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К-По2 бр.6/16 
 
 

Транскрипт аудио записа  
са главног претреса одржаног 31.03.2017. 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, са .......  
 
Сарадник Тужилаштва за ратне злочине: Тужилачки сарадник Новак Вучо.  
 
Председник већа: Добро. Хвала.  
 
Оптужена Томић Ранка са браниоцима адвокатом Миланом Милосављевићем и, 

колегиница... Приправник, добро, добро.  
 
Колико видим успостављена нам је и видео конференцијска веза са Кантоналним 

судом у Бихаћу.  
 
Добар дан.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Добар дан.  
 
Председник већа: Ја сам судија Винка Бераха Никићевић председник већа, 

чланови већа су Вера Вукотић и Владимир Дуруз.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Ко нам се јавља испред 

Кантоналном суда?  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Судија Хоџић Фикрет, а 

да вас обавестим приступили су и свједоци Мусић Мирсад и Громилић Азиз, док се 
свједок Дедић Енес није одазвао, налази се у Швицарској.  

 
Председник већа: Хвала лепо. Само да констатујем.  
 
Констатује се да је успостављена видео конференцијска веза са Кантоналним 

судом у Бихаћу. Присутни судија извештава да су сведоци Мирсад Мусић и Громилић 
Азиз присутни, а да се сведок Енес Дедић налази у Швајцарској.  

 
Иначе ја сам добила и службену белешку од наше Службе за помоћ и подршку 

оштећенима и сведоцима Спп.По2 број 22/2017 од 31.03.20107. године којом такође ме 
обавештавају да Енес Дедић се налази у Швајцарској те да није приступио на заказан 
главни претрес.  
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Добро. Ја бих замолила само да ми кажете, дакле Мусић Мирсад јел` присутан, 

јел` у судници? 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Јесте, присутан.  
 
Председник већа: Е добро. Громилић Азиз није у судници јел` тако?  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Јесте и он је у судници 

тренутно.  
 
Председник већа: Прво нека остане Мусић Мирсад па ћемо после позвати 

Громилић Азиза.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Азизе Ви изиђите 

сачекајте, бићете накнадно прозвани.  
 
Председник већа:  
 
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 путем видео конференцијске везе са 
Кантоналним судом у Бихаћу испитају сведоци Мусић Мирсад и Громилић Азиз.  
 

Испитивање сведока МУСИЋ МИРСАДА 
 

  Хоћете ми само рећи молим вас колега, да ли сте утврдили идентитет Мусић 
Мирсада и уколико сте утврдили из које исправе?  
 
 Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Идентитет Мусић 
Мирсада утврђен је на основу возачке дозволе број 039000М3Т идате од стране МУП-а 
Унско-Санског кантона Опћине Кључ, дана 02.12.2016. године.  
 
 Председник већа: Добро. Хвала лепо.  
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 Господине Мусићу ја ћу узети прво Ваше личне податке, Ви знате да 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 Мирсад Мусић: Јесте, јесте.  
 
Председник већа: И по закону се полаже заклетва па ћу вас молити да у том 

смислу положите заклетву тако што ћете понављати текст заклетве за мном.  
 
Заклињем се својом чашћу .... 
 
Сведок Мирсад Мусић: Заклињем се својом чашћу... 
 
Председник већа: ...да ћу о свему што будем питан ... 
 
Сведок Мирсад Мусић: ... да ћу о свему што будем питан ... 
 
Председник већа: ... говорити само истину ... 
 
Сведок Мирсад Мусић: ....говорити истину... 
 
Председник већа: ...и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.  
 
Сведок Мирсад Мусић: ... и да ништа од онога што ми је познато нећу 

прећутати.  
 
Председник већа: Реците ми Ваше пуно име и презиме.  
 
Сведок Мирсад Мусић: Мусић Мирсад.  
 
Председник већа: Име оца?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Зијад.  
 
Председник већа: Име мајке?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Ифета.  
 
Председник већа: Девојачко презиме?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Козарац.  
 
Председник већа: Реците ми молим вас када сте рођени и где?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Рођен сам 14. августа у Кључу 1970. године.  
 
Председник већа: Где сте рођени?  
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Сведок Мирсад Мусић: У Кључу у болници.  
 
Председник већа: Адреса становања? 
 
Сведок Мирсад Мусић: Кључ.  
 
Председник већа: Шта сте по занимању?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Електроинсталатер.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок упозорен, опоменут, па изјави:  
 
Реците ми молим вас да ли сте Ви у сродству или да ли познајете Томић Ранку?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Никад чуо за њу нисам, ево сад први пут чујем.  
 
Председник већа: Нисте, добро.  
 
Ви сте господине Мусићу били испитани у својству сведока у полицији, не знам 

да ли се тога сећате то је било 03.07.2007. године у просторијама Треће полицијске 
управе Кључ. Да ли се сећате тога? 

 
Сведок Мирсад Мусић: Па онако, можда се и сјећам, можда и не.  
 
Председник већа: И били сте испитани 21.10.2010. године у просторијама 

Тужилаштва Босне и Херцеговине у Сарајеву. Дакле, то је ово колико ја имам 
информацију да сте у два наврата били испитани. Да ли се сећате и овог испитивања од 
стране Тужилаштва? 

 
Сведок Мирсад Мусић: Не сјећам се, знам да сам ишо ал` оно сад детаље, не 

сећам се.  
 
Председник већа: Само ћете мало гласније. Реците ми да ли остајете код свих 

ових исказа, добро не сећате се детаља вероватно, али да ли остајете при исказима које 
сте дали?  

 
Сведок Мирсад Мусић: Па оно што сам реко тада што сам запамтио то знам, то 

остајем при томе.  
 
Председник већа: Добро. Ја ћу вас молити да ми укратко испричате `92. године 

где сте се налазили, где вас је затекао рат, да ли сте били мобилисани, значи укратко 
нам крените од, конкретно нас интересује онај летњи период јули месец 1992. године, 
па нам испричајте у то време где сте се налазили да ли сте били борац којој јединици 
сте припадали, испричајте нам укратко о томе.  

 
Сведок Мирсад Мусић: Па `92. сам био у Кључу мислим то јест Красуље код 

Кључа близу је то, неких 12 километара, и тад је кад је рат почео нормално било је ту 
овај, био сам припадник Територијалне одбране као оно, није то било нешто 
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евидентирано него је тако једноставно, оне сеоске страже и тако то, пошто је било 
почело се гужвати и то, и онда смо... 

 
Председник већа: А којој јединици сте припадали, којој јединици?  
 
Сведок Мирсад Мусић: То је Територијална одбрана Кључ то није ни јединица 

била то су оне биле сеоске страже и тако то по селима оно.  
 
Председник већа: Јел` то било при Армији Босне и Херцеговине?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Није, није армија то је Територијална одбрана тад била, 

`92. одма није била армија биле су само оно...  
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Мирсад Мусић: И онда овај, дошли су из Кључа из милиције да 

предамо оружје, ми као сељаци и то и тад је дошло до пуцњаве, било је шта ја знам, 
било је рањавање једног полицајца и они су пуцали на нас а ја ту нисам био тада, био 
сам близу неких можда 2 километра, и дошо сам тамо и тад оно кад је баш званично 
почело све то, кад се дешавало.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Мирсад Мусић: И онда смо ми ишли по шумама значи нема у селу 

више долазили по селу значи купили све и дјецу и жене све оно шта је било, ми смо 
били по шумама крили се и онда су у једној акцији напали нас и ми смо успели 
заробити неколико официра и тих војника сад како се ја сјећам, и онда смо ми 
захтјевали да нас пребаце у Бихаћ пошто тамо се није могло више било је све 
окупирано. И онда смо ми дошли ту у Бихаћ и ето тако је. Е тад смо овај, не знам сад 
датума се не сјећам, направљена је да Кључко-санска јединица, они што смо ми дошли, 
нас 120 што је дошло и тако онда и овде је у Бихаћу исто било нападнута села около, 
онда смо ми пошто смо већ прошли те све неке..., шта ја знам, и ратовање и то, онда 
смо ми нормално са мјештанима овде укључили се у одбрану горе Грмушко 
Србљанског ...., овај и ту смо и, ту сам ја био 9 мјесеци, после трећег рањавања изашо 
сам вани пошто нисам мого више моро сам ићи на лијечење.  

 
Председник већа: Реците ово, Кључко-Санска јединица што кажете, јел` она 

била у саставу Петог корпуса Армије Босне и Херцеговине?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Јесте, јесте била је у саставу.  
 
Председник већа: Добро. Интересује нас ево конкретно Ви сте овде и говорили 

о неким акцијама које су се догодиле на планини Парињача, па кад сте кренули у 
извиђања и све, реците укратко шта се ту догодило и са ким сте Ви то били?  

 
Сведок Мирсад Мусић: Молим? 
 
Председник већа: Са ким сте били, колико је било бораца тада на тој планини, 

Ви сте говорили о томе ја гледам овај Ваш исказ који сте дали, па шта се то догодило? 
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Сведок Мирсад Мусић: Па ми смо ишли у извиђање тад, Парињача, пошто су 
били јаки покрети ови војске Републике Српске то је било, значи било је камиона, 
тенкова ово-оно, ми смо сад пошто сваки дан је било гранатирање ишли да извидимо 
терен и да, пошто смо ми нисмо били ни наоружани како треба, ишли да узмемо себи 
нешто да извидимо терен, да би ето шта ја знам, и ми смо прошли, кад смо кренули 
било нас је не знам ни ја колко нас је било, биле су само двије болничарке са нама и нас 
је било 25-30 не знам ни ја колко нас је било, углавном не можеш сад то знат бројати 
некога и то, овај, и прошли смо, пошто смо прошли ту је била српска војска 
улогорована. Ми смо прошли крај њих ми њих нисмо видли, ал` они нас јесу и кад смо 
ми отишли горе видли смо све значи како иду транспортери камиони, то је било 
извиђање. И док смо ми били горе они су имали два извиђача своја на брду они су 
побјегли доле, били су чикови од цигара и оно, и док смо се ми вратили они су нам 
поставили засједу значи у повратку, већ су били и ровове почели копати да смо остали 
још пет минута не би се нико извуко, ал` добро то, ако вам је важно то, овај. Ми смо у 
повратку прошли значи неких шта ја знам 200-300 метара неко је из грмља, пошто смо 
хтјели да прођемо кроз шуму гдје нам је најбезбедније, неко је из грмља рекао „Стој 
бацај оружје“ и одма су почели пуцат. С моје лијеве стране је била болничарка Кармен 
коју сам ја лично видио да је погођена три пута у главу, ја мислим у раме и у десну 
ногу, значи то се види од метка кад се погоди види се то помјерање тијела. И тад је, ја 
сам пао на леђа нормално то је толка била и освјетљавајући меци и гране су падале по 
нама пошто је шумарак био, то је толка била силина и близу, било је шта ја знам колко 
је пјешадијског наоружања било. И она је говорила „помозите ми“, пошто је она стајала  
кад је то се десило није бацила се на земљу, шта је она имала тад колко 18-19 година и 
овај, и онда сам ја извуко у долину, значи вратио се поново по њу узо је за задњу 
крагну и онако лежећи извуко је у ту долину, и она је само говорила „помозите ми“ и 
онда кад смо толко били опкољени молила је да је убијемо ми нисмо хтјели и онда је 
она у бесвесном стању била је, била је сва у крви значи, на глави јој је било напирено 
овако као балон један, шта ја знам шта је оно јел` од ударца неког овај, то се крв салила 
и она је била такорећи мртва. И после ја сам је будио носили смо је мало пошто су они 
ишли за нама опкољавали су нас и звали нас да се предамо и то, виде се и онда ту је 
било и нама је нестало и муниције, а она је остала у бесвесном стању значи, ја сам био 
па малте не сто посто сигуран да је мртва, јер толко је била значи у несвјести је била, 
ништа, никаквих знакова живота. Сад да сам ја знао онда ко сад да је, дирнем је за врат 
имали импулса међутим она није давала никакве, она је била онако израњавана и остала 
је ту у бесвесном стању и пошто су онда они довозили још војске и тога, то је војска 
била имали су наоружање и опкољавали су нас, значи ми смо морали се повући а и 
нисмо имали муниције, а она је остала ту и то је то, тако шта је било. А ми смо сви 
сигурни били да је она мртва и после кад смо дошли на то мјесто опет нашли смо 
Сенада који је погинуо, мало је био затрпан лишћем онако није ни закопан био, Кармен 
није било, а знамо гдје је остала, а није могла она ићи кад је била већ, не знам, 
највероватније да би умрла да смо је понјели и да је била ил` можда и мртва била ја не 
знам, мислим не знам шта је даље било. Била је у тако тешком стању.  

 
Председник већа: Реците молим вас да ли се сећате када се то десило, када је 

тај догађај био, по сећању?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Не знам, мого би бити јуни, јули немам појма.  
 
Председник већа: Ви сте то рекли, Ви сте 2007. године када сте били испитани 

рекли да је то било 10.07.`92. године, да ли остављате ту могућност и сада?  
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Сведок Мирсад Мусић: Па сад, не знам мислим нисам сигуран, не могу вам 

рећи оно што не знам, не знам то.  
 
Председник већа: Добро. Реците ми ... 
 
Сведок Мирсад Мусић: Било је, биле су гљиве оне бијеле значи оне буду у 

седмом мјесецу ил` осмом тако то, па највероватније да је то туда, не може, мислим 
стварно не знам датум тај.  

 
Председник већа: Наравно, по сећању ништа вас не присиљавамо да нам кажете 

него само колико се сећате. Реците ми кад кажете Кармен јел` то говорите о Каменчић 
Кармен? 

 
Сведок Мирсад Мусић: Јесте.  
 
Председник већа: И само ми молим вас дајте њен опис, како је она у то време 

изгледала и како је била обучена?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Па била је обучена ко и ми сви што смо били, имала је 

ту униформу коју смо, шта ја знам, шарену униформу, имала је торбицу са оним  
завојима ако би неко био рањен, оне су пратиле нас, била је још једна болничарка не 
могу се сјетити сад како јој име, исто је са нама била.  

 
Председник већа: А реците ми какву је косу имала, јел` плавуша, црнка, каква 

је била?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Па као, плава, смеђа, не могу ја сад то се сјетити баш 

оно.  
 
Председник већа: Добро. Добро, ја ћу сада вас препустити заменику тужиоца за 

ратне злочине тако да ће вам постављати питања сада заменик.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добар дан.  
 
Сведок Мирсад Мусић: Добар дан.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Снежана Станојковић заменик тужиоца за 

ратне злочине. Кажите ми само, детаљно сте нам описали ово чега се све сећате, па бих 
само вас питала у једном делу када сте Ви евентуално сазнали шта се догодило са 
Карменом Карменчић? 

 
Сведок Мирсад Мусић: Ма нисмо ништа, не знам сад, ја мислим да, тек 

касније, нисмо ништа сазнали о њој значи ништа. Питали смо гдје је, шта је, може ли у 
замјену ово-оно, ја мислим да су чак неку жену довели ал` није била Кармен, донјели је 
мртву а није била Кармен, ја мислим `93. ал` ја нисам био ту ја сам отишо одма `92. 
пошто сам био рањен.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да, ево сад ако веће дозволи ја бих вам 

прочитала део исказа који сте дали значи 2007. године у полицији па Ви овако кажете, 
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слушајте ме пажљиво, значи: „Након овог догађаја...“ кад кажете након овог догађаја 
говорите о томе шта се догодило на планини Парињачи, „ми смо се повукли на линије 
наше одбране, а када је српска војска тог дана напала село Србљанског платоа, Бркић, 
Србљани, Језеро и Спахићи чуо сам како српски НН војници вичу - Ево је заробили смо 
је хоћете ли је назад“. Да ли се сећате тога? 

 
Сведок Мирсад Мусић: Да сјећам се, јесу говорили. Јесу иза Каменичког врха 

тамо одакле су они долазили.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Значи где сте Ви том приликом кад су они 

то говорили, се налазили, где се налазила та линија Ваше одбране?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Село Језеро, Србљани, Спахићи, Лилат, они су све 

напали тамо зато што их је било више пуно и онда су ти повици били оно, кад се 
престане пуцат то је тако, јес баш то било, добро ја се тога нисам, ја сам то био већ и 
заборавио.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, значи чули сте то како вичу НН 

војници српске војске.  
 
Сведок Мирсад Мусић: Па чуо сам али ја сам био сигуран да је то нека варка, 

пошто смо ми сигурни били да је она мртва, пошто је била тешко рањена.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала вам, толико.  
 
Председник већа: Хвала. Браниоче да ли имате питања? Изволите.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја сам бранилац овде Томић, адвокат Милан 

Милосављевић и ја ћу вам поставити пар питања. А то је, јесте ли Ви имали који чин у 
војсци, тада када сте били ангажовани?  

 
Сведок Мирсад Мусић: Нисам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Јесте ли служили војску?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Јесам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Који род, или службу, шта сте били у војсци?  
 
Сведок Мирсад Мусић: У војсци сам био пјешадинац.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Реците ми Кармен кад је била са вама 

јел` је имала оружје?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Није.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Није. Кажете да је, да вас је пратила као 

болничарка.  
 
Сведок Мирсад Мусић: Јесте.  
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Адвокат Милан Милосављевић: А одакле је она дошла јел` знате, у ту 

јединицу код вас?  
 
Сведок Мирсад Мусић: Па оне су радиле у једном локалу у Врхпољу и онда ту 

је то било, то се одиграло све у Врхпољу, те борбе и то и онда оне су биле ту са нама у 
шуми и прикључиле се са нама и дошле у Бихаћ исто аутобусима са нама ко и, била је 
једна Словенка и она је.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: А знате ли је ли можда Кармен била иначе 

болничарка, јел` завршила ту школу за болничаре или је само као болничарка одређена 
у војсци код вас?  

 
Сведок Мирсад Мусић: Не вјерујем, то не знам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Кажете када је погођена да је погођена три 

пута, када сте је извлачили исто сте рекли да је крварила пуно, можете ли мало 
детаљније око тога да се сетите да нам испричате, приликом повлачења и шта се ту 
догодило? Приликом њеног извлачења да кажем од места где је рањена па до те долине 
тамо где сте је оставили.  

 
Сведок Мирсад Мусић: Па она је била, ја сам видио лично пошто сам ја био, 

била је с моје леве стране и видио сам сва три погодка значи види се метак како погоди.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро.  
 
Сведок Мирсад Мусић: И онда је она кад је пала звала у помоћ онда су око ње 

падале и бомбе и били смо близу, онда смо и ми нормално бацали бомбе на њих и 
пуцали колко смо имали муниције и то је нормално значи бранили се, а она је, они меци 
како су код ње она је плакала и говорила „помозите ми“ и оно и ја сам онда оставио 
своју пушку и узео је за назад ово како се зове ... 

 
Адвокат Милан Милосављевић: Крагна, да рекли сте.  
 
Сведок Мирсад Мусић: ... крагну да и извуко је у ту долну али сам сигуран био 

да неће преживети толко је била тешко рањена.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А можете ли се сетити јел` можда то 

крварење излазило преко те униформе или сте само претпоставили да кравари?  
 

 Сведок Мирсад Мусић: Не, не, била је крвава и униформа и све је било крваво, 
али јој на глави било као балон један напирито онај, највероватније да је од удара неког 
ил` нешто, немам појма. А кук и оно доле све било крваво и нога, како сам је извлачио 
сва је била и онда је, највероватније да је пала у несвјест јел` смо ми мислили да је 
мртва.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: И реците ми ово што вас је сад заменик 
тужиоца питала, гдје сте се ви тачно налазили у реону ког села, рекли сте до овде 
Бркићи, Србљани, Језеро, где сте се Ви тачно налазили Ви као појединац јер ово је сад 

 9



ПO 90
8

велики знате, велика а кажем раздаљина сва та села и тако даље, где сте се Ви тачно 
налазили?  
 
  Сведок Мирсад Мусић: Па тачно смо ишли на, та та планина се зове Парињача, 
ми смо изашли из наших села ти можда неки, ај` сад ја не могу то... знате како морате 
прво ићи кроз шуму около кад имају ту линије између линија и то, неких можда шта ја 
знам колко ту може бити, кад би човек ишо нормално нема пуно, ал` ми смо околишили 
пуно пошто ту има тих ровова и то, знате како је, далеко смо били од села можда шта ја 
знам 5-6 километара, 10, немам појма, то не знам.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Од ког села, од ког села?  
 
  Сведок Мирсад Мусић: Од села Језера.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: А од села Језера. А можете ли нам 
определити мало да нам кажете од тог села Језеро до неког села Радићи, јел` знате где 
су, где су ти Радићи, јел` знате то отприлике, колико ту има ... 
 
 Сведок Мирсад Мусић: Па то је Радић.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Како?  
 
 Сведок Мирсад Мусић: Радић.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Е добро Радић. Колко је то удаљено од овог 
села Језеро, односно од тог места где је рањена Кармен где сте били нападнути? 
 
 Сведок Мирсад Мусић: Па шта ја знам, тамо су, пошто Радић тај знам  за њега 
тамо су биле хаубице, па не знам можда неких има ли 20 километара, не знам колко је 
то далеко. Колко та хаубица може од 155 милиметара, Ви знате шта је то... 
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Да, да, добро колко можете да се сетите није 
проблем.  
 
 Сведок Мирсад Мусић: ....колко може добацити толко је било, ето.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: А ово кажете „ево је заробили смо је хоћете 
ли је назад“. На кога сте Ви помислили да се ради, о коме се ради то ако су тако то 
војници српски викали тамо?  
 
 Сведок Мирсад Мусић: Па о српским војницима, јер они су пуцали и ишли су, 
они су нама ушли и у село били онда, покренули линије комплет, јаки су доста били. И 
били смо близу, неких шта ја знам, нисмо ни ми бјежали неких 50-100 метара, тачно 
видиш како, оно борбе како се ... 
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Јасно се чуло јел` тако, јел` се јасно чуло, Ви 
сте јасно чули то? То викање Ви сте јасно чули да, разабрали сте о чему сте ради?  
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 Сведок Мирсад Мусић: А јесмо, јесмо, ево је заробили смо је ово-оно знаш, ал` 
ја сам мислио, и ми смо мислили да је то нека ето провокација пошто смо били сигурни 
да је мртва. Била је, ја не знам како је преживела икако.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Да ли ... 
 
 Сведок Мирсад Мусић: Ево сад неко да ме пита ја би реко да је мртва била већ 
кад смо је ми оставили, јел` толко је била у лошем стању.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Да. А реците ми јесте ли Ви можда били на 
идентификацији кад је вршена нека размена посмртних остатака и тако даље касније? 
Јел` знате шта ... 
 
 Сведок Мирсад Мусић: Ма није... нисам никад био то ја хоћу да пустим крају 
да заборавим и ово ми није баш овај, не волим што долазим на суђење јел` има човјек 
својих обавеза и не треба нам ово, ал` добро ето што се мора по закону ја тако то.  
 
 Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Хвала вам.  
 
 Председник већа: Хвала лепо. Да ли Ви имате оптужена Томић Ранка јел` имате 
неко питање да поставите сведоку? Немате питања. Добро.  
 
 Реците да ли имате Ви још нешто да нам кажете, нешто што би можда било 
интересантно, а нисте нам рекли?  
 
 Сведок Мирсад Мусић: Нема ништа, ја вам желим сву срећу и да будете живи и 
здрави, све најбоље, ништа више немам.  
 
 Председник већа: Немате ништа. Добро, хвала вам пуно.  
 
 Сведок Мирсад Мусић: Радите како треба добри сте и то је то.  
 
 Председник већа: Хвала вам пуно што сте дошли да сведочите и Вама све 
најбоље.  
 
 Сведок Мирсад Мусић: Хвала и Вама, да сте ми живи и здрави, све најбоље.  
 
 Председник већа: Пријатно. Хоћете само позвати колегу. Ја бих вас молила да 
нам позовете сада сведока Громилић Азиза и да нам кажете како сте утврдили његов 
идентитет.  
 
 Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Громилић Азиз, ушао је у 
судницу.  
 
 Идентитет овог свједока утврђен је на основу личне карте број 030М0069А 
издате од стране МУП-а Унско-Санског кантона Опћина Кључ.  
 
 Председник већа: Хвала лепо.  
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Сведок ГРОМИЛИЋ АЗИЗ 
 
 Добар дан господине Громилићу.  
 
 Сведок Азиз Громилић: Добар дан.  
 

Председник већа: Хоћете нам најпре рећи Ваше пуно име и презиме.  
 
Сведок Азиз Громилић: Азиз Громилић.  
 
Председник већа: Где сте рођени, које године?  
 
Сведок Азиз Громилић: Рођен 24.04.1955. године у мјесту Красуље Општина 

Кључ.  
 
Председник већа: Од оца?  
 
Сведок Азиз Громилић: Од оца Фехрета и мајке Хаџере.  
 
Председник већа: Девојачко презиме мајкино?  
 
Сведок Азиз Громилић: Шистек.  
 
Председник већа: Реците ми молим вас где је Ваше пребивалиште?  
 
Сведок Азиз Громилић: Красуље, Кључ.  
 
Председник већа: Реците ми шта сте по занимању?  
 
Сведок Азиз Громилић: Пензионер.  
 
Председник већа: 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.  

 
По закону се полаже заклетва па ћу вас молити да говорите текст заклетве за 

мном.  
 
Заклињем се својом чашћу... 
 
Сведок Азиз Громилић: 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: Хвала лепо.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Свједок има заклетву пред 

собом...  
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Председник већа: Одлично... 
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: ... писани текст.  
 
Председник већа: Одлично, хвала вам лепо.  
 
Сведок упозорен, опоменут, па изјави:  
 
Дакле ја ћу вам само предочити колико пута сте Ви били испитани то је оно што 

ми знамо, то је први пут 2007. године у спужбеним просторијама Полицијске управе 
Сански Мост и 20.10.2010. године у просторијама Тужилаштва Босне и Херцеговине у 
Сарајеву. Да ли сте сећате тога?  

 
Сведок Азиз Громилић: Да.  
 
Председник већа: Да ли остајете при овим исказима?  
 
Сведок Азиз Громилић: Да.  
 
Председник већа: Добро. Ја ћу вас замолити да нам укратко испричате, јула 

месеца односно јуна-јула месеца `92. године у време ратног стања где сте били, где сте 
се налазили, да ли сте били мобилисани, уколико сте били мобилисани којој јединици 
сте припадали, испричајте нам укратко о томе.  

 
Сведок Азиз Громилић: Ја сам јуна мјесеца `92. био на подручју Кључа, пошто 

су тамо већ почела ратна дејства, одвођење у логоре и тако, од стране српске војске и 
паравојске, полиције. Ми смо нас неколицина побјегли у шуму тако да смо 04. јуна `92. 
дошли, односно дошли на подручје Врхпоља Опћина Сански Мост, тамо нас је било 
стотињак, стопедесет тачније, гдје смо уз договор са српском војском и командантом те 
војске договорили се да они нас довезу у Бихаћ, тачније на мјесто Грабеж, а да тад 
предамо оружје и да ће нас пустити у Бихаћ. Дана 06. јуна почела је овај..., 
прикључивање Територијалној одбрани Бихаћ тако да смо ми 06. јуна се прикључили 
територијалној јединици Бихаћ и 12. јуна смо били ангажовани на Србљанском платоу 
као припадници Територијалне одбране Бихаћ, тачније јединицама које су ту биле с 
подручја Цазина, њима смо се прикључили, командант те јединице био је из Цазина и 
ми смо били под том командом док се нису формирале касније бригаде. То је значи све 
било и територијална одбрана. 10. јула, петак, ја сам као припадник јединице добио 
наређење да одем у извиђање са двадесетак бораца и двије болничарке у реон 
Парињаче то је Србљански плато тамо, према Грмечу, реон Парињаче и гдје сам ујутру 
у раним јутарњим сатима отишо у том правцу. По доласку тамо примјетили смо покрет 
непријатељске војске тенкова и пјешадије у правцу наших јединица односно села гдје 
су наше јединице држале овај, положаје, тако да сам обавјестио претпостављеног да се 
ми морамо вратити јер ја сам био вођа јединице, да се морамо вратити јер овај, велики 
покрети су у питању можда су на примјетили и тако. По доласку под Каменички врх с 
десне и лијеве стране су биле све скоро ливаде тако да смо ми морали кроз један појас 
шуме проћи, ја сам био на челу јединице испред мене водич мјештанин Малкоч Сенад. 
Кад смо пролазили кроз тај дио шуме, појаса шуме, на десетак-петнаест метара на нас 
је из дјела шуме наређено нам да станемо да се предамо да смо опкољени и одма су и 
отворили ватру, ја сам се бацио у један колосјек путни у заклон, поред мене је ова била 
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болничарка Каменичић Кармена, она је погођена са више метака, а испред мене је био 
водич Малкоч који је одма погођен и остао је на путу лежати. Пар минута се водила 
борба, односно они су пуцали на нас из правца тог грмља, ја сам исто отворио ватру у 
том правцу и позиво наше борце да отворе ватру и да опкољавају тај дио међутим само 
је до мене дошо борац Мусић Мирсад и Дедић Енес, остали су се препали и разбјежали 
по шуми односно бјежали су у правцу наших положаја. Ја нисам имо пуно муниције, 
имо сам један оквир код себе и тражио сам од Мусић Мирсада и Дедић Енеса по оквир 
муниције, они су ми дали а њима сам наредио да носе Каменчић Кармену у правцу 
наших линија што су они и урадили, она је значи била на више мјеста рањена видио 
сам, крвава и повремена је запомагала звала мене именом да је готова да јој помогнем и 
тако. Ја сам осто још док сам имо један оквиру муниције да пружам отпор, и онда сам 
видио да ме опкољавају јер сам био сам, из више праваца значи долазила је према мени, 
пуцало се и ја сам се повуко у правцу гдје је отишо Мусић Мирсад, Дедић Енес 
односећи Каменчић Кармен са собом. Кад сам, једно 50 метара отишо од тог мјеста, 50 
до 100 метара нашо сам Мусића и Дедића гдје стоје у заклон иза једног дрвета на рубу 
шуме и кажу да смо опкољени с друге стране да нам долазе јединице непријатељских 
војника и да нас опкољавају, а да су они Каменчић Кармену оставили јер је она била по 
њиховом мртва да није давала знакове живота. Онда сам и ја наредио да се повучемо 
али нисмо могли у том правцу у којем смо били пошли јер смо били сте стране 
опкољени, онда смо отишли у правцу сасвим другом преко ледина, претрчавали смо 
брисани простор један за другим, прво један, други, трећи, остали су подржавали 
заштиту, тако да смо отишли једно 300 метара од мјеста тог догађаја и тамо смо 
наишли на наше борце који су нам дошли у помоћ, пошли нам помоћи у ствари, овај, 
таман смо се договорили да се вратимо по ове мртве наше саборце у борбеном неком 
положају, међутим дошло је из команде наређење да се хитно повучемо у село гдје су 
биле привремено наша команда и положаји јер је непријатељска војска већ ушла у дио 
тих села и опкољавала тако да смо се морали повућ. Након десетак дана смо поново 
кренули у једну извиђачку акцију у том правцу да како би наше пронашли и извукли, 
довукли односно мртве, међутим нашли смо Малкоч Сенада затрпаног оно на 
површини скоро земље у једној долини тамо отприлике гдје је и осто, а Каменчић 
Кармену нисмо нашли. Касније смо чули кроз разговоре, јер војска је преговарала, 
договарала и тако то, причала да је она ипак остала жива и да је негде на подручју 
Петровца, а негдје касније сам ја позван једне прилике од комисије за размену да 
покушам идентификовати да је Кармена дошла као мртва у једној размени и ја сам 
отишо, нисам на основу дјелова одјеће нисам могао бити сигуран да је то она тако да 
нисмо закључили дал` је она или није. Толико.  

 
Председник већа: Толико. Хоћете ми само рећи у то време како је Каменчић 

Кармен изгледала, опис њен, колико се сећате дајте?  
 
Сведок Азиз Громилић: Па била је око 18 година, онако средње висока, плава, 

природну косу имала, лијепа згодна цура, тако отприлике, плаве очи имала више на 
плаво је изгледала.  

 
Председник већа: Како је била обучена том приликом да ли се сећате, да ли је 

била у униформи, да ли је имала нешто карактеристично на себи, јел` имала накит?  
 
Сведок Азиз Громилић: Па имала је неку, нама су шили неке ту као униформе 

почели су шит, па она је имала нешто љетно оно шарено панталоне и горе шарену 
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кошуљу, црно шарену кошуљу и знам да је баш имала и заврнуте рукаве оно, кошуља 
дугих рукава, црне шаре и бијеле неке тако ситне шаре.  

 
Председник већа: Да ли се сећате јел` имала неки накит?  
 
Сведок Азиз Громилић: Накит јесте имала, она је увијек имала накит, али ја 

знам да јесте имала ево и кад се сјетим тог догађаја нешто јесте имала ал` не могу се 
сјетити шта је све имала код себе.  

 
Председник већа: Ево ја ради подсећања, пошто сте говорили о томе да ли је 

носила неки ланчић?  
 
Сведок Азиз Громилић: Јесте, јесте, ланчић сигурно имала и имала је знам и 

минђуше то је носила увјек, а ланчић је имала неки са да ли је био натпис, ево већ 20 и 
нешто година тако да се стварно не могу сјетити сад.  

 
Председник већа: Добро. Ја ћу вас препустити заменику тужиоца за ратне 

злочине која ће вам постављати питања.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добар дан, Снежана Станојковић заменик 

тужиоца за ратне злочине.  
 
Сведок Азиз Громилић: Добар дан.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Детаљно сте нам описали то шта се 

догодило, па бих ја само вас питала да се само још једном подсетимо, значи када је то 
на Парињачи била рањена Карменчић Кармена Ви сте описали да је носила униформу, 
ову коју сте рекли што су шили за бихаћко ратиште.  

 
Сведок Азиз Громилић: Само је панталоне имала значи, неке шарене.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Добро. А јел` се сећате шта је имала 

обувено?  
 
Сведок Азиз Громилић: Патике неке оне, баш оне најобичније чини ми се 

„шангајке“ како их зову већ.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А јел` се сећате које су биле боје?  
 
Сведок Азиз Громилић: Бијеле боје, крем бијела боја тако нешто.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Кажите ми кад сте то говорили да сте 

покушали да идентификујете Карменчић Кармен дал` се сећате тога?  
 
Сведок Азиз Громилић: Па она је, тад су нама презентирали неке јесу патике 

презентирали ал` није то било те боје јер је то већ било и била је нека кошуља у 
деловима само, тако да није значи, нисмо имали комплетну кошуљу већ дио кошуље, 
дио рукава и тако, тако да нисмо могли бити сигурно дал` је то њена кошуља.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Хвала. Толико.  
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Председник већа: Браниоче изволите.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја сам бранилац адвокат Милан Милосавевић. 

Добар дан.  
 
Сведок Азиз Громилић: Добар дан.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Ја ћу вам поставити исто пар питања. Прво 

јесте ли Ви имали какав чин кад сте били ту ангажовни у војсци? 
 
Сведок Азиз Громилић: Чин нисам имао, ја сам био полицајац прије рата.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А јесте ли служили војску пре рата?  
 
Сведок Азиз Громилић: Јесам.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: У који, коју службу или који род сте служили, 

шта сте били? 
 
Сведок Азиз Громилић: Ја сам био техничка служба пушкари.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: А гдје сте служили војску?  
 
Сведок Азиз Громилић: У Травнику, па у Шибенику.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро. Ево сад да се вратимо мало, Ви сте 

овде детаљно описали овај моменат када се догодио тај напад од стране ових, супротне 
стране и када је Кармен погођена, па сте рекли... Могу ли да прочитам? 

 
Председник већа: Да, наравно.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Па сте рекли „Видео сам да је била сва крвава 

у пределу главе, левог ока, грудног коша, руку, ногу, где год би је дотакао приликом 
повлачења исте она је јаукала“. Ај` мало нам опишите где год би је дотакао, да ли се 
видела крв... 

 
Председник већа: Хоћете само, ево тужилац интервенише да кажете на којој 

страни се налази и од кад је записник.  
 
Адвокат Милан Милосављевић: Записник је од 01.06.2007. године, на другој 

страни, негде у две трећине текста, доле. Не измишљам ја колегинице, читам, тако да 
немате проблема. Дакле, само мало да нам објасните, мало детаљније да ли се видела 
крв? Како сте то закључили да је крварила, да је сва у крви и тако даље? Мало, због 
већа, чисто да мало то разјаснимо, ако можете то да нам опишете.  
 

Сведок Азиз Громилић: Може. Ја сам значи приликом прве, овај, наређења да 
смо опкољени, ја сам се бацио у један путни колосијек, где је оно вода је оно 
пролокала, направила оно да се може заклонити. Међутим, она је лијево од мене била у 
једноставно ту је остала стојећи, не знајући, погођена је, овај и пала је. Док сам ја 
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одвраћао на ватру, она је мене звала да јој помогнем да...Ја сам само толико успио да је 
повучем за руку, она: „Ај, немој, боли“ и ја сам покушао онда за обје руке да је 
повучем, али нисам могао устајати, већ је вучем за крагну, у ствари да је повучем, она 
опет: „Немој, боли ме ту, пусти ме, помози ми, спашавај ме“ и тако то. Ја сам, видио 
сам да је глава крвава и када сам је преврнуо иза једног камена, видио сам да је и 
грудни кош крвав. Да ли је то од главе, ја нисам, значи, гледао гдје је погођена све, али 
на глави се видјела рана и видио сам да је нога крвава доле. То је било кратко што сам 
ја њу и видио. Значи, одвукао сам је за један камен, пузајући, вратио се на оно мјесто 
гдје сам ја одговарао ватром, а у међувремену су дошли ова двојица сабораца и одвукли 
је од њега даље.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Реците ми, да ли је Кармен имала оружје 

приликом тог извиђања? 
 
Сведок Азиз Громилић:  Не, није. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли се можете сетити шта је носила са 

собом?  
 

 Сведок Азиз Громилић:  Па носила је неку торбицу, кесу, јер нисмо ни имали 
оне праве болиначарске торбе, већ је нешто имала тако, кесу неку сашивену, гдје је 
имала можда завоја неких или није, јер су њих двије биле, па једна носила ово, једна 
оно, али углавном оружје није имала. Нисмо ни ми сви имали, а камоли она.  
 

Адвокат Милан Милосављевић: Да ли је, можете ли се сјетити да ли је у том 
периоду, када сте вршили напад на положаје српске војске, да ли је, да ли су страдали 
ту, да ли сте заробили одређени број старешина, војника, српске војске и тако, у том 
периоду?  

 
Сведок Азиз Громилић:  Нисам Вас разумио, ја се извињавам. 
 
Адвокат Милан Милосављевић: Значи, у периоду када сте Ви већ били на том 

положају где јесте, да ли је било борбених дејстава између вас и српске војске? 
 
Сведок Азиз Громилић: Па да Вам кажем, ти положаји тих дана су се односили 

само на то да смо ми били иза кућа у неком, овај, привременом склоништу, а они су са 
брда тукли артиљеријом и тако да ту није пјешадијске борбе ни било јер нису се они 
спуштали одозго, само су тукли по кућама и овај, прије тога јесте можда, 07., 08. јуна 
једна била пјешадијска борба, гдје су они били скоро на ивици села, па се ту водила 
борба и тада су се они повукли горе на брдо и одозго нас са артиљеријом тукли сваки 
дан.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Да ли можете определити од тог места где је 

Кармен рањена, док неког места Радићи или Радићи, како ли се зове, колико је то 
удаљено, отприлике, да ли можете да се определите? 

 
Сведок Азиз Громилић: Па можда једно 7, 8 километара кроз шуму, можда 

тако.  
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Адвокат Милан Милосављевић: И само још једно питање, кажете да је Кармен 
имала тада кошуљу, описали сте ту кошуљу. Када сте вршили ту идентификацију, да ли 
су то били делове те кошуље?  

 
Сведок Азиз Громилић:  Кошуља јесте слична али нама су, значи, доњели само 

дио, оно око рукава и мало неких крпица јер је била поцијепана и трула та кошуља, 
односно дио кошуље и нешто од крагне, тако да није била дио кошуље комплетан да би 
се могло видјети је ли то та шара.  

 
Адвокат Милан Милосављевић: Добро, хвала.  
 
Председник већа:  Хвала лепо. Да ли имате Ви питања нека? Немате. Да ли Ви 

имате питања нека? Немате. Да ли Ви имате још нешто да нам кажете, нешто што 
сматрате да је битно, а да Вас нисмо питали?  

 
Сведок Азиз Громилић:  Немам. 
 
Председник већа: Дакле, то би било све. Хвала Вам господине Громилићу што 

сте дошли да сведочите. Ми Вас поздрављамо из Београда.  
 
Сведок Азиз Громилић:  Хвала и Вама, поздрав и Вама.  
 
Председник већа: Е само бих волела да видим на екрану... Тако је, само хтела 

да кажем, значи ми смо данас испунили тај наш план, више сведока немамо. То би било 
све, јел` тако?  

 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Јесте, то је то.  
 
Председник већа: Хвала Вам пуно колега на указаној помоћи.  
 
Ја сам могу да констатујем да се одјављује видео конференцијска веза са 

Кантоналним судом у Бихаћу и 10 и 23.  
 
Поздрав из Београда.  
 
Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Довиђења.  
 
Председник већа: Добро. То би онда било све за данас. Енес Дедић нам је, 

дакле, остао неиспитан. Налази се у Швајцарској, па то ћемо видети. Тужиоче, Ви 
видите да ли можемо наку адресу или нешто, да добијемо. Немам никаквих 
информација. Тренутно се налази у Швајцарској. Е сад, шта је то тренутно, да ли је то 
на неки дужи период или живи тамо, то немамо никакву информацију.  

 
 
Суд доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Данашњи главни претрес се одлаже. 
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Следећи се заказује за 08.05.2017. године, са почетком у 10.00 часова судница 
број 4. 

 
 
Позвати сведока Мирка Недимовића и сведока Бероња Душка.  
 
 
У 10 часова смо заказали очекујући да можда сведоци и пристану да нам дођу 

овде. Дакле, ми немамо никаву информацију да ли ће доћи непосредно овде да сведоче 
или ће тражити путем видео конференцијске везе.  

 
 
Довршено у 10 и 24.  
 

 
Записничар                                                                                Председник већа – судија  

 
 
 

 
 
 
 
 




