К-По 2 8/2017
Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 22.06.2018. године
Председник већа: Добар дан, седите.

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Председник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По 2 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.

Констатује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић, оптужени Далибор
Максимовић, бранилац окривљеног адвокат Ненад Петрушић, пуномоћник оштећених
адвокат Марина Кљаић.

Ви знате шта смо тражили прошли пут а то је, писана је замолница
Министарству правде Босне и Херцеговине надлежном државном органу да нам
доставе оверене фотокопије решења о проглашењу за умрле за лица Салкић Омера,
Салкић Хусу и Салкић Незира, нисмо добили одговор, никакав одговор нити
обавештење, да ли они то још увек траже па ће нам доставити или шта се дешава не
знам, али то је нешто што морамо прибавити да бисмо привели ово крају, дакле Салкић
Омер, Салкић Хусо, Салкић Незир. За Мују смо добили цео онај Р спис чини ми се да је
био, а за њих тројицу немамо.
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Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

да се главни претрес не одржи.

Наредни се заказује за 03. септембар 2018. у 9,30 судница број 2, што се
присутнима саопштава уместо позива те позив нећете добити.
Сад ми ћемо ићи и званично можда ће нам, ево ја гледам у тужиоца можда може
помоћи, можда и бранилац нађе неки број као што сте нам помогли за Мују да би смо...
па ако успете...
Адвокат Ненад Петрушић: Али тај спис би требао да се налази код како се зове
Агенције за нестале чији је директор био Амор Машовић...
Председник већа: Да.
Адвокат Ненад Петрушић: И то решење сигурно мора бити...

Председник већа: Мислите тако, да.
Адвокат Ненад Петрушић: Као и у неким другим предметима, не овде пред
овим судом али су они достављали...
Председник већа: Ајте пробаћемо. Изволите.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Па ми смо у контакту са нашим колегама
из Босне, Тужилаштво је наравно по протоколу о сарадњи такође њих молило за помоћ
тако да ће и они покушати да на неки начин, пошто сте се ви обратили надлежном
државном органу, они нису активно легитимисани али би можда могли да виде о чему
се ради и чини ми се да имамо информације за два суда која су надлежна прво за
проглашења лица умрлих да немају те податке али ћу вам то доставити благовремено
када будем и сам дошао у посед истих.
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Председник већа: Да вам кажем, на који начин бисте ви дошли до докумената
који нама требају за поступак ал` да су документа валидна мене то..., како бих рекао ја
нећу да се мешам, каналима којима бисте ви то добили ко је легитиман или не, мене
занима да добијем те податке.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Тако је, желим само да упознам суд.

Председник већа: И онда... да, да, у реду, тако да слободно се укључите и на тај
начин јел` шта ми је мало жао, ми смо некако тај цео поступак прилично овај, ту негде
од прошле године март - април чини ми се да је кренуло и онда сада због неких пар
докумената да некако храмљемо што би рекли. У сваком случају ајте видећемо шта
ћемо радити до 03. септембра видимо се тада, 03. септембар у 9,30 судница 2.
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Довршено у 9.37.

Записничар

Председник већа-судија

