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К-По2 бр.5/2017 

 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 15.12.2017. године  

 
 
 Председник већа: Председник већа отвара заседање о објављује наставак 
главног претреса у предмету Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду К.По2 
5/2017, у поступку 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.  

 
Веће ће поступати у неизмењеном саставу. 
 
Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили:  
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  

 
-оптужена Томић Ранка, са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем. И 

приправник је присутан. Добро. 
 
Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Кантоналним 

судом у Бихаћу. 
 
Добар дан. Да ли се чујемо? У судници је присутан судија? Хоћете молим Вас 

рећи Ваше име и презиме, нисам чула. 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Судија Хоџић Фикрет. 
 
Председник већа:   Хвала лепо.   Хоћете ли ми рећи да ли је присутан сведок 

Коњевић Мевлида? 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Приступила је свједок. 
 
Председник већа:   Хвала.   
 
Присутан је и сведок Коњевић Мевлида. 
 
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.  
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА  

 
Суд доноси  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка путем видео конференцијске везе са 
Кантоналним судом у Бихаћу испита сведок Коњевић Мевлида. 
 
 Хоћете молим Вас позвати сведока?  
 

Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Мевлида је присутна. 
 
Председник већа:   Хоћете ми рећи како сте утврдили идентитет, из које 

исправе. 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Идентитет именоване 

утврђен је на основу личне карте број 3ДЛАР2110, издату од стране Полицијске управе 
Бихаћ.  

 
Председник већа: Хвала лепо. Да ли могу да видим сведока? Добар дан. 

Госпођа Коњевић Мевлида, јел тако?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Јесте. 
 
Председник већа:   Јел ме чујете? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Добар дан. 
 
Председник већа:   Добар дан госпођо Коњевић.  
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Добар дан. 
 
Председник већа:   Ви сте позвани у својству сведока, да ли ме чујете? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Чујем да. 
 
Председник већа:   Хоћете ли ми рећи име Вашег оца? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Вахид. 
 
Председник већа:   А реците ми девојачко презиме Ваше мајке? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Башановић. А име мајке Ајка. 
 
Председник већа:   Добро. Када сте рођени и где? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Бихаћ, 05.01.1973.године. 
 
Председник већа:   Реците ми где је Ваше пребивалиште? 
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Сведок Мевлида Коњевић:  Бихаћ, Јабланска. 
 
Председник већа: Слушалице. Добро. Госпођо Мевлида, 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? 

 
Сведок Мевлида Коњевић:  Мислим да јесте. 
 
Председник већа:  Добро. Јел Ви чујете добро? Јел ме чујете добро? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Чујем, али баш нешто добро не разумијем. 
 
Председник већа:   Ја не знам да ли имате слушалице, ако икако је могуће да то 

се некако регулише да ме баш чујете. Да се не напрежемо ни Ви, ни ја. Томић Ранка Ви 
не чујете? Хоћете прићи овде и ставите слушалице. Јел можемо да почнемо. Госпођо 
Мевлида, испричајте нам у време ратног стања, где сте Ви били, да ли сте били 
припадник неких јединица? Укратко нам испричајте шта сте радили, којој јединици сте 
припадали, шта је Ваш посао био. Ви сте дали Ваш исказ 07.10.2010.године у Управи 
полиције, Сектор криминалистичке полиције, да ли се сећате тога? 

 
Сведок Мевлида Коњевић:  Сјећам се. 
 
Председник већа: Јел остајете код тог исказа? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Па мислим да остајем, да, колико се сјећам да да. 
 
Председник већа: Да ли сте били још када испитивани у својству сведока 

везано за овај случај који се догодио са Каменчић Кармен? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Јесам за двије, Бањац и Кубураш или Кубурић, не 

знам.... 
 
Председник већа:  Нисам Вас чула, где? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Овдје у суду били су Кубурић или Кубураш, и 

Бањац. 
 
Председник већа: Морам и ја, не чујем Вас добро.  Е овако. Видим да сте нешто 

узбуђени, јел можете да наставимо са испитивањем? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Можемо. 
 
Председник већа: Можемо, добро. Дакле, интересује ме, као што сам Вас 

питала у време ратног стања, где сте били и да ли сте припадали неким јединицама? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Јесам била припадник Петог корпуса и била сам 

болничарка.  
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Председник већа:   Болничарка? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Да. 
 
Председник већа:   Током јула '92.године, јесте ли и тада били болничарка? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Јесам. 
 
Председник већа:   Добро. Испричајте нам, ето, колико се сећате када сте први 

пут видели Кармен Каменчић? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  То јутро кад су кренули у извиђање, малтене у 

неку шетњу, малтене ето прву, и деси се то што се десило. 
 
Председник већа:   Јесте ли Ви били у сродству са Каменчић Кармен? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Не. 
 
Председник већа:   Видим да сте доста узбуђени. Јесте ли биле блиске 

пријатељице? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Да. 
 
Председник већа:   Јел Вам треба нека пауза или можемо да наставимо? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Можемо наставити. 
 
Председник већа:   Дакле када би то било, кажете тог јутра, када би то било од 

прилике, ког месеца, које године, шта се то десило по вашем сећању, па нам испричајте 
да Вам ја не постављам стално подтпитања, ето чега се све сећате везано за Каменчић 
Кармен, како је дошло до њеног рањавања, када је то било? Па нам испричајте. 

 
Сведок Мевлида Коњевић:  Овако. Групу је водио Громилић Азиз, од пар њих, 

можда не знам, ето рецимо двадесетак. Њена најближа пријатељица и сигурно која је с 
њом дошла из Сане Александра, тад Станковић, сад Хускић, нашле смо се, и она је тад 
била, она је била близу ту, Рики је био најближи нашој Кармен рахметли, покушали су 
је извући, остала је рањена, и још један је човјек убијен, након дан или сутрадан су 
отишли одмах на исто мјесто, Кармен рахметли није нађена, а тијело, мислим да се 
Ћело мислим да се звао Велаџић, који је убијен, нађено је његово тијело. И онда смо 
претпостављали јер су били довици са линија да је жива, да је у Дрвару, не знам. 

 
Председник већа: Реците ми молим Вас, тог јутра, ви нисте били са њом у 

јединици, када је ишла у те неке акције и то? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Јесам је испратила. То није била акција уопће. 
 
Председник већа:   Добро. Шта је то било, испричајте нам. 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Извиђање, малтене шетња. 
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Председник већа:   И до ког момента сте били са њом? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Па док нису кренули. 
 
Председник већа:   Док нису...А Ви нисте кренули? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Не. Она и Александра су ишле од цура, од 

болничарки. 
 
Председник већа:   Јел можете приближно да нам кажете време када је то било, 

ког месеца? Не знате? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Не, не, '92., седми мјесец. 
 
Председник већа:   Седми месец? 
 
Сведок Мевлида Коњевић:  Ја сам, овако, ја сам отишла, сад ћу Вам тачно рећ, 

12., или 13., не сећам се више датума, кад је па ето био је напад на Грмушко-
Србљанском платоу, и ја сам отишла као болничарка, са доктором Фадилом из 
Зворника, исто је погинуо он, као доктор, а из Сане је било, па сад ћу Вам рећи, пет или 
седам, нисам сигурна цура, могу набројати имена којих се сјећам, које су биле ту. 

 
Председник већа:  А реците... 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Кармена, Александра, Насиха рахметли, она се 

послије рата бацила у Сану, била је Сенада, то су цуре које су дошле из Санског Моста 
и Кључанима, из Галаје.  

 
Председник већа:  Реците ми, кажете да је то било у седмом месецу '92., да ли 

можете да определите, да ли је то било почетком, средином, крајем, нешто ближе да 
нам дате податак? 

 
Сведок Мевлида Коњевић: Не.  
 
Председник већа: Не можете. И шта сте даље чули, да је она била рањена, да је 

страдала јел` тако. 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Молим? 
 
Председник већа: Шта сте даље чули, шта се дешавало са Кармен? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Па углавном ето да је рањена у предјелу мислим, у 

предјелу главе ока, и остала је рањена они су пробали да извуку нису могли, она је онда 
молила да њу оставе да спасе себе.  

 
Председник већа: То сте чули од Ваших сабораца јел` тако?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Да.  
 



ПO 90
8

 7

Председник већа: А реците ми шта је било са њеним телом? Да ли је била нека 
размена, причали сте о томе.  

 
Сведок Мевлида Коњевић: Одвели су је, одвукли, одвели су је даље на... не 

знам гдје, ту на тај Радић. Ја се само поштовани суде питам, те жене које су је могле 
заштити ко мајку, мајка дјете, сестри сестру... не знам.  

 
Председник већа: Да вас питам, да ли сте ишли на препознавање тела? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Овако, по мом сјећању јел` пуно је прошло и пуно 

сам претрпјела из рата, ја сам и сад обољели припадник Армије Републике БиХ, једном 
сам ишла, па до тад нисам знала уопће да постоји, иако сам рођена овде у Бихаћу, у 
Орљани касарну. А зашто... 

 
Председник већа: Не знате. Јесте добро познавали Кармен? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Да, за колко времена за колко су дошли... 
 
Председник већа: Јел` она имала брата, сестру?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Овако, по мајкином да, у ње су родитељи били 

растављени, живјела је тежак живот као дјете. Игром случаја нашла се у Сани Кључу 
кад су Кључани Сањани из Галаје дошли и прихваћени на Грабеж у Бихаћу, дошли на 
слободној територији, међу њима је била и Кармен.  

 
Председник већа: Само ми реците још како је била обучена, јел` била у 

униформи, како је изгледала том приликом када сте је последњи пут видели?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Можда је имала маскирне хлаче, за горњи дио не 

знам, ал` бјелу мајицу носила је често и имала је каиш, појас неки, можда сад кад би, а 
они отприлике, не знам како сад можда сад на неким јакнама или.... 

 
Председник већа: Оно чега се сећате.  
 
Констатује се да сведок током испитивања плаче.  
 
Само још нешто ћу вам рећи, по закону се полаже заклетва па бих вас ја молила 

да положите текст заклетве. Нисам вас претходно упозорила, ево сада ћу вам рећи текст 
па ви понављајте за мном.  

 
Заклињем се да ћу о свему што будем питана... 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Заклињем се да ћу о свему што будем питана... 
 
Председник већа: ... да ћу говорити само истину ... 
 
Сведок Мевлида Коњевић: ... да ћу говорити само истину ... 
 
Председник већа: ... и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
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Сведок Мевлида Коњевић: ... и да нећу ништа од оног што ми је познато 
прешутати.  

 
Председник већа: Јел` остајете у свему о овоме што сте сад испричали? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Да.  
 
Председник већа: Ево ја ћу вас препустити заменику тужиоца ако има неко 

питање да вам постави. Немате питања.  
 
Заменик тужиоца нема питања.  
 
Одбрана, бранилац оптужене.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја сам бранилац оптужене адвокат Милан 

Милосављевић, па бих вам поставио пар питања ако се сећате да можете да дате 
одговор. Углавном сте рекли оно чега се ви сећате, сад ми реците тај напад на Грмешу 
са чије стране је вођен да ли је напад, да ли су напад вршиле српске снаге или снаге 
Босне и Херцеговине?  

 
Сведок Мевлида Коњевић: Ми нисмо никад нападали, ми смо се само бранили 

и тад није био напад нас су напали.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Малопре сте рекли ја сам ишла кад је био 

напад на Грмешу ишли сте са доктором својим, то сте ви рекли. 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Да јесам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Ал` часно и поштено.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Нико то не каже све је у реду. Ви сте били 

исто болничарка или сте били припадник неке друге јединице? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Болничарка, извршила сам санитетску обуку и 

отишла сам као болничарка на Грмушко-Србљански плато 12. ил` 13.06.`92.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. А реците ми јесте ли ви били 

задужени са оружјем као болничарке или као болничари?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Са? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Са оружјем, са пушкама, са бомбама? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Када су ваши саборци да тако кажем 

са њима и Кармен кренули у то како ви кажете извиђање јесу ли они имали оружје? 
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Сведок Мевлида Коњевић: Кармен рахметли сигурно није, имала је санитетску 
торбу јел` ја сам је задужила са том санитетском торбом.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: А остали? 
 
Сведок Мевлида Коњевић: Остали, да сте знали, ја се стварно извињавам, није 

било наоружања неко како се снашо неко је нешто имо неко није имо ништа, уз божију 
помоћ... 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Реците ми у вашој јединици је ли било 

заробљених припадника Војске Републике Српске, односно ове да кажем у том 
моменту Ваших непријатеља? 

 
Сведок Мевлида Коњевић: Тај дан јел` мислите? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Не, не, иначе, иначе, да ли је било 

заробљених?  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Па мислим да јесте.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли се сећате како је поступано са ти 

заробљеницима, да ли је Кармен било шта имала било какву улогу у прихвату и тамо да 
кажем тих заробљеника спровођењу и тако?  

 
Сведок Мевлида Коњевић: Дал` је Кармен рахметли имала приступ? 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да, јесте.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Никад.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Не. Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Пре тог... Реците.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Јер само сам ја једино имала прилику пружити неко 

рањен или, а ови остали су сви отишли у размену по моме сјећању и поступало се на 
најхуманији начин.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Хвала. Реците пре тог догађаја, пре 

тог извиђања да ли сте имали дојаву да је одређени број српских војника убијено у 
пределу Грмуша у пределу Бихаћа и тамо у том делу? Јесте имали Ви као јединица 
односно Ви као појединац сазнања о томе? 

 
Сведок Мевлида Коњевић: Па прије тога је био већ напад на Грмушко-

Србљанском платоу јер Србљани су говорили да су били губици с обе стране.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Аха, добро.  
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Сведок Мевлида Коњевић: То се онда стишало село је одбрањено, плато је 
одбрањен после.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Реците ми само још судија вас је питала 

малопре па ево само и ја да појасним јесте ли ви били присутни када је вршена размена 
тела Карменчић Кармен, је ли можда била обдукција и одређивање утврђивање 
идентитета и тако даље, јел` се сећате тога или не?  

 
Сведок Мевлида Коњевић: Не.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Хвала.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Једино што се сјећам то да смо ишли у ту неку, 

зашто смо ишли, тад сам први пут сазнала да има уопће та касарна на Орљанима.  
 
Председник већа: Дакле ви немате уопште непосредних сазнања шта се 

догодило са Каменичић Кармен, то су ваша сазнања све од ваших сабораца.  
 
Сведок Мевлида Коњевић: Да.  
 
Председник већа: Да ли ви имате неко питање? Оптужена нема питања. Да ли 

ви имате још нешто да изјасните, нешто што вас нисмо питали а да сматрате да вам је 
то битно?  

 
Сведок Мевлида Коњевић: Ја мислим да је све речено да се све зна, ја само 

питам како неко може да спава ипак је она имала само 18 година и санитетску  уза се.  
 
Председник већа: Добро. Госпођо Коњевић ако немате ништа друго да нам 

изјавите хвала вам лепо што сте дошли да сведочите. Ми смо завршили са вашим 
испитивањем.  

 
Да ли је колега ту?  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Јесте ту сам.  
 
Председник већа: Поздравила бих само колегу и захвалила се на овој помоћи 

коју сте нам учинили и на који начин смо успели да испитамо сведока, хвала вам пуно.  
 
Могу само да констатујем да се одјављује видео конференцијска веза са 

Кантоналним судом у Бихаћу.  
 
Хвала још једном.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Молим. Довиђења.  
 
Председник већа: Добро. Ми по плану имамо у 13 часова заказану видео 

конференцијску везу са Судом Босне и Херцеговине у Сарајеву тако да ћемо у 13 
часова испитати сведока Кубурић Бору.  
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Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

прекида се главни претрес, а наставља у 13,00 часова.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Наставља се главни претрес у 13,05.  
 
 Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Судом Босне и 
Херцеговине у Сарајеву.  
 
 Добар дан. Да ли се чујемо? 
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Чујемо се колегице из 
Београда, добар дан и вама. 
 
 Ја сам судија Исенковић Весна судија суда Босне и Херцеговине, ево ја ћу са 
вама данас остварити ову видео конференцију.  
 
 Председник већа: Ево пре него што кренете да вам се и ми представимо.  
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Наравно изволите.  
 
 Председник већа: Ја сам судија Винка Бераха Никићевић, чланови већа судије 
Вера Вукотић и Владимир Дуруз.  
 
  Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: У реду. 
 
 Председник већа: Хвала вам, па нам реците да ли је присутан сведок Кубурић 
Бора? 
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Јесте, ево ја само кратко 
да кажем да поступајући по замолници Вишег суда у Београду Суд Босне и 
Херцеговине је заказао ову данашњи видео конференцију. Ви сте у овој Вашој  
замолници рекли да се кривични поступак пред вашим судом води против окривљене 
Ранке Томић је ли тако.  
 
 Председник већа: Тако је.  
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Због кривичног дјела 
ратни злочин против ратних  заробљеника из члана 144 Кривичног закона Савезне 
Републике Југославије и за данас је планирано да се у том вашем поступку саслуша 
сведокиња Кубурић Бора.  
 
 Председник већа: Тако је.  
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 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Суд је поступио у складу 
са Законом о пружању међународне правне помоћи у кривичним стварима по вашој 
замолници и ми смо за данас обезбедили присуство сведокиње Кубурић Боре у 
судници.  
 
 Свједокиња је приведена обзиром да се налази на издржавању казне затвора у 
КПЗ Источно Сарајево и иста је у пратњи судске полиције тренутно овде у судници. 
Ми смо провјерили наравно њен идентитет јел` се она налази у КПЗ-у, дакле ради се о 
тој особи чије сте нам ви податке доставили.  
 
  Председник већа: Хвала вам колегинице.  
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Мислим да ви сад 
можете наставити ваш поступак у складу са вашим законом и са оним што вам треба.  
 
 Председник већа: хвала лепо.  
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Само још кратко да вам 
кажем да је у судници осим мене, сведокиње и судског полицајца и стручни сарадник 
овог суда Азра Ћулић она ће остати у судници и она ће пратити ако вам нешто буде 
требало она ће вам бити на располагању.  
 
 Председник већа: Хвала вам, хвала пуно.  
 
 Судија суда Босне и Херцеговине Весна Јасенковић: Пријатно.  
 
 Председник већа: Довиђења, пријатно.  
 
 Констатује се да је присутна и сведок Кубурић Бора која се налази на 
издражвању казне затвора у КПЗ Источно Сарајево.  
 
 Добар дан госпођо Кубурић.    
 
 Сведок Бора Кубурић: Добар дан.  
 
 Председник већа: Јел` ме чујете добро? 
 
 Сведок Бора Кубурић: Чујем.  
 
 Председник већа: Хоћете ми дати Ваше личне податке молим вас. Када и које 
године сте рођени?  
 
 Сведок Бора Кубурић: 12.03.`53.  
 
 Председник већа: Где сте рођени?  
 
 Сведок Бора Кубурић: Рођена место Јањило Општина Петровац Босански.  
 
 Председник већа: Адреса на којој се водите тренутно сте ви у затвору, али које 
је ваше последње пребивалиште где?  
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 Сведок Бора Кубурић: Сад је моје пребивалиште Дервента.  
 
 Председник већа: У Дервенти.  
 
 Сведок Бора Кубурић: Прњаворска број 5, Дервента.  
 
 Председник већа: Добро. Реците ми да ли познајете овде оптужену Томић 
Ранку?  
 
 Сведок Бора Кубурић: Познајем.  
 
 Председник већа: Да ли сте у сродству? 
 
  Сведок Бора Кубурић: Нисмо.  
 
 Председник већа: Да ли сте у завади? 
 
 Сведок Бора Кубурић: Нисмо.  
 
 Председник већа: Добро. Дакле, 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.  
 
 По закону се полаже заклетва, па вас молим да понављате текст заклетве за 
мном. Јел` ме чујете? 
 
 Сведок Бора Кубурић: Чујем.  
 

Председник већа: Заклињем се да ћу о свему ... 
 
Сведок Бора Кубурић: Заклињем се да ћу о свему... 
 
Председник већа: Што будем питана... 
 
Сведок Бора Кубурић: Будем питана... 
 
Председник већа: Говорити само истину... 
 
Сведок Бора Кубурић: Говорити само истину... 
 
Председник већа: И да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 
Сведок Бора Кубурић: Ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 
Председник већа: Хвала лепо. Ви сте испитани у својству сведока 11. јуна 2015. 

године у Управи полиције у Босни и Херцеговини, да ли се сећате тога?  
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Сведок Бора Кубурић: Сјећам се први пут кад сам, не знам који је датум био, 
први пут сам позвана у Сарајево.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бора Кубурић: И признала сам шта сам ја урадила, одма сам признала и 

то је трајало 7 година колко не знам ни ја и опет почело... 
 
Председник већа: Ево ја ћу вам рећи, овде стоји да сте ви 11. јуна 2015. године 

испитани у просторијама породичне куће, јел` се сећате тога?  
 
Сведок Бора Кубурић: Сјећам.  
 
Председник већа: И остајете код тог исказа?  
 
Сведок Бора Кубурић: Дошла су два ... 
 
Председник већа: Не чујем вас ништа, морате мало гласније.  
 
Сведок Бора Кубурић: Били су дошли из суда некакви испитивали и ја што сам 

знала то сам рекла. Ја мислим да су били судска полиција... 
 
Председник већа: Извините молим вас, пошто вас ја слабије чујем.  
 
Сведок Бора Кубурић: Ја мислим да је била судска полиција.  
 
Председник већа: Добро. Реците.  
 
Сведок Бора Кубурић: Они су испитивали ја што сам знала то сам рекла, рекла 

сам шта сам ја урадила, о Ранки Томић нисам стварно ништа рекла.  
 
Председник већа: Добро. Реците овако, рекли сте да остајете код овог исказа па 

ћу вас ја замолити да испричате, Ви знате на које околности треба да сведочите, дакле 
интересује нас у време ратног стања где сте били, да ли сте били припадник неке војне 
јединице, када сте мобилисани и где сте били `92. године у месецу јулу, где сте се 
налазили?  

 
Сведок Бора Кубурић: Које године? 
 
Председник већа: Јула месеца `92. године где сте се ви налазили?  
 
Сведок Бора Кубурић: Налазила сам се ја мислим на Бихаћу да сам била.  
 
Председник већа: Испричајте нам молим вас да вам не постављам ја питања 

него нам испричајте све чега се сећате шта се десило са Каменчић Кармен? 
 
Сведок Бора Кубурић: Каменчић Кармен је била снајпериста,  није што је 

наведено била, мислим није била ни болничарка нит` је била докторица. Заробљавана је 
три пут код нас. Трећи пут командант предо је нама реко да се убије жена.  
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Председник већа: Јел` можете мало гласније ја вас јако чујем лоше.  
 
Сведок Бора Кубурић: Реко је да је убијемо за 10 минута, жене су повеле тамо 

рат био, ратно стање, неко ошино можда једном неко двапут, испитивали смо је ко је 
шта је оклен је, рекла је да јој је мајка Српкиња а отац да је Муслиман да ради у 
Словенији да има сестру близнакињу, да је бацила бомбу да је убила три војника и 
сестру ту близнакињу. Ми смо онда жене ко жене шта ја знадем ратно стање, неко 
ошино једном, неко два пут како ко, неко ни једном можда, и... маљолетник неки из 
Радића ја мислим да је, зове се Дукић Дукић како му име, Веселко, Веселко Дукић, он 
је узо пушку испуцо у њу и убио је. Нијесам ту била кад је она убијена ал` тако се 
причало да је малољетник убио, а тај малољетник је сведочио против нас у Бихаћу.  

 
Председник већа: Реците ми молим вас како се звала јединица којој сте Ви 

припадали?  
 
Сведок Бора Кубурић: Фронт жена ја мислим Прва пешадијска бригада.  
 
Председник већа: Јел` то ово што сте рекли Босански Петровац.  
 
Сведок Бора Кубурић: Јесте Босански Петровац.  
 
Председник већа: И када сте ви били мобилисани?  
 
Сведок Бора Кубурић: Ја сам се мобилисала у мају мјесецу кад је, кад ми је син 

завршио са школом онда сам се мобилисала и отишла сам била сам на ратишту 6 
мјесеци и одустала сам.  

 
Председник већа: Маја месеца `92. године.  
 
Сведок Бора Кубурић: Да.  
 
Председник већа: Да ли сте имали задужену униформу?  
 
Сведок Бора Кубурић: Јесам.  
 
Председник већа: Добро. Реците ми када којом приликом сте упознали Томић 

Ранку?  
 
Сведок Бора Кубурић: Упознала сам је првије дана кад сам се пријавила да 

присуствујем с њима.  
 

Председник већа:   Првих дана? А где сте тад били? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Тад сам била у Босанском Петровцу. 
 
Председник већа:   Где сте били смештени? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Па свак је био смештен по становима, где је ко 

становао, ја сам радила у Петровцу у „Новитету“, Босанском Петровцу и становала сам 
приватно, ту сам и живела. 
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Председник већа:   А где је Томић Ранка становала? 
 
Сведок Бора Кубурић:  А Томић Ранка је становала код Мрђа, не знам жени 

како је име, Љиља је, и била је с нама на ратишту. То јој је од сестре ћерка. 
 
Председник већа:   И она је била са вама јел тако, на ратишту? Љиља Мрђа? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесте, јесте. 
 
Председник већа:   Добро. Реците ми кад кажете то је било у Босанском 

Петровцу, јел тако? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесте. 
 
Председник већа:   Јесте ли имали неке обуке, ко вам је држао обуке? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Држала нам је обуке, она нам била главна, Ранка. 
 
Председник већа:   Ранка? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Излазили смо тамо,  јер нема мислим ништа вако нешта 

да би се могло убити или нешто, на вјежбе те и шта ја знам. Вјежбе ко вјежбе, војне.  
 
Председник већа:   А реците ми јел она имала неки чин? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Капетан, чин капетана. Она нам је била капетан. 
 
Председник већа:   А како Ви то знате да је она имала чин капетана, јесте ли 

видели тај чин или како? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Чин ја нијесам видела али она је мени се тако 

представила, како се представила тако сам ја мислила да је то тако све. 
 
Председник већа:   А да ли је неко ословљавао са капетане? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Сви. 
 
Председник већа:   Сви? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Наша јединица, наша јединица што је било нас, било 

нас је 22. 
 
Председник већа:   А да ли можете да  се сетите ко је још био са вама од жена? 

Јел била Радмила Бањац? 
 
Сведок Бора Кубурић: Јесте. Радмила Бањац била је овдје у Источном 

Сарајеву, па она је непокретна жена, није ни за шта, вратили су је.... 
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Председник већа:   Добро. Реците ми овако, како сте видели први пут Каменчић 
Кармен. Да ли је неко њу довео, ко је довео ако је довео? Испричајте нам то, како је то 
изгледало. 

 
Сведок Бора Кубурић:  Први пут је доведена, мушкарци је довели били, неки 

војска и командант је био Рајко Радуловић. Други пут исто је тако било, тако су је 
носили између,  кад хоће да извинете у ВЦ или нешто и трећи пут кад су је довели онда 
је предао нашој капетануши да је убијемо. 

 
Председник већа:   А реците ми како, пошто сад чини ми се да први пут 

спомињете то три пута. У ком размаку је то три пута, тог истог дана или како? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Није истог дана. Ја мислим у размаку недељу дана, јер 

она је рекла нами, кад смо је повели, рекла је да је послана у извидници, да извиди 
колико има четника и да нас побију за Петровдан. 

 
Председник већа:   То је она причала, Каменчић Кармен? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Да. 
 
Председник већа:   А како је изгледала, е том приликом првом? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Изгледала је млада, '70.годиште рекла да је.  
 
Председник већа:   А јел била рањена? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Рањена је била на три мјеста. 
 
Председник већа:   Ајде опишите нам где сте видели те ране? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Прострелне ране су биле, била једна на оку, једна на 

нози и једна на грудима. Не сећам се добро да ли лијева страна или десна не знам. 
 
Председник већа:   Јел могла да хода? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Могла је да хода. 
 
Председник већа:   И шта је то првог пута било. Питам Вас овако зато што 

нисте говорили о три пута, него сте испричали другачије мало.  
 
Сведок Бора Кубурић:  Три пута је она хапшена од стране наше војске. 
 
Председник већа:   А шта, први пут је ухапсе па је пусте? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесте. Два пута је пустали и разоружали је, а она дође 

опет наоружана. 
 
Председник већа:   То је унеком претходном периоду било? 
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Сведок Бора Кубурић:  То је у 8-10 дана, ја мислим, ту негде да је то било, сва 
три пута. 

 
Председник већа:   И шта се десило тог трећег пута? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Трећег пута је убијена. 
 
Председник већа:   Е сад нам испричајте како је то изгледало, да ли је неко 

тукао, како се понашао према њој, испричајте нам тај део, како је то било? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ја могу да испричам за себе шта сам ја урадила, а за 

друге се никог не сећам ништа. 
 
Председник већа:   Добро, али испричајте нам, Ви сте сад у својству сведока, 

значи дужни сте да кажете истину, да нам испричате шта сте све видели. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ја ћу истину да кажем, видела ништа нисам, што се 

мене тиче, стварно нисам гледала ништа, ја јесам је ошинула једном, ја мислим по 
стражњици да извините, и запарала сам јој једно уво доњог дјела, ту неђе, ко кад трн 
огребе, тако, са њезиним ножом, нијесмо ми били имали ножева, и нијесам ништа 
могла, зато што је дошо мој братић без ушију, мртав, редован војник, хтјела сам јој уво 
одсјећи, нијесам могла.  

 
Председник већа:   Зашто, зашто нисте могли? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Нијесам могла рекла ми је немој Богом те кумим, ја 

одмах ми је нож испао из руке и ја сам отишла, нијесам била присутна више никоме. 
 
Председник већа:   А говорили сте и о првом неком испитивању Кармен. Где је 

било, како се одвијало? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Па све је испитана и ђе је била, рекла сам да је послана 

у извидницу да види колико има... 
 
Председник већа:   Не, где је била први пут испитана? Јел била...говорили сте о 

томе, зато Вас питам. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не знам ђе је била први пут, ми кад смо је испитивали 

то је нама рекла. 
 
Председник већа:   Рекли сте да је била први пут испитана испред школе, па сте 

описивали ту ситуацију. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не, не, не, ја то нисам ријекла нико не мере то рећ да 

сам рекла. Не.  
 
Председник већа:   Ево ја ћу Вам предочити. Ја сам заједно са својом јединицом 

налазила у месту Радић, Општина Босанска Крупа, где смо се налазили у згради 
основне школе, тамо смо давали страже и ту описујете, па сте видели да наша војска 
води једну женску особу у униформи.  
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Сведок Бора Кубурић:  Јесте. Била у униформи, она није уопште била ни 

медицинска сестра, ни докторица, била је снајпериста. 
 
Председник већа:   Кажете, прво испитивање је било одмах ту пред школом, ту 

је било доста војске, након тога је Кармен...Јел тако било? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесте. 
 
Председник већа:   А након тога је ту Кармен капетан Ранка повела иза школе, 

према једној долини. Па нам испричајте шта се ту дешавало. 
 
Сведок Бора Кубурић:  У тој долини, рекла сам ја, ја сам рекла да је неко 

ошинуо једном, него два пут, како ко стиго, ја сам је ошинула једном или два пута, не 
сећам се, али сјећам се да сам јој уво запарала кад је рекла немој Богом те кумим, ја сам 
отишла, више нијесам ни била ту. 

 
Председник већа:   Добро. А јел била тад Ранка са вама? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ранке није било с нами. Ранка је дошла с нами до те 

долине тамо и после је жене нестало, није је било кад сам ја отишла тамо, кад нисам 
могла уво да јој одсијечем, кад сам отишла, нашла сам је тамо у команди, у школи тамо. 

 
Председник већа:   Ранку сте нашли тамо? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесам. 
 
Председник већа:   Овако сте говорили, њу је искључиво испитивала наш 

капетан Ранка Томић, па сте говорили да је прво испитивање било пред школом, да је 
било доста војске, након тога је Кармен капетан Ранка повела иза школе према једној 
долини, ми смо сви заједно ишли према тој долини. Капетан Ранка је натерала ту 
Кармен да пева српске песме, приметила сам да је имала пребијено лево око. Ја Вам 
предочавам Ваш исказ. 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја...Могли су написати шта оће, ја добро не видим... 
 
Председник већа:   Ево сачекајте још мало, после ћете ми дати објашњење. Када 

смо дошли до те долине, Ранка је њој скинула повезе што су јој ране биле повезане, 
само је рекла није ово ништа, након чега је Ранка Томић почела да је туче, сећам се да 
је толико јако са чизмама ударала ногом одпозади где је та Кармен од силине удараца 
пала на земљу, те наставила да је туче на разне начине, и тако даље. То сте Ви 
говорили. 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја уоште то нијесам рекла, то је говорито кад сам ја 

била на суду у Бихаћу. Ту они су пошли да свједоче против нас, говорили су против 
Ранке свашта. А ја нијесам то рекла, могу писат шта год хоће, можете ви написати 
можда да сам рекла да сам је ја убила, не знам, али стварно није истина то што сад Ви 
сте мени рекли. 

 
Председник већа:   Добро. Ево ја ћу Вас препустити тужиоцу сада. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добар дан. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Добар дан. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Вас је судија питала да ли сте 11.05.2015. 

дали изјаву, и Ви сте рекли јесам, и испричала сам све што сам знала.  
 
Сведок Бора Кубурић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па Вас је после питала да ли остајете при 

свему у тој изјави? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И шта сте Ви рекли? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Рекла сам да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи остајете у свему при изјави коју сте 

дали... 
 
Сведок Бора Кубурић:  У Сарајеву... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:   11.06.2015.године. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Јесте. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  На колико сте Ви осуђени? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Рекли су ми да сам осуђена на пет године, после су 

рекли 2/3, ја ништа сад не знам. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А због чега сте осуђени? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Осуђена сам што сам је једном ошинула и што сам уво 

запарала. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А по чијем наређењу сте то радили? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Није нам нико ништа наређивао. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Е па то се мало разликује од онога што 

сте рекли? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не разликује се ништа, нами нико није наређивао да 

ми... шта ћемо радити. Мој је братић дошао без ушију, редован војник, ја сам хтела да 
јој одсијечем уво, нијесам могла, зато што је рекла немој Богом те кумим, и нож ми је 
испао, ја сам отишла, нијесам видјела кад је убијена. 
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Не, ја видим да Ви очигледно данас не 
желите ништа да кажете против Ранке? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја не могу да кажем, ја не могу да кажем против жене 

нешто, стварно, кад ја не знам. Не  знам, не сећам се ничега... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Питала Вас је судија ко је био главни 

тамо, Ви сте рекли Ранка је била главна. Јел то тако? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ранка је била главна испред жена... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Испред жена, водила је нашу групу. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па јел она, јесте ли Ви смели нешто да 

урадите а да Вам она не нареди? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, немам више питања, хвала вам. 
 
Председник већа:   Изволите, одбрана. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Добар дан госпођо. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Добар дан. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Ја сам адвокат Милан Милосављевић, 

бранилац овде Ранке Томић. Њој се ставља на терет да је учинила кривично дело 
злочин против ратних заробљеника. Ја ћу Вам поставити пар питања, па Вас молим да 
кажете истину јер то нам је најважније у свему овоме, и да се та истина утврди овде 
пред нашим судом. Ви сте рекли у тој изјави, па сада тужилац инсистира да кажете да 
остајете при свему што сте рекли тог 15... 

 
Председник већа:   11.06.2015. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  11.06.2015.године. Реците. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ја сам рекла само да ја признајем да сам ја рекла за 

себе, а за Ранку нијесам никад ништа рекла, никада, нити ћу данас, нити имам шта  
рећи за њу. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Па како онда можемо ми да схватимо овде, 

да ли је то неко диктирао а да сте Ви само потписали, или о чему се ради, сад имамо ту 
неки исказ Ваш где Ви фактички оптужујете Ранку, а кажете сад да није она то радила. 
Да? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја Ранке Томић никад нијесам осуђивала,  само сам 

рекла шта сам ја урадила, кад сам отишла и на прво суђење, кад смо дошли у Бихаћ, 
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пита судија нас, остајете ли при својој изјави што сте дали у Сарајеву, ја сам рекла 
остајем.  

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Аха.Па добро, ајде сад овако мало да..., 

објаснили сте да сте били тамо у том Фронту жена, у Петровцу, јел се можете сетити 
када је завршена обука, тада, када је Ранка водила вас, те жене које сте биле тамо, када 
је завршена обука? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја сам прекинула, не бих се сјетила којега датума, и 

којега мјесеца, само шест мјесеци сам ја била на ратишту, више нијесам, од маја па ја 
мислим до октобра, не сећам се. Шест месеци, ја сам шест месеци била на ратишту. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Добро. А реците ми молим Вас, када је у то 

време погинуо неки командант Совиљ, јел знате Ви тог човека, јесте ли га познавали? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Можда сам га видела једном, два пута. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  А јел знате кад је погинуо? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не сјећам се датума, али сјећам се да смо били на 

сахрани кад је сарањиван. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Можете ли нам рећи да ли сте у то село 

Радићи отишли пре те сахране или после те сахране? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ја мислим да смо отишли послије сахране. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  После сахране? 
 
Сведок Бора Кубурић:  После сахране. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Добро. А реците ми са Вама ко је све ишао у 

те Радиће, колико вас жена је отишло у Радиће? Јел се можете сетити? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Ја мислим да нас је било 22, нијесам сигурна, али тако 

нешто. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  И сви сте отишли у село Радиће? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Јел н еко остао у Петровац да ради у 

команди? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не, не, не знам, не знам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Не можете се сетити, не знате јел? 
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Сведок Бора Кубурић:  Не сјећам се стварно. Ја сам била обични војник, није 
мени, шта ме није занимало нијесам то ни пратила. Ни ко је остао, ни ко је био, ни шта 
је био, немам појма. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:  А можете ли нам рећи Ви сте рекли овде 

пред судом да сте мобилисани, да ли је то била мобилизација или сте ви добровољно 
приступили том Фронту жена? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја сам добровољно се пријавила. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Значи да није било мобилизације, да нисте 

мобилисани? 
 
Сведок Бора Кубурић:  Не, не. Не, ја сам се добровољно пријавила кад су се 

жене, жене се пријавиле неке из наше фирме, било жена, тамо, вамо, ја се нијесам могла 
пријавити с њима кад су се оне пријавиле, тек сам чекала мај док дијете заврши школу 
па да ја могу њега одвести код родитеља па да ја онда идем да се пријавим. 

 
Адвокат Милан Милосављевић:  И добро, само још једно питање. Ви дакле 

тврдите да Томић Ранка није вршила никакво насиље нити било шта против Каменчић 
Кармен, како Ви то кажете, јел можемо то закључити? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Можемо. Ја тврдим да није Ранка Томић урадила 

ништа, јер није била присутна, ја је нијесам видела да је била присутна... 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Хвала Вам лепо, хвала. 
 
Председник већа:   Јел имате Ви неко питање Ранка? Немате. А ја морам поново 

да се вратим на овај Ваш исказ који сте дали. Ви кажете да је Вама то неко диктирао, да 
то нисте Ви говорили? 

 
Сведок Бора Кубурић:  Ја то нисам говорила, ја што сам говорила све сам 

рекла, а да сам знала лагати, лагала би, не би ја била ђе сам саде, лагала би прво за себе, 
а не би за другога. 

 
Председник већа:   Добро, ја ћу Вам путем документ камере показати тај Ваш 

исказ, записник који је вођен па ћете рећи да ли сте Ви потписали, да ли је Ваш потпис. 
 
Сведок Бора Кубурић:  Може. 
 
Председник већа:   Ја бих молила режију да нам повеже документ камеру са 

судницом овде. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија, јел могу ја само док....да поставим 

два питања. 
 
Председник већа:   Да, да. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Опет ја, заменик тужиоца. Само да Вас 

питам, а шта Ви то нисте рекли што је написано да сте рекли? 
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Сведок Бора Кубурић: Ја ништа нисам рекла против Ранке ништа, само сам 

казала дошла су та два ... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Не, Ви кажете да је то што су они 

написали да ви то нисте рекли, па вас ја сад питам шта је то написано а да ви нисте 
рекли?  

 
Сведок Бора Кубурић: Ја нисам рекла ако је написано против Ранке нешто, ја 

против Ранке нисам ништа рекла.  
Председник већа: Дакле ово што сам вам ја предочила Ваш исказ који сте дали 

у том делу нисте ви то причали? 
 
Сведок Бора Кубурић: Не.  
 
Председник већа: Ево погледајте овај записник о саслушању сведока, то вам је 

записник који је сачињен 11. јуна 2015. године.  
 
Сведок Бора Кубурић: Јесте он сачињен и сачињен је пред кућом, а шта су њих 

двојица договарали се и писали ја не знам, ја само само... 
 
Председник већа: Ево погледајте Ваш потпис. Да ли је то Ваш потпис, 

погледајте овде? 
 
Сведок Бора Кубурић: Ја то уопште не видим. Кад би ја видла, ја имам наочале 

на очима, ово су даљне наочале ближе немам. А потпис уопште не видим.  
 
Председник већа: Па јел` имате друге наочаре да промените те? 
 
Сведок Бора Кубурић: Ја немам.  
 
Председник већа: Јесте ви прочитали овај записник о саслушању сведока, тад 

кад сте дали наравно 11.06.  
 
Сведок Бора Кубурић: Ово што сте ви послали ....  
 
Председник већа: Не него тад, причамо о записнику који кажете да нисте 

говорили ништа против Ранке дакле 11.06. јесте ви прочитали тај записник? 
 
Сведок Бора Кубурић: Нисам ја прочитала тај записник.  
 
Председник већа: Нисте прочитали.  
 
Сведок Бора Кубурић: Нисам ја.  
 
Председник већа: Овде стоји овако - немам више ништа да изјавим, слушала 

сам гласно диктирање записника у исти је унесено све као што сам изјавила, нестављам 
примедбе на записник те исти као такав потписујем. Јел` тако било? Ја бих молила да 
ми укључите судницу у Босни и Херцеговини. Режија хоћете молим вас да ме повежете 
са судницом у Босни. Ја чујем али не видимо слику.  
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Стручни сарадник Азра Ћулић: Хало, добар дан.  
 
Председник већа: Добар дан. Не видим уопште али вас чујем. На екранима 

немамо слику. Режија шта се дешава? Ево само да видим да ли можемо да успоставимо 
и слику са судницом. Ево сад видимо. Добро, хвала вам. Дакле ево ја ћу вам прочитати 
шта овде стоји. Рекли сте да немате никакав приговор на записник па вас питају хоћете 
ли прочитати записник или да вам се записник прочита. Записник ми је прочитан и 
немам никаквог приговора. Да ли имате приговор на садржај записника? Немам 
приговоре на записник нити садржај истог.  

Дакле ви сте слушали гласно диктирање и нисте имали никаквих примедби на 
записник јел` тако?  

 
Сведок Бора Кубурић: Нисам ја имала нигде примједби на записник што сам 

рекла у Сарајеву кад сам први пут позвана.  
 
Председник већа: Имали сте примедби?  
 
Сведок Бора Кубурић: Нисам имала примједби.  
 
Председник већа: Нисте имали. Ја вас не питам за то ја вас питам за ово што сте 

давали у просторијама ваше куће исказ.  
 
Сведок Бора Кубурић: У  нашој кући, мојој кући кад су долазили, дошла два 

истражна судија били су, сједили су за столом ја сам им испекла каву понудила им, 
попили су каву и попили су не знам још шта су попили, писали су, шта ћемо писати ја 
кажем ја признам шта сам ја урадила, а шта је ко урадио ја немам појма о томе. А шта 
су они писали мене то не занима нит` ме интересује, ја знам да су они писали свашта и 
после је онај тужилац рецимо у Бихаћу кад сам била он је реко да је она била докторица 
и медицинска сестра а била је снајпериста носила је снајпер кад је први пут уваћена.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бора Кубурић: И према томе не знам што год имате да ме питате 

питајте ме само ја Ранку Томић нисам тај дан видела кад сам се вратила, тек сам је 
видела у команди да је била тамо код школе.  

 
Председник већа: Добро. Да ли имате још нешто да кажете?  
 
Сведок Бора Кубурић: Немам ништа више да кажем само би желела да ти 

тужиоци и господа та да нам пишу искрено а да тамо не пишу свашта оно што се не 
каже.  

 
Председник већа: Добро. Хвала вам, завршили смо ако нема више питања за 

сведока завршили смо са вашим испитивањем. Хвала вам лепо.  
 
Сведок Бора Кубурић: Добро, хвала и вама.  
 
Председник већа: Да ли је ту стручни сарадни?  
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Само да констатујемо да је одјављена видео конференцијска веза и поздрављамо 
стручног сарадника који се налази у судници.  

 
Стручни сарадник Азра Ћулић:Хвала, такође поздрави. Пријатно.  
 
Председник већа: Довиђења, пријатно.  
 
Констатује се да је одјављена видео конференцијска веза у 13 и 40.  
 
Добро. Ми смо данашњи план испунили, наредни главни претрес ћемо... 

Изволите.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Чисто због убрзања поступка, чисто да ... 
 
Председник већа: Реците.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ми смо предложили да се саслушају још неки 

сведоци, не знам јесте ли то узели и предложио сам и да се прибави књига ВОБ 8 
Петровачке бригаде, ратни дневник Петровачке бригаде, да се прибави извештај органа 
безбедности из Петровачке бригаде јер све у свему ово нешто...  

 
Председник већа: Јесте ви вршили увид у списе ја мислим да смо ми то нешто и 

тражили... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Нисам.  
 
Председник већа: Извршите увид у списе па ћете видети.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Није проблем, онда ћу то да одрадим, нисам 

стварно вршио увид али ... 
 
Председник већа: Тражено је, тражено је, мислим да смо све по Вашем 

предлогу да смо тражили, све смо тражили погледајте шта има.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Извињавам се што сам... 
 
Председник већа: Јел` остајете код ових предлога за ове сведоке да се испитају 

Ђукић Душанку смо планирали и Корица Гојка.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да, да, и Новаковић Борка.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да, да, остајемо при томе.  
 
Председник већа: Још имамо један проблем са Радмилом Бањац па се тужиоцу 

обраћам. Дакле ја мислим да је чак и речено да ће се покушати обезбедити присуство 
ако не присуство барем путем видео конференцијске везе... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да, јел` то она госпођа што је непокретна.  
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Председник већа: Радмила Бањац која је непокретна која не може да дође, тако 

је. Колико се сећам да смо обавештени да није могуће успоставити ни видео 
конференцијску везу, па да видимо шта ћемо са тим сведоком, ми имамо њен исказ који 
је дат али она је саслушана у својству осумњичене тако да ми не можемо да читамо тај 
записник.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел` могу да вас обавестим у року од, не 

знам три дана рецимо, то да, данас је петак ето до среде ћу вас обавестити.  
 
Председник већа: Добро, можете.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала.  
 
Председник већа:  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 да се данашњи главни претрес одложи, а следећи заказује за 25. јануар 2018. са 
почетком у 9,30 часова судница број 3,  
 
  што је присутнима саопштено уместо позива.  
 
 На главни претрес позвати сведоке Ђукић Душанку и Корица Гојка са адресе 
која се налази у списима предмета.  
 
 Довршено у 13,45.  
 
 
Записничар                                Председник већа-судија  

 
  

 
   

 
 




