дјеце, сад не могу сигурно да кажем да тврдим. Било је жена, ту сам познао зато што 
Муслиманке су тад у нашим местима носиле димије, то сам видио и видио сам људи 
мушкараца. 
 
Председник већа:  Јесте ли препознали неку од жена? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Председник већа:  Јесте ли разговарали са неким од тих људи? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Председник већа:  Јесте ли имали сексуалне односе током '92. године са неком 
женском особом? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
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Председник већа:  Јесте ли имали сексуалне односе у овој школи некада? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Председник већа:  Јесте ли Ви одлазили још некада у ову школу? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Не. 
 
Председник већа:  Где сте отишли након школе? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Молим? 
 
Председник већа:  Где сте отишли након школе? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Након школе смо отишли, мислим за Горњи логор 
јер ту је било сва војска смештена који су преживели и одатле су нас пребацили сутра 
ујутру за Добро поље, да се брани Добро поље и превој Рогој. 
 
Председник већа:  Има ли још неко неко питање за окривљеног? Имате ли Ви још 
нешто да кажете у своју одбрану? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Па имам да кажем не сматрам се кривим уопште. Ја 
сам у ту школу дошао испред ње. Значи, зато што ми је родбина била у питању. 
Погинуо ми је стриц. После сам сазнао да ми је стриц заклан, бачен на шталу запаљен. 
Други стриц рањен. Након извесног времена и отац ми гине заклан, значи стравичном 
смрћу. Не осећам, немам, мислим немам шта да кажем. Ја сам био читав рат доле и не 
кријем то, не бјежим од тога. Читав рат сам био доле и чак сам имо и проблема великих 
у рату сам био на малтене најопаснијим местима. А ово, ја сам до 2013. ишао јер имам 
болесну мајку доле која живи и дан данас у Трнову, до 2012. сам ишао у Трнову, 2013. 
не знам тачно, док ми нису пријатељи рекли да се клоним Федерације, како ми то доле 
зовемо, Федерације и онда отад нисам никад ише ишао доле. 
 
Председник већа:  Је ли то све? 
 
Окривљени Далибор Крстовић:  Да. 
 
Председник већа:  
 
То је све што имам да изјавим. 
 
Питања нема. 
 
Можете се вратити на своје место. 
 
Сада можемо, пошто сведоци нису приступили на данашњи главни претрес, можемо у 
писану документацију да извршимо увид која се налази у списима предмета, а коју је 
предложио тужилац, са чим сте били сагласни.  
 
Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се у доказном поступку изврши увид у писмене доказе у списима предмета. 
 
Ми ћемо приказати све ове доказе. Уколико неко има нешто да примети на неки од 
приказаних доказа нека се јави за реч. 
 
Врши се увид у: 
 
Извод из матичне књиге умрлих  Општине Центар Сарајево, Кантона Сарајево од  
17.02.2017. године број 08/2-13-14725/17; 
 
Налаз и мишљење судског вештака неуропсихијатра Омера Ћемаловића Т2001 о 
КТРЗ 0002825 10 од 08.08.2016. године; 
 
Допуна налаза и мишљења судског вештака Омера Ћемаловића број Т20 0 КТРЗ 
0002825 10 од 28.08.2016. године; 
 
Фотодокументацију која се налази у прилогу записника о саслушању сведока под 
псеудонимом „Б1“ Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 0000145 07 
од 11.05.2011. године под бројем 2; 
 
Одлуку Председништва Српске Републике Босне и Херцеговине број 03-11/92 од 
15.04.1992. године; 
 
Податке о логорима и местима заробљавања у Босни и Херцеговини сачињене од 
стране Савеза логораша Босне и Херцеговине; 
 
Одлуку Министарства одбране Српске Републике Босне и Херцеговине број 1/92 
од 16.04.1992. године; 
 
Одлуку о формирању Војске Српске Републике Босне и Херцеговине број 93-
234/92 од 12.05.1992. године; 
 
"Службени гласник српског народа у Босни и Херцеговини" број 6/92, страна 219 
и 236; 
 
Одлуку о општој јавној мобилизацији снага и средстава у Републици  број 04-
058/92 од 20.05.1992. године; 
 
Одлуку о формирању, организацији, формацији и руковођењу и командовању 
војском Српске Републике Босне и Херцеговине број 01-58/92 од 15.06.1992. 
године; 
 
Наредбу команданта Генералштаба Војске Српске Републике Босне и 
Херцеговине Стр.Пов.број 30/18-17  од 16.06.1992. године; 
 
Наредбу МУП-а Српске Републике Босне и Херцеговине Стр.Пов.број 01-1/92 од 
15.05.1992. године; 
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Наредбу председника Владе Српске Републике Босне и Херцеговине број 03-36/92 
од 21.05.1992. године; 
 
Наредбу команданта ТГ Калиновик од 11.06.1992. године; 
 
Допис команданта ТГ Калиновик од 17.06.1992. године, упућен команданту Првог 
батаљона Трново; 
 
Допис председника Ратног штаба Скупштине општине Калиновик ЕРН број 
00949160; 
 
Допис Председништва Српске Републике Босне и Херцеговине ЕРН број 
04255996; 
 
Закон о подручјима српских општина у Босни и Херцеговини од ЕРН број 
СА023247 до ЕРН број СА023270; 
 
Допис Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-192  од 03.06.1992. године 
сачињен у 12:30 часова; 
 
Наређење Команде ТГ Калиновик – Рогој од 13.06.1992. године сачињено у 17:00 
часова; 
 
Извештај о борбеним дејствима на територији општине Трново број 124/92 од 
26.06.1992. године; 
 
Наредбу Главног штаба Војске Српске Републике Босне и Херцеговине 
Стр.Пов.број 02/5-61 од 14.07.1992. године; 
 
Допис Главног штаба Војске Српске Републике Босне и Херцеговине 
Стр.Пов.број 02/5-83; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-357 од 
30.07.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-364 од 
31.07.1992. године; 
 
Допис Команде СРК Стр.Пов.број 10/74-217 од 31.07.1992. године; 
 
Допис Команде СРК Стр.Пов.број 10/74-216 од 31.07.1992. године; 
 
Допис Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-367 од 01.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-366 од 
01.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-369 од 
02.08.1992. године; 
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Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-370 од 
02.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-371 од 
03.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-372 од 
03.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-375 од 
04.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-376 од 
05.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-383 од 
07.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-384 од 
08.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-385 од 
08.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-385 од 
09.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-386 од 
09.08.1992. године;  
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-386 од 
10.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-387 од 
10.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-390 од 
11.08.1992. године; 
 
Борбени извештај Команде Херцеговачког корпуса Стр.Пов.број 147-395 од 
14.08.1992. године; 
 
Извештај Команде ТГ Калиновик Стр.Пов.број 13/15 од 14.08.1992. године; 
 
Извештај  Команде ТГ Калиновик Стр.Пов.број 13/23 од 21.08.1992. године; 
 
Извештај  Команде ТГ Калиновик Стр.Пов.број 13/25 од 22.08.1992. године; 
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Ванредни борбени извештај Команде ТГ Калиновик Стр.Пов.број 13/30 од 
28.08.1992. године; 
 
Наредбу Команданта Тактичке групе -1, број 02/349-51 од 24.08.1992. године; 
 
Допис Команде СОС Калиновик – Трново од 26.08.1992. године и од 25.08.1992. 
године, са прилозима;   
 
Допис Команде оперативне групе Калиновик од 06.07.1992. године у 13:00 часова, 
упућен Главној команди муслиманских снага Коњица и Бјелимића; 
 
Списак заробљених лица из Трнова, Калиновика, Гацка, Фоче, Невесиња, 
Требиња, Билеће и других места у Босни и Херцеговини која су  размењена са 
Калиновиком и КПЗ Фоча, сачињен од стране Оружаних снага Републике Босне и 
Херцеговине -Трново, број17-11-314/92 од 12.11.1992. године; 
 
Списак размењених заробљених лица из Калиновика, Гацка, Фоче и других места 
у Босни и Херцеговини који су размењени са Калиновиком, сачињен од стране 
Комисије за размену заробљених лица Трново – Калиновик број 17-11-193/92 од 
20.10.1992. године; 
 
Списак заробљених лица Трново, Калиновика, Гацка, сачињен од стране 
Оружаних снага Републике Босне и Херцеговине - Трново број 17-11-346/92 од 
21.11.1992. године; 
 
Списак размењених жена и деце за мртве „шешељевце“  на Јакомишљу (означен у 
списима предмета на страни број 590/139); 
 
Списак зараобљених лица која су пуштена у размену из затвора Калиновик, 
сачињен од стране СЈБ Трново  15.09.1992. године; 
 
Допис Обавештајно-сигурносне агенције  Босне и Херцеговине р.04/7-4304/12 од 
10.04.2012. године; 
 
Списак идентификованих логораша концентрационог логора СЈБ Калиновик, 
Основна школа у Калиновику, „Барутни магацин“ у Калиновику, (означен у 
списима предмета на странама број 607/142 до стране број 612/142);   
 
Шему организационе структуре војне и цивилне власти Српске Општине 
Калиновик (означену) у списима предмета на странама број 613/143 до 614/143;  
 
"Службени лист Републике Босне и Херцеговине" број 4/92, стране 153, 154 и 155; 
 
"Службени лист Републике Босне и Херцеговине" број 7/92, страна 234; 
 
"Службени лист Републике Босне и Херцеговине" број 50/92, страна 1; 
 
Наредбу Команде ОГ Калиновик  Стр.Пов.број 13/20 од 20.08.1992. године;  
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Допис Владе Републике Срспке, Министарства рада и борачко инвалидске 
заштите, Одељења за војне евиденције учесника одбрамбено-отаџбинског рата 
број 16-03/3.2-1-835-111/16 од 11.02.2016. године са прилозима; 
 
Допис Општине Калиновик број 04-56-7/16 од 25.01.2016. године са прилогом; 
 
Допис МУП-а, Центра јавне безбедности Источно Сарајево Републике Српске 
број 16-04/1-206-1-41/16 од 28.12.2016. године, са прилогом; 
 
Списак радника Министарства унутрашњих послова Сарајево, Српске Републике 
Босне и Херцеговине (означен у списима предмета на страни број 639/151);  
 
Списак радника  Министарства за унутрашње послове Сарајево, СЈБ Трново, 
Српске Републике Босне и Херцеговине (означен у списима предмета на страни 
број 640/152);  
 
Податке тренутног социјалног статуса рањеног припадника бригаде полиције за 
АДТ, на име Далибор Крстовић, означене у списима предмета на страни број  
643/154; 
 
Индивидуални лист за рањена лица на име Далибор Крстовић (означен у списима 
предмета на страни број 644/155); 
 
Распоред службе за дан 27.05.1992. године (означен у списима предмета на страни 
број 647/156); 
 
Распоред службе за дан 30.05.1992. године (означен у списима предмета на страни 
број 649/157); 
 
Допис МУП-а Српске Републике Босне и Херцеговине, Српске станице милиције 
Трново, број Сл/92 од 30.04.1992. године (означен у списима предмета на страни 
број 655/159 до стране број 659/158); 
 
Списак радника Станице милиције Трново, којима је исплаћен лични доходак за 
април, сачињен од стране Станице милиције Трново од  20.05.1992. године; 
 
Извод из ЦИПС базе података за лице Далибор Крстовић од 13.06.2011. године; 
 
Допис Службе за општу управу Општине Центар Сарајево број 08-13/5-3938/17 од 
07.04.2017. године; 
 
Допис Тужилаштва за ратне злочине Републике Србије МП - 15/17 од 18.05.2017. 
године; 
 
Извод из казнене евиденције за Далибора Крстовића МУП-а РС, Дирекције 
полиције, ПУ за град Београд Управе за аналитику од 08.05.2017. године; 
 
Списак накнаде резервним војним старешинама за време проведено у војној 
пошти 4120 Калиновик, означен у списима предмета на страни број 641/159; 
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Је л` има неко нешто да примети на ове изведене доказе од присутних лица? Адвокат 
Милан Вујин, изволите.  
 
Адвокат Милан Вујин: Ја примећујем да су сви ови писани докази, бар ми се чини, 
везани за само једну неспорну чињеницу коју одбрана чини неспорном да је у време 
релевантно за оптужење постојао немеђународни сукоб на територији општине 
Калиновик и ја сматрам да нису релевантни за доношење одлуке у овом предмету 
онако како је Тужилаштво поставило своју оптужницу, поготово они писани докази 
који се односе на дане после термина односно времена којом је обухваћена оптужница 
односно август месец 1992. године. То је то.  
 
Председник већа: Имајући у виду да сведоци нису уредно позвани за сутрашњи 
главни претрес, то се сутрашњи главни претрес неће држати.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.  
  
Следећи главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за 23. и 24. март 2020. године у 09  и 30, 
судница број 2, што је присутнима саопштено па их не позивати.  
 
Само нешто, тужиоче, реците имате  ли Ви неке податке о здравственом стању ових 
сведока заштићених које смо позвали на данашњи и сутрашњи главни претрес? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам судија никакве податке. Оптужница је 
подигнута 2017. године у Босни и Херцеговини, они су последње своје исказе, један 
део њих тада и  давали, дали су сагласност да може да се суди у Србији. Али ја не знам 
у каквом су здравственом стању.  
 
Председник већа: Да ли имате податке о њиховом здравственом стању пре сведочења 
уколико немате ове након сведочења? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам податке званично, претпостављам да су... 
 
Председник већа: Да ли можете да их прибавите? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не знам судија, могу да погледам са тужиоцем у 
Босни, евентуално.  
 
Председник већа: Мислим, Ви сте предложили да се врши увид у њихове исказе. Да 
би се вршио увид у њихове исказе, да би се о томе било каква одлука донела морате да 
имате писмену документацију због које то предлажете.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, Ви сте донели одлуку да се они испитају.  
 
Председник већа: Да, и они се нису одазвали позиву.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, добро.  
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Председник већа: И немамо доказ шта их је спречило да се одазову.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја Вам кажем, ја једино што могу то је да се 
обратим тужиоцу у Босни.  
 
Председник већа: Па то Вас питам.   
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Могу, ја могу наравно да се обратим и да видим 
да ли може да ми прибави, уколико су ти сви сведоци у Босни.  
 
Председник већа: Ви сте их предложили.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: За оштећену знам да није, а остали требало би да 
јесу.  
 
Адвокат Милан Вујин: Па имамо дописе да су обавештени и да су рекли да неће да 
путују због даљине и због не знам болести, здравственог стања.  
 
Председник већа: И здравственог стања, без идентификације о којим се лицима ради.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Али не знам о којим, е то сам хтела да кажем, не 
знам о којим лицима се ради да бих ја за та лица тражила, значи... 
 
Председник већа: Лица која су позвана на данашњи и сутрашњи главни претрес.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Али за неке сте рекли да би се одазвали.  
 
Председник већа: Да, с тим што Служба за помоћ и подршку није обавештена о 
њиховом идентитету односно псеудониму лица која би се одазвала, разумете.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја разумем, али не знам за која лица да тражим 
евентуални лекарски извештај.  
 
Председник већа: Ви сте предложили да буду извршени увиди у исказе заштићених 
сведока.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добро.  
 
Председник већа: Имамо податак да они, свих седморо, због здравственог стања, 
удаљености нису спремни да дођу пред наш суд. Ја Вас питам да ли Ви имате неке 
доказе на те околности имајући у виду да сте Ви предложили ове сведоке који се нису 
одазвали на данашњи и сутрашњи главни претрес? Зато Вас питам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јасно, па добро, ја могу да питам за сво седморо 
заштићених сведока босанског тужиоца да ли може да ми помогне у том правцу. Не 
могу ништа да децидно кажем.   
 
Председник већа: Добро, на Вама је.  
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На главни претрес дана 23.03.2020. године позвати сведоке под псеудонимом Б-1, Б-
2, Б-3, Хаснију Ахатовић, Зија Хаџића и Фадилу Хатић. Хатић. 
 
На главни претрес 24.03.2020. године позвати сведоке под псеудонимом Б-4, Б-5, Б-
6,  Б-7, Мемну Јашаревић, Селима Хамзића и Тахира Пањату.  
 
Довршено у 11 и 05.  
 
ЗАПИСНИЧАР                                                               ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


