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 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:  
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић,  
 

• окривљени Богдановић Сима са браниоцем адвокатом 
Малешевић Савом, 

 
• окривљени Стојановић Зоран са браниоцем адвокатом 

Живановић Горданом, 
 

• окривљени Гаврић Томислав са браниоцем адвокатом 
Миланом Бирманом,  

 
• окр. Шевић Ђорђе са браниоцем адвокатом Слободаном 

Батрићевићем, 
 

• окривљени Алић Зоран са браниоцем адвокатом Ђурић Рајном, 
 

• као и бранилац друго-окривљеног адвокат Јанковић Иван, 
 

• те пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Марина Кљајић.  
 
Приступиле су и оштећене Богдановић Муневера и Бећиревић 

Сенија.  
 
Није приступио окривљени Богдановић Дамир за кога његов 

бранилац изјављује да је ту, испред зграде суда, покушава да 
паркира возило, те да сваког часа очекује да исти приступи у суд, то 
јест у судницу.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто је у оптужници за окривљеног Алић Зорана 
предложено да се од стране сада оштећених Богдановић Муневере и 
Бећиревић Сеније изврши препознавање окривљеног Алић Зорана, па пошто 
су ту оштећене ми ћемо искористити прилику да данас одредимо 
препознавање, али пре тога морамо да питамо странке, односно питаћемо 
браниоце, да ли сте сагласни са тиме да се оно обави пре него што кренемо 
данас, направићемо паузу док се обави радња препознавања. Нема никаквих 
примедби?  
 
 Браниоци сагласно предлажу да се данас обави радња 
препознавања окривљеног Алић Зорана од стране данас пристиглих 
оштећених.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Таман ћемо искористити паузу да Богдановић Дамир 
пристигне у суд.  
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ препознавање окривљеног Алић Зорана од 
стране оштећених Богдановић Муневере и Бећиревић Сеније, које ће 
се обавити од стране истражног судије Одељења за ратне злочине 
Вишег суда у Београду.  
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од пола сата. 
 
 Након обављеног препознавања главни претрес ће се 
наставити.  
 
 Довршено у 09:45.  
 
 Настављено након паузе у 10:38.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је у међувремену приступио 
другоокривљени Богдановић Дамир. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дамире, где сте били? 
ОПТ. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Паркирао сам кола.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Паркирали сте кола. Дођите раније следећи пут 
обавезно. Ништа, таксијем, тако нешто, аутобусом. Морате доћи на време на 
суђење, то је обавезно, за следећи пут да знате. Препознавање је, као што 
сам обавештен, завршено. Да ли сте сагласни да одржимо главни претрес?  
 
 На сагласан предлог странака,  
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 да се главни претрес одржи.  
 

Наставља се главни претрес доказним поступком. 
 
 

ИСПИТАЋЕ СЕ КАО 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНА БЕЋИРЕВИЋ СЕНИЈА 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите је. Добар дан. 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пуно име и презиме? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Бећиревић Сенија.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Узећемо прво Ваше личне податке. Од оца? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Рахмана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мајке? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Селме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Текстилни техничар.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станујете? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Станујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: У Шапцу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На адреси? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Војводе Мишића број 17. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству или у завади са неким од 
окривљених? Шта? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Па јесмо у сродству. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте у сродству? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Са Гаврић Томиславом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Гаврић Томиславом, Ви сте му шта? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Супруга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ванбрачна супруга или? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Па нисмо се још венчали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте се венчали, али сте супруга, добро. Ви сте у 
сваком случају привилеговани сведок, то знате.  
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као привилеговани сведок нисте дужни да сведочите 
данас, односно да дајете свој исказ, ја сам Вас упозорио, то сам дужан. Да ли 
Ви желите да искористите то своје право да не сведочите данас или желите 
да дате свој исказ? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Не желим, не. Не сведочим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не желите да сведочите? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате неки посебан разлог? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваше законско право да не дајете свој исказ, него 
чисто питам, интересује ме, добро, мене интересује?  
АДВ. СЛОБОДАН БАТРИЋЕВИЋ: Приговарам судија. Ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ме не интересује. 
АДВ. СЛОБОДАН БАТРИЋЕВИЋ: Ја се противим овом питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате неки посебан разлог? Не. У сваком случају 
то је Ваше законско право, ми против тога не можемо. Ви сте искористили 
своје законско право да не сведочите, да не желите и једноставно даље не 
можемо да радимо по овом предмету што се тиче Вас.  
 
 Након што је као привилеговани сведок прописно упозорена, 
опоменута да није дужна да да свој исказ и да је ослобођена 
дужности сведочења, с обзиром да је ванбрачна супруга 
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окривљеног Гаврић Томислава, иста изјављује да жели да искористи 
своје законско право, те не жели данас да сведочи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остављате неку могућност за касније? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Не, да ја уопште више не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште? Да не будете више позивани уопште? 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 

Што се односи како сада тако и за евентуално касније 
позивање. Жели да користи своје законско право до краја овог 
поступка. 
 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је то тако, захваљујем. То би било то. Можете да 
идете, слободни сте. 
СВЕДОК ОШТ. СЕНИЈА БЕЋИРЕВИЋ: Да ли могу да седим овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, како да не, у публику седите. Нека уђе 
Богдановић Муневера. Добар дан. Изволите. Богдановић Муневера? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Да. 

 
 

ИСПИТАЋЕ СЕ КАО 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте привилеговани сведок, као привилеговани сведок 
нисте дужни да дајете свој исказ уколико то не желите, ослобођени сте 
дужности сведочења. Ја сам дужан то да Вас упозорим пре него што кренемо 

СВЕДОК ОШТЕЋЕНА БОГДАНОВИЋ МУНЕВЕРА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Мује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша година рођења? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: 1975. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Хајвази, Цапарде, Калесија, и како 
већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станујете на адреси? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Орловићева 4-ц у Руми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Руми?  
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у сродству или у завади са неким од 
окривљених? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Ја сам супруга Богдановић Дамира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте Богдановић Сими? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Снаја. 
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у поступак. Морам да Вас питам да ли желите да се користите својим 
законским правом да не сведочите, да дајте свој исказ или желите данас да 
дате свој исказ? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Ја не желим да дајем свој исказ 
данас, значи зато што је мој муж ту окривљени, а ни крив ни дужан и тиме се 
врши притисак на мене да бих ја дошла од стране тужилаштва. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико не врши притисак, позвани сте као сведок, имате 
нека сазнања о догађајима из тог периода, значи то је. 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Па да, али су они мене позвали у 
вези неког Ђурђевић Зорана само да би извукли моју изјаву да би ме довукли 
овде, мене нико није питао да ли ја желим и да ли не желим.   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте у овом поступку привилеговани сведок. 
Сада је други поступак. Не знам, то је истрага у току? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сад није ни битно, у сваком случају овде не желите да 
дајете свој исказ, желите да искористите своје законско право да не 
сведочите? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Желим једино да дођем ако буде 
било потребе, ако буде требало мом мужу да сведочим, да будем сведок 
његов онда могу да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви можете данашњим сведочењем да будете, да 
сведочите на који начин Ви желите и сматрате да треба. 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Ако буде требало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То значи ако Вас муж позове, ако Вас предложи као 
сведока онда у том смислу хоћете? 
СВЕДОК ОШТ. МУНЕВЕРА БОГДАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Након што је прописно упозорена, опоменута да као 
привилеговани сведок, с обзиром да јој је прво-окривљени свекар, а 
друго-окривљени супруг није дужна да даје свој исказ, односно да 
је ослобођена дужности сведочења. Иста изјављује да жели да 
искористи своје законско право да не сведочи, с тиме што оставља 
могућност да, у даљем поступку уколико буде предложена од стране 
свога супруга, дође и да сведочи, тада би у том случају дала свој 
исказ. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је то тако ја Вам се захваљујем. Хвала лепо, до 
виђења, слободни сте. Завршили смо неуобичајено брзо, али можда и 
очекивано. У сваком случају ми имамо сутра термин. Алићу, не желите. 
ОПТ. ЗОРАН АЛИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је било неких говора кад сам ишао у обилазак 
да би можда. Устаните. Изволите, како да не. 
ОПТ. ЗОРАН АЛИЋ: Па нисам спреман, нисам се спремио са мојим браниоцем, 
тако да нисам још спреман да дајем изјаву. Кад будем спреман ја ћу написати 
службени па. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је говора да би желео да настави са давањем своје 
одбране, али. 
ОПТ. ЗОРАН АЛИЋ: Па био сам и болестан, тако да нисам био у  могућности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа онда. Захваљујем. Изволите колегинице. 
АДВ. РАЈНА ЂУРИЋ: Ја имам предлог за укидање притвора опет, а из разлога 
истих потпуно као што сам и казала на главном претресу дана, 10. октобар. 
Молим суд и веће да га пусти да се брани са слободе, пошто заиста разлози 
које сам ја истакла су уверљиви и да стоје, оправдани и на закону засновани. 
Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Бранилац окривљеног Алић Зорана предлаже да се према 
њеном брањенику укине притвор са истих разлога које је раније 
наводила на претходним главним претресима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко нешто да каже? Тужиоче, изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се предлогу да се укине притвор према 
оптуженом Алић Зорану из разлога које сам наводио, а који су у ствари 
одговор на разлоге које је бранилац у свом предлогу навео. Дакле, чињеница 
је да нису испуњени законом прописани услови из којих је притвор одређен, 
а пре свега запрећена казна преко 10 година затвора и последице дела, већи 
број последица смртних у овом случају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Заменик тужиоца предлаже да се наведени предлог одбије, 
односно противи се предлогу за укидање притвора. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Алићу, добићете реч, али само ако не буде напад на 
мишљење тужиоца. Он има право на мишљење, то је изнео. Ако хоћете 
нешто да кажете. Како да немате право, изволите. Немојте само као прошли 
пут да. 
ОПТ. ЗОРАН АЛИЋ: Па обратио бих се само тужиоцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако, рекао сам само под којим условима. Не 
можете да се обраћате тужиоцу. Ако хоћете нешто у своју корист да кажете. 
ОПТ. ЗОРАН АЛИЋ: Морате господине судија прво то, запрећена казна преко 
10 година, прво да погледате ЗКП. Ви госпођо, не добацујте док ја причам. 
НАТАША КАНДИЋ: Нисам ништа рекла.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Алићу, седите. Алићу, одузимам реч, седите. Ако је то 
све. Да ли има још неко нешто да каже? Имамо само предлог за допуну 
доказног поступка који је пуномоћник оштећеног доставила. То је предлог да 
се саслуша у својству сведока Николаидис Александар пошто имају сазнања 
да је неко време боравио на територији општине Зворник као припадник 
добровољачке јединице којим је командовао оптужени Богдановић Сима, а на 
околности сазнања о тој јединици. Тужилаштво се сагласило с тим 
предлогом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбрана? Микрофон, колега Малешевићу. 
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АДВ. САВА МАЛЕШЕВИЋ: Ја се противим том предлогу, јер не видим разлоге 
због којих она то предлаже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су остали браниоци? Хоћете ли Ви колега у име 
свих? Хајде? 
АДВ. СЛОБОДАН БАТРИЋЕВИЋ: Ја у име свих бранилаца сматрам да овај 
предлог није у реду, да није ни благовремен и да је накнадно, а није ни 
образложен тако да сматрам да нису испуњени услови да дозволите да се 
саслушавају сведоци, односно овај сведок, ни које су околности. То је један 
од уопштених предлога, како бих рекао, и то је важно и због припремања 
одбране, због обимне документације и свега онога што Ви знате који судите 
питања ратних злочина, тако да сматрам да то није регуларан предлог и да 
га треба одбити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у име свих. 
 
 Одбрана је сагласна да се наведени предлог одбије, односно 
предлог није детаљно образложен и не види се на које околности би 
исти сведок био саслушан. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да мало појасните? 
НАТАША КАНДИЋ: Па оно што ми мислимо да је драгоцено, сваки сведок који 
може да помогне у разјашњењу присуства јединице на том подручју шта се 
догађало, шта се догађало у Малешићу, шта се у Скочићу догађало и имамо 
сазнања да би овај сведок могао у томе да помогне. Мислим, може да звучи 
генерално овај један, образложење, али он је истовремено врло прецизан, 
нема шта друго, то је конкретан догађај који се од једног до другог села и то 
је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи има сазнања о поменутом догађају, може да 
помогне у разрешењу ове кривичноправне ствари. То је довољно јасно што 
се мене тиче. Изволите тужиоче? Колега тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Допунио бих образложење из разлога што смо накнадно 
добили информације да је тај сведок био у јединици која се звала „Жуте осе” 
Игор Марковић у којој је био и Симина јединица, па се из те јединице одвојио 
и формирао своју јединицу. Дакле, о саставу те јединице укупно „Жуте осе”, 
па и о саставу јединице којом је после командовао оптужени Богдановић 
Сима. Тај сведок може да да податке, јер је и он био овај део те јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Изволите Богдановићу? Можете да приђете 
само за микрофон. Прво-окривљени Богдановић Сима. Упалите микрофон. 
ОПТ. СИМА БОГДАНОВИЋ: Ниједни ни други наводи нису тачни. Тачно је то 
да је тај Николаидис Никола, Грк био у јединици. Међутим, он је још у оно 
време напада на тузланску колону отишао из јединице. То је једна ствар. А 
што господин тужилац каже за „Жуте осе” никад нисам био припадник ни ја 
ни људи из моје јединице, јер „Жуте осе” су се они назвали касније, није 
остала тамо где неколико и дошли су још неколико са стране и тај „Жућа” је 
имао јединицу од 12 или 13 људи, слагаћу и они су се звали „Жуте осе”, а 
моја јединице и ја никакве везе са тим „Жутим осама”, немамо. Толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Изволите, хоћете да допуните нешто сад 
после ове допуне? 
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АДВ. СЛОБОДАН БАТРИЋЕВИЋ: Мислим да ово образложење тужиоца није 
релевантно, јер није временски определио кад Николаjидис у које време је 
био припадник јединице и у ком времену може да сведочи, јер ово није 
лоцирано време ових догађаја које је тужилац оптужницом изнео. Значи, 
временски се не подудара нити је образложио то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Ако је то све, ја мислим да је то јасно, 
немојте да вам објашњавам. Ја сам разумео. Чућете транскрипт. Ако 
евентуално будемо одлучили да позовемо Николаидиса онда ћемо га питати 
на те околности, то је сад отом-потом, нећемо сад о томе да одлучимо. Ако 
нема више питања ми ћемо сад да се повучемо да одлучимо о ова два 
предлога, па ћемо даље да видимо шта ћемо.  Пауза 2 минута. 
 Одлучили смо. Што се тиче предлога за укидање притвора одбијен је 
предлог за укидање притвора према окривљеном Алићу са истих разлога као 
и раније.  

Што се тиче предлога за допуну доказног поступка усвојили смо 
предлог за допуну доказног поступка да се као сведок саслуша Александар 
Николајидис на околности које су наведене. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог за укидање притвора окривљеном 
Алић Зорану као неоснован. 
  
 Наредни главни претрес ће бити 23.12.2011. године, у 09:30 часова. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ. 
 
 Наредни СЕ ОДРЕЂУЈЕ за: 
 

23.12.2011. године, у 09:30 часова, 
судница број 4. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што значи да аутоматски сутра неће бити главни 
претрес. То је петак. О томе шта ћемо радити 23. бићете обавештени 
накнадно писменим путем. То је за сад све. Захваљујем. До виђења, 
пријатно. 
 
 Довршено у 11:00 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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