К-По2 8/2017
Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 14.01.2019. године

Председник већа: Добар дан.

Веће суди у неизмењеном сасатаву.
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Констатује се да предесдник већа отвара заседање у кривичном предмету К-По2
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.

Констатује се да су на главни претрес приступили:

70

-заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић,
-оптужени Далибор Максимовић,

-бранилац окривљеног адвокат Ненад Петрушић,

-пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић.

Још увек нисмо добили извештај који је тражен замолним путем, ја нешто
неформално знам па ајте да чујемо и сада формално.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ево само да, Бруно Векарић, заменик
тужиоца за ратне злочине, само да вас обавестим да имам информацију да је тузлански
суд послао некакав одговор, дакле мислим да не знам каква је садржина тачно, али да је
послао одговор, и да сада то иде преко међународне правне помоћи регуларно, а ја сам
добио информацију од Тужилаштва БиХ да је то кренуло ка нама, тако да можете
очекивaти у неком наредном периоду да ће то стићи.
Председник већа: Добро.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ето, хвала.

Председник већа:
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
-25. фебруар 2019. године у 09,30 часова, судница број 4.
Што се присутнима саопштава уместо позива, па их не позивати.

Нећу вам рећи шта бисмо тада радили, до сада сам сваки пут измалерисао,
очекујући да ће све то нешто стићи и причу о завршним речима, па нећу ни сада, сада
нећу причати о томе, па се надам да ће то бити како треба тада.

Довршено у 09,35.

Председник већа-судија
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Записничар
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