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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 16.04.2018. године
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К-По 2 бр.5/2017
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног 16.04.2018. године
Председник већа: Председник већа отвара заседање у предмету Одељења за
ратне злочине Вишег суда у Београду К.По 2 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 било одређено да се испитају сведоци Дедић Енес и у 11,00 часова је
требала да се испита сведок Бањац Радмила. Међутим ми не можемо да их испитамо из
разлога што смо добили једну службену белешку од...сад ћу да вам кажем, везано за
Енеса Дедића да се он налази у иностранству и није у могућности да се одазове позиву
за главно рочиште које је планирано да се одржи дана 16.04.2018. године у 09,30. Ту
белешку смо добили од Миреле Мујагић, уствари Одељења за...то је Служба за
подршку и помоћ сведоцима. Да.
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Онда везано за Радмилу Бањац, могу одмах да вам саопштим без обзира што
имао заказано у 11,00 часова. За Радмилу Бањац имамо службену белешку то је још из
марта месеца где су они...сад ћу вам рећи... Да је продужено, одложено извршење казне
затвора за још три месеца, то је било..., та је службена белешка од 07. марта 2018.
године, дакле то не би пре јуна месеца вероватно могло да се оствари та нека сарадња
са њима, јер немамо званично ништа добијено, него то је само Служба за помоћ и
подршку сведоцима нам је упутила ову службену белешку, и то Азра Цурић, тако да
данас нећемо одржати главни претрес.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес не одржи.

Отказује се и главни претрес који је заказан за данас у 11,00 часова.
Следећи главни претрес заказује се за:
28.05.2018.године у 09,30 часова.

Ово је само за Енеса. Мислите да све заједно у јуну? Немам термин за јун, сад
ћемо само за Енеса, јер немамо, да вам кажем, немамо ни те неке термине за јун месец,
да видимо и званично шта ћемо добити. Хвала вам. Значи 28.05.2018. године у 09,30
часова, судница број 4.
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Што је присутнима саопштено уместо позива.
Позвати сведока Енеса Дедића.
Довршено у 09,40 часова.
Председник већа-судија
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Записничар

