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К-По2 бр.5/2017 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 28.05.2018. године  

 
 Председник већа: Председник већа отвара заседање и објављује наставак 
главног претреса у предмету Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду К-По2 
5/2017 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 неизмењном саставу.  
 
 

 Утврђује се да су на главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.  
 
 -оптуженa Томић Ранка, са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем.  
 

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 
 
 Ви сте добили план рада за данас, данас ћемо извршити увид у писмену 
документацију која се налази у списима, ако будете нешто посебно желели да 
прокоментаришете увек можете да се јавите за реч. 
 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у наставку доказног поступка изврши увид у: 
 
Ја бих молила да режија повеже документ камеру.  
 
-у списак несталих бораца Прве Цазинске бригаде Петог корпуса Армије БиХ 

број Пов. 775/92 од 20.12.1992. године, 
-у списак размењених заробљеника Муслимана састављен од стране Милана 

Иванчевића од 26. априла 1994. године, 
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Јел видите Ранка ту? Ако не, седите овде. Седите ту, јел имате на...Дакле, јел вам 
јасно, ако желите да прокоментаришете неке од писмених доказа слободно се јавите за 
реч. 

У решење Опћинског суда у Санском Мосту од 02.08.2002. године, којим се 
Каменчић Кармен проглашава умрлом,  

-врши се увид у фото албум Тужилаштва Босне и Херцеговине број Т20 0 КТРЗ 
0000359 07 од 18.11.2010. године.  

 
Јел вам познат неко од...? Е само да се вратимо, рећи ћете на којој фотографији 

је Бањац. Само полако. Ко вам је овде познат. Укључите микрофон. Јел то фотографија 
број 1? 

 
Оптужена Ранка Томић: Да фотографија број 1. 
 
Председник већа:   Ко је то? 
 
Оптужена Ранка Томић:  То је ова..., Кубурић Бора. 
 
Председник већа:  Кубурић Бора, добро. 
 
Оптужена Ранка Томић:  Борка. 
 
Председник већа:  Ова остала лица јесу ли вам позната? 
 
Оптужена Ранка Томић: Не. Не. И ова доле је моја фотографија која је 

копирана... 
 
Председник већа:  Тако је, под бројем 11, то сте дакле ви, Томић Ранка, добро.  
 
Оптужена Ранка Томић:  И ево Бањац, 14. Јел тако 14? 
 
Председник већа:   Број 14, на фотографији број 14 препознаје Радмилу Бањац. 
 
Оптужена Ранка Томић: Понела сам ове са фото-греј, ал` није са диоптријом, 

па... 
 
Председник већа: Добро, да ли још некога? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не, не. 
 
Председник већа: Никога више. Добро, хвала.  

 
-Врши се увид у записник о саслушању Велида Каменчић од 18.11.2010. године, 
-врши се увид у извод из матичне књиге рођених за Томић Ранку,  
-у извод из матичне књиге умрлих Унско – Санског кантона, Општине Сански 

Мост за Каменчић Кармен, од 11.03.2014.године, 
-у извод из матичне књиге рођених Унско – Санског кантона, Општине Сански 

Мост за Каменчић Кармен од 11.03.2014.године, 
-у оверену фотокопију картона личне карте за Томић Ранку,  
-у фотографије означене у истражном спису страница 159/38, 161/39. 
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Ова фотографија вам је била показивана јел тако? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Да, да. 
 
Председник већа:   То сте видели, обележили, јел тако?  163/40 ко је то? То сте 

све видели јел тако, прокоментарисали, то Карменчић Кармен? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не.  
 
Председник већа:   Нисте то видели? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не знам. 
 
Председник већа:   Добро ту и пише име, али овако по лику јел вам позната? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Па добро пише име, мислим... 
 
Председник већа:   По лику? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не, не, није, није ми позната. 
 
Председник већа:   Добро. Мислим то је све било у спису. 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не. 
 
Председник већа: 164/40, 165/40. Нико вам ту није познат? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Не. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
-У решење Кантоналног суда у Бихаћу од 01.07.2015. године, којим је потврђена 

оптужнице Кантоналног тужилаштва УСК-а Бихаћ број Т 01 0 КТРЗ 0019641 14 од 
29.06.2015. године, 

-у извод из „Службеног листа Републике БиХ“ број 7,  са одлуком о проглашењу 
ратног стања,  

-у извод из „Службеног листа Републике БиХ“ број 50 година IV од 28.12.1995. 
године са одлуком о укидању ратног стања. 

 
Врши се увид у регистратор број 1:  

  
-у наредбу број 32-1 команданта Војне академије КОВ од 24. јануара 1992. 

године, на основу које се Томић Ранка упућује у 2. војну област у команду 9. Корпуса у 
Гарнизон Книн, 

-у путни налог број 39 од 21.04.1992. године, у путни налог број 43 од 
08.05.1992. године,  

-у план рада женске јединице Босанског Петровца за месец мај 1992. године,  
-у наређење за извођење обуке жена добровољаца  од 25.04.1992. године,  
-у реверс 3. бригаде Босански Петровац од 01.06.1992. године, 
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-у реверс број 22/92 од 23.04.1992. године, 
-у увјерење Ратне болнице Купрес број 22 од 16.06.1992. године, 
-у дневни распоред рада женске јединице Босански Петровац. 
 

 Сва документација је и предата, јел тако, са ваше стране? У фотокопији је 
предата од стране браниоца адвоката Милосављевић Милана, и то на припремном 
рочишту 22.09.2016. године.  
 
 -Врши се увид у фотографију означену „Помаже Бог сестре Српкиње“ (које је 
предата суду од стране браниоца адвоката Милана Милосављевића), 
 -у пресуду Кантоналног суда у Бихаћу број 01 0К 008669 14К од 26.02.2015. 
године, за Бањац Радмилу и Кубурић Бору. 
 

Адвокат Милан Милосављевић: Ево овде ако дозволите. 
 

Председник већа:   Добро, изволите. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Да. Имајући у виду да су искази Кубурић 

Боре која је саслушана видео конференцијском везом, која се у потпуности разликују, 
исказ њен се разликује од исказа који је иначе у овој пресуди, те да постоје одређени 
изрази и речи које мени нису познати, можда већу јесу, јер је писано на босанском 
језику, сматрам да ову одлуку суда не треба изводити као доказ у овом предмету. 

 
Председник већа:   Дакле предлажете да се издвоји? 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Да се издвоји из списа предмета. 
 
Председник већа:   Пресуда цела? 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Пресуда цела, да. 
 
Председник већа:   Добро. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Хвала. 
 
Председник већа:    
 
Бранилац адвокат Милосављевић предлаже да се пресуда Кантоналног суда у 

Бихаћу од 26.02.2015. године, издвоји из списа, а све на начин како је то евидентирано 
аудио техником овога суда. 

 
Добро, о овом предлогу ћемо одлучити. 
 

 -Врши се увид у допис Кантоналног суда у Бихаћу од 01.11.2016. године којим 
нас обавештавају да се предмет 01 0К 008669 14К налази у Врховном суду Федерације 
БиХ ради одлучивања о жалби на првостепену пресуду,  
 -у службену белешку судијског помоћника Николе Ускоковића од 28.12.2016. 
године,  
 -у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 
99/2016 од 05.01.2017.године, 
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 -у допис Службе за откривање ратних злочина МУП РС број 230-3074/16-3 од 
05.01.2017. године,  

-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 
99/16 од 16.01.2017. године,  

-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 
99/16 од 19.01.2017. године и од 20.01.2017. године,  

-у допис Кантоналног суда у Бихаћу од 12.01.2017. године у прилогу кога је 
достављена пресуда Врховног суда Федерације БиХ број 01 0 К 008669 15 Кж од 
06.10.2016. године,  

-у извештај из КЕ за оптужену Томић Ранку од 07.03.2018. године,  
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 

13/17 од 20.02.2017. године са меил преписком Кантоналног суда Бихаћ,  
-у допис ВБА од 01. марта 2017. године,  
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 

22/17 од 31.03.2017. године, 
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 

37/17 од 26.04.2017. године са меил преписком Кантоналног суда у Бихаћу,  
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 

49/17 од 07.06.2017. године са меил преписком Кантоналног суда у Бихаћу, 
-у допис Тужилаштва за ратне злочине од 21.06.2017. године о томе да се 

Кубурић Бора налази на издржавању казне и достава података за Бањац Радмилу и 
Ђукић Веселка,  

-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 
70/17 од 25.07.2017. године са меил преписком Кантоналног суда у Бихаћу,  

-у решење К-По2 6/16 до 09.10.2017. године којим је одбачена оптужнице ТРЗ 
КТО 5/16 од 26.05.2016. године,  

-у захтев Тужилаштва за ратне злочине за наставак кривичног поступка КТО 
5/16 од 11.10.2017. године, 

-у решење Апелационог суда у Београду Кж2 По2 14/17 од 23.10.2017. године. 
 
Врши се увид у:  

  
-фотографију приложену од стране браниоца оптужене Ранке Томић, на главном 

претресу од 23.11.2017. године 
 
Јел имате ви нешто да прокоментаришете везано за ову фотографују? Само 

микрофон укључите. 
 
Оптужена Ранка Томић:  Предала сам фотографију само да докажем да сам у 

то време била поручник, а не капетан и капетан Прве класе, као што су неки навели да 
су видели четири звездице и...То је за време обуке. 

 
Председник већа:   Које године, ког месеца? 
 
Оптужена Ранка Томић:  Деведесет и... 
 
Председник већа:   Само устаните молим вас. 
 
Оптужена Ранка Томић:  '92., у мају, то смо били на Меденом пољу, ја сам 

кренула до Крњеуше јер сам имала 68 жена тамо на обуци. 
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Председник већа:   Добро. 
 
-У поднесак Тужилаштва за ратне злочине КТО 5/16 од 19.12.2017. године, 

извештавају суд да одустају од предлога да се као сведок испита Бањац Радмила.  
 
Међутим ми упорно покушавамо да остваримо контакт са Бањац Радмилом, али 

видели сте из силне ове преписке, да се одлаже извршење казне затвора због њене 
болести, тако да и даље настављамо да покушамо на неки начин да обезбедимо 
присуство и путем видео конференцијске везе, ако је икако могуће. 
 

-У допис Основног суда у Мркоњић Граду број 75 0 К 043356 16 ИКС од 
12.09.2017. године - Бањац Радмила ступила на издржавање казне затвора дана 
04.09.2017. године у КПЗ Источно Сарајево, 

-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп-По2 број 
10/18 од 19.02.2018. године са маил преписком Суд БиХ Сарајево везано за Бањац 
Радмилу,  

-у службену белешку Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима 
Спп-По2 број 10/18 од 26.02.2018. године, у прилогу кога се налази службена 
забиљешка Одјељења за подршку свједоцима Суда Босне и Херцеговине чији је 
предмет информација о контакту са супругом Радмиле Бањац, затим решење 
Министарства правде Републике Српске од 28.11.2017. године, којим се одобрава 
прекид издржавања казне затвора Радмили Бањац, у медицинску документацију за 
Радмилу Бањац у прилогу,  

-маил преписка Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима са Судом 
Босне и Херцеговине,  

-у допис Републичког геодетског завода 02 број 95-58/2018 од 05. марта 2018. 
године у прилогу кога је исечак из зидне географске карте Босне и Херцеговине. 

 
То ћете после мало да нам прокоментаришете све везано за Ваше боравиште где 

сте, како сте били, па смо хтели да ипак имамо мало више прегледа у та места о којима 
сте говорили. Да ли хоћете сад у овом моменту да нешто прокоментаришете?  

 
Оптужена Ранка Томић: У тамо Бихаћ, Приједор.... Не, не, само да се изоштри. 

Сански Мост ми је познат јер сам тамо била на сахрани Совиља, у Бихаћу нисам била... 
 
Председник већа: Где сте били, значи Сански Мост, објашњавате шта?  
 
Оптужена Ранка Томић: Сански Мост али овде има и Сана, Саница, ја сам у 

Саници била на сахрани код... 
 
Председник већа: Јел` сте нашли Саницу ту, јел` има?  
 
Оптужена Ранка Томић: Па ... 
 
Председник већа: Ево је Саница, обележите... 
 
Оптужена Ранка Томић: Саница... 
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Председник већа: Да, јел` можете да обележите? Дајте јој у руке карту па нек 
обележи места где, па ћемо ми погледати, све места где сте ви били.  

 
Оптужена Ранка Томић: Нисам понела наочаре.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Која диоптрија? 
 
Оптужена Ранка Томић: Јединица, један и по. Не, ја носим ову због светла.  
 
Председник већа: Ево помоћи ће вам сарадица. Значи хемијском оловком, ево 

имате и хемијску...  
 
Оптужена Ранка Томић: Да видим дал` ће... Саница, ја ћу да ову белу тачку... 
 
Председник већа: Слободно, можете црту да подвучете.  
 
Оптужена Ранка Томић: Могу и овако да подвучем... 
 
Председник већа: Како год.  
 
Оптужена Ранка Томић: А могу и да засенчим. Саница... 
 
Председник већа: Значи шта је везано за Саницу то нам само... 
 
Оптужена Ранка Томић: На сахрани сам била код покојног Совиља.  
 
Председник већа: Добро. После тога где одлазите, обележите и то?  
 
Оптужена Ранка Томић: Одатле идем у Грачац. Ја се враћам у Грачац, ал` он 

нема овде, Бања Лука, Сански Мост, Босанска Крупа, Бихаћ тамо не, Кључ није... нема, 
нема, од Дрвара па онда овамо, Грачац ево га, у Грачац.  

 
Председник већа: И којим путем идете од Санице којим путем идете?  
 
Оптужена Ранка Томић: Па ја мислим да смо ишли преко Мартин брода.  
 
Председник већа: Ајде обележите тај пут.  
 
Оптужена Ранка Томић: Мартин брод ево га овде, значи Босански Петровац на 

Оштрељ, онда има онај Маљен, нисмо ишли овамо доле, значи Оштрељ, сад како да 
вам подвучем и да засенчим само где су та места у овај бели круг.  

 
Председник већа: Можете и тако, можете и да засенчите.  
 
Оптужена Ранка Томић: Ево овако, Босански Петровац па се иде кроз Колунић 

на Оштрељ, е сада овде нисмо ишли на Дрвар већ смо скренули на Мартин брод, али не 
иде се у Дрвар већ има споредни пут пре Дрвара па смо пречицом ишли до Мартин 
брода, па онда се иде на Срб, па опет смо неким ишли краћим путевима до Грачаца. Ја 
ћу да обележим овде што има, Оштрељ, нисмо на Дрвар, ево ја ћу да... Мартин брод, па 
Срб и онда ишли смо до Грачаца, опет имају споредни путеви, јер просецали су се 
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путеви у време рата па смо могли краћим путевима да идемо, били су макадамски тако 
да нисмо ишли у ове веће, нисам рецимо свраћала у Дрвар, ево то је то, Грачац.  

 
Председник већа: А где је ово што је сведок говорио да вас је возио негде, где 

вас је то возио? 
 
Оптужена Ранка Томић: Па одвезо ме за Грачац.  
 
Председник већа: Али претходно где је, причао је да сте негде свраћали, да сте 

ишли, да ли сте били на ручку или где?  
 
Оптужена Ранка Томић: Па не знам ја то је негде ваљда тамо код, пре Мартин 

брода, е ко да ја сада могу да запамтим, кратко смо били и наставили смо за Грачац да 
нас не би ноћ ухватила.  

 
Председник већа: Аха, добро.  
 
Оптужена Ранка Томић: То је то, а ово Босански Петровац, ово не морам да 

бележим горе на Купрес, да смо били на обуци прве помоћи. Не треба?  
 
Председник већа: Добро, то не морате.  
 
Оптужена Ранка Томић: И овде најближе Босанском Петровцу где сам ја према 

Бихаћу била јер Крњеуша, само да видим... ево га овде Крњеуша, јел` сам пре подне 
држала обуку у Петровцу, а поподне у Крњеуши, ево то је где сам била најдаље од 
Босанског Петровца са боравиштем, где сам држала обуку и за жене у Крњеуши.  

 
Председник већа: А где је ту Радић?  
 
Оптужена Ранка Томић: Ја сам требала и у ... 
 
Председник већа: А где је Радић ту у том делу, где се налази Радић? 
 
Оптужена Ранка Томић: Ево га овде, Горња Суваја, Велики Радић пише, 

Велики Радић. Ево ту је.  
 
Председник већа: Добро. Ајде потпишите ту карту да сте ви обележили и 

ставићемо на документ камеру да види и тужилац можда жели нешто да вас пита. И 
данашњи датум.  

 
Оптужена Ранка Томић: Хвала.  
 
Председник већа: Јел` видите тужиоче, ево је Саница где је обележавала.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ја бих само питао, вероватно ви то све 

знате, ево ја сам касније ушао у овај предмет, па само ћу да вас питам, како је страдао 
господин Совиљ... 

 
Оптужена Ранка Томић: Молим?  
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Заменик тужиоца за ратне злочине:  Како је страдао Совиљ?  
 
Председник већа: Микрофон, упалите.  
 
Оптужена Ранка Томић: Он је погино на Грабежу.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А како?  
 
Оптужена Ранка Томић: Па рекоше да је снајпер га погодио.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала вам.  
 
Председник већа: Добро. Да ли има неких питања везано за ове изведене 

доказе, да ли нешто желите да прокоментаришете још? Ништа. Још само нисам вас 
питала, тужиоцу се обраћам, везано за овај предлог оптужене Томић Ранке да се из 
списа издвоји пресуда.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија то се односило на првостепену 

колико сам схватио... 
 
Председник већа: Јесте.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Имамо после и другостепену, нисам чуо 

колегу да је тражио другостепену да се издвоји, мислим ја се противим наравно, ето 
нећу се играти тиме него противим се наравно.  

 
Председник већа: Добро. Добро, о овом предлогу ћемо одлучити накнадно. 

Овим бисмо за данас исцрпели план рада...  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Другостепену нисмо ни изводили колико сам 

ја видео овде.  
 
Председник већа: Јесмо.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Јесмо? 
 
Председник већа: Јесмо.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Е онда се, онда извињавам се, односи се и на 

другостепену пресуду, имајући у виду, ја је стварно нисам читао, нисам ни дошао до 
ње, али претпостављам да у тој пресуди има коментара и тако даље на које се позива, 
па иста је ствар и за... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па сада сам рекао.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да, да, хвала вам, хвала вам.  
 
Председник већа:  Схватили смо. Ја сам погледала у једном моменту мислећи 

да ћете ви рећи нешто да издвајате али, добро.  
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Бранилац.... То ништа није снимљено јел` тако.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Снимљено је ово и другостепена, ал` сад ово 

нисам... 
 
Председник већа: Добро.  
 
Бранилац оптужене Томић Ранке адвокат Милан Милосављевић накнадно 

предлаже да се из списа издвоји другостепена одлука.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине противи се издвајању напред наведених 

пресуда.  
 
Одлука ће бити донета накнадно.  
 
Дакле овим смо све исцрпели данашњи план рада.      
 
Суд доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
 Главни претрес се одлаже, а следећи се заказује за: 
 

18.06.2018. године у 09,30 часова, судница број 4, 
 

 за када је одређено испитивањем путем видео конференцијске везе сведока 
Дедић Енеса у 09,30 часова и Бањац Радмиле у 11,00 часова, што је присутнима 
саопштено уместо позива.  
 
 Довршено у 10,10.  
 
Записничар                          Председник већа-судија  

 
 




