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К-По2-42/2010 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан.  
 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
 Окривљени Богдановић Дамир са браниоцем адвокатом 
Јанковић Иваном,  

 
 Окривљени Стојановић Зоран са браниоцем адвокатом 
Живановић Горданом, 

 
 Окривљени Гаврић Томислав са браниоцем адвокатом 
Миланом Бирманом,  

 
 Окривљени Шевић Ђорђе са браниоцем адвокатом 
Батрићевић Слободаном, 

 
 Окривљени Алић Зоран са браниоцем адвокатом Ђурић 
Рајном, 

 
 Заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић,  

 
 Пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Душан 
Јовановић, по пуномоћју у списима,  

 
 Као и бранилац првоокривљеног адвокат Малешевић Сава.  

 
 Није приступио окривљени Богдановић Сима, који је према 
извештају Управе Окружног затвора дана 28.04.2011. године 
хоспитализован на ВМА у Ургентну клинику због срчаних 
проблема, те је суд обавештен да је имао срчани инфаркт, да му 
је уграђен привремени пејсмејкер, а дописом од 12.05.2011. 
године, суд је обавештен да је окривљени Богдановић дана 
10.05.2011. године враћен са ВМА, да му је препоручена 
хоспитализација у Специјалној затворској болници на Интерном 
одељењу, коју је он одбио, те су препоручили одлагање главног 
претреса у трајању од око месец дана, у вези са чим је 
достављена и лекарска документација за првоокривљеног.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има неких предлога?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имајући у виду разлоге економичности и 
целисходности вођења кривичног поступка, предлажем да суд у односу 
на оптуженог Богдановић Сима раздвоји поступак и да се данашњи 
главни претрес као раздвојени поступак одржи.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Имајући у виду напред наведено заменик тужиоца за ратне 
злочине предлаже да се са разлога економичности и 
целисходности у односу на првоокривљеног кривични поступак 
раздвоји, те да се настави започети главни претрес.  
 
АДВ. САВА МАЛЕШЕВИЋ: (Бранилац окривљеног Симе Богдановића). 
Обзиром да је он у тешкоме стању и да су неадекватни услови у 
Специјалној болници, тамо не може издржати човек који је болестан, 
њему треба дати медицинску негу на ВМА, значи да се врати на ВМА, јер 
у овим условима његово стање ће се само погоршавати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас питао у вези, Ви сте се јавили уствари за 
реч.  
АДВ. САВА МАЛЕШЕВИЋ: У вези овога остављам на оцену суду, али ово је 
врло битно да се он врати на ВМА и да се тамо изврши комплетна 
хоспитализација.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте рекли за овај предлог тужиоца? 
АДВ. САВА МАЛЕШЕВИЋ: За овај предлог остављам на оцену суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суду на оцену? 
 
 Бранилац првоокривљеног оставља предлог заменика 
тужиоца суду на оцену, а предлаже да се првоокривљени врати 
на ВМА ради даље хоспитализације, с обзиром да у Окружном 
затвору нема адекватних услова за његово лечење.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Суд доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Према окр. Богдановић Сими РАЗДВАЈА СЕ КРИВИЧНИ 
ПОСТУПАК, који се против њега води у предмету овог суда К-По2-
42/10, а по оптужници тужиоца за ратне злочине КТРЗ бр. 7/08 
од 30.04.2010. године, па ће се у односу на њега предмет завести 
под новим бројем.  
 
 Против овог решења жалба није дозвољена.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите писмени отправак решења? Не мора.  
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 Странке не траже писмени отправак решења.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Малешевићу Ви можете да напустите своје 
место, можете и да останете, то је ваше. Наставићемо главни претрес.  
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Наставља се главни претрес саслушањем окривљеног Алић 
Зорана.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Дана 25. априла ја сам доставила томе суду предлог 
да се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О томе ћемо после, нећемо сада, то је онај поднесак.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Да, али о томе овиси изјашњење мог, овиси то да ли 
ће се мој брањеник изјашњавати данас или не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега зависи? 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Да ли је то одобрено, да ли је мој предлог одобрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо одлучивали уопште о предлогу. Доставили смо 
тужиоцу.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Ја сам инсистирала на томе, а како нисмо то добили 
ја сматрам да мој брањеник није данас спреман да даје изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сматрате да није спреман?  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Па нисмо се припремили обзиром да је претходни 
вештак, ја ћу да га цитирам, изјавио цитирам значи „аудитивна 
перцепција осетљива на јаке и високе тонове као и да може доћи до 
блокаде селекције улазних информација када се успори ментална обрада 
информација и када изостају одговори. Алић Зоран улаже напор да одржи 
аудитивну пажњу дуже време”. Мишљење вештака је било да ли Зоран у 
односу на предметно дело које му се ставља на терет у време извршења 
кривичног дела није могао да има пуни увид у ток догађаја, па сам 
тражила, значи сходно наведеном, комисијско вештачење да се, дакле, 
комисија у саставу психолога и психијатра изјасни на околност да ли је 
мој брањеник способан да прати ток поступка, да се изјашњава на 
питања и да уопште учествује у поступку, обзиром да, као што сам и у 
жалби наводила, значи је имао само 19 година у време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имао је 17 и по. 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Добро, у сваком случају је био старији малолетник. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Значи, а од тада је прошло 19 година, дакле, и 
обзиром да се изјашњава на сва питања, на већину питања у процентима, 
дакле, он очигледно су се њему помешала сећања из директног опажања 
у време евентуалног извршења дала, са неким информацијама које је 
касније спознао. Дакле, ја предлажем да се мој брањеник не саслушава 
док се то вештачење не изврши.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваш предлог. Алићу, станите ту. Можете да 
седнете ако хоћете, да ли има столица? Немојте због ноге, немојте, јесмо 
рекли прошли пут. хоћете да стојите? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче ево пре него што дамо реч Алићу, да 
се изјасните о овом предлогу. Ви сте добили тај поднесак браниоца 
окривљеног? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, ја сам добио поднесак браниоца оптуженог Алић 
Зорана и у вези датог предлога могу да кажем следеће. На околности 
зрелости менталне, физичке и психичке оптуженог Алића извршено је 
вештачење од стране два вештака у поступку истраге. Нисам разумео 
предлог, да тим налазима нешто фали и да се имају примедбе у односу 
на, дакле, дати налаз и ако имају примедбе, мислим да претходно треба 
питање да се разјасни да ли те налазе треба у нечему да се допуне, у ком 
делу, било да је реч о самом налазу тих истих стручних лица односно 
вештака или пак, да се налаз допуни специјалности неког другог вештака. 
Сам предлог, мислим да о томе да ли оптужени може да преприча 
догађај, колико смо видели он те догађаје из своје прошлости 
препричава, да ли он може да одговара на бројна питања, све то, дакле, 
по мени излази из онога што се хтело овим предлогом који је на крају 
сублимиран, ако сам ја добро разумео предлог, да се изради темељна и 
прецизна психијатријска експертиза којом ће каже предлог још једном 
бити утврђено, још једном, значи већ је једном утврђено, па сад још 
једном. Е сад би требали да видимо шта фали тој једној, па тако да по 
мени овај предлог није прецизан и ја за сада бих се оваквом предлогу 
противио. Ево толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Алићу, кажите Ви јесте Ви способни да? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Не, остајем при ономе што је мој адвокат рекао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сад то одједном, давали сте одбрану прошли 
пут, сад одједном нисте способни? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Не, не могу, нећу да теретим никога, не могу да се 
сетим свега, побркано ми је у глави и нећу душу да грешим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете да теретите никога? Нико Вас не тера да 
теретите било кога. 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Не, нисте ме разумели. Не могу се сетити свега, 
значи, нисам се припремио уопште, остајем при томе.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете при речима Вашег браниоца да не можете 
да дате данас одбрану? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Да. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са којих разлога? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Па прво што не могу да се свега сетим, што имам 
осећај, не знам, не могу да вам објасним то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта, нико Вас не тера да се свега сетите, ја 
сам Вас, ми смо Вас овде питали да нам кажете чега можете да се сетите, 
нико Вас не тера да се сетите свега, то је прво питање. 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: И даље остајем што је адвокат рекао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, не желите данас да? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да изнесете одбрану? 
ОКР. ЗОРАН АЛИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите Алићу. 
 
 Бранилац окривљеног Алић Зорана предлаже да се 
данашњи главни претрес не одржи, пре него што њен брањеник 
не буде извештачен од стране комисије вештака, имајући у виду 
дате налоге психијатра и психолога, он није у могућности да 
данас да своју одбрану, јер је потребно да се изврши комплетна 
психијатријска експертиза окривљеног Алића, па након тога. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, је ли би онда давао одбрану, нисам Вас разумео 
уопште, шта ако би се извршила та анализа, да ли би онда давао 
одбрану, шта? 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Овисно о налазу и мишљењу, те допунске 
психијатријске експертизе, ми бисмо одлучили да ли би давао одбрану, а 
осим тога и суд би имао пуни увид о значају његове изјаве.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Само мало, значи, још сам нешто хтела да кажем. Ја 
предлажем да суд прочита мој предлог да се могу и остали браниоци 
изјашњавати о њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци, откуд браниоци да се изјашњавају? 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Односно, давати сугестије или ја могу да доставим у 
довољном броју примерака суду предлог.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Па у зависности од датог налаза и мишљења би се видело 
да ли је способан да да своју одбрану или не.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине предлаже да се 
наведени предлог одбије, како је то констатовано аудио–
техником.  
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 Окривљени Алић Зоран остаје при речима свога браниоца, 
не жели да даље даје своју одбрану и да настави са изношењем 
своје одбране пре наведеног вештачења, а не жели такође, никог 
да терети, уосталом како је то наведено аудио техником.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да би одлучили о овом предлогу дајемо паузу од 15 
минута.   
 
 Одређујем паузу од 15 минута. 
 

 Видимо се у 10:15 часова.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након већања и гласања ми смо одлучили да 
данашњи главни претрес прекинемо.  
 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ извођење доказа вештачењем од стране 
вештака психијатријске струке на околност процесне 
способности окривљеног Алић Зорана да прати ток главног 
претреса и износи своју одбрану, као и његове способности да 
изнесе своју одбрану дана 18.04.2011. године када је почео са 
изношењем одбране, имајући у виду да његово тадашње 
здравствено стање, тј. да је по његовим наводима био у штрајку 
глађу.  
 
 Вештачење СЕ ПОВЕРАВА вештаку психијатријске струке др 
Миодрагу Благојевићу, који је дужан да налаз и мишљење уради 
до сутра у 09:30 часова када је заказан главни претрес. 
 

Што значи да сад прекидамо. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес прекине, наставиће се 17.05.2011. 
године у 09:30 часова у овој истој судници.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада ћемо, надам се, добити налаз и мишљење 
вештака. Ради се о вештаку који Вас је вештачио у истрази, који Вас 
познаје, а за данас ћемо задржаћемо Алића овде. Доћи ће вештак за 
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једно отприлике сат времена и онда ће да Вас прегледа још једном и да 
да налаз и мишљење. До сутра ћемо знати Ваше процесне способности. 
То је што се тиче тога. Изволите. Морате да упалите микрофон за 
почетак.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Сматрам да је прекратак рок да бисмо се припремили 
за давање одбране, јер ја у овом тренутку не знам какав ће бити налаз и 
мишљење.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прекратак рок за припремање, за давање одбране, а 
он човек почео са давањем одбране сат и по је већ давао.  
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Па давао је што не значи да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо браниоче седите, то није Ваш проблем, то 
ћемо ми ако Ви хоћете. Изволите Дамире, изволите. Да, да, приђите како 
да не, морате.  
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Ја бих замолио судско веће, ако је могуће, 
знам да то није уобичајено можда чак и није ни дозвољено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да посетите оца? 
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Тако је, ако је могуће у присуству стражара, 
мислим није битно, шта год Ви одлучите. Ако је могуће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлучићемо. Обавестићу Вас сутра. Видимо се сутра.  
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Зато што, брат ми је дошао, па ће у посету 
данас, не знам да ли ће онда моћи то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете доћи сутра и овако и онако овде код нас, 
значи до сутра ћете знати све.  
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А брат може да дође наравно. Брат иде у посету то је 
уредно. 
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Он је данас дошао, он ће сада у посету, па 
зато сам мислио да не искористим право, ако изгубим, ако брат данас 
буде у посети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете изгубити право, обавестићу Вас сутра.  
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Важи, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то то? Ако нема више ништа видимо се сутра у 
09,30 часова.  
 
 Довршено у 10:30 часова. 
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