
ZLOČIN U LOGORIMA GABELA, SILOS I DRETELJ 

IZVJEŠTAJ S PRAĆENJA SUĐENJA 

14. veljače 2018. godine – nastavak dokaznog postupak

U nastavku dokaznog postupka svjedočilo je dvoje svjedoka. Medin Kaplan je kao civil bio zatočen u
Gabeli  i  Dretelju.  Svjedočila  je  i  Elma  Šabanović,  kćer  Envera  Šabanovića,  za  čiju  smrt  se  po
navodima optužnice terete Marić i Rodin. Ova svjedokinja nema neposrednih saznanja o ubojstvu oca
čiji su posmrtni ostaci, za potrebe kaznenog postupka, dva puta ekshumirani.  Svjedok Bojčić zbog
ozbiljnih zdravstvenih problema nije pristupio raspravi. Pročitan je njegov iskaz dan provosudnim
organima Bosne i Hercegovine, u srpnju 2014. 

Svjedok Medin Kaplan 

Svjedok je tijekom 1993. bio pripadnik HVO-a. Rodom je iz Stoca. Boreći se protiv srpskih snaga,
ranjen je u siječnju 1993. U srpnju iste godine, pred kućnim pragom, zarobio ga je pripadnik HVO-a
kojeg je osobno poznavao. U podrumu kuće, skupa s drugim zatočenicima, zadržan je slijedeća dva
dana. Odatle je transferiran u logor Dretelj i u metalnom kontejneru, s gotovo 500 drugih zatočenika,
bio je u izložen nehumanom postupanju. Zatočenicima su uskraćivane osnovne ljudske potrepštine kao
što su odgovarajuća ishrana, voda i zdravstvena njega.  

Prije zatočeništva opt. Marića nije osobno poznavao, ali su mu zatočnici govorili o o njemu. 

"Vidio  sam ga  u  rujnu  1993.  kad  je  došao  u  logor. Zatočenicima  je  prislanjao  pištolj  uz  glavu
ispitujući ih za njihova imena. Nekima je govorio da moraju ostati, a drugima da moraju ići van. I
meni je prislonio pištolj uz glavu I upitao za ime. Rekao sam mu svoje ime, a on  mi je uzvratio da
moram ostati. Zatočenici su bili u strahu. Nisu znali što to u stvari znači. Kasnije sam saznao da su svi
oni kojima je Marić rekao da moraju ići van, transferirani u drugi logor, u Heliodrom. Tamo su na
prvoj liniji bojišnice služili kao živi štit. Pretrpio sam veliku traumu, a imam zdravstvenih problema i s
ušima.  Koncem rujna  prebačen sam u logor  Gabela.  Prepoznajem Marića u sudnici, objasnio  je
svjedok. 

Svjedočki iskaz Envera Bojčića

Bojčić je zarobljen 1993. te potom zatočen u Gabeli s drugim zatočenicim, uglavnom Bošnjacima.
Zatočenici su imali brojne ozljede glave i lica dok su uvjeti života u logoru bili neadekvatni, ponekad
danima nisu dobivali hranu. Opt. Rodina površno je poznavao. 

"Vidio sam kako Marić udara nogom Husu Marića govoreći mu da ustane. Kada mu je Huso objasnio
da ne može ustari jer je pretučen, Marić mu je ugurao pištolju u usta upozoravajući ga da mora reći
kako je pao niz stube", rekao je svjedok u iskazu koji je pročitan. 

Nastavak rasprave određen je za 12. travnja 2018. godine u 9:00.

Zapažanje monitora:

Svjedoci su propisno upozoreni na prava koja kao žrtve – oštećenici mogu ostvaritit tijekom kaznenog
postupka. Posebice su upućeni u mogućnost ostvarivanje imovinsko-pravng zahtjeva koji su tijekom
rasprave i postavili. 


