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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Пословни број К-По 2 5/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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Са главног претреса од 06.03.2018. године

2
К-По 2 бр.5/17
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног 06.03.2018. године
Председник већа:
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Председник већа отварање 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.
Утврђује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,

-оптужена Томић Ранка са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем.
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За данас је планирано да се у својству сведока испита Радмила Бањац путем
видеоконференцијске везе, међутим нашој замолници није се удовољило из разлога
што како стоји у списима добили смо мејл Азре Цурић, стручне сараднице из Суда
Босне и Херцеговине и она нас извештава да је из КПЗ Источно Сарајево добијена
информација да се сведокиња тренутно налази код куће на отпусту и то до почетка
марта, али да је извесно да ће тражити поновно продужење обзиром да се сведокиња
наводно тешко креће има лоше здравствено стање, те да јој из наведеног разлога у КПЗ
не могу уручити позив. Дакле, прекинуто је, добили смо и извештај односно решење
министра правде Републике Српске да се осуђеном лицу Бањац Радмили одобрава
прекид издржавања казне затвора и прекид издржавања казне затвора ће трајати од 29.
новембра 2017. до 01.03.2018. године. Дакле како је данас 06. март 2018. године, ми
нисмо добили никакву повратну информацију да ли је она ступила на издржавање казне
затвора или није ступила на издржавање казне затвора. Уз све то имамо само
медицинску документацију да је њено практично, здравствено стање нарушено и то је
све што ми сада тренутно имамо. Из тих разлога мораћемо да одложимо, односно
нећемо ни одржати овај главни претрес.
Суд доноси
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да се данашњи главни претрес не одржи.
Следећи главни претрес заказује се за:
17. април 2018. године у 09,30 часова судница број 4.
Šто је присутнима саопштено уместо позива.
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На главни претрес позвати сведока Бањац Радмилу замолним путем, као и
сведока Дедић Енеса, а ови сведоци биће испитани путем видео конференцијске везе из
Кантоналног суда Бихаћ.
Довршено у 09,40.
Председник већа-судија
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Записничар

