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К-По2 бр.6/16 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 08.09.2017. године  

 
 Председник већа: Извините због овог кашњења имали смо састанак, тако да, 
састанак одељења и то је разлог што не почињемо на време. Практично каснимо 15 
минута.  

Председник већа објављује наставак главног претреса у предмету Одељења за 
ратне злочине Вишег суда у Београду К-По2 6/2016 против оптужене Томић Ранке, због 
кривичног дела ратни злочин против ратних заробљеника из члана 144 КЗ СРЈ по 
оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО број 5/16 од 26.05.2016. године.  

 
Утврђује се да су на главни претрес приступили:  
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  
-оптужена Томић Ранка са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем. 
 
Да ли је дошао сведок Веселко Ђукић? Дошао је.  
 
Приступио је и сведок Веселко Ђукић.  
 
За данас је било одређено и саслушање сведока Коњевић Меглиде, међутим она 

данас није дошла, добили смо једну службену белешку, ево ја ћу вам и прочитати ту 
службену белешку. То је белешка СППСО број СПП-По2 број 70/2017 од 25.07.2017. 
године, у прилогу ове службене белешке се налази меил Кантоналног суда Бихаћ где 
стоји да сведок Коњевић Меглида има здравствене проблеме, тешку материјалну 
ситуацију, те из тих разлога не жели да долази у Београд да сведочи, већ би свој исказ 
дала путем видео конференцијске везе и то из Кантоналног суда Бихаћ. Добро. О овоме 
ћемо одлучити у току главног претреса.  

 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

да се главни претрес одржи.  Главни претрес је јаван.  
 
Врши се аудио снимање главног претреса, а препис тонског снимка биће 

саставни део записника о главном претресу.  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА  
 

Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

да се у наставку доказног поступка испита сведок Ђукић Веселко.  
 
Хоћете позвати молим вас сведока.  
 
Добар дан.  
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Сведок Веселко Ђукић:  Добар дан.  
 
Председник већа: Пред судом је сведок Ђукић Веселко јел` тако?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Када сте рођени? 
 
Сведок Веселко Ђукић: 14.08.`76.  
 
Председник већа: Добро. Где те рођени?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Босанска Крупа.  
 
Председник већа: Где вам је пребивалиште?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Брчко Дистрикт.  
 
Председник већа: А реците ми име оца?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Станко.  
 
Председник већа: Мајке.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Борка.  
 
Председник већа: Презиме девојачко мајчино.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Бероња.  
 
Председник већа: Реците ми, јесте ми рекли на којој адреси живите?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Брчко Дистрикт.  
 
Председник већа: Добро. Кажите ми шта сте по занимању?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Аутомеханичар.  
 
Председник већа: Да ли познајете оптужену Томић Ранку, да ли сте у сродству 

са њом, завади?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Не. Не познајете је?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Нисте у сродству ни у завади јел` тако.  
 
Констатује се да је идентитет сведока Ђукић Веселка утврђен из личне карте 

Босне и Херцеговине, број 010М0818Е.  
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Изволите.  
 
Ви сте позвани у својству сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, 

давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања, уколико 
би одговорима себе или неког вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли вам је то јасно?  

 
По закону се полаже заклетва, хоћете положити заклетву, имате текст заклетве 

испред ... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Знам, знам, видим.  
 
Председник већа: Ето, прочитајте наглас заклетву.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем 

питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
 
Председник већа: Сведок упозорен, опоменут, заклет, па изјави:  
 
Дакле Ви нама укратко, Ви сте давали колико ја имам овде... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесам.  
 
Председник већа: ... записнике, саслушани сте били у својству сведока пред 

Тужилаштвом Босне и Херцеговине 13.10.2010. године и били сте саслушани и у још 
једном наврату јел` тако.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: 19.11.2010. године, да ли остајете код ових исказа?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Остајете у свему код ових исказа. Дајте, испричајте нам 

укратко за време ратних дешавања, где сте се Ви налазили?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Налазио сам се у селу ту.  
 
Председник већа: У ком селу? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Велики Радић.  
 
Председник већа: Дакле, интересује нас јула месеца `92. године шта сте Ви 

радили, где сте се налазили, да ли вам је познат догађај везано за страдање оштећене 
Кармен, тако да нам укратко испричате све што вам је познато за тај догађај. Дакле, да 
ли је Ваше подручје било захваћено у то време ратом, да ли је било војске у месту где 
сте Ви живели, где су били смештени, и све што вам је познато, а фокусирано на овај 
догађај због чега сте и позвани да дођете да сведочите. Изволите.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па ја сам био код, била је нова школа и стара школа, и 

било је партизанско гробље, дјеца, нас доста дјеце, кад су ту Карменчић довели капетан 
Рада до те долине, ту су је, капетан Рада је наредила да се скине гола, ударила је 
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лопатом, натерала је да пузи по, како бих реко, по крављем измету, тако да су... шта је 
још било, да пјева српске пјесме, она викала немојте ме мени је мајка српкиња, а она је 
већ била рањена, тако да, то сам видио то је било.  

 
Председник већа: То је оно чега се сећате.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: А реците ми тај догађај да ли се сећате у ком месецу је био и 

које године?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па `92. а не сјећам се мјесеца, јел` јул који је месец не 

знам баш.  
 
Председник већа: Добро. То све говорите о новој и старој школи, где су се 

налазиле те школе?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па у Великом Радићу.  
 
Председник већа: У Великом Радићу.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Село Велики Радић.  
 
Председник већа: Село Велико Радић. Ви сте и одатле јел` тако?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Ту сте живели у то време.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Рођен, да.  
 
Председник већа: Реците ми јесте имали прилике да видите јел` било војске у 

том селу?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Јесте. Која војска?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па Војска Републике Српске.  
 
Председник већа: Добро. Да ли је било униформисаних жена?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Јел` знате шта су оне радиле, где су биле, где су биле 

смештене те жене? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па у селу су биле ту смештене у школи.  
 
Председник већа: У школи?  
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Сведок Веселко Ђукић: У школи су биле, а биле су смештене доле у Малом 
Радићу у... дал` се звала, кафана је била нека.  

 
Председник већа: Ту су биле смештене.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. И одале су, виђао сам их одају туда по селу, одају... 
 
Председник већа: Колико сте Ви имали година у то време?  
 
Сведок Веселко Ђукић: 15.  
 
Председник већа: 15 година. Реците молим вас кад говорите о капетану Ради, 

кад сте Ви у ком моменту чули да се она зове капетан Рада или да је неко зове капетан 
Рада, када сте Ви то чули? Којом приликом, којом приликом? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па тад сам чуо то кад је ... 
 
Председник већа: Кад се десио овај догађај са...  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Ко је њу ословљавао?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Молим?  
 
Председник већа: Ко је њу тако ословаљавао, капетан Рада?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па те жене.  
 
Председник већа: Жене.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Где су се те жене налазиле у том моменту кад Ви чујете да је 

ословаљавао капетан Рада, да ли су се налазиле негде испред школе, у месту, било где, 
где сте их Ви видели први пут?  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па ту, први пут кад сам видео те жене? 
 
Председник већа: Да, да. Не, не, први пут, причамо сад о том догађају, него кад 

сте Ви чули да је неко ословљава капетан Рада?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па тад ту, кад су ... 
 
Председник већа: Где сте се налазили?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Кад су повели ту, и онда сам јој видио тај чин, имала је 

чин ту.  
 
Председник већа: Где је имала?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Чин ту на ... 
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Председник већа: Пошто се ово снима, морате да кажете где се налазио тај чин.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па чин обичан овако овдје на лијевој страни.  
 
Председник већа: Не левој страни.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: У пределу груди... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Срца, да.  
 
Председник већа: Јел` имала униформу?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте, југо униформу.  
 
Председник већа: Аха, каква је то била шарена, маскирна?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Шарена и маскирна југо униформа.  
 
Председник већа: Јел` је била наоружана?  
 
Сведок Веселко Ђукић: То не знам.  
 
Председник већа: И колико је било ту жена, отприлике? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па било је десетак жена.  
 
Председник већа: Десетак жена.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: И Ви стојите и шта, посматрате како воде... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па било је нас ту доста, било је ту мјештана 30 сигурно 

можда и више и војске око долине, око долине то се дешавало све у тој долини.  
 
Председник већа: Направите ми овако, покушајте да ми дочарате, та долина у 

односу на ту школу где се налази? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Удаљена па 50-60 метара.  
 
Председник већа: И како је дошло до тога да оне њу воде? Како се понашају 

рекли сте, како се понашала, испричали сте само како се капетан Рада понашала. Како 
су се остале жене понашале према њој док су је водиле ка долини?  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па све су оне њу гурале, ударале, како би реко, она 

шебова иде, шебова онако знам да је била рањена дал` у лијеву ногу и у лијево око, 
мислим да је лијево око сад не сећам се баш... 

 
Председник већа: Била је рањена.  



ПO 90
8

 8

 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Како је била обучена јел` се сећате?  
 
Сведок Веселко Ђукић: У униформи.  
 
Председник већа: У униформи.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да униформа, БиХ униформа та, маскирна униформа.  
 
Председник већа: Ви кажете да је капетан Рада наредила да се скине гола.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Како сте Ви то чули да је наредила да се скине гола, шта су 

јој рекли?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па био сам близу ту? 
 
Председник већа: И шта је рекла?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па да се скида гола.  
 
Председник већа: Тако јој је рекла?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: И шта ... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Играли се залогати, скидање, залоге ти како би реко то.  
 
Председник већа: Јел` то нека игра?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да ваљда.  
 
Председник већа: И како, јел` можете мало да нам опишете како је изгледала та 

игра?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па ... 
 
Председник већа: Јел` то све се дешава на путу ка долини или сте већ дошли ... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не, не, доле у долини кад су дошли  долину.  
 
Председник већа: У долини. И, шта су јој радили?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па доле скида, прво је скинула горњи дио, па доњи 

дио, па онда на траву да ваљда пузи по крављем измету, па ударала је лопатом, па ... 
 
Председник већа: А шта су радиле друге жене?  
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Сведок Веселко Ђукић: Па ова једна је правила крст на леђима, једна је 
зарезала уво.  

 
Председник већа: Која, јел` знате нечије још име од тих жена?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па знам, Кубурић Бора и Бањац Радмила.  
 
Председник већа: Е која јел` нека од њих, или опет нека трећа жена је то 

урадила? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не, не, од њих двије.  
 
Председник већа: Њих две, које две?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па Бањац и Кубурић.  
 
Председник већа:  Шта су урадиле, зарезале крст јел` то? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да правиле крст на леђима и ... 
 
Председник већа: А са чиме?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Ножом.  
 
Председник већа: Ножем. А шта сте показали, кренули сте према увету, шта? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па то је зарезала ова, уво овако зарезала је ту, тако ту 

негде зарезала знам да је крварила да је ... 
 
Председник већа: Ко је зарезо уво? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па ова, Бора.  
 
Председник већа: Дајте још мало нам испричајте шта су још радиле, јел` ви кад 

кажете наредила, да ли неко њима наређује да је тако ударају, да јој раде све те радње 
што су радиле?  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па све оне то заједно, шта откуд, како ће, не знам како 

наређују. Све су оне ту.  
 
Председник већа: Реците ми да ли је вама деловало у тој групи жена које су 

тако се понашале према Карменчић да ли је неко ту био главни, јел` се неко истицао по 
неким радњама, да сте Ви могли да закључите да је неко ту главни?  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па баш да буде, да закључим да буде главни, имо сам 

15 година, баш ... 
 
Председник већа: Нисте ... 
 
Сведок Веселко Ђукић: А знало се ко је био капетан Рада значи да је била... 
 
Председник већа: А знали сте чинове, са 15 година знали сте чинове?  
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Сведок Веселко Ђукић: Па како нећу знати.  
 
Председник већа: Хтела сам само још да вас питам и шта се даље ту дешавало, 

значи они је туку, наређено је да се скине гола и шта се даље ту дешавало, јел` она 
после се обукла? Испричајте нам мало ближе.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Није се она обукла него је, кад су је изударали, кад су 

је, натерали су је да копа себи гроб, гробно мјесто, рупу, како бих реко.  
 
Председник већа: Наредили су јој.... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Ко је наредио?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па они, те жене ту.  
 
Председник већа: Ви то чујуте?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па чује се то све, ту сам ја, ту смо ми сви близо, неких 

10-так метара од, сви смо ми ту око долине ту.  
 
Председник већа: Јел` оне све говоре да копа рупу или?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Ту се не зна ко шта више говори ту, и тако онда отален 

су је, онда је дошо Митровић и одвео је у следећу долину, ја сам као дјете отишо доље 
да видим то, онако знатижељан  како би реко. Он кад је убио, кад је видио мене каже 
шта радиш ти ту, ето шта радим, ја да видим, и одоздо кад смо кренули он мене загрлио 
и каже Весо је то све решио, завршио да. Откуд сам ја знао шта ће се то десити и шта ће 
бити, ја нисам размишљо о томе ништа да сам знао да ће доћи до овога сада.  

 
Председник већа: То кад кажате одвели су је до друге долине, Ви и даље 

настављате идете са њима?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да Митровић је одвео да. Не не идем са њима него 

идем иза њих.  
 
Председник већа: Иза њих.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: И да ли су и ту копали неку рупу, да ли је и ту копана рупа 

или не?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Рупа је била ископана ту.  
 
Председник већа: Ту је већ била ископана.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: И, јесте видели како је она убијена?  
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Сведок Веселко Ђукић: Па испуцо је четири-пет метака.  
 
Председник већа: Четири-пет метака. А шта су ове жене радиле?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Оне су назад отишле откуд знам, нису биле ту.  
 
Председник већа: Он је сам ту остао? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Јел` било још неко да посматра тај чин убиства? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Био је Душан Змијанац он је погино. Они су били 

диверзанти. Они су је и уватили први пут.  
 
Председник већа: Ви сте причали о неком трњу и нешто да је стављено 

Карменчић, да су стављали неко трње... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па јесу и трње оно... 
 
Председник већа: Шта су радили?  
 
Сведок Веселко Ђукић: ... између ногу.  
 
Председник већа: Ко је то радио?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Капетан Рада.  
 
Председник већа: Какво је то трње, шта је то?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па трње, црно трње, како бих реко... 
 
Председник већа: И шта, одломи трње и ставља?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па да. Да извинеш гурају између ногу.  
 
Председник већа: А реците ми, то сте рекли да су је ударали лопатом, да ли су 

је још са нечим  ударали?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесу са штапом.  
 
Председник већа: Којим штапом? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Љесковим штапом. 
 
Председник већа: Још сам хтела само да вас питам, Ви сте рекли својевремено 

када сте били испитани у својству сведока да је - капетан Рада је ножем одсекла део уха 
и терала је да тај одсечени део уха једе и она је морала то ставити у уста. Сад ми 
реците, сад сте рекли да је Кубурић Бора, ко је то радио? Да ли се сећате? 

 



ПO 90
8

 12

Сведок Веселко Ђукић:  Па не могу се по именима сјетити, ја прво, капетан 
Ради нисам знао ни имена, значи друго та Бањац, то је све исто, све исте униформе све 
исто, ал` ако је тако ја стојим иза тога, да је одсјекла уво, можда сам и погрешио.  

 
Председник већа: Ово при првој овој изјави стојите?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Да ли се водио поступак против вас? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Да ли је вођена нека истрага?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте.  
 
Председник већа: Везано за овај случај јел` тако?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте рекли да сам ја убио је да, ту Кармен.  
 
Председник већа: И то шта је то обустављен јел` тако?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Обустављено као да сам ја био маљолетан, тако је 

обустављено.  
 
Председник већа: Реците ми још пре него што вас препустим заменику 

тужиоца, где се налази Босански Петровац, колико је удаљено од Радића? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Око 60 километара ја мислим.  
 
Председник већа: Око 60 километара.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Тако.  
 
Председник већа: Добро. Изволите. Ево препустићу вас тужиоцу, после ћу вам 

показати неке фотографије и окренули сте се овако када сте говорили у једном моменту 
према оптуженој, јел` говорите о тој особи која се налази на клупи овде, ево погледајте.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Не, о капетан Ради.  
 
Председник већа: Јел` је препознајете? Јел` то? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па не знам јел` то.  
 
Председник већа: Не знате. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па не знам, ја је знам ко црну, ко млађу жену.  
 
Председник већа: Добро. После ћемо вам показати једну фотографију па ћете 

видети кога препознајете на тој фотографији, дакле то је фотографија из тог неког 
периода. Сад изволите заменик тужиоца за ратне злочине.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добар дан.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Добар дан.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја немам много питања обзиром да је 

председница већа поставила углавном све оно што сам ја хтео да вас питам али Ви сте у 
овој изјави од 13.10. испричали да сте били са другом децом, а данас сте то исто 
поновили, били сте са другом децом на зиду код партизанског гробља, дал` сам ја то 
добро разумео. Где сте се Ви налазили кад су ову ... 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па на зиду од партизанског гробља.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  На зиду сте седели.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Са другом децом.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да, било је доста дјеце.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Колико деце?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па откуд знам тачно, било је петоро, шесторо, четворо, 

не знам тачно сад ни ја.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па јел` сте Ви једини сишли са тог зида и 

кренули за овим Митровићем?  
 
Сведок Веселко Ђукић: А не, ми смо били доле код те долине смо сви били, а 

ја сам отишо за Митровићем, мислим отишо за Митровићем, отишо да видим и тамо 
сам стао иза иза... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па то вас питам јесте Ви једини?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А шта је разлог да Ви једини кренете?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па откуд знам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Помињали сте и да су овој жртви жени 

засекли и део дојке. Ко је то урадио?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Део дојке... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Помињали сте и да су јој гурали дршку... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Доле међу ноге.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  ... међу ноге да не би рађала, обзиром да 

јој је мајка српкиња, ко је то урадио?  
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Сведок Веселко Ђукић: Не могу се сјетити.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел` капетан Рада ту била главна међу тим 

женама?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па док је имала чин била је главна.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја вас питам тог дана. Какав је ваш утисак 

као детата ко је био главни ту?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Капетан Рада. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Овде имамо... 
 
Председник већа: Плашим се да је различито рекао, када сам га ја питала како 

му је деловало ко је ту био главни да сте рекли да не знате јел` тако.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Нисам вас разумио.  
 
Председник већа: Мислим да су различите сада, различите сте одговоре дали, 

чини ми се да сам вас ја питала ко је ту био, ко је вама дао да је ту главни, ко је 
наређивао, Ви сте рекли да не знате, чини ми се да је тако било, а сад кажите ... 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па ја кажем чини ми се да је капетан Рада.  
 
Председник већа: Чини вам се да је. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па док је имала чина да је капетан.  
 
Председник већа: Сад ја морам да се надовежем, а откуд Ви знате докле је она 

имала тај чин? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па не знам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија небитно тог дана је имала чин 

мислим тог дана ми о томе ... 
 
Председник већа: Да, значи Ви сматрате по чину да је она била главна или по 

понашању њеном? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па по чину, по понашању, откуд знам, мислим... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Могу ја да наставим. Овде су само две 

верзије бар две верзије, па вас ја сад поново питам да ли су капетан Рада, Кубурић Бора 
и Бањац Радмила... 

 
Сведок Веселко Ђукић: Да ли су?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да ли су њих три отишле са овом жртвом 

и убиле је?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Не.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  А шта су оне радиле у том тренутку?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па отишле су, остале су, отишле су ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А како је дошло до тога да престану да је 

мрцваре?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па Митровић је дошо, тај Митровић он је њу и 

заробио.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па шта дошо Митровић и шта је рекао?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Митровић и овај ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И шта је рекао Митровић, како је дошло 

до тога да престану да је мрцваре?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па ништа ушо је унутра, узо је за руку одвео је ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Где унутра?  
 
Сведок Веселко Ђукић: У долину.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел` то отворен простор?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. То је њива и овако, како бих реко рупа долина.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И ушао и шта? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да узо је за руку и одвео. Е сад ја нормално 

знатижељан да видим, ја сам, нисам ишо крај њега него сам ишо ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А Ви сиђете са зида скочите са зида и 

кренете за њим?  
 
Сведок Веселко Ђукић: Не нисам био на зиду био сам доле и ја код народа.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте позвали неког да пође са вама? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Нисам.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте имали пушку код себе? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Шта сте имали обучено?  
 
Сведок Веселко Ђукић: У цивилу.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. Немам више питања.  
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Председник већа: Хвала. Да ли одбрана има питања?  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да.  
 
Председник већа: Изволите.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Хвала. Добар дан. Ја сам адвокат Милан 

Милосављевић бранилац овде оптужене и ја ћу вам поставити пар питања. Ви сте овај 
исказ дали 13.10.2010. године и ту сте били саслушани као сведок и у том исказу у 
односу на ово што сте данас дали постоје неке нелогичности што је тужилац приметио 
а и ја, између осталог тада сте рекли каже - када би се она савила да клања једна од 
жена ју је тукла ударала лопатом по стражњици. Када вас је тужилац питао ко је та 
жена рекли сте да се не сећате, а тужилац каже је ли то радила капетан Рада, Ви сте 
рекли: „она није ту девојку ударала лопатом“. Шта је сада тачно? Да ли је капетан Рада 
ударала лопатом или је није ударала лопатом? Ово је било 2010. године кад сте дали 
овај исказ, а сада је 2017. Сећате се свих детаља врло добро то сте и сада испричали и 
сад одједанпут се појављују ту неке несагласности. Тужилац је лепо приметио и рекли 
сте да је такође су јој засекли једну дојку, до сада нико то није рекао осим вас и данас 
тужилац вас пита Ви не знате да одговорите. Шта је истина у ствари? Знате шта, ми смо 
овде сви посебно веће да утврди праву истину да не би неко невин лежао у затвору.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Тачно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Вас су оптужили да сте Ви убили ту девојку... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Тачно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: И Ви сте се нормално бранили онако како сте 

знали и умели али због тога што сте тада били малолетни обустављен је поступак. Све 
је то нормално и у реду. Имали сте 15 година, па нам одговорите на ове несагласности 
молим вас, ако вас је неко инструисао да мора да кажете овако или онако ја вас молим 
да кажете истину овде пред овим већем. Дакле молим вас. Немојте се никога и ничега 
бојати осим Бога.  

 
Сведок Веселко Ђукић: Па добро то је тачно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Реците праву истину молим вас овде пред 

овим већем.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Па реко сам, ја сам реко шта је било, да су је довели, да 

су је ударали, да су је... ето не знам више шта да кажем.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Па је ли истина да ту девојку није тукла та 

капетан Рада?  
 
Председник већа: Не он је рекао да је није лопатом иначе све друго јесте.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Лопатом, лопатом, извињавам се што нисам 

био прецизан... 
 
Председник већа: Да, да, лопатом.  
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Адвокат Милан Милосављевић: ... лопатом тукла. Рекли сте да је одрезала уво 
и дала јој да једе.  

 
Председник већа: Да то сам му предочила, да.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А данас сте рекли да је само зарезала, шта је 

права истина молим вас сетите се ако бога знате.    
 
Председник већа: Не, али данас је рекао и да је Кубурић Бора то урадила. 

Предочено је да је рекао да је Кубурић Бора, а данас да је она урадила. Значи има 
несагласности, разумете. Ја знам да је доста времена прошло, али покушајте да се 
сетите. Јел можете да се присетите. Јел ми покушавамо, разумете, пошто имамо два 
различита практично исказа од претходног 2010., и сада. Другачије говорите ко је шта 
радио. У том смислу. Зашто на ове околности другачије сад казујете. Јел можете то да 
дате објашњење, због чега? Ево конкретно за уво, конкретно за дојку, конкретно 
за...Ево сад што Вам је...лопату  и то. 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па јес је ударила лопатом? 

 
Председник већа: Капетан Рада? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па да, дал директно Рада капетан, њих су три највише 

ту радиле, откуд знам. 
 
Председник већа:   Јел разумете шта Вам се предочава. 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Знам. 
 
Председник већа:  Ви сте рекли да она није ударала лопатом. Ево сад смо се 

ухватили лопате. Дакле 2010. године рекли сте да капетан Рада није ударала лопатом. 
Јел јесте или није? 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па не знам. 
 
Председник већа:   Бранилац Вам је предочио те неке разлике у исказима, због 

чега сада казујете другачије, шта је утицало на то да Ви другачије казујете. Да ли 
протек времена да ли нешто друго, или било шта? Јел чињеница је да сте Ви рекли да 
остајете код овог првог исказа који сте дали. 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па остајем код првог исказа. 
 
Председник већа:   А зашто сте сад у тим деловима променили? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па не знам зашто сам. 
 
Председник већа:   Шта је утицало на то? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Не знам, не знам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Да ли Вас је неко подсећао током дана данас 

на исказ који сте дали те 2010.године? 
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Сведок Веселко Ђукић:  Не. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Морам наставити даље. 
 
Председник већа:   Да, да, изволите. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Јел остали смо без одговора на ово. 
 
Председник већа:   Нема објашњење, не може да каже. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Нема објашњење. 
 
Председник већа:   И то је одговор. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Сећате се тих детаља прилично, кажете да 

сте били ту на партизанском гробљу, односно на тој огради. Да ли знате ко је, одакле је 
дошла та оштећена Кармен ту у Радиће, одакле је она испред тих жена? Ко је извео из 
просторије, одакле, да ли можете да се сетите тога? 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па она је ухваћена, тај Митровић и они су је ухватили 

негде тамо, према Грмуши тамо. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Одакле Вам то сазнање? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па знам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Одакле, како знате, видели сте, били сте 

тамо кад је она ухапшена? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Нисам био, народ прича. Војска причала. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   А значи из приче? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да, нисам био ту ја. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро, па знате из приче, значи, нисте били 

очевидац? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да, из приче, да.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро.  
 
Сведок Веселко Ђукић:  И онда су је довели ту у школу и ту су је испитивали и 

предали је цивилној полицији. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ко? Да ли знате, ако не знате не морате 

одговорити. 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Не знам ко. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро, добро. 
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Сведок Веселко Ђукић:  Они, војска та капетани, ко ли не знам ја, откуд знам 
ко је. Они су је предали цивилној полицији. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро. 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па је цивилна полиција одвела да је убије. И пустили 

је. 
Адвокат Милан Милосављевић:   Одакле Вам то сазнање? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па сад причају људи, причају, разумијеш, причају. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   А ко Вам је причао, јел можете да се сетите 

ко Вам је то рекао тачно, да ли Вам је то рекао тај Митровић...? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Није Митровић. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Или Миленко, или, ко, овде спомињете ту 

неке људе. Јел се можете сетити ко је то? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па Недимовић Мирко је био ту, и не знам ко још. 

Мислим да..., били су они на испитивање. Они су њу пустили, одвели је и пустили је, и 
она је отишла путом тим према Грмуши, и онда је наишао човјек што вози дал 
цистерну, дал нешто је возио, камион војни и довео је, вратио је назад.  

 
Адвокат Милан Милосављевић:   И то сте Ви све чули? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро. И после? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  И онда су је горе од школе, у школи је била горе. И у 

школи су је преда..., онда је капетан Ради предали. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Јесте ли то чули или сте видели? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па чуо сам да су је предали, а видио сам својим очима 

кад су је провели. Капетан и те жене. Кад су је превели до те долине, и то сам гледао у 
тој долини. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:   А овде сте изјавили да је командант 

„Петровачке бригаде“ по презимену Радуловић да је извео из школе и предао? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Предао, испред старе школе. Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Јел то тачно? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Јесте тачно. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Значи тај командант Радуловић је предао 

тим женама? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да. 
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Адвокат Милан Милосављевић:   Обзиром да сте били сво време тамо, можете 

ли нам се изјаснити да ли се сећате, да ли је било неког постројавања? Јесте ли служили 
војску касније? 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Јесам касније. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Јесте е. Знате шта значи то постројавање, 

вршење смотре и тако даље. Да ли је било у то време постројавање у тој „Петровачкој 
бригади“, јесте ли присуствовали, јесте ли гледали кад неко постројава војску и врши 
смотру и тако? 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па нисам у Радићу. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Нисте у Радићу? Није било постројавање 

никада? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па можда јесте, ја се не сећам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Нисте Ви присуствовали никада, да сте 

гледали са стране и тако даље? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па не сећам се. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Не можете се сетити да је неко постројавао 

те жене и вршио смотру пре одласка на те задатке и тако даље? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Па не знам ни гдје су ишли на задатке. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Добро, не знате Ви, да. Само још једно 

питање. Када је тај, јел Митровић беше, тај што је одвео па је убио ту жену? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Јесте, Митровић. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Кажете ухватио је за руку и повео према 

другој долини, тамо је била већ ископана та да кажемо „рака“? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Са Митровићем да ли је још неко кренуо или 

је он и Кармен само отишли у ту другу долину? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Био је Душан Змијањац.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Душан? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Змијањац био, он је погинуо. Он је био у... 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Нико више? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Не. 
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Адвокат Милан Милосављевић:   Ове жене су се вратиле назад у Радиће? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   И Ви сте након тога отишли? 
 
Сведок Веселко Ђукић:  Ја сам отишао овако контра од њих, разумијеш овако 

од њих, видио сам их контра и стао сам овако иза жбуња да видим ја, ето, као дијете.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Хвала. Приговарам исказу сведока у 

целости, из разлога што сматрам да је дат и приликом саслушања 2010.године и сада 
како би са себе скинуо било какву одговорност за овај случај. 

 
Председник већа:   Добро, хвала. Да ли оптужена Томић Ранка има неко питање 

да постави? Добро. Ја морам да вам предочим одбрану од Томић Ранке. Она каже да 
она тамо уопште није била, да она не зна ни где се налазе Радићи, да она не зна за тај 
догађај. 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Ко? 
 
Председник већа:   Оптужена Томић Ранка, коју како Ви ословљавате капетан 

Рада. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Овде оптужена, ова извињавам се. 
 
Председник већа:   Да, да, овде.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:   Ова жена. Каже да никада није није видео.... 
 
Председник већа: Не може, Ви не можете њу сада да препознате јел тако, да 

би...Јел можете Ви да је опишете како је она у то време изгледала. Ајде дајте нам ближи 
опис, значи из тог времена, покушајте да...... 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па била је кратко ошишана, црна, југо униформу је 

имала, шарену. Тако жена... 
 
Председник већа:   Ми ћемо Вам дати једну фотографију. Преко документ 

камере. Даћемо Вам ту..., показаћемо Вам фотографију и Ви ћете погледати и да видите 
да ли препознајете некога на тој фотографији. А ево сад на сугестију члана већа, како је 
изгледао тај чин капетана? Јел можете да се сетите? 

 
Сведок Веселко Ђукић:  Па овако исто звјездице је имао на себи, четири 

звјездице. 
 
Председник већа:   Колико? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Четири звјездице. 
 
Председник већа:   Четири звездице. Ево само ако можете да је још увеличате. 

Ево да ли Ви некога овде препознајете? Погледајте добро фотографију. Немате на 
мониторима. Има, добро, значи добро погледајте ову фотографију. 
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Сведок Веселко Ђукић: Слабо се види ова фотографија. 
 
Председник већа:   Хоћете да погледате, ми сми знамо, то је ова фотографија на 

којој пише, помаже Бог сестре српкиње, јел тако? Јел Вама показивана ова 
фотографија? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Јел јесте? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Ево погледајте. Овако како је. Морали смо да прекријемо.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Још једна фотографија ми је показивана. 
 
Председник већа:   Још једна? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. Са мање жена, са Радом. 
 
Председник већа:   Аха. Ево сад ћемо Вам показати фотографију коју још ми 

имамо, али Ви погледајте и овде да ли можете некога да препознате из тог доба када се 
догодио тај догађај. Ево сад док Ви гледате, ево само је питање оптуженој јел тако 
изгледао чин капетана како описује, у то време? Само приђите микрофону. Чини ми се 
да сте нешто покушали да кажете везано за тај чин капетана. 

 
Оптужена Ранка Томић: У то време, а ја тамо нисам била, већ кад сам обуку 

вршила над женама у Петровцу, имала сам чин поручника и он стоји овде на овој 
фотографији од фебруара, из Медачког џепа. А чин капетана изгледа са три звездице, а 
капетан прве класе је четири звездице. А ја сам носила две звездице кад сам обуку 
вршила и кад сам се вратила, па тек после сам добила чин капетана. И носила сам само 
за онај дан кад је била обука у гађању шарену униформу, остало ова СМБ. И ја све 
фотографије и које имам из рата све су у овој униформи, само једна једина, кад сам 
обуку, јел тај дан сам добила у команди у Босанском Петровцу, стигле су из Бихаћа 
ваљда, те униформе шарене и добила сам са мојим другарицама с којима сам дошла да 
обуку вршим из Грачаца, и оне су на тој слици исто обучене у тој униформи. 

 
Председник већа:   Добро, а реците због чега говори да сте Ви били тамо? 
 
Оптужена Ранка Томић: Не знам, не знам, јер видим да су различити искази, да 

ли су они присиљени, да ли им је речено да кажу тако, ја уопште нисам, нити ме ко 
икад у животу зовну Радом, никад нико, ја тај надимак немам. Иначе немам никакав 
надимак. Мене ако зову онако мислим на Војној академији Ранкић или шта ја знам, да 
тако зовну и никад никакав..., ја сам се и спротом активно бавила, никад нисам имала 
ни један надимак. Никад ме нико није зовну Радом. Нек једном за Бога милога нађу ту 
Раду капетана. 

 
Председник већа:   У то време нису Вас звали капетан Рада? 
 
Оптужена Ранка Томић: Нек је нађу, нек је нађу. 
 
Председник већа:   Добро, седите. 
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Оптужена Ранка Томић: Ни један материјални доказ нема осим лажних изјава. 
 
Председник већа:   Дајте ту фотографију, сада ћемо да Вам покажемо другу. Да 

ли има евентуално још неких питања док не добијемо фотографије? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја само судија, немам питања, него имам, 

ми смо то видели, али се то неће забележити у транскрипту. На питање и на објашњење 
одбране окривљене да се она брани тако да она уопште тог дана није била на месту. Да 
се сведок на то насмејао, онако ....то, тај израз његов је мени личио на како није била.  

 
Председник већа:   Па добро, то је сада Ваше мишљење, ја стварно нисам... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја то само, ја то само ето... 
 
Председник већа:  Да, да, јасно. Ево ја ћу Вам показати фотографију коју ми 

имамо из тог времена, да ли Ви уопште, да ли ова жена о којој Ви говорите да ли је 
била тамо, да ли је то та жена тако изгледала, да ли је то капетан Рада о којој Ви 
причате? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Јел тако она изгледала? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Дакле кад говорите капетан Рада, значи Ви причате... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Ја је знам као капетан Рада, извињавам се. 
 
Председник већа:   Добро, али да ли ево сада кад сте видели ову фотографију... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Јел о тој жени Ви говорите као о капетану Ради? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да, да. 
 
Председник већа:    
 
Констатује се да је сведоку показана фотографија из предмета КТО 5/16 на 

страни 159/38 за коју наводи да је то капетан Рада и да је то жена о којој је причао 
током критичног догађаја и да ту жену ословљава са капетан Рада. 

 
Констатује се да је сведоку показана фотографија означена као „Помаже Бог 

сестре српкиње“, међутим након што је погледао фотографију сведок изјави да не може 
никога да препозна. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Није тако рекао судија. Није тако рекао. 

Рекао је да је ту много жена и да је ситна и да не види добро. Него му је показана још 
нека фотографија где се боље види капетан Рада, па сте зато Ви... 
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Председник већа:   Јесте ли тако...? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесам, јесам. 
 
Председник већа:   Добро. Изволите. 
 
Оптужена Ранка Томић: Могу ли ја само да кажем? Код ове показане 

фотографије која је кропована а направљена на сасвим другом месту и види се..., овај 
не види се на тој фотографији чин, ми имамо оригинал те фотографије где се види чин, 
да сам ја поручник... 

 
Сведок Веселко Ђукић: Е то ми је показивано. 
 
Оптужена Ранка Томић:...да ја нисам капетан. Она фотографија је кропована, 

исечени су чинови, и само глава је приказана на тој фотографији, а оригинал 
фотографија је та где се види да сам поручник. Немам четири звездице које су наведене 
као капетана, јер капетан прве класе има четири звездице. 

 
Председник већа:   Јел Вам ово показивано у тужилаштву? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   Дакле Вама је показиван овај календар јел тако? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Календар јесте. 
 
Председник већа:   Из 1995.године Република Српска, Фронт жена Петровац. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Јесте. 
 
Председник већа:   И на том календару сте означили кога? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Капетан Раду. 
 
Председник већа:   Капетан Раду. 
 
Оптужена Ранка Томић: Па једини официр на тој фотографији. 
 
Председник већа:   Да ли имате још нешто да изјавите? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не. 
 
Председник већа:   Да ли сте само чули, реците ми јесте ли Ви чули уопште за 

фронт жена да је постојао у то време? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па фронт, не знам како се то звао, фронт жена, биле су 

жене што је предводила Рада капетан, значи ту са њима била, значи како се звало јел 
фронт жена, тако зову, тако пише тамо. Откуд знам. 

 
Председник већа:   А реците ми јесте ли Ви само том приликом видели како Ви 

кажете капетана Раду? Само том приликом? Да ли сте је раније запазили, да ли сте је 
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после тог догађаја виђали или само том приликом кад се десило убиство Карменчић 
Кармен? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па тад сам је видио, виђао сам је и овако по селу кад 

шетају. 
 
Председник већа:   А када, после тог догађаја или пре тог догађаја? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па и прије тог догађаја.  
 
Председник већа:   Пре тог догађаја. А како Вам је она баш запала за око? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па имала чин.  
 
Председник већа:   Имала је чин? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Председник већа:   Јел једина жена која је међу тим женама имала чин или...? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Председник већа:   Једина жена? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Председник већа:   Добро, изволите. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: А сада само да мало још разјаснимо, пошто на 

овој фотографији је СМБ униформа, видите.  
 
Сведок Веселко Ђукић: Да, да, показивата ми је још једна фотографија гдје је 

југо униформа, југо униформа, шарена југо униформа србијанска, Југославије, како 
бих..., Србије.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да, није Србије, него Југославије, Србија тада 

није ни постојала господине. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Југославије. 
 
Адокат Милан Милосављевић: Није постојалакао..., постојала је али није 

постојала као заједница, држава, заједница, самостална. Дакле, још једном нам реците, 
да ли сте је у овој униформи оваквој видели у Радићима пре тога, и за време тог 
догађаја, или је била шарена униформа? Хоћете да мало, ево да Вам приближим мало... 

 
Председник већа:   Дакле, тог дана да ли је у таквој униформи била или је била 

у...? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не у другој униформи. 
 
Председник већа:   У којој, оној шареној, маскирној униформи? 
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Адвокат Милан Милосављевић: У маскирној униформи? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Такозваној маскирној униформи. Још једно 

питање. Примедба тужиоца је била да сте се Ви насмејали, објасните судији и већу... 
 
Сведок Веселко Ђукић: Нисам се ја насмијао. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Објасните судском већу која је то ваша 

гестикулација, шта сте хтели тиме да у  ствари кажете? Хвала. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Ја се нисам насмејао. 
 
Председник већа:   Нисте се насмејали? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Не, ја се нисам насмејао, мени смета светлост, слабо 

видим. 
 
Председник већа:   Добро. Ми нисмо приметили као веће стварно, али добро. 

Добро, нећемо сада да полемишемо да ли се насмејао или није, мислим... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Али кад сте чули тврдњу да капетан Рада 

тог дана није била у Вашем селу, шта имате да кажете? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Ја кажем да је била. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  То, хвала Вам. 
 
Председник већа:   А говорили сте и о овој Кубурић Бори, и Бањац Радмили, па 

јесте ли виђали и њих две након тог догађаја? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Па јесам, мислим након тог догађаја нисам. Како бих 

рекао, није ме... 
 
Председник већа:   Након тога њих две нисте? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Није ме ни интересовало ништа. Нити ме занимало. 
 
Председник већа:   А као су Вам оне остале баш у сећању а кажете било је више 

жена, како су Вам баш остали и Бањац Радмила и Кубурић Бора, како су Вам оне 
остале? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Па познао сам их, препознао сам их. 
 
Председник већа:   Где? 
 
Сведок Веселко Ђукић: И на суђењу, био сам на суђењу у Бихаћу сам 

препознао Кубурић и Бањац. 
 
Председник већа:   Аха. И повезали са тим догађајем? 
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Сведок Веселко Ђукић: Да.  
 
Председник већа:   Јел тако? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Председник већа:   Добро, да ли има још питања? Нема питања. Јел Ви долазите 

из Босне? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Да. 
 
Председник већа:   Имате трошкове? Како сте дошли? 
 
Сведок Веселко Ђукић: Аутом. 
 
Председник већа:   Ви сте тражили на име путних трошкова за долазак у суд 

износ од 8.000,00 динара јел тако? Гориво у износу од 61 конертибилна марка. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Гориво, јесте. 
 
Председник већа:   У динарима прерачунато по данашњем курсу је 7.464,00 

динара, за путарину у једном правцу 280,00 динара, за повратак 560,00 динара и тоби 
било 8.024,00 динара, јел то з адовољава износ Ваших трошкова? 

 
Сведок Веселко Ђукић: Ма задовољава. 
 
Председник већа:    
 
Сведок тражи трошкове за долазак у суд и натраг у износу од 8.024,00 динара, те 

суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се сведоку исплати износ од 8.024,00 динара на име трошкова доласка у суд 

из Брчког до Београда и натраг. 
 
Добро, хвала Вам што сте дошли да сведочите. Можете да идете. 
 
Сведок Веселко Ђукић: Хвала вама, довиђења. 
 
Председник већа:   Довиђења. Личну карту сте узели јел тако? Јесте. Добро. 

Обзиром да нисмо данас обезбедили присуство Коњевић Мевлиде, ми ћемо одложити 
данашњи главни претрес. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес одложи а следећи заказује за: 
 
09. октобар 2017.године у 09,30 часова, судница број 4 
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За који главни претрес је одређено испитивање сведока Коњевић Мевлиде, 
путем видео конференцијске везе из Кантоналног суда Бихаћ. 

 
И предвиђено је и испитивање сведока Кубурић Боре, а за њу је утврђено из 

дописа Тужилаштва за ратне злочине од 21.06.2017.године, да се налази на издржавању 
казне затвора у КПЗ Источно Сарајево од 23.01.2017.године, тако да ћемо и њу 
испитати путем видео конференцијске везе из Суда Босне и Херцеговине, Сарајево. 

 
Довршено у 10.40 часова. 

 
 
 
Записничар                                                                                    Председник већа-судија 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




