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К.По2 6/16 
 

Транскрипт аудио записа са главног претреса 
одржаног дана 28.12.2016.године 

 
Председник већа: Председник већа отвара заседање у предмету Одељења за 

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

 
Утврђује се да су на главни претрес приступили: 
 
-Заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, 
  
-оптужена Томић Ранка, 
 
-није приступио бранилац адвокат Милан Милосављевић. 
 
За данас су позвани сведоци Бањац Радмила и Кубурић Бора и према мојој 

информацији Кубурић Бора је дошла. Ја сам добила поднесак адвоката Милана 
Милосављевића којим обавештава суд да због болести није у могућности да приступи 
на данас заказан претрес у 12,00 часова и у прилогу овог дописа доставио је потврду-
извештај лекара број 832 од 28.12.2016.године. Дакле овај поднесак нам је стигао јутрос 
у 09,30 ја мислим. Ми смо покушали да контактирамо и са Вашим браниоцем и 
телефонским путем, из разлога што смо знали да ће нам се одазвати позиву сведок 
Кубурић Бора и у том смислу је и сачињена службена белешка. 

  
Дакле, поводом поднеска браниоца оптужене Томић Ранке, адвоката Милана 

Милосављевића примљеног у овом суду дана 28.12.2016. године у 09,20 часова, којим 
је обавестио суд да због болести не може да приступи на главни претрес, који је истог 
дана заказан за 12,00 часова, по налогу председника већа судије Винке Берахе 
Никићевић на телефонски број контактиран је именовани бранилац....Овде је нешто 
загушљиво....Како би се обавестио да је сведок Кубурић Бора кренула из Дервенте у 
Босни и Херцеговини на заказан главни претрес пред овим судом и да би одлагање 
главног претреса изискивало високе трошкове те га у том смислу упитао да ли је 
евентуално у могућности да обезбеди замену за данашњи главни претрес, након чега је 
адвокат Милан Милосављевић навео да је болестан и налази се у кревету, да је примио 
инекције и не може ни на који начин да приступи на главни претрес, а замену није у 
могућности да обезбеди у тако кратком року јер се ради о специфичној материји дела 
ратног злочина за који је његова брањеница окривљена.  

 
Дакле ову службену белешку је сачинио мој судијски помоћник Никола 

Ускоковић који је и контактирао са браниоцем. Тако да и поред уложеног напора да 
обезбедимо присуство браниоца за данашњи главни претрес, нисмо успели и у том 
смислу значи не можемо ни да одржимо главни претрес. Само бих молила да се позове 
сведок Кубурић Бора.  

 
Сведок Бора Кубурић: Добар дан. 
 
Председник већа:   Добар дан. Станите овде за овај пулт. Ви сте Кубурић Бора? 
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Сведок Бора Кубурић: Ја сам Кубурић Бора. 
 
Председник већа:   Не морате ми давати сада личну карту, нема потребе, нећу 

Вам узимати личне податке. Само да констатујемо да сте се Ви одазвали позиву суда, ја 
Вам се захваљујем на томе, међутим Ви сте сигурно обавештени сад и од наше Службе 
за помоћ и подршку сведоцима да нисмо успели да обезбедимо присуство браниоца 
овде оптужене Томић Ранке. Он је био уредно обавештен, међутим у међувремену се 
разболео, морамо то исто да имамо у виду, и да влада грип и што је опште позната 
чињеница, тако да из тих разлога данашњи главни претрес нећемо одржати и нећемо 
моћи да вас испитамо у својству сведока. Ја ћу Вас молити, ја знам да је Вама то био 
велики напор да дођете из Босне и Херцеговине, али морате да разумете јер увек 
постоји тако нешто изненада да се догоди. Па ћу Вас молити да за следећи главни 
претрес нам дођете, ови трошкови које сте Ви имали за данашњи долазак Вама ће бити 
исплаћени. Ево ја имам Ви сте нам...Само нам реците молим Вас. Ви нам долазите 
одакле? 

 
Сведок Бора Кубурић: Долазим из Дервенте. 
 
Председник већа: Из Дервенте. И дошли сте директно из Дервенте до Београда? 
 
Сведок Бора Кубурић: Јесте. 
 
Председник већа: Како сте дошли? 
 
Сведок Бора Кубурић: Дошла сам колима, довезао ме неки човек. Ваљда је 

одавде неко контактирао. 
 
Председник већа: Добро. Значи ја имам овако, ја имам рачун то је такси служба 

„Ћустић“? 
 
Сведок Бора Кубурић: Јесте. 
 
Председник већа:   Испостављен ми је рачун на 350 куна.......Конвертибилних 

марака, ја читам куна, извињавам се погрешно сам....да. 350 КМ, и што би то у 
динарској противвредности било негде око 22.090,25 динара. Јел то покрива ове Ваше 
трошкове, јел тако? Наша служба нам је испоставила да би то била динарска 
противвредност 350 КМ. Тако да ће Вам ти трошкови бити исплаћени. 

 
Сведок Бора Кубурић: Мени? 
 
Председник већа: Овоме ко Вас је довезао. Ко Вас је довезао, разумете. 
 
Сведок Бора Кубурић: Онда сам ја џабе дошла, ко моју дневницу сноси? 
 
Председник већа: Тако испада да сте џабе дошли, али шта да Вам кажем, све 

сте чули  због чега. 
 
Сведок Бора Кубурић: Добро, добро, није проблем.... 
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Председник већа: Адвокат се разболео и то је разлог. Дакле, ја ћу сада овај 
главни претрес да одложим, ја ћу Вам саопштити када ће бити следећи главни претрес 
и било би неопходно да нам дођете. 
 

Сведок Бора Кубурић: Следећи претрес не знам да ли ћу доћи. 
 

Председник већа:   А који разлог? 
 

Сведок Бора Кубурић: Још могу и умријети. Још могу и умријети. 
 

Председник већа:   Па нећемо тако. 
 

Сведок Бора Кубурић:  Ја сам под стресовима, под свачим нечим, не знам, не 
знам шта ће бити. Ако будем здрава. Ако будем болесна исто ја нећу доћи, ако будем 
здрава можда дођем. 
 

Председник већа:  Сведок Кубурић Бора.... 
 

Сведок Бора Кубурић: Јесте. 
 

Председник већа:   Изјави да тражи трошкове за долазак у суд, а трошкови се 
односе на име превоза возилом такси службе „Ћустић“ из Дервенте до Београда и 
натраг у износу од 350 КМ. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Досуђују се трошкови сведоку Кубурић Бори у износу од 22.090,25 РСД. 
 
Ови трошкови ће Вам бити одмах исплаћени. Како, јел преко рачуна сада? 

Добро, сад је то нешто промењено, значи биће Вам преко рачуна исплаћени трошкови. 
 
Овако сад, пошто је данас било предвиђено и да се испита и сведок Бањац 

Радмила.... 
 
Сведок Бора Кубурић: Молим мало гласније. 
 
Председник већа: За данас је требала....Можете да седнете позади, да не стојите, 

нема потребе, е тако. За данас је било одређено испитивање и сведока Радмиле Бањац, 
међутим ја ћу вам прочитати допис, односно службену белешку коју сам добила од 
наше Службе за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима, сарадница подршке 
Славица Пековић, службена белешка је сачињена 26.12.2016.године па гласи: дана 
26.12.2016.године ступила сам у контакт са сведоцима чије је саслушање предвиђено 
дана 28.12.2016.године, по речима сведокиње Радмиле Бањац она није примила позив 
за заказано саслушање, а и да га је примила не би могла да приступи у суд у Београду, 
из разлога што је непокретна и има потешкоћа са говором. Сматра да из тих разлога не 
би могла да сведочи путем видео линка из суда у Бихаћу. Дакле то је да кажем 
обавештење које сам ја добила, па у том смислу ја ћу се обратити заменику тужиоца, да 
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ли и даље остаје код тога да се сведок Радмила Бањац позива или имајући у виду ову 
службену белешку, нешто друго предлаже? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па свакако службена белешка је такаква 

јесте, али ја морам да видим медицинску документацију и у том смислу предлажем да 
се прибави медицинска документација да видимо да ли је она способна да сведочи. Пре 
свега мислим на видео линк, тако да ја могу да кажем да ћу ја то прибавити... 

 
Председник већа:   Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  И извршити те провере па ћу обавестити 

суд, а након тога ћу се и изјаснити о предлогу.  
 
Председник већа:   Добро, хвала.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се главни претрес не одржи.  
 
Следећи претрес заказује се за: 
 
26.01.2017.године у 09,30 часова, судница број 4. 
 
Што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
Саопштено је сведоку Кубурић Бори и на главни претрес позвати Керкез 

Маринка. 
 
Овако да Вам кажем, то Вам је рано у 09,30? Ево станиге овде, ја ћу Вам се 

обратити, укључите микрофон да се сними то што кажете. Дакле следећи главни 
претрес је одређен за 26.01.2017.године у 09,30 судница број 4. Не би било лоше да Ви 
то запишете, ако немате.... 

 
Сведок Бора Кубурић: Могу ли ја питати нешто? 
 
Председник већа: Сачекајте. Дакле, ако Вам је рано, Ви можете да дођете, ја не 

знам колико Вам треба од Дервенте до Београда? Колико Вам треба, колико сте 
путовали данас? 

 
Сведок Бора Кубурић: Четири сата. 
 
Председник већа: Четири сата. Значи ако је то у пола десет, мислим морате да 

се некако организујете да дођете, па макар Вас питали мало..., мислим ја сад не могу да 
Вам кажем да ли ћемо Вас прву, другу питати, али запишите тај термин. А шта сте 
хтели да кажете? 

 
Сведок Бора Кубурић: То ми је рано, рекла сам, не знам да ћу моћи ја доћи. 
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Председник већа:  Али Ви сте у обавези, Ви сте у обавези да сведочите. 
 
Сведок Бора Кубурић: Ма, шта сам ја свашта обавезна, морете ме пиштољ у 

чело. 
 
Председник већа:   Добро. Ево ја ћу Вам дати овај... 
 
Сведок Бора Кубурић: Ништа не обећавам, ако буде постојала могућност да 

дођем онда ћу доћи, ако не будем.... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Опростите, ја ћу преузети на себе овај део 

око приступа сведока. 
 
Председник већа: Добро. Ми ћемо Вам само, ево ми смо Вам записали на 

једном парчету папира када је заказан главни претрес, обавештени сте и то је то. 
 
Сведок Бора Кубурић: Да сте ме барем обавијестили да данас не долазим па 

знаш. Па следећи пут ја бих се потрудила... 
 
Председник већа: Само мало молим Вас да ја завршим записник, само мало. 
 
На главни претрес позвати и браниоца адвоката Милана Милосављевића. 
 
Довршено у 12,15 часова. 

 
 
Записничар                                                                                    Председник већа-судија 

 
 




