К-По 2 бр.8/2017

Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 07.05.2018. године
Председник већа: Добар дан, седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Констатује се да предесдник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По 2
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.
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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.
Добро.
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Суд је у међувремену тражио решење о проглашењу за умрла лица, за лица
Салкић Омера, Салкић Хусу и Салкић Незира замолницом према БиХ, одговор нисмо
добили још увек по том питању. Знате да смо прибавили онај „Р“ спис везано за Мују
колико се сећам јел` тако, и тражили смо и за ова лица, то нисмо добили у
међувремену. Да ли има нешто што бисте можда... у међувремену ви сте гледали чини
ми се видео запис дал` нешто тим поводом?
Адвокат Ненад Петрушић: Немам ништа ново у смислу било каквог нити
обавештења нити предлога без обзира дал` ћемо држати или не главни претрес, али у
сваком случају имајући у виду да сам предложио прибављање тог списа...
Председник већа: Јесте, предложили сте.
Адвокат Ненад Петрушић: ... и даље остајем код тог предлога.

Председник већа: Добро, добро. Чули сте, претпостављам... Укључите,
укључите и кажите.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам ништа.

Председник већа: Ајте да нам стигне и ово па да онда решавамо што би рекли
или завршавамо.

Дакле констатује се да суду није достављен извештај по замолници К.По 2 8/2017
од 22.03.2018. године, до дана одржавања данашњег главног претреса.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
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-22. јуни, 22.06.2018. године 9.30 часова судница број 4.
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Још једном, 22. јуни 2018. - 9.30 судница број 4 што се присутнима саопштава
уместо позива те позив неће добити. Нећете позив добити, видимо се тада надам се да
ћемо до тада да прибавимо и ово што нам је преостало.
Довршено у 9.35.

Председник већа-судија
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Записничар
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