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

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

П
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Са главног претреса од 14.09.2018. године

2
К-По 2 бр.5/2017
Транскрипт аудио записа
са главног претреса одржаног 14.09.2018. 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, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО
број 5/16 од 26.05.2016. године.
Веће ће поступати у неизмењеном саставу.

Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.

-оптуженa Томић Ранка, са браниоцем адвокатом Миланом Милосављевићем. И?
Са вашом приправницом, добро.
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Овако за данас је било у плану и одређено је испитивање сведока Енеса Дедића и
Бањац Радмиле, међутим нисмо обезбедили присуство позваних сведока, а ево чућете
из којих разлога.
Дакле, констатује се да је суду достављена Службена белешка Службе за помоћ
и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 61/18 од 10.09.2018.године, у прилогу
кога је достављена меил преписка са Кантоналним судом Бихаћ, из које се утврђује да
се сведок налази на привременом раду у Немачкој, и да неће бити у могућности да се
одазове позиву.
За данас је био позван и сведок Бањац Радмила чије испитивање је било
планирано путем видео конференцијске везе, са Судом Босне и Херцеговине-Сарајево.
Констатује се да је суду достављена Службена белешка Службе за помоћ и подршку
сведоцима и оштећенима Спп.По2 61/18 од 13.09.2018.године, у прилогу које је
достављена меил преписка са Судом Босне и Херцеговине-Сарајево, са стручном
сарадницом Азром Цурић, која наводи да је у тешком здравственом стању сведок и да
неће приступити испитивању. У прилогу налази се и Решење Републике Српске,
Министарства правде од 24.08.2018.године, из којег се утврђује, да је Радмили Бањац
одобрено продужење прекида издржавања казне затвора до 01.12.2018.године.
Дакле, немамо сведоке, али ћемо наставити нешто друго.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

да се главни претрес одржи.
Главни претрес је јаван.

На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП-а, врши се тонско снимање главног
претреса и транскрипти аудио записа су саставни део записника о главном претресу.

3
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
Ја бих пре него што кренем са читањем неких писаних још доказа који се налазе
у спису, питала странке да ли што се тиче сведока Енеса Дедића, да ли има потребе да
га поново позивамо или сте сагласни да извршимо увид у записник о његовом
испитивању. Тужиоче?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ми смо сагласни да....
Председник већа: Да се изврши увид у исказ његов?
Да се изврши увид. Или хоћете да
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Заменик тужиоца за ратне злочине:
размислимо па да јавимо?
Председник већа: Добро, можете.
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Адвокат Милан Милосављевић: Ми нисмо сагласни.
Председник већа: Ви нисте сагласни?
Адвокат Милан Милосављевић: Не.

Председник већа: Хоћете непосредно испитивање?
Адвокат Милан Милосављевић:
ствари...

Па мораћемо, мораћемо и има ту неких

Председник већа: Само се представите молим вас.

П
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Адвокат Милан Милосављевић: Да, адвокат Милан Милосављевић бранилац.
Дакле нисмо сагласни да се чита записник, и првенствено имајући у виду исказ ове
Боре, на прошлом рочишту, односно када смо је саслушавали, која је рекла ја сам
причала једно, они су писали шта су хтели. И из тих разлога не могу ни да прихватим
ово..., писмено ово изјашњење, зато што сматрам да није добро спроведен тај поступак
и из тих разлога предлажемо непосредно саслушање.
Председник већа: Добро. О овом вашем предлогу ћемо онда одлучити. А што
се тиче Радмиле Бањац, ви сте се колико се ја сећам и изјаснили везано за њу, да
одустајете од њеног саслушања?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Не знам судија, једино, не знам шта да се
деси да се она сада..., ако јој није добро па не знам из неких, неких неовоземаљских
разлога да она промени, али ако већ одлажете да би их саслушали, позовите и њу, ето
да пробамо још једном.
Председник већа: Да, њој је одложено до 01...
Заменик тужиоца за ратне злочине: До 01.12., да.
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Председник већа: До 01.децембра, у сваком случају не можемо, ми то можемо
тако у недоглед, то се још увек не зна да ли ће она бити у стању, али чини ми се...Дана
10.09.2018.године, Одељење за подршку сведоцима суда Босне и Херцеговине је успело
ступити у контакт са супругом сведокиње Бањац, како би нам доставили информације о
здравственом стању сведокиње. Супруг Драган наводи да се здравствено стање
сведокиње стално погоршава, те да је издато ново решење о продужењу прекида
издржавања казне затвора, због здравствених проблема, на период трајања од три
месеца. Драган наводи да нема могућности да пошаље то ново решење, те моли да се
исто прибави директно....Добро, то смо добили. На крају разговора супруг сведокиње
моли да се његова супруга више не позива, с обзиром да се њено здравствено стање
стално погоршава и чињеницу да је непокретна и да јој је говор отежан и неразумљив.
Добро, ништа. Шта ви предлажете одбрана?
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Адвокат Милан Милосављевић: Слушајте, имајући у виду овакву ситуацију,
накнадно ћемо се изјаснити о овоме, међутим уколико се она не буде непосредно
саслушавала, не прихватамо да се било који њен исказ, па чак и пресуде читају у
доказном поступку.

Председник већа: Добро. Ми ћемо се повући само за минут, два да одличимо.
Што се тиче сведока Дедић Енеса, покушаћемо још једном да га контактирамо
путем телефона, да видимо да ли и када би могли евентуално да ступимо у контакт, да
ли би дошао директно овде, или би путем видео конференцијске везе био испитан. Што
се тиче Радмиле Бањац, за сада како стоје ствари то је..., она је практично за нас
недоступна, нећемо моћи да обезбедимо њено присуство, тако да наставићемо да
прочитамо ове неке доказе који су нам остали, и те преписке Службе за помоћ и
подршку сведоцима, и одложићемо да би покушали да позовемо и сведока Енеса
Дедића, путем телефона.
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се у наставку доказног поступка изврши увид у:

-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
20/2018 од 13.04.2018. године и од 16.04.2018. године са меил преписком Кантоналног
суда Бихаћ;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
35/2018 од 31.05.2018. године са меил преписком Суда Босне и Херцеговине Сарајево;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
35/2018 од 13.06.2018. године са меил преписком Кантоналног суда Бихаћ;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
35/2018 од 16.06.2018. године са меил преписком Суда Босне и Херцеговине Сарајево;
-у службену белешку вишег судијског сарадника Светлане Митковић од
25.07.2018. године;
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-у одговор Министарства правде Републичког центра за истраживање рата,
ратних злочина и тражење несталих лица од 06.08.2018. године;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
61/2018 од 10.09.2018. године са меил преписком Кантоналног суда Бихаћ за сведока
Дедић Енеса;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
61/2018 од 10.09.2018. године са меил преписком Кантоналног суда Бихаћ за сведока
Дедић Енеса;
-у допис Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Спп.По2 број
61/2018 од 13.09.2018. године, меил преписком Суда Босне и Херцеговине Сарајево са
приложеном документацијом;
-службена забиљешка Суда Босне и Херцеговине од 11.09.2018. године;
-решење Министарства правде Републике Српске од 24.08.2018. године којим је
Радмили Бањац одобрено продужење прекида издржавања казне затвора до 01.12.2018.
године.
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Ја бих још вас питала браниоче да ли ви и даље остајете код оних предлога за
испитивање сведока?

Адвокат Милан Милосављевић: Па остајем код тих предлога мислим да смо
већину сведока и испитали јел` тако, остао нам је само чини ми се један или два
сведока.
Председник већа: Ево овако, дакле имамо предлог да се у својству сведока
саслуша Вида Гаћеша, Корица Стана и Новаковић Бранка. Сад ја не знам да ли смо
евентуално можда њихове....
Адвокат Милан Милосављевић: Ево сада ћемо ми рећи....
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Председник већа: Саслушали па сад дал` би било потребно и супругу
саслушати. Изволите, изјасните се на ово... значи... тако је, тако је, обзиром да је
саслушан један.
Оптужена Ранка Томић: Ма нема потребе.
Адвокат Милан Милосављевић: Све њих?

Председник већа: Станите овде молим вас само реците, само ми реците за које
сведоке нема потребе да се испитају? Значи сведок Вида Гаћеша.
Оптужена Ранка Томић: Нема потребе.
Председник већа: Нема потребе да се испитује. Корица Стана.

Оптужена Ранка Томић: Исто тако.
Председник већа: Новаковић Бранка.
Оптужена Ранка Томић: Исто тако.
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Председник већа: Значи одустајете од предлога за извођење доказа. Добро.
Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Констатује се да је бранилац оптужене и оптужена, да су одустали од предлога
са припремног рочишта да се испитају у својству сведока Вида Гаћеша, Корица Стана и
Новаковић Бранка.
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Имате још предлог да се из списа издвоје записници о саслушању свих
осумњичених и сведока, јер нису прибављени по ЗКП-у и имате предлог да се издвоје
пресуде, о томе ћемо одлучити накнадно, сада ћемо одложити главни претрес,
евентуално молим вас, хоћу да вам најавим и завршне речи за следећи главни претрес.
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Адвокат Милан Милосављевић: Адвокат Милосављевић. Ја сам хтео
предложити евентуално уколико суд то прихвати судског вештака из војне области и
области војске Стојковић Милета који би нам разјаснио евентуално те односе у војсци
однос у Републици Српској, Босни и Херцеговини, да ли је могуће да после престанка
тог ангажовања овде окривљене она буде и даље присутна тамо и тако даље и тако
даље. Дакле предлажем, а на судском већу односно на Вама је да одлучите хоћете ли
прихватити ово да би евентуално све можда, можда би нам било јасније комплетна та
ситуација што се догодила тамо.
Председник већа: Добро.

Адвокат Милан Милосављевић: Хвала лепо.

Председник већа: Изволите, тужиоче шта Ви кажете?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Па ја имам две ствари да кажем, прва је
ово што сте најавили завршне речи, а да ћете о предлогу да се издвоје изјаве и пресуде
одлучити накнадно и сада мислим, мења се стратегија и завршна реч тужилаштва ако
ви из списа изоставите нешто што је нама важно и онда како да се припремимо а
нећемо до тог дана знати дал` сте то издвојили или не. Не знам дал` сте ме разумели, е
то је једно, а друго, па ја не знам да вам кажем мислим знам шта да кажем али ја
верујем да војска има стратегију, да има планове, да има, да се то све зна како треба да
буде, јел` овде ми смо у овој судници управо зато што се десило нешто што није било
по правилима службе и не знам дал` било који вештак може ту да нам помогне да нам
каже какво је стање у Војсци Републике Српске или било где када се овде догодио
злочин о коме ми ето, Ви судите а ми покушавамо да га докажемо.
Председник већа: Добро. Направићемо паузу од 20 минута.
Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е
Одређује се пауза у трајању од 20 минута.
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Суд доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Наставља се главни претрес након паузе у 10 и 30.
Добро. Веће је одлучивало о овим Вашим предлозима.
Веће доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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Одбија се предлог браниоца од 28.12.2016. године да се из списа издвоје
записници о испитивању свих осумњичених и сведока јер су по налажењу суда
прибављени по ЗКП-у.
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Осумњичени то сте вероватно мислили на Кубурић Бору и Радмилу Бањац.
Наравно ти записници се неће користити али нема разлога да се издвоје, то је укратко
образложење.
Одбија се предлог браниоца да се издвоје из списа пресуде Кантоналног суда у
Бихаћу 010К00866914К од 26.02.2015. године и Врховног суда Федерације Босне и
Херцеговине број 010К00866915КЖ од 06.10.2016. године.
Веће налази да су ове пресуде донете од надлежног органа и да су засноване на
закону.
Одбија се предлог браниоца да се одреди вештачење од стране вештака војне
области Стојковић Милета као сувишан.
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Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Главни претрес се одлаже, а следећи се заказује за:
19. октобар 2018. у 09,30 часова судница број 2,

што је присутима саопштено уместо позива.
На главни претрес позвати сведока Дедић Енеса.

Још једном само да вам саопштим припремите и завршну реч за сваки случај за
наредни главни претрес.
Довршено у 10,35.
Записничар

Председник већа-судија

