К-По2 8/2017
Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 03.12.2018. године
Председник већа: Председник већа отвара заседање у кривичном предмету КПо2 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.
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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 Кљајић.

Добро, ми списе ове не добисмо још увек. Да ли имате неку информацију
тужиоче, нешто?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Поштовани суде, заменик тужиоца за
ратне злочине Бруно Векарић, да имамо информацију да је овај, да та документација
још увек није пронађена у тузланском суду, формирали су радну групу која ће да..., и
такав допис су проследили, тако да ћемо вам то доставити, међутим у међувремену ће
колеге из тужилаштва помоћи колегама из суда да то пронађу, и ја верујем да до
следећег претреса да ће то бити код Вас на столу.
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Председник већа: Добро. Две ствари нама што би рекли значе да ми ово
завршавамо напокон, једна од њих је да добијемо тражене списе, а друга је евентуално
информација да нису у могућности да их пронађу. Не можемо и не можемо, наравно
постоји увек и она варијанта, она обнова списа и тако даље, али то је сада већ једна
много дужа процедура и то је нешто што мења ситуацију, дакле или ћемо добити списе
или обавештење да не могу да нађу списе. Оно само што нисмо нашли нам не игра, јер
то значи да можемо очекивати да у неком краћем року нађу, па ћемо ми у том смислу и
формулисати поново замолницу да им поново пошаљемо, а све што нам стигне другим
путем, ми ћемо то прихватити и ценити, дакле или добијамо списе или да нису у
могућности да их нађу. Е те две ситуације нама завршавају посао и ја ево сада ја не
могу да причам наравно у име тужилаштва, ја претпостављам тужилаштва, а не знам у
име одбране, да ли је то таква ситуација али што се тиче већа значи дакле или имамо
или поуздано да немамо и онда можемо да завршавамо.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
14. јануар - 14.01.2019. у 09,30 судница број 3.

Што се присутнима саопштава уместо позива, те их не позивати.
Ја само могу да потсетим поново који су то Р списи, Р 461/96 и Р 413/96, то су та
два списа. Браниоче ми смо свашта нешто рекли, тужилац, Ви ако немате нешто.
Добро, добро. 09,30 14. јануар 2019. године.

Довршено у 09,33.

Председник већа-судија
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Записничар
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