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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 25.11.2016. године
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К-По 2 бр.6/16
Транскрипт аудио записа
са припремног рочишта од 25.11.2016. године
Председник већа:
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Председник већа отвара заседање у предмету Одељења за ратне злочине Вишег
суда у Београду К-По2 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 Снежана Станојковић, оптужена Ранка Томић са браниоцем адвокатом
Миланом Милосављевићем. И Ви сте? Приправник. Добро.
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За данас су позвани сведоци Бањац Радмила и Кубурић Бора, међутим ми
немамо доказ да су оне примиле позив. Никакво обавештење нисмо добили, не знам о
чему се ради, тако да ми данас немамо ни процесних услова да одржимо главни
претрес. Изволите тужиоче имате ли неки предлог?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Добар дан. Снежана Станојковић. Па
овако онда не мора ни да иде на транскрипт, значи ја сам контактирала прво службу
судску да видим да ли су ступили у контакт, међутим, иако сам касно сазнала, ја сам
очекивала уколико служба не ступи у контакт да ме обавести о томе. Контактирала сам
Тужилаштво БиХ, они су свакако тамо и свакако можете слободно да закажете неки
кражи рок а ја ћу обезбедити присуство
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Председник већа: Краћи рок?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да, мислим у смислу да не морате да идете
за тим да наше министарство и њихово министарство, па да у том смислу оставите неки
дужи рок, јер сам ја јутрос разговарала и рекли су да, једна је у Дервенти једна је у
Босанском Петровцу или уколико у међувремену стигне извештај да видимо да нису
евентуално болесне или су нечим другим спречене да приступе, па према томе ћемо
онда и да се руководимо. Ја ћу свакако у понедељак имати извештај шта се догодило
зашто данас нису приступили, односно да ли су уопште примили позив, јер ми ваша
служба каже да генерално имају проблема Министарство БиХ не проследи на време
замолнице, па ћу онда и ургирати и код Министарства БиХ.
Председник већа: Добро, јер стварно имамо проблем зато што никакво
обавештење нисмо добили, барем нешто да су нас обавестили...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја сам то тек јутрос сазнала од Ваше
службе да имају генерално проблем. Ја ћу се потрудити да то, да иду што пре те
замолнице и да уручење буде на време и да имамо извештај зашто евентуално неко не
може да приступи од сведока. Је ли може? Не може још.
Адвокат Милан Милосављевић: Ако дозволите једна чисто сугестија...
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Председник већа: Изволите.
Адвокат Милан Милосављевић: Дакле, из Дервенте и из тих места не може се
стићи овако рано, па водите рачуна и о томе да би морала да крене око 4 сата, 5 сати ...
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па крену они дан пре...
Председник већа: Не, не, по плану ја не могу рано него, ево мислим неки
термин али, око поднева. Само чекам да званично објавим када ће бити.
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Адвокат Милан Милосављевић: Има из саслушања да је једна од њих болесна
у колицима...
Председник већа: Да, то има, постоји ...
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Ако, ако стигне извештај онда ћемо да
видимо мислим она свакако у колицима неће стићи ни у пола 10 ни у подне.
Председник већа: Бањац Радмила.

Адвокат Милан Милосављевић: Јесте, јесте, па имамо из исказа.

Председник већа: Има. У међувремену опет ајде како то иде овако сада
незванично, ја сам затражила пресуду за Бањац Радмилу и Кубурић Бору замолним
путем, нисмо добили замолним, мислим нисмо редовном овим путем добили него
путем меила од Службе за помоћ и подршку сведоцима, значи то је пресуда
неправноснажна..... Може?
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Не сада, него све? Од отварања заседања. Не мора. Овако.
Значи констатовали смо да немамо доказа да су сведоци Бањац Радмила и
Кубурић Бора примили позив, позиви су послати замолним путем преко надлежног
правосудног органа Босне и Херцеговине.
Како нису испуњени процесни услови за одржавања главног претреса, суд
доноси
Р Е Ш Е Њ Е

Да се главни претрес не одржи, следећи се заказује за:
28. децембар у 12,00 часова, судница број 3.

На главни претрес позвати Бањац Радмилу и Кубурић Бору, стим што је заменик
тужиоца обавестио суд... И сад Вас молим да би ушло у записник јер смо одредили тај
термин раније.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Снежана Станојковић, заменик тужиоца за
ратне злочине. Везано за ове две сведокиње ја сам контактирала прво Службу за
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заштиту сведока Вишег суда где сам добила информацију да нису успели да ступе у
контакт са сведокињама, потом сам контактирала Тужилаштво у Бихаћу и где су ми
дали обавештење да се и једна и друга сведокиња налазе на њиховој територији, једна у
Дервенти једна у Бихаћу и да ће свакако за следећи главни претрес они све учинити да
обезбеде њихово присуство.
Председник већа: И да сте замолили краћи рок је ли тако.
Заменик тужиоца за ратне злочине: И услед тога што ће, не мора ићи тим, ићи
ће свакако замолница путем нашег министарства њихово министарство, али ја ћу
свакако преузети на себе да то искоординирам и да што пре оне добију те позиве.
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Председник већа: Добро. Да ли Ви нешто имате? Немате ништа.
Дакле присутнима саопштено уместо позива.
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Записничар
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Довршено у 09,45.

Председник већа-судија

