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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 18.06.2018. године

2
К-По 2 бр.5/2017
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног 18.06.2018. године
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Председник већа: Председник већа отвара заседање и објављује наставак
главног претреса 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, a по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО
број 5/16 од 26.05.2016. године.
Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.
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-оптуженa Томић Ранка, са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем.

За данас је било одређено да се испита сведок Дедић Енес, међутим могу само да
констатујем да није успостављена видео конференцијска веза. Имамо службену
белешку која је стигла 13.06.2018. године, где нас обавештавају да што се тиче видео
линка планираног за 18.06. сведок Енес Тутић су ставили, вероватно да је нека грешка,
није запримио позив и нисмо у могућности да га контактирамо, наиме исти се тренутно
налази у иностранству.
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То је та информација коју смо ми добили од наше Службе за помоћ и подршку
сведоцима 13.06.2018. године. За данас нам је одређен и видео линк у 11,00 часова,
мислим да ћемо успоставити планирану видео конференцијску везу, али још увек
немам повратну информацију шта се дешава са Радмилом Бањац, тако да у овом
моменту ћемо одложити.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

да се данашњи главни претрес не одржи, а следећи претрес је одређен за 11,00
часова, што је свима саопштено уместо позива.
Наставља се главни претрес у 11,00 часова.

Сви су ту јел тако? Ништа ево сад нам је стигао меил Служба за помоћ и
подршку сведоцима нам је доставила меил од 18.06. и обавештавају нас да је решење о
продужењу прекида издржавања казне затвора за осуђену Радмилу Бањац,
Министарство правде Републике Србије број 08030/243-4/18 од 30.05.2018. године,
дакле продужен је прекид издржавања казне затвора оптуженој Радмили Бањац у овом
предмету, сведоку Радмили Бањац. Имамо преписку и њен супруг је обавестио да је она
лошег здравственог стања, тако да можете да извршите увид у ову службену белешку,
немамо услова да одржимо овај главни претрес, мораћемо да одложимо. Њој је
продужен прекид издржавања казне затвора до 01. септембра, тако да ћемо гледати у
септембру да закажемо поново, да видимо шта се дешава, да ли ће тад бити способна
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евентуално да нам да исказ путем видео конференцијске везе, ја у овом тренутку не
могу пошто сам сад добила, непосредно пред овај главни претрес овај поднесак од
Службе за помоћ и подршку сведоцима, не могу да вам кажем који термин ће наредни
бити, бићете накнадно обавештени јер морамо да обезбедимо и две суднице, већ знате
како то иде када се саслушава путем видео конференцијске везе. Значи ви ћете бити
обавештени накнадно од дану и часу главног претреса, с тим што само могу да вам ето
толико да вам кажем, да ће највероватније бити првом половином септембра месеца.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Записничар
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Довршено у 11,05 часова.
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Да се главни претрес не одржи, следећи главни претрес биће заказан накнадно
писменим путем.

Председник већа-судија

