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К-По2 бр.5/17 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 25.01.2018. године  

 
 Председник већа:   
 

Председник већа отварање заседање и 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.  

 
Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили:  
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  
-оптужена Томић Ранка са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем. 
  
Присутни су и сведоци Ђукић Душанка и Корица Гојко.  
 
Веће поступа у неизмњеном саставу.  

 
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 Душанка. 
 
Хоћете позвати молим вас сведока.  
 
Добар дан. Хоћете ми дати Вашу личну карту молим вас.  
 
Сведок Ђукић Душанка, идентитет утврђен увидом у личну карту регистарски 

број 004259143 издата од ПС у Великој Плани.  
 
Реците ми име оца? 
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Сведок Душанка Ђукић: Милан.  
 
Председник већа: Где сте рођени? 
 
Сведок Душанка Ђукић: У Босанском Петровцу.  
 
Председник већа: Где је Ваше пребивалиште?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Велика Плана.  
 
Председник већа: Адреса.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Улица Мике Аласа број 2.  
 
Председник већа: Да ли познајете Томић Ранку? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.    
 
Председник већа: Да ли сте у сродству са њом? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Да ли сте у завади?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Не, добро.  
 
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.  

 
Сведок Душанка Ђукић: Добро.  
 
Председник већа: Имате овде текст заклетве па ћу Вас молити да прочитате 

наглас.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 

судом будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 

 
Председник већа: Сведок упозорен, опоменута, заклета па изјави.  
 
Ви знате зашто сте позвани јел` тако, Вас је предложила одбрана да Вас саслуша 

у својству сведока, тако да ћу ја одмах препустити одбрани да Вам постави питања на 
околности на које Вас је и предложила. Изволите.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Поштовање, ја сам адвокат Милан 

Милосављевић браним Ранку Томић у овом поступку. Хоћете нам рећи јесте ли Ви 
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током `92. године, почетком `92. године били у групи жена у којој је Томић Ранка 
вршила неку обуку?  

 
Сведок Душанка Ђукић: Јесам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Јел` се можете сетити у ком периоду?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Ја сам значи искрено доста ствари сам заборавила, ал` 

сам донела неке доказе што имам или фотографије или, значи `92. је у питању, да сам 
била, докле смо били и тако.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Па јел` можете... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Сад не знам да ли могу да ... 
 
Председник већа: Па можете, те податке можете да користите, дакле типа 

датума, имена, можете да се служите.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Вама да ... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Не треба не, не, само испричајте судском већу 

ако треба шта то ћемо да... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Па овако, значи `92. године село Грмуша прва 

борбена линија, по ВС-у сам возач борбеног транспортера, значи то, у Босанском 
Петровцу смо почели као женска чета, имали смо војну обуку надомак Петровца, значи 
било је неко Шкакића брдо код Милошевог конака, ту смо имали учење оно 
расклапање „паповке“, учење гађање у мете, физичка кондиција. После тога смо били 
једно време на стрелишту Смољани и били смо сад дал` мај месец који не знам, што 
каже да не лупам, били смо на Оштрељу у хотелу месец дана. Ту смо имали целу обуку 
физичку спрему, гађање, планинарење, значи ишли смо са ратном опремом.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Ко је руководио том вашом 

јединицом, ко вас је предводио?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па дошле су четири жене из Лике, сад не знам тачно 

из ког града, Ранка Томић и још три жене са њом.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Реците ми јесте Ви сво време били у тој 

јединици или сте били... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Била сам, значи ту и на Купресу сам била, са Купреса 

смо дошли, имали смо око месец дана тако одмора и онда смо распоређене по бихаћком 
ратишту.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Хвала. Да ли вам је познато име Совиљ?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесте, била сам на сахрани.  
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Адвокат Милан Милосављевић: Јел` се можете сетити кад је то било ког 
датума? 

 
Сведок Душанка Ђукић: Не знам, не знам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Јел` можете оквирно? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Знам једино што сам запамтила са те сахране што смо 

дуго пешачили, баш је било далеко од куће до гробља, неколико сати смо пешачили 
пешке.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је то било по завршетку обуке које је 

Ранка водила?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не знам, не знам, не знам стварно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Не можете се сетити. Ви сте из Петровца јел` 

тако?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Након сахране Совиља, у ствари за време 

сахране да ли је била присутна Ранка јел` се можете сетити?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Једино што се сећам, значи из Купреса кад смо 

дошли, имали око месец дана смо имали одмор, значи то је било ратиште 20 дана, па 
онда кући 20 дана. Међутим и тих 20 дана ми смо како смо и почели, ишли смо гулили 
смо кромпир ми жене, значи цело време све смо дали за војску, значи помагали смо 
мушкарцима. Било је осипање, ко год је могао да упише факултет он је бежао за 
Србију, значи ми смо били нека подршка морална, јер могу и жене да буду 
униформисане, добили смо униформу, добили смо наоружања. Е онда ја сам била 
млада, била сам перспективна и ишла сам, имам чак три ВС-а,  четврти ми није уписан, 
значи нема где ме није било, ето што каже... али ван, ван женске чете. Значи ми смо се 
расули, биле само на свим странама.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да. Поставио сам Вам питање дал` се сећате 

да ли је Ранка била на сахрани Совиља?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесте, јесте.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Била је.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесте.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А јел` се сећате после тога да ли је она остала 

у Петровцу... 
 
Сведок Душанка Ђукић: То не знам, не знам стварно, јер ту је било жена које 

су остале у граду при команди су радиле, има жена које су отишле са диверзантима, 
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има жена које су радиле команду у Радићу, има жена које су биле у Грмуши, има које 
су биле у кухињи, значи ми смо кренули са 57 жена, чета је бројала 57.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Па јел` се можете сетити јесте виђали Ранку 

после те сахране Совиља у Петровцу или ту у околини? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Па ако сам је видела то је у граду, на ратишту се 

нисмо сретале.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Па јел` можете да се сетите јесте је видели 

или нисте је видели, после сахране Совиља за тај датум отприлике?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не, стварно не знам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Немам више питања, хвала.  
 
Председник већа: Добро хвала. Тужиоче јел` имате питања? А реците ми јел` 

сте ви били униформисани у том периоду?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесам.  
 
Председник већа: Јесте. Ранка како је била обучена?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Док је нас обучавала?  
 
Председник већа: Да, да.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Имала је маскирну шарену униформу.  
 
Председник већа: Да ли је имала неки чин?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Поручник.  
 
Председник већа: Поручник.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Јел` то био истакнут чин или како?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па ја мислим да су ту имали. Биле су две жене, једна 

је старија жена, значи две млађе Ранка и још једна жена и мислим да су све три биле 
поручници.  

 
Председник већа: Поручници.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Ал` што каже не знам нисам сигурна.  
 
Председник већа: А како су вас ословаљавали?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Ми смо са именима.  
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Председник већа: Са именима.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да, више смо биле онако другарски.  
 
Председник већа: Аха. А како су, јел` су и Ранку са именом ословљавали? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Да, да, да. Биле смо као сестре.  
 
Председник већа: Да ли је неко ословљавао да сте чули поручнице или капетан? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Нико?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: За који то период говорите, дал` се сећате месеца, пошто 

причамо о `92. години... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Па значи овако, ако смо у мају били на Купресу, 

значи јуни смо били у Петровцу, значи од јула смо били на Бихаћу, јули, август, 
септембар и тако даље. Значи ја сам била до, ипак треба овако... 

 
Председник већа: Погледајте.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Сада ћу да вам кажем, значи до 07.10. сам ја била на 

бихаћком ратишту, а онда сам дошла у Србију... 
 
Председник већа: До које године?  
 
Сведок Душанка Ђукић: `92.  
 
Председник већа: Били сте на бихаћком ратишту.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да, да, до 07.10. па сам дошла у Србију, овде сам 

живела три месеца међутим мени је брат... 
 
Председник већа: Не, интересује нас период јул месец `92. година, где сте ви 

били?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Била сам на Грмуши ето, што каже ево имам доказ ... 
 
Председник већа: Јел` и Ранка била са вама? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не, није.   
 
Председник већа: Није.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Није.  
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Председник већа: А где је она била у том периоду?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Није била уопште на ратишту.  
 
Председник већа: Није била.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Није била. Ја сам била са тенкистима, била сам са 

мушкарцима.  
 
Председник већа: Аха. А реците ми јел` ви знате где се налази Радић? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Знам зато што сам била у Радићу у команди радила од 

`93.  
 
Председник већа: Од `93.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да, да, да.  
 
Председник већа: А пре у претходној где је била команда?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Како где је била?  
 
Председник већа: Јел` ту од `93. била команда... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не знам, ја сам имала команду на Грмуши.  
 
Председник већа: Не знате. А реците ми да ли знате јел` било нешто у Основној 

школи у Радићу, да ли је била смештена нека јединица?  
 
Сведок Душанка Ђукић: То је било код санитета. Ја мислим да су ту били 

хаубичари. То је оно кад су заклани, ја мислим да су тада заклани 17 младића, не знам, 
опет не знам период.  

 
Председник већа: Не знате период. А да ли сте чули за назив „Фронт жена 

Петровац“ при Петровачкој бригади Војске Републике Српске, јесте чули за тај назив?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па ја сам била у „Фронту жена“.  
   
Председник већа: Ви сте били у „Фронту жена“.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Да ли је Ранка била у „Фронту жена“ исто?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па она је била са мном, она је оснивач била.  
 
Председник већа: Аха, оснивач „Фронта жена Петровца“.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.  
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Председник већа: У том периоду, значи причамо период мај, јун, јул `92. 

године.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па не, она је била до Купреса... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Душанка Ђукић: А онда кад смо се вратили с Купреса ми смо се 

расуле, е сад не знам да ли је настављено да ли је неко осто.  
 
Председник већа: А одакле Ви знате де је она основала „Фронт жена 

Петровац“? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Зато што сам ја била у цивилној заштити, била је 

Анђа Ћуп, она је била нама главна и тад је покојни Совиљ дошо на предлог да се 
оформи чета и довео је жене из Лике да нас обуче. Значи ја сам од самог почетка ту.  

 
Председник већа: Јел` Ви познајете Кубурић Бору и Радмилу Бањац?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Кубурић Бору, па знам. 
 
Председник већа: Јел` су оне биле са вама?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Биле су у почетку.  
 
Председник већа: Јесу.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесу. Та жена старија она је волела да пије то знам.  
 
Председник већа: Реците ми да ли сте Ви чули да ли је негде јула месеца `92. 

године Ранка била у Радићу, да ли се причало да је отишла са неком јединицом или да 
је боравила неко време?  

 
Сведок Душанка Ђукић: Не, не знам.  
 
Председник већа: Нисте чули.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Нисам је виђала.  
 
Председник већа: Како је нисте виђали?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Па нисам је виђала уопште на бихаћком ратишту.  
 
Председник већа: Аха. Добро. Да ли сте чули уопште за догађај када је 

заробљена Каменчић Кармена?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Чула сам и пре неки дан Кармен, како се звала? 
 
Председник већа: Каменчић.  
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Сведок Душанка Ђукић: Чула сам пре неки дан и пре неки дан сам сазнала да 

је Бора у затвору.  
 
Председник већа: Не, не, не, да ли сте чули да је заробљена и убијена Кармен 

Каменчић? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Јесам, јесам.  
 
Председник већа: Чули сте.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Да.  
 
Председник већа: Шта знате, шта сте чули, ако сте то сад пре неколико дана 

чули то нешто нам је... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Чула сам зато што смо све из чете кривично, значи 

рекли су да смо их ми убили женска чета, да ми сносимо одговорност. Е шта сад... 
 
Председник већа: Како сносите одговорност, објасните нам. 
 
Сведок Душанка Ђукић: Овако, кад су Муслимани ушли у Петровац они су 

нашли, имали смо из Грчке то Ранка зна, имали смо календар који су нам Грци урадили 
и ту смо, била женска чета и имали смо две три фотографије наше, тад је неко од њих 
рекао ове жене ће да заврше у затвору и вероватно су нашли начин да нас затворе.  

 
Председник већа: А зашто, мало ближе нам објасните, шта се то догодило са 

Каменчић Кармен па...? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не знам, не знам.  
 
Председник већа: Не знате, шта сте чули? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Ја жену нисам ни видела, нити, што каже мирна ми је 

савест. Немам, стварно немам ништа са њом.  
 
Председник већа: Не, у реду да немате... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Е сад зашто не знам... Вероватно неко ко је убио 

спашава своју кожу то је увек било, значи спасава себе и окривљује другога.  
 
Председник већа: А јел` знате да је пре тога била како стоји, да је била мучена, 

да су је тукли, да су је... 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: То ништа нисте чули.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не, не.  
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Председник већа: Јел` познајете Милана Гаћешу? Не знате.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не, имена сам заборавила искрено.  
 
Председник већа: А јел` вама неко доносио храну и обилазио вас? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Где?  
 
Председник већа: Ту где сте били смештени на бихаћком ратишту? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Зато што је, не знате име, али рецимо сведок Милан Гаћеша 

он је рекао да је долазио на 15, 20, месец дана доносио храну.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Одакле? 
 
Председник већа: Па, немојте сад ви мене да питате, дал` сте чули?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Не знате ништа.  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не, не, стварно не знам.  
 
Председник већа: Ви се не сећате када је убијен Совиљ Миодраг, када је 

настрадао?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не.  
 
Председник већа: Не сећате се ни када је сахрана била?  
 
Сведок Душанка Ђукић: Не. Чак не знам ни како смо дошли тамо којим 

превозом? 
 
Председник већа: А сећате се да је била Томић Ранка, а ко је још био? 
 
Сведок Душанка Ђукић: Била је мала Драгана Балабан, ја мислим Милева јл` 

тако било... 
 
Председник већа: Немојте ништа да питате, него ви само чега се сећате.  
 
Сведок Душанка Ђукић: То, то, шта знам... 
 
Председник већа: Сећате се да је била, а не сећате се када и где је отишла?  

 
Сведок Душанка Ђукић: Овако ја сам имала на Грмуши то сам донела, сад не 

знам колико..., нашла сам се у близини кад су пуцали, имам оштећење десног уха, тад 
кад се десило ја сам изгубила, значи имам оштећење тог равнотежног и могуће да због 
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тога заборављам ствари. Значи ја ово што кажем то имам доказ, донела сам, ако нешто 
помаже. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли имате још неких додатних питања? Нема. Да ли 

Ви сматрате да треба нешто још да Вас питамо а што Вас нисмо питали, а да је опет 
значајно за овај догађај? 

 
Сведок Душанка Ђукић: Не знам, једино да напоменем, значи била сам у 

Радићу, имам доказ и кад сам била. 
 
Председник већа: Е само ми реците када сте били у Радићу? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Ево сад ћу да Вам кажем. По повратку из Србије, сад 

ћу Вам рећи, од 21.03.’93., до 30.09.’93. 
 
Председник већа:  ’93., то је све везано за ’93.годину? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Да, да. Тад сам била у Радићу. 
 
Председник већа:   Добро. А у том периоду јел била Ранка у Радићу? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Не. 
 
Председник већа:   Није била? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Није, Ранку сам видела ’94., кад смо ишли за Грчку и 

од тада ево сад први пут се видимо. 
 
Председник већа:  Још само ми реците хтела сам да Вас питам још нешто, 

добро. Како сте дошли у Београд, аутобусом? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Да, да. Дошао је и супруг. 
 
Председник већа:   Колики су Ваши трошкови, јел тражите трошкове? 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Да. 
 
Председник већа:   Добро, реците ми... 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Е сад једино да Вас питам пошто је муж са мном, да 

ли имам право да наплатим и за њега или само за мене? 
 
Председник већа:   Па само за Вас. 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Добро.  
 
Председник већа:   У оба правца 1.320,00 динара, јесу ли то Ваши трошкови? 

Добро. 
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Сведок тражи трошкове на име доласка у суд из Велике Плане у оба правца у 
износу од 1.320,00 динара. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Досуђују се трошкови доласка у суд из Велике Плане у Београд и натраг у 

износу од 1.320,00 динара сведоку Ђукић Душанки. 
 
Добро, хвала Вам што сте дошли да сведочите, можете ићи. 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Хвала. Кажите ми од доказа јел треба нешто? 
 
Председник већа:   Не треба ми ништа. 
 
Сведок Душанка Ђукић:  Добро. Довиђења. 
 
Председник већа:  Добар дан. Сведок Корица Гојко, идентитет утврђен увидом 

у личну карту регистарски број 006829433, издате од ПС Вождовац. Ви сте рођени 
01.09.1949.године? 

 
Сведок Гојко Корица: Да. 
 
Председник већа: Од оца? 
 
Сведок Гојко Корица:  Лазе. 
 
Председник већа:  Где сте рођени? 
 
Сведок Гојко Корица:  Село Могорић, општина Госпић.  
 
Председник већа:  Добро, где је Ваше пребивалиште? 
 
Сведок Гојко Корица:  Вељка Лукића Курјака 33, Београд. 
 
Председник већа:  У Београду? 
 
Сведок Гојко Корица:  Да. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли познајете овде оптужену Томић Ранку? 
 
Сведок Гојко Корица:  Познајем. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству? 
 
Сведок Гојко Корица:  Нисмо. 
 
Председник већа: Да ли сте у завади? 
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Сведок Гојко Корица:  Нисмо. 
 
Председник већа:  Добро. Ви сте позвани као сведок, у својству сведока, 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. То Вам 
је јасно јел тако? 

 
Сведок Гојко Корица:  Јасно. 
 
Председник већа: Ја ћу Вас молити да прочитате текст заклетве који се налази 

испред Вас. 
 
Сведок Гојко Корица: 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:  Ви знате зашто сте позвани у суд јел тако? 
 
Сведок Гојко Корица:  Знам.  
 
Председник већа:  Вас је предложила одбрана оптужене Томић Ранке, па ће Вам 

бранилац поставити питања. Изволите. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Поштовани Корица ја сам адвокат Милан 

Милосављевић, бранилац Томић Ранке. Током ’92., почетком ’92.године, јесте ли Ви 
били можда у саставу Петровачке бригаде, или сте на неки начин били присутни тамо? 

 
Сведок Гојко Корица:  Петровачка бригада, нисам био присутан. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Добро. Да ли Вам је познато име Совиљ? 
 
Сведок Гојко Корица:  Познато ми је. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Јесте ли можда Ви били на сахрани господина 

Совиља? 
 
Сведок Гојко Корица:  Јесам, то ми је био изузетно добар пријатељ. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Да ли се можете сетити да ли је Томић Ранка 

била присутна? 
 
Сведок Гојко Корица:  Јесте, стајала је уза ме на сахрани, позади гроба.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Јел се можете сетити датума када је то било 

или...? 
 
Сведок Гојко Корица:  Мислим негде почетком, 07.07., мислим, у седмом 

месецу, почетком седмог месеца. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Почетком седмог месеца, 07... 
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Сведок Гојко Корица:  Мислим да је био 07.07. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Седми јула? 
 
Сведок Гојко Корица:  Да. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Реците ми после сахране јесте ли..., где сте 

отишли, шта сте...? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ми смо отишли кући, подушје на ручак, не сећам се 

Ранка некуд је журила и отишла је, није била с нама на ручку. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  А јесте ли Ви иначе из Петровца или? 
 
Сведок Гојко Корица:  Нисам, нисам, ја сам био у Дрвару па после тога сам  се 

вратио у Книн, са службом. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Аха. После сахране Совиља јесте ли били у 

Петровцу, јесте ли виђали Ранку можда? 
 
Сведок Гојко Корица:  Нисам у Петровцу, нисам. После те сахране ја сам њу 

срео на академији. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  А јел се можете сетити када? 
 
Сведок Гојко Корица:  Па кад смо дошли, кад смо избегли, ту негде..., кад смо 

дошли, ја сам се доселио у касарну, њу сам затекао у касарни. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Ви сте иначе били официр? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ја сам код Крагујевца негде становао тамо у  неком 

селу, па сам дошао у касарну, па сам добио собу, онда сам срео Ранку ту. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  А јесте ли Ви били официр за време рата? А 

у којој сте јединици били? 
 
Сведок Гојко Корица: Да. Да. Био сам свуда, био сам на крају... 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  У том периоду, у том периоду значи почетак 

’92. године? 
 
Сведок Гојко Корица:  Па био сам у Дрвару помоћник за позадину једне 

бригаде, после тога сам отишао у Книн за начелника Интендантске службе у главном 
штабу.  

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Јел ишта знате о формирању једне женске 

јединице у Петровцу, јесу ли они код вас тражили нешто? 
 
Сведок Гојко Корица:  Не, не. 
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Адвокат Милан Милосављевић: Да их снабдевате, да им дате оружје, 

муницију, опрему и тако даље? Ништа од тога. 
 
Сведок Гојко Корица: Ми смо тада кад сам ја прешао у Книн, тада је Република 

Босна, односно тада се разграничила Далматинско односно Хрватско ратиште од 
босанског.  

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Добро.  
 
Сведок Гојко Корица: Тако да ми нисмо имали никакву надлежност према 

снабдевању тих јединица. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: И кажете после сахране Ви сте отишли на 

ручак тамо? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ја сам отишо на дужност у Книн, био сам до краја у 

Книну и ’95., сам са осталим избегао овамо. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  И Ранку сте видели тек кад сте се Ви вратили 

у Београд. 
 
Сведок Гојко Корица:  Кад сам се вратио из Крагујевца из једног села, у 

касарну сам је срео и то је то. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Хвала лепо. 
 
Председник већа:   Немате више питања. Тужиоче јел имате Ви? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажете Ранка је дошла на сахрану, како је 

дошла? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ја мислим да је доошла пешке јер смо ишли једно 3, 4 

километра у колони, поворци тој. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А после, кажете негде је журила, где је 

журила и како је отишла? 
 
Сведок Гојко Корица:  Куд је журила, како је журила не знам, али није остала 

на ручку, ми смо је задржавали да остане на ручку јер је било нас страшно пуно са 
стране, она није могла, да јој се негде жури. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  То вас питам, јел остала у том месту или 

је отишла у неко друго место? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ја мислим да није остала, да је остала у томе месту то је 

мало једно село, Горња Саница у Босни, видело би се, али отишла је даље, отишла је 
сигурно негде на друго место. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А како? 
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Сведок Гојко Корица:  Појма немам, било је стотине и стотине аута. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро, добро, хвала, немам питања. 
 
Председник већа:  Реците ми кад сте Ви упознали Томић Ранку? 
 
Сведок Гојко Корица: Па ја сам Томић Ранку пар пута срео у северној касарни 

у Книну. 
 
Председник већа:   У Книну? 
 
Сведок Гојко Корица: Прије тога, прије тога, значи доле је долазило, 

пролазило, а ја сам био ту на служби у тој касарни. 
 
Председник већа:  А шта је она радила тамо? 
 
Сведок Гојко Корица:  Право да Вам кажем није у мојој служби радила, тако да 

не знам. 
 
Председник већа: О којој години то говорите у Книну? Која година је у 

питању? 
 
Сведок Гојко Корица:  ’92. 
 
Председник већа:  ’92? 
 
Сведок Гојко Корица:  Да. 
 
Председник већа:   Јел била у униформи? 
 
Сведок Гојко Корица:  Јесте. 
 
Председник већа:  Јесте. Јел имала неки чин? 
 
Сведок Гојко Корица:  Мислим да је била поручник. 
 
Председник већа:  Како сте је ословљавали или да ли знате, да ли се сећате? Да 

ли именом, да ли чином или како? 
 
Сведок Гојко Корица: Па како смо се ословљавали, како ко, има културни 

изражен тај ниво. 
 
Председник већа:  Не, не, конкретно да ли се сећате Ранка како... 
 
Сведок Гојко Корица:  Друже поручниче, неко Ранка, неко овако, онако, како је 

ко... 
 
Председник већа:  А реците ми кад кажете да сте били на сахрани и да је Ранка 

била поред Вас, ко је још био поред Вас? 
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Сведок Гојко Корица:  Супруга моја. 
 
Председник већа:  Како сте баш запазили Ранку да је била поред Вас? 
 
Сведок Гојко Корица:  Па запазио сам је зато што је баш некако близу гроба 

стајала, и били смо нешто познати ту позади, нас неколицина. 
 
Председник већа:  И кад кажете да сте после сахране отишли кући, код кога, 

где, у које место? 
 
Сведок Гојко Корица:  Ко? 
 
Председник већа:   После сахране кажете отишли сте кући на ручак? 
 
Сведок Гојко Корица:  Нисмо кући, на ручак... 
 
Председник већа:   Али у нечијој.... 
 
Сведок Гојко Корица:  Код покојникове куће. 
 
Председник већа:   Е, то нисте само прецизирали. 
 
Сведок Гојко Корица:  Код покојникове куће, било нас је пуно остало и ручак 

је оно по обичајима био и задржали смо се једно сат и по, два времена и отишли смо... 
 
Председник већа:   Добро. Јел имате питање Ви неко за сведока? Нема питања. 

Добро, то би било све. Ви долазите из Београда немате никаквих трошкова јел тако? 
 
Сведок Гојко Корица:  Не. 
 
Председник већа:   Добро. Хвала вам што сте дошли да сведочите, то би било 

све. 
 
Сведок Гојко Корица:  Довиђења. 
 
Председник већа:   Довиђења. Добро ово би по плану било значи само да се 

испитају ова два сведока. Ми смо упутили један допис надлежном органу у Босни и 
Херцеговини да нас извести да ли је Радмила Бањац ступила на издржавње казне 
затвора, ако јесте када, јер ми имамо информацију да је она тешко болесна, да не може 
чак ни путем видео конференцијске везе да буде испитана, међутим ипак бих ја да 
видим јер немам никакав доказ нити о њеној болести, нити да ли издржава казну 
затвора, тако да ми чекамо сад ту информацију, још увек нисмо ништа добили. Ја ћу 
заказати овај главни претрес следећи, видећемо тачно шта ћемо, који ће наредни план 
бити, бићете благовремено обавештени шта ћемо радити. Оно што једино могу да вам 
кажем то је да ћу затражити мапу да видимо то подручје, чисто ради удаљености, 
раздаљине где се налази Босански Петровац, где је Радић, који пут води ка Београду, 
како, пошто причамо овако на памет, сви различито говоре раздаљине и путеви који су 
били тад слободни и којим путевима је могло да се креће. Изволите, станите овде. 
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Оптужена Ранка Томић: Мало пре кад је била Душанка као сведок, Ви сте 
поменули Милана Гаћешу да је тамо носио храну и то, не, Милан је рекао да је долазио 
у Медак, значи на Личком ратишту, а кад је пролазио кроз Београд и то док смо били 
смештени на Оштрељу тада је пролазио, јер је знао да пролази поред нас па је некад 
нешто донео, да ли цигарете, да ли нешто од хране и тако. 

 
Председник већа:   Добро, видећемо то стоји све у транскрипту. 
 
Оптужена Ранка Томић: Е само то, ништа више. 
 
Председник већа:   Добро, добро.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Главни претрес се одлаже, следећи заказује за: 
 
06. март 2018. године у 09,30 часова, судница број 4. 
 
Што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
Довршено у 10,05 часова. 
 
06.март 2018. у 09.30 судница број 4. 

 
 
Записничар                                                                                         Председник већа-судија 

 




