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К-По2 бр.5/17 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 19.10.2018. 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.  

 
Веће поступа у неизмењеном саставу.  
 
Утврђује се да су на главни претрес приступили:  
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  
-оптужена Томић Ранка са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем и ... 
 
Адвокат Малан Милосављевић: Адвокатски приправник Илић Милица.  
 
Председник већа: Милица Илић адвокатски приправник.  
 
Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Кантоналним 

судом у Бихаћу.  
 
Добар дан. Да ли се чујемо? Ништа вас не чујем, да видим да ли ће бити боље са 

слушалицама. Добар дан.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу: Добар дан, ја вас чујем.  
 
Председник већа: Чујем вас јако слабо али чујем. Томић Ранка ја вас молим да 

приђете овде да би и ви чули, ставите слушалице јер јако се слабо чује.  
 
Добар дан колега. У судници је присутан судија?  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу: Хоџић Фикрет.  
 
Председник већа: Хоџић Фикрет. Хоћете молим вас да нам потврдите да ли је у 

судници присутан сведок Дедић Енес. 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу: Сведок је присутан.  
 
Председник већа: Е само моменат да ја констатујем.  
 
У судници је присутан и сведок Дедић Енес.  
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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 Бихаћ испита сведок Дедић Енес.  

 
Хоћете само рећи молим вас како сте утврдили идентитет сведока, на основу 

које исправе.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу: Идентитет је утврђен на основу личне 

карте број 030М00695 издате од стране  Унско санског  кантона Кључ.  
 
Председник већа: Хвала лепо. Да ли је ту сведок можемо само да га видимо на 

овим мониторима нашим. Добар дан, сведок Дедић Енес. Добар дан. Хоћете молим вас 
нешто, не чујем вас, не знам да ли вам је укључен микрофон. Е сад вас чујем, добро.  

 
Хоћете ми молим вас рећи прво ето узећу ја Ваше личне податке, Ви сте рођени 

које године?  
 
Сведок Енес Дедић: `72.  
 
Председник већа: `72. Име једног од родитеља.  
 
Сведок Енес Дедић: Бехим.  
 
Председник већа: Хоћете ми рећи где сте рођени?  
 
Сведок Енес Дедић: У Кључу.  
 
Председник већа: Где је Ваше пребивалиште?  
 
Сведок Енес Дедић: У Кључу.  
 
Председник већа: У Кључу. Адреса.  
 
Сведок Енес Дедић: Бранилаца БиХ бб.  
 
Председник већа: Сад се одлично чујете. Хвала лепо.  
 
Господине Дедићу 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 Енес Дедић: Јесте.  
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Председник већа: По закону полаже се и заклетва али мораћу претходно после 
да се вратим на нешто, реците ми молим вас да ли имате ту случајно текст заклетве.  

 
Сведок Енес Дедић: Да.  
 
Председник већа: Хоћете да прочитате текст заклетве наглас.  
 
Сведок Енес Дедић: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом 

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

 
Председник већа: Добро. Само да и ми констатујемо... 
 
Констатује се да се врши аудио снимање главног претреса.  
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

Да се главни претрес одржи.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
Овако Ви сте били испитани у два наврата, први пут 03.07. по овој нашој 

информацији, 03.07.2007. године од стране Управе полиције Сектор криминалистиче 
полиције и били сте испитани 21.10.2010. године у просторијама Тужилаштва Босне и 
Херцеговиен у Сарајеву. Да ли се сећате тога?  

 
Сведок Енес Дедић: Сећам.  
 
Председник већа: Сећате се. Да ли остајете код ових исказа?  
 
Сведок Енес Дедић: Остајем.  
 
Председник већа: Остајете у свему. Ево ја ћу вас замолити пошто је веће сад 

присутно да нам укратко испричате шта се десило у време отпочињања ратних сукоба, 
где сте били ангажовани, да ли сте војно негде били ангажовани, ако јесте којој 
јединици сте припадали и наравно интересује нас онај догађај који се десио са 
Каменчић Кармен. Јел` можете то да нам укратко испричате?  

 
Сведок Енес Дедић: Покушаћу.  
 
Председник већа: Дакле интересује нас `92. година, време избијања ратних 

сукоба. Изволите.  
 
Сведок Енес Дедић: Почетак агресије на нашу опћину Кључ је натјерало сваког 

да се брани, тако и мене и приликом ето борбених дејстава сам сусрео, упознао Кармен 
на подручју Опћине Кључ, Сански Мост. Након тога смо отишли у Бихаћ, горе смо 
били у једној јединици, то је све оно ТО још Територијална одбрана БиХ, макар колко 
се сјећам да је тако било и наравно била је и даље агресија на овај овде крај Бихаћа, 
Цазина. Ми смо били на неким линијама према Војсци Републике Српске. Свакодневне 
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су биле активности и напади, ми смо били на линији, нисам ни имао куда да идем јер 
сам био сам, а тако и Кармен, тако и остали и то нам је ето била нека кућа, мого би тако 
рећи. И долази тај дан кад је и она страдала то јесте ми смо мислили, ја нисам значи ја 
сам био обични војник, нисам био никакав официр, али онако претпостављам да је тада, 
да су тада примећена неке активности груписања непријатељске војске и био нам је, 
чини ми се, задатак извиђања значи, само да одемо у извиђање јер нас је била нека 
групица двадесетак чини ми се, отприлике, и с нама је била Кармен. И док смо ишли, 
сад не би знао тачно рећи колко смо отишли ми од наше линије ка непријатељским и 
примјећени су трагови војске, угажене стазе и тако даље, види се да су биле неке 
активности, да је неко ходо на фрешко, и договорили смо да се вратимо назад. Док смо 
договорили, ма нисмо мало кренули не могу тачно да се сјетим колко на нас су 
запуцали и поставили су засједу и онда смо ми наишли на њих, а тачно не могу сад тога 
да се сјетим, запуцали су на нас, ту је један војник погинуо, Кармен је тешко рањена. 
Тако је, тако би требало бити. Она је била тешко рањена мислећи да..., ја кад сам је 
видео мислио сам да, да чак неће ни преживети и тако даље, или да је мртва, сва је била 
повријеђена, а нас су почели значи и наставили нападати и опкољавати, војска се 
пресекла, тако да је нас остало само тројица ту са њом, и друго није било, ето колко 
кажем опет могу да се сјетим, него да се ми, да се покушамо извућ, да не би и ми 
настрадали. И отприлике то је то ето било до тог момента. Брзо смо се и растали, ето 
даље, даље... 
 

Председник већа:  То је оно чега се ви сада сећате, јел тако? 
 

Сведок Енес Дедић: Па тако отприлике, ја. 
 

Председник већа:  Ви сте детаљно дали исказ то 2007. године, али ја ћу вас само 
питати, кад говоримо о том случају када сте рекли да сте и кренули у извиђање и да сте 
чак и упали у неку ту заседу, реците ми када би то било, ког месеца, да ли се ви сећате? 
Наравно не можете прецизно али да ли се сећате када је то било? 

 
Сведок Енес Дедић: Можда седми мјесец, осми. Седми или осми мјесец, 

мислим прије да је седми него осми. 
 
Председник већа: Седми месец. Знате зашто Вас питам, јер када сте давали 

исказ Ви сте прецизно рекли да је то било 10.07............, 2007. године, да ли.. 
 
Сведок Енес Дедић:  Тако је. 
 
Председник већа:  Како сте запамтили да је то било баш 10.07. по чему памтите 

да се то десило 10.07.? 
 
Сведок Енес Дедић:  Па зато...Кад сам ја дао тај, опростите? 
 
Председник већа:  То сте дали 2007. године исказ, 2007. 
 
Сведок Енес Дедић:  Па то је још било... 
 
Председник већа: Свежије? 
 
Сведок Енес Дедић:  Баш тако. 
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Председник већа:  Јел можете да нам кажете, рекли сте да сте се прикључили 
Кључко-санској чети, јел тако, Унско-санске оперативне групе. Тако сте рекли, јел то 
тако било? 

 
Сведок Енес Дедић:  Па то је тако настајало, да. 
 
Председник већа:   Значи били сте припадник те чете? 
 
Сведок Енес Дедић:  Тако је. 
 
Председник већа:  Хоћете молим вас рећи како је Кармен у то време била 

обучена, тада када је била са вама у извиђање? 
 
Сведок Енес Дедић:  Била је у шареној маскирној униформи, хлаче и јакна, 

имала је једну кошуљу бијелу са..., сад ћу можда слагати, плаве или мислим зелене да 
су биле овако пруге, црте.... 

 
Председник већа: Уздужне пруге јел тако, вертикалне? 
 
Сведок Енес Дедић: Имала је каиш...Јесте. Имала је каиш бијели сећам се, 

онако мало шири и чини ми да је имала бијеле патике. 
 
Председник већа:  Реците ми молим вас, пошто сте били крај ње, рекли сте да је 

била тешко рањена, јел можете да нам прецизирате где су биле, у ком делу тела су биле 
њене повреде? 

 
Сведок Енес Дедић:  Видна је била повреда на глави, где сам видео овако од 

можда врха чела па чак овако до овде, ја мислим да..., можда је остала без ока, дакле 
била је велика отеклина ту, а остало су значи исто мислим биле ране и на рукама и 
ногама, било који дио да си узео тијела да је повучеш, потежеш она је страшно јаукала, 
болило је, и биле су крваве руке....... 

 
Председник већа:  Да ли се сећате да ли је имала нешто од накита на себи, да ли 

је имала неки златни ланчић прецизније речено? Ако се сећате наравно. 
 
Сведок Енес Дедић:  Сад ја не могу да се сјетим, можда тада ако сам давао 

исказ, онда јесте то тако било. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Енес Дедић: Она је била једна лијепа дијевојка, лијепа и уредна 

дјевојка. 
 
Председник већа:  Јел можете да нам кажете отприлике колико је година имала 

у то време? 
 
Сведок Енес Дедић:  Можда двадесетак година... 
 
Председник већа:  Колико нисам вас чула. Мало само ближе микрофону молим 

вас. 
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Сведок Енес Дедић: Осамнаест, осамнаест, можда двадесет година. Не знам, 
значи не знам... 

 
Председник већа:  Да, отприлике. 
 
Сведок Енес Дедић:  Отприлике кажем. 
 
Председник већа: Добро хвала. Ево ја ћу вас препустити заменику тужиоца за 

ратне злочине, ако има неко питање. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам хвала. 
 
Председник већа: Немате питања, добро. Ево одбрана да ли има питања? 

Изволите, адвокат... 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Хвала. Господине ја сам адвокат Милан 

Милосављевић, браним овде оптужену Ранку Томић, ово што сте рекли то је углавном 
сте потврдили овај исказ који сте дали раније. Да вас питам ако се сећате, кад је 
извршена ексхумација или кад је откривено тело где се налази, да ли имате било каквих 
сазнања о томе? 

 
Сведок Енес Дедић:  Немам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Немам више питања, хвала. 
 
Председник већа:  Немате питања. Томић Ранка јел има питања? Нема питања 

оптужена Томић Ранка. Да ли имате још нешто евентуално да нам кажете што вас 
нисмо питали а да сматрате да је битно за овај догађај? 

 
Сведок Енес Дедић:  Мислите тренутно не могу, уморан сам па не могу баш да 

се сјетим ако бих имао нешто да кажем, али мислим да је то сасвим довољно, са 
претходним исказима које сам дао да је то довољно. 

 
Председник већа:  Добро, хвала вам лепо, хвала што сте дошли да сведочите, 

овим би смо завршили са вашим испитивањем. Ја не знам да ли је колега Фикрет Хоџић 
у судници? 

 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Јесам колегинице. 
 
Председник већа: То би било све колега, хвала вам пуно на свему, ево 

поздрављамо вас из Београда. 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Хвала, довиђења. 
 
Сведок Енес Дедић:  Хвала такође. 
 
Председник већа:  Довиђења, пријатно. 
 
Констатује се да је у 11.20 часова одјављена видео конференцијска веза са 

Кантоналним судом у Бихаћу. 
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Ми ћемо данас овако... 
 
На основу члана 406 став 1 тачка 1 ЗКП-а, веће доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Врши се увид у записник о испитивању осумњичене Бањац Радмиле 

Тужилаштва-Тужитељства БиХ број Т200КТРЗ000035907 од 17.11.2010.године. 
 
Ми смо више пута покушавали да обезбедимо њено присуство ради испитивања 

како то нисмо успели донели смо одлуку да прочитамо њен исказ који је дала пред 
Тужилаштвом Босне и Херцеговине. Данас нећемо да кренемо са завршним речима, то 
ћемо следећег пута. Изволите, да ли сте ви хтели нешто још да кажете? 

 
Адвокат Милан Милосављевић:  Па хтео сам госпођо председнице, ја сам се у 

досадашњем току поступка противио читању тог исказа и читању чак и пресуда и тако 
даље, а посебно заснивам овај свој предлог на томе да је и Кубурић Бора била исто 
саслушана тамо па је дала потпуно супротну изјаву, односно супротан исказ овде кад 
смо је саслушавали видео конференцијом везом. Дакле ја и даље предложио бих да још 
једном пробамо да саслушамо иако је она ја колико сам успео да сазнам на отпусту 
како се каже... 

 
Председник већа:   Одложено јој је извршење казне затвора због болести. 
 
Адвокат Милан Милосављевић:  Одложено извршење па се налази кући. Због 

болести. Па да пробамо још једном па макар и да је доведемо од куће и тако даље, да је 
саслушамо, ако не будемо успели онда ви одлучите, али ја се изричито противим 
саслушању, овај читању овог дописа. Хвала. 

 
Председник већа:   Наравно, веће је донело одлуку, закон нам даје ту могућност 

уколико не можемо да обезбедимо присуство сведока да извршимо увид у њен исказ. 
Изволите тужиоче, јел ви нешто хоћете да кажете? Добро. То би било све за данас. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Данашњи главни претрес се одлаже, а следећи заказује за: 
 
16.11.2018. године у 09,30 часова, судница број 3. 
 
Што је присутнима саопштено уместо позива. 

 
Дакле, спремите се за завршне речи. 
 
Довршено у 11,30 часова. 

 
 
Записничар                                                                                          Председник већа-судија 




