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Република Србија 
ТУЖИЛАШТВО 

ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
КТРЗ -11/11 

22.12.2011. године 
Београд 
МПIТБ 

ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 
-Одељење за ратне зло чине-

БЕОГРАд 

На основу чл.46. ст. 2. тач . З., чл.265. ст.1 . и чл.266. Законика о кривичном 
поступку, а у вези са одредбама из чл.З. и 4. ст.1. Закона о организацији и 
надлежности државних органа у поступку за ратне злочине, подиже 

ОПТУЖНИЦУ 

Против: 

1.ЂУР'DЕВИЋ ЗОРАНА, из Шапца, насеље Предворица бб, рођен 
03.04.1966 .године од оца Живана и мајке Словенке рођ.Станковић, ЈМБГ 
0304966772033, завршио средњу школу, по занимању електроварилац, без 
запослења, ожењен, отац двоје малолетне деце, ослобођен служења војног 
рока, држављанин Р Србије, осуђиван од стране Окружног суда у Шапцу за 

кривично дело разбојништва, сада се против њега води кривични поступак пред 
Вишим судом, Одељење за ратне злочине у Београду, у предемту К По2 7/11 , у 
коме је и одређен притвор почев од 18 . 02.2011 . године, 

2.ЂЕКИЋ ДРАГАНЕ, из Београда, настањена у улици Црвено барјаче 
бр.9, рођена 28.09.1975. године, од оца Благоја и мајке Наде рођ . Копрен, ЈМБГ 
2809975715400, завршила основну школу, домаћица, сада живи у ванбрачној 
заједници без деце, држављанка Р Србије, неосуђивана, за ово кривично дело 
непритварана, 
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ШТО СУ: 

За време оружаних сукоба на територији Босне и Херцеговине, бивше 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, који су се водили између 
наоружаних формација на страни Српског, Муслиманског и Хрватског народа у 
периоду од почетка 1992. до 1995.године, као припадници српске стране у 
сукобу на подручју општине Зворник, кршили правила међународног права из 
чл.З. ст.l. тач.l. под а) и ц) Женевске конвенције о заштити грађанских лица за 
време рата од 12.08.1949.године (IV Женевска конвенција) која је 
ратификована Одлуком Народне Скупштине ФНРЈ ("Службени лист" бр.24/50) и 
правила из чл.4. ст.2. тач.а) и е) Допунског Протокола уз Женевске конвенције 
од 12.08.1949.године о заштити жртава немеђународних оружаних сукоба 
(Протокол 11), на тај начин што су саглашавајући се са предузетим радњама 
других припадника паравојне групе "Симини четници", учинили и то: 

догаћања у ceny Скочић 

Као припадници паравојне групе, под командом Богдановић Сима, зване 
"Симини четници"; са којима су били и сада оптужени: Богдановић Сима,' 
звани "Сима четник", Богдановић Дамир, Стојановић Зоран, звани "Трцко", 
Гаврић Томислав, звани "Гавра", Шевић Ђође и Алић Зоран (предмет тога суда 
К-По2 42/10) као и неидентификовани војници познати по именима и 

. р . \\ т \\ ,Ј Ру \\ л ћ" ж \\ р \\ надимцима. " а)ко , " ихи , , аза из ме , " ази , " ути , " аденко , 
џ " С ћ" Б " Сл " Б "· " амаши , " авки , " ане , " авица и " огдан , у поподневним часовима 
11.07.1992.године, са два возила сви заједно дошли у село Скочић, општина 
Зворник, у ком селу су по принудном исељавању становника Муслиманске 

националности остали да живе са српским становништвом становници Ромске 

етничке припадности, па су окривљени Ћурђевић Зоран и Ћекић Драгана 
саглашавајући се са предузетим радњама једно другога из ове групе, заједно 
учинили и то: 

1. 

Противзаконито и без било какве војне потребе срушили џамију у 
Скочићу постављањем експлозива под темеље џамије те на тај начин уништили 
имовину великих размера и то тако што је један део групе учествовао у рушењу 

џамије а други део групе у којој је био оптужени Алић Зоран био распоређен у 
непосредној близини и наоружан чувао стражу; 
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