К-По 2 8/2017
Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 03.09.2018. године
Председник већа:

Веће суди у неизмењеном саставу.
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Констатује се да 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.
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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 и,
-пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић.

Као што рекох добар дан, а сад још једном добар дан после ових годишњих
одмора.

П
O

Ви знате да смо прошли пут тражили замолним путем од Опћинског суда у
Живиницама као и у Тузли да нам доставе списе предмета што из Кладња што из Тузле
за Салкић Омера, Салкић Хусу, Салкић Незира, знате и зашто смо тражили. Ја могу да
поновим. Имајући у виду да смо за прошло суђење добили извештај из ког је
произилазило оно што сам тада навео да су као припадници војске страдали међутим у
међувремену ми то нисмо добили још увек. Не знам дал` сам прошли пут рекао и Ви
сами знате да у зависности од тога зависиће можда и акција тужиоца везано за дал`
квалификацију или можда и не, а видећемо шта ћемо добити, без обзира што знамо да
су у том послератном периоду, да су се многи пријављивали као да су припадници
оружаних снага а можда и нису били због разних бенефиција које су после имали или
би имали њихови наследници, али у сваком случају те списе морамо да прибавимо да
видимо шта у њима стоји везано нарочито за Хусу и Незира, тако да ћемо ми то
поновити, поново тражити, ако је неко у могућности да реагује, ево ја гледам тужиоца,
да на неки начин ми то и добијемо или неког као што сам и прошли пут рекао мало је
греота кад нам је само чини ми се то остало да не губимо више време, имали смо јако
добро пролазно време, а онда ето сад смо мало успорили.
Кажите.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Заменик тужиоца Бруно Векарић, ту је и
колега Сеад Марушић само, тужилац из Босне и Херцеговине и управо ћу замолити
њега у складу са Вашим, Вашом сугестијом да помогне, он је и до сада...
Председник већа: То је молба да вам кажем, наравно то је више молба...

Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, ....помагао, а желео бих и да се
осврнем на ово обзиром на само стање у предмету са којим сте јасно упознати дакле да
сами оштећени у моменту хапшења и лишавања слободе су уживали заштиту у складу
са Женевском конвенцијом са чланом 3 Женевске конвенције дакле били су
ненаоружани, нису били у униформама, дакле мислим то је Женевска конвенција коју
је Србија ратификовала потпуно јасна мислим и то је став тужилаштва у односу на оно
што сте евентуално поменули у смислу можда неких промена у оптужници, мислим
гледиште које ...
Председник већа: Ништа ја нећу да сугеришем.....
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, па не хоћу да вам кажем, тако да
искрено кажем вам посредно, дакле један човек је био оно верски радник како се то
каже хоџа, двојица потпуно, потпуно ненаоружани и без униформе, а океј ове радње
које предузимате мислим потпуно сам сагласан с тим да се утврде чињенице на начин
на који мислите да је најбољи.
Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Хвала.
Председник већа: Јесте ви браниоче...

Адвокат Ненад Петрушић: Па ја могу одговорити ал` мислим да нема потребе
после, ако је то Ваша одлука коју сте Ви донели ...
Председник већа: Не, не, ја нећу против моје... и прошлог пута сам, што би
рекли веће је размислило и наравно ...
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Адвокат Ненад Петрушић: .... овде један ако су у питању цивили......

Председник већа: Само укључите микрофон. Нисте, само још једном морате. Е

тако.

Адвокат Ненад Петрушић: Ако су у питању цивили или наоружана лица
мислим да је пред овим судом вођен један предмет, мислим да се ради о Вуковару где
је и овде чак и у оном предмету који је суђен у Хагу и то веће је утврдило по списку кад
су дошли до тих цивила наводно цивила који су вођени, 160 и нешто је њих, било
вођено као борци Републике Хрватске или већ не знам како, тако да су изгубили тај
статус цивила у том предмету и наравно третирани су као војници.
Председник већа: Добро. И на крају да завршим ствар је у томе да су то
одређене изјаве дате у тим неким поступцима где је неко изјавио да су они изгубили
живот као припадници... Сад како ћемо, шта ћемо ми ту утврђивати из ових папира које
ми добијамо од документације то је једно, овде имамо сведоке које смо испитали то сте
у праву који тврде нешто, ако ништа имамо..., теоретски можемо да имамо сукоб
између тих неких ванпарничних списа и исказа сведока. Искази сведока који су нам
рекли како су њихови и како су они изгубили живот и ови други који су у неком другом
поступку. Оставио сам наравно простора за оно што је врло могуће али сад то не знам
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да је због тих, тог неког послератног статуса да је то тако речено и неких бенефиција то
не знамо, из којих произлази да су изгубили живот као припадници..., то мало није
исто, без обзира што се слажем на Вашу констатацију са почетка. Добро. Да не дужим
даље јер ћемо доћи до понављања онога што смо већ рекли прошли пут, дакле ми ћемо
ово тражити поново, надам се да ћемо добити и надам се да ће та молба, ево гледам у
оном правцу, ја нисам сигуран ни да видим, па ако тужилаштво успе то да помогне да
се то прибави да ми ово завршавамо.
Суд доноси
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Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
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-22.10.2018.године у 9,30 судница број 4,

Што се присутнима саопштава уместо позива те позив нећете добијати.
Судница 4, 22.10. дакле 2018. у 9,30.
Довршено у 9 и 36.

Председник већа-судија
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Записничар
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