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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Пословни број К-По 2 6/2016

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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Са главног претреса од 09.10.2017. године
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К-По 2 бр.6/16
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног дана 09.10.2017. године
Председник већа: Ја вам се у име заменика тужиоца за ратне злочине
извињавам због овог кашњења, тако да почињемо у 10,00 часова.

Председник већа:

Унук сломио руку, ето то је
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Заменик тужиоца за ратне злочине:
био...Извините.
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Председник већа објављује наставак главног претреса у предмету Одељења за
ратне злочине Вишег суда у Београду К.По 2 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 Миољуб Виторовић,

-оптужена Томић Ранка, бранилац оптужене адвокат Милан Милосављевић, са
приправницом.
Да ли нам је присутан сведок? Добар дан, видим да нам је успостављен видео
линк са судом у Бихаћу.
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Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Добар дан, судија Хоџић
Фикрет, овдје је приступила и свједок Коњевић Мевлида.
Председник већа: Хвала.

Констатује се да је приступила и сведок Коњевић Мевлида.

Ја морам да кажем да ово веће је већало за овај предмет и на становишту је да
ову оптужницу треба одбацити. Ево из којих разлога..., то ћу вам после образложити.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ оптужница Тужилаштва за ратне злочине КТО број 05/2016 од
26.05.2016. године, на основу члана 339 став 2 ЗКП-а.
Против овог решења дозвољена је жалба у року од три дана Апелационом суду у
Београду а преко овог суда.
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Наиме овом цитираном законском одредбом прописано је да ако веће установи
да нема захтева овлашћеног тужиоца, потребног предлога или одобрења за кривично
гоњење, или да постоје друге околности које привремено спречавају гоњење, решењем
ће оптужницу одбацити.
Имајући у виду да је предметна оптужница поднета дана 26.05.2016.године,
дакле у време када је истекао мандат претходног тужиоца за ратне злочине, а мандат је
истекао 01.01.2016.године, а да је на функцију садашњи Тужилац за ратне злочине,
изабран 31.05.2017.године, то ово веће налази да је ова оптужница поднета у време када
је постојао неовлашћени тужилац.
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Приликом ове донете одлуке, суд је имао у виду и одлуке Апелационог суда у
такозваном случају „Сребреница“ и „Штрпци“, где су такође оптужнице одбачене због
неовлашћеног тужиоца. Дакле зато што су подигнуте од стране неовлашћеног тужиоца.
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То је укратко образложење, самим тим морам и да откажем овај видео линк који
је заказан за данас, тако да вам се извињавам што је..., ето сад..., нисмо могли на време
да вам саопштимо овакву одлуку, чекали смо да будемо сви у заседању па да будете
обавештени.
Хвала вам лепо.

Суд констатује да је отказан видео линк у 10.03 часова.

Судија Кантоналног суда у Бихаћу Фикрет Хоџић: Довиђења.
Председник већа: Довршено.
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Записничар

Председник већа-судија

