IZVJEŠTAJ S PRAĆENJA RASPRAVE U KAZNENOM POSTUPKU PROTIV OPT. M.
MARIĆA I DR.
29. studenog, 2017. godine – nastavak dokaznog postupak
Suđenje prati i izvještava: Antonela Franković, Inicijativa mladih za ljudska prava (Zagreb).
Predsjednik vijeća konstatirao je da su se pozivu za svjedočenje odazvali svi pozvani svjedoci.
Svjedok Edin Valjić
Svjedok ostaje kod prijašnjih iskaza danih u različitim fazama kaznenog postupka.
Naveo je kako je negdje pred kraj rujna, sa dvanaestoricom drugih Bošnjaka, među kojima su bili
Neđad Obradović, Sehad, Halid..., odveden u logor Koštane bolnice u Stocu. Tamo su bili zatočeni 5-6
dana. Tijekom zatočenje trpjeli su sustavno malteretiranje.
"Pripadnici snaga HVO-a tukli su nas više puta dnevno. Ibro Radić i Sudo Obradović od zadobivenih
ozljeda smrtno su stradali. Suda je usmrtio Dragan Krešić kundakom u glavu. To mi je ispričao Neđad
Obradović Ibro Radić preminuo je nekoliko dana nakon što je iz Stoca prebačen u Gabelu. Po dolasku
u logor Gabela, mi zatočenici već smo bili u lošem fizičkom stanju od primljenih batina. Marinko
Marić sve ih je pretukao dok nisu popadali na pod, prvu ili drugu večer po dolasku u Gabelu. Marić je
na mene dok sam ležao na podu, bacio vojnički krevet koji me je udario u glavu. Ožiljak od toga još
uvijek imam. Poslije 4-5 dana prebačen sam u hangar pod zapovjedništvom Boka Previšića. Čuo sam
da mu je Andrun Nikola bio pomoćnik. I tamo sam viđao Marića. Uvjeti su u logorima bili nesnosni,
fiziološke potrebe obavljali smo u kanti, smještenoj iza vrata. Navodim da je Zelo Arif preživio.
Marinko Marić tada je imao crnu kosu, viđao sam ga u Stocu prije, ali nisam znao kako se zove. U
logoru su mi rekli tko je on. Sada ge ne bih mogao prepoznati", ispričao je svjedok.
Potom je predsjednik vijeća uputio svjedoka da se okrene prema Marinku Mariću navodeći mu što
teba reći optuženom u lice. Svjedok se okrenuo i ponovio: "Istina je da je opt. Marić kriv za sve".
Obrana I. opt. zanimala se o osvjetljenju u Gabeli, odnosno da li su zatočenici mogli paliti žarulje.
Obrana je prigovorila iskazu svjedoka.
Svjedok Mirsad Brzina
Svjedok u potpunosti ostaje kod iskaza danog 16. prosinca 21014.
Sažetak iskaza danog 16.12.2014. koji je pročitan na raspravi:
Svjedok je živio u Stocu u vrijeme kada je uhićen. Bio je pripadnik Armije BiH, ali nije bio uključen u
borbene operacije. Sjeća se da je uhićen i odveden najprije u Gabelu. U logor Silos, gdje su inače bili
zatočeni ugledni bošnjački predstavnici, prebačen je tijekom srpnja ili kolovoza. U dva su ih navrata
pripadnici HVO-a prebacivali iz Gabele u Silos kako bi izbjegli da ih predstavnici Crvenog križa
evidentiraju. Pamti Marinka Marića. Sjeća se i Rodina. Do potpisivanja Washingtonskog sporazuma
svi su bili u logorima, a on je pušten 1994. godine.
"Sa mnom su u Silosu bili Miki i Alaudin. Mene su izdvojili i dok sam bos stajao uz zid naređeno mi je
da se bacim na pod. Više puta sam to morao ponavljati. Marinko Marić po dolasku u Silos naredio
nam je da skinemo satove. On je visok oko 180 cm, ne znam zašto sam naveo da je nižeg rasta. To mi
onda nije bilo bitno", rekao je svjedok odgovarajući na pitanja optužbe i obrane.
Prvooptuženi Marinko Marić prigovorio je djelomično iskazu svjeodoka.
Svjedok Bajro Pizović

Svjedok je u potpunosti ostao kod prijašnjeg iskaza.
U Gabeli je zatočen 6 lipnja, u podrumu sa uglednim predstavnicima muslimanske zajednice. Podrum
je imao tek dva mala prozora. Logoraši su izgladnjivani i primoravani da nuždu obavljaju u kanti
unutar prostorije. Zatočenici nikada nisu popisani od strane Crvenog križa, te su zbog toga bili
skrivani u Silosu.
"Marinko Marić u Silosu ih je postrojavao uza zid, ispitivao ih i udarao. Veledara je toliko izudarao
da je izgubio svijest, a Huso Marić od njegovog se udarca zacrnio. Uzeo im je sve dragocjenosti.
Marinko Marić i njegovi kolege djelovali su više kao neka zločinačka banda koja je radila sve što
hoće, nego kao redovne oružane snage. Jednom prilikom Boko Previšić natjerao nas je da odjenemo
zimske policijske odore i stojimo u njima na ljetnim temperaturama. Previšić Boško bio je glavni u
logoru, a Andrun Nikola bio je zadužen za hangare. Marinko Marić rekao je Husi da neće živ izaći iz
logora. Kad je Medinu Kaplanu prijetio pištoljem, dr. Nazir Veledar onesvijestio se od straha. Marić
je u Silosu udario Kemala Balavca i Husu Marića", iskazao je svjedok.
Svjedok Neđad Obradović
Svjedok ostaje kod ranije danog iskaza.
Uhićen je 25. rujna 1993. i odveden u Koštanu bolnicu u Stocu. Tamo je maltretiran, a potom je
prebačen u Gabelu. Svjedok i drugi oštećenici su pri tom mislili da ih vode na strijeljanje. U tom
periodu su ih toliko tukli da su nekim logorašima morali pomagati jer nisu bili u stanju sami hodati.
Po dolasku u Gabelu tjeralo ih se da pjevaju ustaške pjesme. Marinko Marić bio je u vojnoj odori.
Tuako ih je i maltretirao. Ibro Razić je nakon dva tri dana preminuo. Jednom prilikom Marinko Marić
je zatočenicima naredio da legnu na pod. Obzirom da je svjedok prvi legao, njemu je rekao da se ipak
digne. Kada su svi drugi legli, prvooptuženi je po njima bacao stvari, a svjedoku opalio šamar.
Obrana je istaknula primjedbe na iskaz svjedoka.
Nastavak rasprave određuje se za 14. i 16. veljače 2018. godine u 9:00.
Na ročište zakazano za 14. veljače 2018. bit će pozvani svjedoci: Enver Bojčić, Mehmed Dizdar, Elma
Šabanović, Kaplan Medin. Na ročište određeno za 16. veljače 2018. neposredno će se ispitati svjedoci:
Ismet Ovčina, Alaudin Veledar, Šaćir Šuto, Alija Šuto, Edin Bajramović.

Zapažanje monitora:
Ročište je započelo nešto malo kasnije od zakazanog.
Svjedoci su došli u pratnji volontera Odjela za podršku žrtvama i svjedocima.
Prije davanja iskaza svjedoci Edin Valjić i Bajro Pizović nisu propisno upozoreni u smislu
odgovarajućih odredbi Zakona o kaznenom postupku.
Predsjednik vijeća je naloživši svjedoku obraćanje optuženiku postupio suprotno relevantnim
odredbama Zakona o kaznenom postupku. Podsjećamo, svjedok je u iskazu danom u priješnjim
fazama kaznenog postupka, izjavio kako jedva čeka dan kad će osobi odgovornoj za proživljenu
fizičku i psihičku torturu u logoru Gabela, a koju je prepoznao u optuženiku Marinku Mariću, moći
pogledati u oči i suočiti s počinjenim zločinima. Imajući u vidu ovaj dio iskaza, Predsjednik vijeća
nalaže svjedoku obraćanje optuženiku, navodeći što mu svjedok treba reći. Svjedok se okreće i
ponovlja sučeve riječi: "Istina je da je opt. Marić kriv za sve".
Predsjednik vijeća na raspravi, tijekom neposrednog ispitivanja svjedoka obavlja telefonski razgovor.
Trojica od četvorice svjedoka upućena su u mogućnost podnošenja prijedloga za ostvarivanje
imovinskopravnoga zahtjeva tijekom kaznenoga postupka. Sudac je inzistirao da jedan od svjedoka

specificira imovinsko – pravni zahtjev te je ovaj nakon toga odustao od njegovog postavljanja u
kaznenom postupku. Predjsednik vijeća propustio je poučiti svjedoka da imovinskopravni zahtjev može
podnijeti do završetka dokaznog postupka pred prvostupanjskim sudom.
Svjedoci su upućeni u način ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza.
Pomanjkanje koncentracije predsjednika vijeća bilo je razvidno i kroz komunikaciju sa svjedokom oko
naknade putnih troškova.

