Транскрипт аудио записа са
главног претреса одржаног дана 22.10.2018. године

К-По 2 бр.8/2017

Председник већа: 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.
Веће суди у неизмењеном саставу.
Констатује се да су на главни претрес приступили:

9

-заменик тужилаштва за ратне злочине Бруно Векарић, пуномоћник оштећених
адвокат Марина Кљаjић, оптужени Далибор Максимовић, бранилац окривљеног
адвокат Ненад Петрушић.
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На главни претрес нису приступили сведоци Салкић Наза и Салкић Хатиџа, које
нису уредно позване, од стране суда БиХ суд је обавештен да су непознате на адреси.
Мада ја имам неких неформалних сазнања, па поделите с нама та сазнања.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ево неформална сазнања су у међувремену
постала и формална ал` ћу вам ја ако допустите то доставити накнадно, обзиром да
нисмо ни протоколисали то, а захваљујући протоколу о сарадњи са босанским
тужилаштвом ми смо добили информацију, односно већ изводе из матичне књиге
умрлих за ове две особе које сте ви звали и добили смо од наших колега омот списа за
један суд из Живиница...
Председник већа: За један суд.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте и то ћемо вам исто накнадно
доставити, а за овај други наводно је у селидби по информацијама које има колега Сеид
Марушић, суд је у селидби па ће..., вероватно из тог разлога још није доставио нашем
суду информацију.

Председник већа: Добро. Ако ја могу да резимирам дакле што се тиче сведока
ми смо обавештени да су непознате, Ви имате већ изводе да су умрле то ћете нам
доставити,а што се тиче ових списа за Салкић Омера само да резимирам је стигао спис,
њега имамо у предмету, не знам дал` сте извршили увид...

Адвокат Ненад Петрушић: Ја сам пре неколико дана, нисам извршио увид, али
пре неколико дана мислим да је била среда или четвртак сам...
Председник већа: Само се укључите.

Адвокат Ненад Петрушић: Пре неколико дана мислим да је била среда,
четвртак, могуће чак и петак сам се интересовао у писарници за стање у спису...

Председник већа: То је раније још стигло, дакле не сад среда, четвртак, само не
знам тачно кад...
Адвокат Ненад Петрушић: Нисам извршио да будем...

Председник већа: За Салкић Омера ја сам прегледао, имам, евидентирао сам
што би рекли чист је дакле што се тиче тога да је цивил, нема оне назнаке као за ону
двојицу... Не знам кад нам је стигао тај само погледај...
Адвокат Ненад Петрушић: А да, ако говорите о том, о решењу судија ја се
извињавам...
Председник већа: Не само решење, ја говорим о спису да је стигао.
Адвокат Ненад Петрушић: Спис нисам извршио увид, али решења имам.
Председник већа: Имате спис, имате решење...
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Адвокат Ненад Петрушић: Решења о проглашењу несталих лица...

Председник већа: Сад имамо спис, односно од септембра још да знате.
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Адвокат Ненад Петрушић: Нисам, нисам, нисам...

Председник већа: Е онда добро што сам то напоменуо, дакле немамо за Незира
и за Хусу, имамо решења ал` немамо списе, ево сад смо управо чули од заменика
тужиоца да за једног ћемо имати спис, претпостављам фотокопија оверена фотокопија
јел` тако.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Јесте.

Председник већа: А за други спис још нисмо, нису ни послали јер су у селидби
колико сам ја сад схватио малопре.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Таква је информација.
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Председник већа: Јесте. Дакле то су информације за присутне у судници.
Имајући у виду наведено, суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е

Да се главни претрес не одржи, наредни се заказује за:
-03.12.2018. у 9,30 судница 4.

03.12., 03. децембар 2018. у 9,30 судница број 4, што се присутнима саопштава
уместо позива те позив нећете добити.
Дакле Ви ћете нам ово доставити уз поднесак, доставићете нам овај спис и остаје
нам да чекамо још тај један спис и то би онда било то. Јел` тако, ако могу да резимирам.
То је то онда.
Довршено у 09 и 36.

Записничар

Председник већа-судија

