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 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
 
 окривљени Богдановић Дамир,  

 
 окривљени Стојановић Зоран са браниоцем адвокатом 
Живановић Горданом, која се јавља по заменичком 
пуномоћју и за адвоката Јанковић Ивана, који ће 
наводно мало закаснити,  

 
 окривљени Гаврић Томислав, са браниоцем адвокатом 
Миланом Бирманом,  

 
 окривљени Шевић Ђорђе са браниоцем адвокатом 
Батрићевић Слободаном,  

 
 окривљени Алић Зоран са браниоцем адвокатом Ђурић  
Рајном, 

 
 пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Душан 
Јовановић. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сагласни да држимо главни претрес? 
Јесте ли добили налаз и мишљење вештака др Благојевића? Добили 
су заменик, бранилац и окривљени, је ли тако? Јесте ли сагласни да 
држимо главни претрес? Алићу, да ли Ви можете да наставите са 
одбраном? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Због чега? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Па изнеће адвокат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто Ви не изнесете? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Ја сам јуче потврдио да нисам у стању и да сам 
приметио значи  нешто. Не, нисам у стању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте у стању, нисте нешто? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Рекао сам јуче, не нешто, него доста сам неких 
ствари, доста ми је побркано у глави, значи, стварно нисам у стању 
да износим даље одбрану. 
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 Окривљени Алић изјављује да не жели више да износи 
своју одбрану. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли желите евентуално да одговарате на нека 
питања можда? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Не. 
 
 Нити да одговара на евентуална питања која би 
учесници у поступку имали, с обзиром да није то у стању да 
уради, да му се све побркало у глави. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И то је то?  
Опт. ЗОРАН АЛИЋ: То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више ништа да кажете? 
Опт. ЗОРАН АЛИЋ:  Немам. 
 
 И због тога више не жели да изнесе своју одбрану. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је тако, седите. Изволите, колегинице. 
Адв. РАЈНА ЂУРИЋ: Ја сам сада управо добила налаз и мишљење 
вештака, доктора Благојевића који је вештачио мог брањеника и 12. 
јануара. Сада имамо, наиме, три налаза и мишљења – два од стране 
неуропсихијатра, дакле од јануара и данашњи од стране 
неуропсихијатра и имамо од Неде Суботе, клиничког психолога од 
11. фебруара 2011. године. Мој предлог се односио, мој захтев је 
био да се Алић Зоран извештачи од стране комисије. Ви то можете 
поверити и некој специјализованој установи, али сматрам да треба 
комисија да га извештачи у тиму од психијатра и психолога, 
социолога или већ како процените. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пробајте да не понављате предлог од јуче, 
колегинице. Сачекајте, немојте понављати предлог од јуче, дакле, 
ако је то предлог од јуче, ми смо одлучили овако како смо одлучили. 
Извештачен је на ове околности за које смо дали налог да се 
извештачи и то је то. Ако неће да изнесе своју одбрану, ми ћемо то 
констатовати и тиме ћемо завршити данашњи главни претрес. 
Можете да седнете. 
Адв. РАЈНА ЂУРИЋ: Само још нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, седите. С обзиром да је за данас 
предвиђено саслушање, наставак саслушања окривљеног Алић 
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Зорана, који више неће да изнесе своју одбрану и да одговара на 
постављена питања, ми ћемо тиме констатовати да је саслушање 
завршено и да прелазимо на доказни поступак на следећим главним 
претресима, који ће се одржати 29. и 30.06.2011. године у 09,30 
часова, судница број 4. За 29.06. предвиђено је саслушање сведока 
Пантић Милана, Пантић Надежде и Пантић Жељка, а за 30.06. 
Хамзић Мурадифа, Спасовић Спасоја и Јеремић Радосава. То су они 
предлози Тужилаштва које смо одредили да се саслушају ти 
сведоци, усвојили смо те предлоге и то је то. Тиме ћемо завршити 
данашњи главни претрес и настављамо 29. и 30. јуна 2011. године. 

 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Да се главни претрес ОДЛОЖИ. 
 
Наредни главни претрес се одређује за: 

 
29. и 30.06.2011. године, са почетком у 09:30 часова,  

судница бр. 4 
 

Позвати сведоке и то: 
 
За 29.06.2011. год. 
1. Пантић  Милан, 
2. Пантић Надежда, 
3. Пантић Жељко 
 
За 30.06.2011. год. 
1. Хамзић Мурадиф 
2. Спасојевић Спасоје 
3. Јеремић Радосав 

 
Довршено у 9:45 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР    ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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