MARIĆ ZORAN
DATUM I MJESTO ROĐENJA:
NACIONALNOST:
ZANIMANJE:

6.03.1957.; Busovača
Dipl. ing. šumarstva

ISKAZ/IZJAVA SE ODNOSI NA:
Razvoj događaja na području Busovače. Veljača 1993., delegacija u kojoj je
Marić odlazi Franji Tuđmanu (traže da na područje dođe general Praljak
kako bi uveo red)
SVOJSTVO U KOJEM JE SVJEDOK BIO PRISUTAN:
Predsjednik Skupštine općine Busovača, predsjednik Kriznog stožera u
Busovači, predsjednik HVO-a
VEZA GENERALA PRALJKA S DOGAĐAJIMA NA KOJE SE
ISKAZ/IZJAVA ODNOSI:
Utjecaj generala Praljka na pokušaje uvođenja reda
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SAŽETAK
Iskaz, 28 stranica

Diplomirani inženjer šumarstva. Bio je predsjednik tadašnje Skupštine općine Busovača i
predsjednik Kriznog stožera u Busovači (od prosinca 1990. do svibnja 1992.). Od
kolovoza 1992. imenovan za predsjednika HVO-a i na toj dužnosti je do travnja 1994.
godine.
Opći napad na općinu Busovača i potpuno okruženje muslimanskih snaga (25. siječanj
1993.). Situacija u općini, problemi, prognanici.
Veljača 1993., delegacija u kojoj je i Marić dolazi kod Tuđmana i izvještava ga o teškoj
situaciji na prostoru. Tuđman najavljuje da će poslati pomoć, kako u materijalu tako i u
vojnom kadru.
Prvi susret s Praljkom; Mostar. Razgovori o problemima u Busovači. Brojne postrojbe i
vojske: HVO, HOS, elitne postrojbe sa svojim zapovijedanjem – teško je bilo uklopiti sve
u vojnu strukturu i održavati stegu
Sastanak kod Tuđmana
Tražili su da dođe Praljak. Objašnjava zašto su tražili baš Praljka.
Dva odlaska u Ured predsjednika; jednom su išla četvorica predsjednika HVO-a; drugi
puta je išlo Izaslanstvo u kojem su bili Mate Boban, Ante Valenta, Dominik Šakić, Pero
Križanac, Pero Skopljak. Praljkov dolazak su tražila četvorica predsjednika HVO-a.
Na tom prostoru prisutno preko 10 000 mudžahedina; o mudžahedinima
Naoružavanje Muslimana i Hrvata 1992. godine
Muslimani kopaju rovove prema Hrvatima
Hadžimeilić Husein, komandir policije; sin Seje Orlića – ljudi koji su bili lojalni HVO-u i
pritisnuti zapovijedima iz Zenice po kojima su se morali staviti na raspolaganje TO-u
O stanju na terenu: Marića su prvo zarobili Hrvati; pa su ga zarobili četnici na mostu, na
Ilijašu kad je išao pregovarati o iseljavanju vojarni; pa ga je ABiH na Vjetrencu zarobila;
pa su mu njegovi kad god su bili nezadovoljni upadali u Ured i prijetili da će ga ubiti.
«Kao predsjednik HVO-a bio sam bespomoćan»
Kao predsjednik HVO-a nikad nije iz vrha HZ HB, HVO-a, Predsjedništva ili Vlade HZ
HB, odnosno HR HB, dobio uputu, zahtjev, zapovijed da se s tog područja eliminiraju
Muslimani; niti da se iseli hrvatski narod iz Busovače; niti da se hrvatski narod makne iz
Lašvanske doline i preseli na druga područja
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