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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
 

• окривљени Богдановић Дамир са браниоцем адвокатом 
Милосављевић Александром за кога се јавља адвокат Томић Ирена 
по заменичком пуномоћју 

 
• окривљени Стојановић Зоран са браниоцем адвокатом Горданом 

Живановић,  
 

• окривљени Гаврић Томислав са браниоцем адвокатом Миланом 
Бирманом, 

 
• окривљени Шевић Ђорђе са браниоцем адвокатом Синишом 

Симићем, 
 

• окривљени Алић Зоран са браниоцем адвокатом Кузовић Јасминком,  
 

• окривљени Ђурђевић Зоран са браниоцем адвокатом Бобић 
Светланом и  

 
• окривљени Ђекић Драгана са браниоцем адвокатом Нинић Гораном.  

 
Приступили су и пуномоћник оштећених, адвокат Марина Кљајић, 

као и оштећени Рибић Зијо.  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало смо каснили, али нисмо каснили због нас него 
једноставно касни Бајрић Алија. Он ће доћи негде око 10:30 по најновијим 
информацијама, па би могли нешто да урадимо док не дође Бајрић Алија, 
например да прочитамо оне исказе или да ставимо и да извршимо увид оног што 
смо дали сагласност прошли пут са извођењем доказа. Да ли сте сагласни са 
тиме? Јесте ли сагласни? Можемо да извршимо увид, да ли треба да стављамо на 
документ камеру те исказе или можемо само да констатујемо да су? Да 
констатујемо само, добро.  
 

На сагласан предлог странака суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се претрес одржи.  
 

Главни претрес је јаван.  
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Странке су сагласне да се прочитају, то јест да се изврши увид у 

исказе сведока за које су дали сагласност да се њихови искази прочитају, те 
су сагласни да се исти не стављају на документ камеру већ да се констатује 
да су исти прочитани, па тако суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се изврши увид у исказ сведока Гагић Стевана, Божић Душана, 

сведока Жагар Мирослава, сведока Плавшић Миодрага, сведока Хамзић 
Мурадифа, сведока Спасојевић Спасоја, сведока Јеремић Радослава, Крстић 
Саве, Томић Ратка, Милошевић Косте, Агановић Шерифа, сведока Томић 
Петка, сведока Пантић Жељка и Карић Исмета.  

 
Увид извршен. Примедби нема.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо сада да одлучимо о овом процесном предлогу, 
колегинице Живановић који је остао. Остали смо дужни, уствари нисмо остали 
дужни знамо за то, оно са припремног рочишта око издвајања записника. То је 
то, само да видимо. Дамире, дођите станите овде испред да Вас питам само 
нешто. То нисмо одлучили одмах из простог разлога што је Муневера оставила 
могућност да дође и да исказ уколико је Ви предложите. Дамире, сећате се тога? 
ОКР. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једноставно сада Вас питам. 
ОКР. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Нећу је предложити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете је предлагати, то је једина могућност.  
ОКР. ДАМИР БОГДАНОВИЋ: Нема потребе мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам то оставио, оне су користиле своје законско 
право, она и Бећиревић Сенија да као привилеговани сведоци не сведоче, али 
оставиле су ту резерву да уколико Ви будете до краја поступка њих предлагали 
као сведока да она дође и да исказ имајући у виду напред наведено, а због тога 
што се користила својим законским правом да не сведочи као привилеговани 
сведок, ми ћемо да одлучимо о томе. Захваљујем можете да седнете.  
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На основу члана 407 став 1 тачка 1 ЗКП издвајају се из списа 
предмета записници о испитивању сведока Бећиревић Сеније и Богдановић 
Муневере од 14.07.2011. године.  
 

По правноснажности решења издвојени записници ће се ставити у 
посебан омот и чуваће се код судије за претходни поступак одвојено од 
осталих списа и не могу се разгледати нити користити у поступку. 
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По правноснажности окончања поступка издвојени записници ће се 

уништити и о томе ће бити састављен посебан записник.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Решење ће бити у писменом отправку. Да вас питам сада, 
искористим прилику, да ли сте добили сва вештачења? Да ли има неко да није 
добио вештачења која су неки други добили? Вероватно сте разговарали о томе. 
Сви имате све? Колегинице Кузовић, ја мислим да ми немамо доказ да сте Ви 
примили ово последње вештачење др Алемпијевића, ако се сећате? 
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Добила сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примили сте?  
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Примила сам, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо повратницу у списима. Добро, примили сте и Ви 
то.  
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Примила сам и ја то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колегиница Бобић је нешто спомињала? Како, за 
„Алфу“? „Алфа“ је вештачена јуче после оног нашег значи јучерашњег 
испитивања и добићете наравно налаз и мишљење када буде урађен и о томе 
ћемо после разговарати. У сваком случају, да ли има нешто или неког од 
вештака који би предложили који би хтели да чујете овде на главном претресу да 
позовемо, због даљег планирања. Добро, свеједно, питам странке. Ви немате, 
немате примедби ни на једно вештачење? Сви задовољни сте. Добро. Одбрана? 
Полако, Стојановићу питам прво браниоце. Изволите колегинице. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Разговарали смо нешто о томе, али ја ћу ово 
ипак у своје име. Ја имам жељу да чујем и вештаке неуропсихијатре и вештака 
судског патолога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На кога мислите, које вештачење је конкретно спорно 
или су сва спорна или ћете за сва вештачења да имате питања? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја ћу пре свега за вештака неуропсихијатра 
имати питања везана за вештачење окривљеног Стојановић Зорана. Значи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког вештачења? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Окривљеног Стојановић Зорана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Стојановић Зорана, добро.  
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Значи ту ћу пре свега имати питања, значи 
везано за то, а сачекаћу налаз и мишљење који ћу добити за сведока „Алфу“ онда  
бих имала једно збирно питање, просто теоретских неколико питања теоретског 
карактера везано за овакве врсте вештачења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А значи пре свега за Стојановић Зорана и за 
вештака патолога бих имала неколико питања везаних за овај његов, ово његово 
мишљење дато у овој наредби, овом вештачењу, извештају, везано за прве 
реченице које се тичу констатације где су пронађена тела, о примарној гробници, 
значи оно што је везано за локацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате питања, није, немојте сада. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Е тако, то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто питање за остале браниоце? Изволите. Изволите 
колега.  
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Да се не би понављао, у принципу ја сам пре свега 
заинтересован за патолога и евентуално би имао питања за остале вештаке, 
посебно у вези са сведокињом „Бетом“ и њено понашање на прошлом суђењу, а 
не знам за „Алфу“ док не будемо добили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете, отом-потом што каже. Изволите колегинице 
Кузовић, Ви сте се изјашњавали прошли пут.  
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Ја сам се и писмено изјаснила, па остајем при том 
предлогу од 27.06.2012. године у вези заштићеног сведока „Бете“. Значи ја сам 
ту имала доста примедби и тражила сам да, предложила сам у поднеску, ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хтео би да Вас подсетим, уствари нисте Ви били тада, 
нисте бранили Алића, колегиница која је претходно бранила је имала примедбе 
на налаз и мишљење који се односи на њега, је ли се Ви придружујете тим? 
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Ја остајем како сам се у принципу ја изјасила.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбама? 
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Остајем при тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да позовемо те вештаке који су? 
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Да, позивите, да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, зато Вас и питам. Нисте то рекли. Ништа, 
ништа. Да ли има још неко од бранилаца нешто? Стојановићу, јесте хтели? 
Изволите, дођите. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја сам хтела судија само да ставим још један 
предлог који је већ стављен, па мислим просто да ли би можда могла.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде после, када завршимо. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То ће он да тражи, то ће он да каже, па бих ја 
то можда боље казала од њега, чини ми се.  
ОКР. ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ: Па само вештачење ово кад ће бити, шта пише на 
полном мом органу, значи она је изјавила да пише само „само за даме“.  
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да, то сам ја ставила предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, ушло је у записник, то нема потребе, то нисмо 
одлучили. Знам, знам, јесте то хтели.  
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Можда би, ако вештаке ви хоћете да 
конзумирате неког дана да можда и то разјаснимо, ако не нека буде накнадно 
мислим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо да одлучимо. Немојте да се смејете, озбиљно је. 
Захваљујем Стојановићу. Је ли има још неко од окривљених нешто да предложи? 
Тужиоче, немате примедби? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да браниоци предлажу да се за један од наредних 
главних претреса позову др Мандић, др Алемпијевић, др Благојевић,  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су психијатри, а пошто су ту били психолози у тим 
тимовима да ли треба и њих да зовемо? Да ли имате нека питања за психологе? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Опростите, ако су ове сведокиње биле 
малолетне знате, то је нешто што је психолог посматрао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 психолози, а окривљени Стојановић и његов бранилац остају при 
предлогу са претходног главног претреса око прегледа дела тела 
окривљеног Стојановића, о ком предлогу до данашњег дана није одлучено.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате ојш нешто, што кажу да убијемо време, док 
не дође? Шта пијете то? Воду. Добро. Хајде, хајде, искористите.  
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ако ми дозвољавате после паузе да напустим главни 
претрес мењаће ме колегиница Живановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није проблем никакав. 
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Хвала.  
АДВ. СИНИША СИМИЋ: И ја исто бих молио да ме око 12 сати пустите у 
Апелацију.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас мења? 
АДВ. СИНИША СИМИЋ: Колегиница Кузовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кузовић, добро. Кажите Ђурђевићу.  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Поштовани господине председавајући, ја би 
предложио да се позове овај полицијски инспектор Срђан Читаковић и Далибор 
Радаковић пошто је у вези ове сведокиње „Алфе“ остало још недоречено у вези 
обиласка њиховог после завршетка истраге.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које околности би се изјашњавали ти инспектори?  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Па да се изјасне зашто су били код ње, зашто су 
показивали слике и да ли је то била службена посета или је била нека овако како 
да кажем ванредна.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли службено или приватно?  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Да. Па би Вас замолио ако може то да се позове.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унећемо тај предлог у записник. Да ли имате још неки 
предлог?  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Па господин тужилац је наводио неке извештаје 
криминалистичке полиције о њиховим сазнањима од 06.06.2011. године тих 
белешки нема у списима, па да ли може то да се добије или шта знам како то 
иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извештај криминалистичке полиције од 06.06.2012. 
године? 
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Да. То нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није можда 2011? 
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: 2011.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2011, рекосте 2012.  
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ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: 06.06.2011. године и исто нема криминалистичког 
налаза полиције од 18.02.2011. године. То је вероватно Јовићева изјава на коју се 
тужилац позивао, а тога нема у предмету.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да рекапитулирамо, извештај криминалистичке 
полиције од 06.06.2011. године. И шта је ово од 18.02.2011. године, вероватно 
Јовићева изјава, шта сте Ви рекли да се зове, како се зове тај документ? 
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Исто од криминалистичке полиције треба да буде 
достављено нешто од 18.02.2011. године, то је највероватније Јовићева изјава 
коју је дао када је био лишен слободе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тужилац се позива на то где? 
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Па позива се у предмету оном, не знам сада број 
предмета када је покренута истрага против мене и то стоји тамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Проверићемо то, па ћемо ако буде то у списима 
предмета, доставићемо и видећемо о чему се ради. 
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унећемо у записник. 
 
 Окривљени Ђурђевић Зоран предлаже да се у допуни доказног 
поступка као сведоци испитају Срђан Читаковић и Далибор Радаковић, 
полицијски инспектори МУП Србије, а на околности зашто су одлазили код 
заштићеног сведока „Алфа“, зашто су јој показивали слике и које су слике 
показивали и да ли је та посета била службена или приватна. Такође 
предлаже да се прибаве полицијски извештаји криминалистичке полиције 
од 06.06.2011. године и 18.02.2012. године на које се у предмету позива 
тужилац, а тих извештаја у списима предмета нема. Објашњава да се ради о 
истражном предмету који се водио против њега и окривљене Ђекић 
Драгане.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то све? Добро. Тужиоче, идемо прво доказни 
предлог?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па, што се тиче предлога за саслушање инспектора не 
противим се у начелу том предлогу, противим се да се позову све тројица 
инспектора, довољно је један да каже о тим подацима да не би остало ништа 
тајна, о чему и којим поводом је контактиран сведок „Алфа“. Што се тиче ових 
извешаја на које сам се позивао дакле они су у списима предмета или су 
назначени у ком спису судског предмета се налазе, тако да је то дакле доступно 
суду па може да се оптужени Ђурђевић упозна са тим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине се не противи предлогу да се 
саслушају полицијски инспектори, то јест сагласан је да се саслуша, то јест 
испита један од њих, а на околности онога што је предложио окривљени 
Ђурђевић Зоран. Што се тиче наведених извештаја, по мишљењу тужиоца, 
они се налазе у списима предмета и назначено је у ком спису судском 
предмету или делу списа се ти извештаји налазе.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Ја сам разумео да је ово фаза поступка за предлагање, за 
давање доказних предлога, али бих ако користимо време ја бих предложио, 
односно суд ће о томе донети одлуку, да се списима овог предмета здружи 
записник о препознавању Рибић Зије обављен у Централном затвору не знам 
датум, који се налази у истражном спису Ђурђевић Зоран, Драгана Ђекић, с 
обзиром да смо на претресу добили једну другу ситуацију да тамо није извршено 
препознавање, али да је у једном моменту Зијо Рибић рекао то је Драгана, тако 
да мислим да би нам јако било користно да имамо то у овом спису, тако смо то. 
И даље, наравно, стојим код предлога да саслушамо Алић Зорана и Шевић 
Ђорђа на околности како нам Рибић описује плаве девојке са белим опасачем 
који вози џип. Мислим да нам је то јако битно за идентификацију лице које се 
одазива на Драгана у самом дворишту, остављам вама на оцену. Што се Шевића 
тиче питали сте ме прошли пут за законски основ, он као сведок под заклетвом 
наравно може давати исказе на околности које се не тичу његовог учешећа које 
га наравно у смислу онога да га не окривљују и тако даље, наравно без принуде 
сем ако хоће пошто се он брани ћутањем, под заклетвом наравно све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сматрате да има, да постоји могућност. Само да 
вас подсетим да је предлог био да се саслуша Богдановић Сима и Шевић Ђорђе, 
вероватно Ви сада мењате имајући у виду нову околност, смрт.  
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Ја сам једном приликом, с обзиром да сам тек након, ја 
сам као бранилац тек касније укључен и ја сам први пут Зија Рибића слушао 
практично на главном претресу, ја сам тек након тога чуо ту причу у вези са 
џипом и са возилима, а из целог контекста видим да из ове групе се највише 
возилима и камионима и свим послом бавио Алић Зоран, тако да би одатле 
претпостављам да би могли да добијемо информацију ко је уопште возио те 
камионе, џипове, ко се тиме бавио и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу мењате онај предлог.  
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Предлог, наравно да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само то да констатујемо.  
 
 Бранилац адвокат Нинић предлаже да се списима предмета приложи 
записник о препознавању оштећног Рибић Зије које је обављено у 
истражном спису против окривљеног Ђурђевић Зорана и Ђекић Драгане, 
имајући у виду да на главном претресу нисмо успели и није урађено 
препознавање како је то законом предвиђено, са једне стране, а са друге 
стране имајући у виду нове околности, чињеницу да је у међувремену 
окривљени Богдановић Сима преминуо, а имајући у виду његов ранији 
предлог да се као сведоци саслушају Богдановић Сима и окривљени Шевић 
Ђорђе и даље остаје код предлога да се као сведок саслуша окривљени 
Шевић Ђорђе, а уместо окривљеног Богдановић Симе предлаже да се као 
сведок саслуша окривљени Алић Зоран  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу исте оне околности које сте предлагали на 
припремном рочишту, је ли тако колега? 
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Исте, исте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 на исте оне околности које је предлагао на припремном рочишту. 
Сматра да постоје законске могућности да се окривљени саслушају као 
сведоци где ће положити заклетву и онда дати свој исказ на оне околности 
које интересују одбрану окривљене Ђекић Драгане.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да не би понављали исте предлоге, ми имамо све 
предлоге ваше, мислио сам ако има неких нових предлога и да искористимо 
време док нам не дође оштећени, зато сам ето то, иначе немојте да понављамо 
све исто. О.К. Важи. Да ли има још нешто да? Ђорђевићу, па Ви сте сада били. Е 
па хајде ако сте заборавили. Хајде да видимо шта сте заборавили. Је ли важно 
нешто? Само ако је важно, немојте да, хајде онда. Е, онда је оправдано.  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Поштовани господине председавајући од јуче ону 
слику коју сам дао волео би ако може да се покаже и заштићеној сведокињи 
„Бета“, значи да остане код Вас и да се покаже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо када буде „Бета“, тај предлог запамтите, па 
предложите када буде, није никакав проблем.  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Значи да остане код вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питаћемо тужиоца. Јесте, остала је у списима предмета, 
ја сам задржао.  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Да ли могу да питам судију нешто Бераху? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете.  
ОКР. ЗОРАН ЂУРЂЕВИЋ: Само у вези жалбе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо сада. Задржавамо ове људе. Нећемо то. Имајући 
у виду да још нисмо добили информацију да је оштећени Бајрић Алија 
пристигао. Ево видим већ браниоци, мислим показују ми да траже паузу, 
одредићемо паузу, ја се надам кратку од 15 минута, али нека буде и пола сата, 
будите ту, ја мислим да ће доћи врло брзо. У сваком случају одређује се пауза у 
трајању од 15 минута.   
 
 
 Настављамо после паузе у 11:15.   
  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте отишли? У 12 имате, добро, ништа.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су у судници сви као и пре прављења паузе. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је у међувремену приступио и сведок оштећени 
Бајрић Алија. 
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се испита оштећени Бајрић Алија,                    
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан.     
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан Бајрићу још једном. Ви сте били у суду овде 
на главном претресу последњи пут 18. новембра 2010. године, да ли се сећате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Давали сте свој исказ, давали сте личне податке, да ли 
има неких измена у вашим личним подацима? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лични подаци, да ли има неких измена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оне податке које сте давали што се тиче Вашег 
идентитета, то остаје, значи нема никаквих измена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 са личним подацима као на записнику са главног претреса од 
18.11.2010. године.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте тамо упозоравани, опомињани и знате сећате се 
тих упозорења која су, заборавили сте? Хајде поновићу Вам још једном. Каже, 
Ви сте као сведок дужни да говорите истину, ништа не смете прећутати, давање 
лажног исказ представља кривично дело, нисте дужни једино да одговарате на 
она питања чијим би одговорима Вас или Ваше блиске сроднике изложили 
знатној материјалној штети, тешкој срамоти или кривичном гоњењу.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добро, то знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је оно што сам Вас прошли пут упозоравао и сећате се 
да сте полагали заклетву прошли пут, ја ћу Вас упозорити на раније дату 
заклетву. 
 
 Прописно упозорен, опоменут, након што је поучен на раније дату 
заклетву, изјави:  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро Бајрићу, Ви сте давали свој исказ, били сте и код 
истражног судије, били сте на главном претресу, да ли остајете при тим 
исказима? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема неких измена, да ли има нешто у међувремену? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нема никаквих измена, само то што 
сам рекао то остајем.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете при томе? Добро. Ево, ја ћу дати реч тужиоцу. 
Тужиоче, да ли имате неко питање за оштећеног? Изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошто сте Ви  сведочили у овом предмету знате о чему 
се ради па. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја се извињавам ја нисам сведок, ја сам 
оштећени.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Лице које говори о чињеницама које су важне за одлуку 
у неком предмету зове се сведок, тако да Ви имате својство оштећеног, али 
имате и својство сведока, па.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Зато сам ја данас, извињавам се, ја сам 
овде као оштећени не као сведок.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сведок оштећени, хајде да скратимо причу. Ви сте 
сведок оштећени. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па Ви знате ко је све том приликом страдао, па бих Вас 
ја само питао ко је Вама у сродству од тих страдалих лица, можете ли да? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То ми је мајка Бајрић Џамила, рођена у 
Зворнику. У мене пуница Фератовић Бисера звана Мушка, тетка Зумра Бајрић, 
исто Бајрић Зумра. Е сада има и комшије, то су комшије, али нека и фамилија 
моја, значи да не би набрајао све има Агановићи, имају Рибићи, значи има и 
Амановић који је била и ту, да сад не набрајам сва имена. Ако ви хоћете имена 
није проблем то су ми... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја бих Вас замолио ако да нам набројите сва имена 
оних којих се сећате, а за која Ви знате да су том приликом страдали.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Господине ево овако ићи ћу на најгори 
онај начин што се десило у том селу, то је фамилија Рибић Исмет и Шефка, они 
су побијени значи, ви већ знате, да је осмеро њих ту побијено у тој кући, значи 
то је, њих двоје и још шесторо дјеце, тачно, ја мислим да је тако и једном у 
стомаку. Значи то су, тај један фактор који је био злочинац над, е та мајка у мене, 
то сам реко, е сад та има Агановић Бисера, Мехмед, Зекира, у ствари Зекира 
звана, како се зове, Зекира је надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мурадија. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Мурадија, тако је. Е даље, има Рибић 
Бибер, Сарајка, Шемсо син, па даље, горе рекосмо у мене пуница Ферхатовић 
Бисера звана Мушка, то сам реко, Аламановић то је ја мислим Хађира, чини ми 
се, ако имате у записнику, не знам, углавном она је нестала, сад да ли је у тој 
групи, да ли није, то не могу вам рећи тачно.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Има онда Агановић Шерифа, ја 
мислим, тако то у глобалу да се могу сетити тог имена тих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих Вас питао конкретно да ли Ви знате да нам 
нешто у вези њих кажете пошто имамо два слична имена, Рибић Злата и Рибић 
Златија, да ли можете да кажете да су то два лица или једно лице? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Рибић Злата, то су дјеца, то су дјеца од 
тог господина, што се каже покојни тог Исмета Рибића. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је реч о двоје деце Рибић Злате и Рибић Златије? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Е то не бих Вам мого рећи, не могу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не можете? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја знам да је то дјеца од тог господина 
који је настрадо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем. Одбрана? Колегинице изволите. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих Вас молила да покушамо нешто да 
прецизирамо и ја везано за оно што сте говорили када сте први пут били 18. 
новембра 2010. Том приликом сте рекли да сте са неким цурама, како Ви кажете, 
за које сте чули неке приче, а ја Вас сад подсећам да су то заштићене сведокиње 
овде код нас у предмету, па да не говоримо њихова имена, али да покушамо да 
их опишемо или да некако утврдимо идентите о ономе о коме говоримо. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добро, знам. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: „Да су некакве цуре долазиле тамо код вас“. 
1992. Ви сте били у Немачкој и рекосте негде 2000. – 2001. сте се вратили. Где су 
те цуре или цура били код вас, код Вас тамо док сте били у Немачкој или код 
Вас овамо кад сте прешли за Босну, односно за Тузлу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Та једна је била код свог брата у Тузли 
кад сам дошо, ја, 1998. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли можете да ми кажете који је то брат? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Брат? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Могу, Агановић Барјо. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Агановћ Бајро? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Јесте. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли Ви видели ту девојку кад је дошла код 
њеног брата? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Јесам, видио сам. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли је она била сама или у друштву са 
неким? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Једном је била са човеком кад је први 
пут дошла. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Значи први пут кад је дошла с човеком, 
он је из Лознице ја мислим, то могу Вам рећи. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А други пут је дошла? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Сама је дошла. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Други пут је дошла сама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја мислим да је сама дошла. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли се Ви видели са тим човеком њеним? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Нисте. Претпостављам нисте ни разговарали. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, нисмо. 
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АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Јесу ли они били, да ли Вам је познато, 
јесу ли они били смештени код њеног брата? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, то је само дошло у госте. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Дошли су у госте и истог дана отишли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не знам кад су отишли. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не знате. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Јер не живим ја близу. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, то сте значи чули, ту причу сте чули? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нормално, нормално. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Сад ми кажите молим Вас, јесте ли Ви са том 
девојком икада, сами Ви, у друштву са још неким, не мора сами, али лично, 
лично да разговарате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У вези ових злочина мислите? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У вези догађаја из 1992. године? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, с њом нисам никад ни разговаро, 
само сам чуо шта се десило, ништа. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Од кога сте чули? Не од ње? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не од ње, од ње нисам ја, нисам ја ни 
коментарисо. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Јер ја нисам мого њу ни да питам ни 
шта је, ни како је, са њом нисам пуно говорио о томе. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Значи са њом нисте пуно или нисте уопште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У том погледу нисам. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Кажете да сте неке приче везане за 
догађај из 1992. чули од неког Вашег рођака, тако сте изјавили. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Од мог рођака? Не. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Бићу потпуно прецизна, док сте се налазили у 
Немачкој. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Тачно. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Из другог града Вас је позвао Ваш рођак 
телефоном, рекао. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Шурак, шурак ми је то био, Мустафа, 
позво ме, у ствари ја сам отишо у госте код њега у Берлину, а тај господин 
Шериф Агановић је дошао у Берлин. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Шериф Агановић је брат из ове претходне 
приче или није? То је Ваш неки рођак? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, не, то је од Агановић Бајре, то је 
амиџа Бајрин, амиџа или даиџа, како ко хоће, значи амиџа. Он је дошо у Берлину 
и онда то прича била тамо и кад сам ја дошо у мене тај шурак причо шта се 
десило у том селу. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Је ли Шериф рече шта се десило, је ли 
Вам испричао? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Мени није, ја с њим нисам ни 
разговаро. 
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АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли Ви питали шта би са мојом мајком? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нормално да сам пито. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли добили неки конкретан одговор, значи 
настрадала жена, јесте ли се распитивали просто, је ли вам неко дао неко 
објашњење? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја сам чуо, значи не знам конкретно, 
значи ја сам чуо по питању шта се десило да су њих за време рата, значи скупили 
у једну кућу. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Извините што ћу Вас само секунду прекинути, 
опростите. Од кога сте то чули? Само то што кажете „чуо сам“ да ли можете да 
ми кажете од кога? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не могу ја тачно да кажем, значи чули 
смо, прича је била већа, није то један човек причо, значи сви су причали кад се 
задесило, да се скупили у једној кући у тој Рибића Мухамеда, Хамдије, тзв. у тој 
кући, да је после дошо камион да их одвезо у непознатом правцу. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. То сте испричали већ, будите љубазни 
кажите ми, док сте слушали те приче широко, нашироко, је ли неко споменуо 
неко име? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли неко спомено неку војску? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Војску јесте. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Какву, коју? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Сад не знам која војска, војска је била 
више њих војске у Босни. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Била је нека војска, али не знате ни чија, ни 
која? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Само је речено да је то доиста војска 
покупљена, покупљени и одвезени, сад која је војска, то се дознало касније да је 
то. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли Ви у тим причама чули да се нека од 
ваших комшиница, 'ајде да кажем тако, пошто сте рекли да је било мало родбине 
тамо остало ваше непосредне родбине, нека од комшиница удала за неког? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Тачно, то смо и чули кад сам дошо ја 
1998. овамо да се дознало да се удала двије, три цуре су ја мислим биле удате у 
Србији. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У Србији? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли знате где су биле удате по градовима? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја знам у Лозници да је једна, ове двије 
не знам. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Кажите ми јесте ли се са тим удатим женама, 
вашим комшиницама, виђали током вашег боравка у Србији након повратка, у 
Босни, пардон, након повратка из Немачке? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Само са овом једном био сам, реко сам, 
што је била. 
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АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где је она била? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У Лозници што је била. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да, али где је била у посети? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У посјети у Босни код брата. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Тачно где, у? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У Тузли. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У Тузли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. То је ова што сте ми мало пре 
испричали на почетку, била једанпут са човеком, а други пут сама? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, да. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, а кажите ми да ли знате да нека од њих 
има децу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да има децу? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Та... 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Чуо сам да има дјецу. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли видели ту децу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нисам. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Нисте, добро. Да ли Вам је познато из тих 
прича просто, да ли се причало о томе, како су те три жене ваше комшинице 
девојске стигле у Србију? Пошто сте рекли да су све три биле удате у Србији. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Чуо сам, значи оне су одведене, значи 
у једном правцу Малешић, значи чуо сам, значи што сам чуо то и говорим. У 
Малешићу ту су скинути и ваљда кад су их скинули са камиона постројили, онда 
одвојили су те три цуре. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Како су оне стигле у Србију да ли 
знате? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не знам госпођо, највероватније са 
војником који је узео за жену. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, то је Ваша конструкција, ја питам да ли 
сте чули? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па нисам чуо, али то је моје мишљење. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Неки разговор, неку причу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је моје мишљење. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Верујем, поштујем мишљење, али само питам 
шта сте чули. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја се извињавам, чим је одвојена и са 
том војском, са том момком, шта је, војником, значи, она је одвезена у Србију, 
нормално као жену узели су. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, то Ви закључујете је ли тако? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па да, ја закључујем моје мишљење. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да, да, добро. Да ли Вам је тај Ваш, само ово 
још да питам, сад сам опет пропустила немојте да ми замерите. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нема проблема, само полако. 
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АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Овако, ова госпођа што је била у посети код 
свог брата. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Брату. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте, тај брат је Вама неки рођак или? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па јесте рођак мало. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Неки даљи рођак? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Даљи рођак. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Је ли Вам он причао нешто с ким је 
била, кад је била, како је била? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Није он мени ништа коментарисо. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ништа. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Значи ја нисам коментарисо, ја нисам 
причо, мене је занимало више за моју мајку, ни за кога, али то је моје суродници, 
то су моји људи и за њих исто тражимо правду, значи истину, да се зна тачно 
шта се десило и да се чује шта се десило у том нашем. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. И само ми будите љубазни кажите, да 
ли знате Ви, по Вашој некој процени, колика је удаљеност између Скочића и тог 
Црног Врха за који кажете да су нађени посмртни остаци Ваше маме? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не што кажем, што је тачно нађено, 
госпођо. Он је отприлике једно 25 километара. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала, немам више питања. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 25 километара сте рекли, је ли то ваздушном линијом 
или путем удаљеност? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Мислио сам путем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Путем? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, путем сам мислио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неких питања? Да ли неко жели да 
постави питања за оштећеног? Не. Добро. Ја бих Вас питао само пар питања да 
допунимо оно што сте прошли пут рекли. Прошли пут сте рекли да је од ваше 
фамилије пуница је Фехатовић Мушка звана Бисера. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мајка је Џемила Бајрић. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Бајрић Зумра је тетка, то је Ваша најужа фамилија, је 
ли тако? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је пронађен на Црном Врху, чије кости 
идентификоване и сахрањене? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Тијела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тела да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Која су сахрањена већ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде да чујемо, прво? 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па ето, кренућу од моје пунице, она је 
већ сахрањена, значи та Ферхатовић Мушка звана Бисера она је идентификована 
и сахрањена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идентификована и сахрањена, кад је то било? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Кад је сахрана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. И кад су је идентификовали или кад сте сазнали за то, 
отприлике пре колико времена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Кад смо дознали кад је нађена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па има једно пет-шест година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пет-шест година. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: ДНК кад је... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли рађен ДНК, је ли упоређено? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Упоређено ја, док год нису дјеца сва 
дала ДНК нису могли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И утврђено је да је она? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Што се тиче Ваше мајке? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Моја мајка још није комплетна, она, 
урађено све само није комплетна, значи нема пола тијела, значи, сумњам да је 
било још више гробница, сумњам да је било више гробница, па се пребацивало 
из једне гробнице у другу и тако, да није комплетна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам, завршите само и за тетку, шта сте рекли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: За тетку није још ни нађен, нема ни 
дјеце, није имали дјеце и мало теже иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто оно што је прошли пут било кад сте били у 
новембру 2010.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, да, она исто нема дјеце и тако не 
може нико, ко ће дати крв, нема нико ближи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо добили, не знам како Вас нису обавестили за 
Џемилу, за Вашу мајку. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили смо од те комисије која је радила та ископавања, 
која је утврђивала, идентификовала те лешеве и тако даље, добили смо извештај. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Највероватније сте добили, нема везе, 
добио сам и ја извештај, није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добили сте и Ви. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Утврђено је да је она у питању, рекли сте да није 
комплетна, мислите није комплетно тело? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Није комплетно тијело, значи дијелова 
неких фали од тијела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сад већ друго, нисмо се разумели, али у сваком 
случају то сам хтео само да Вам предочим да постоји да је утврђено да је она у 
питању. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Утврђено да је она нађена, нормално, 
ја сам ДНК направио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што се тиче Ферхатовић Мушку, то немамо за Мушку 
звану Бисера. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Немате то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Она је већ укопана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми то немамо, ми то нисмо добили. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добро, морате се информисати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо добили то. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Преко тог завода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Морате се информисати преко завода 
ових што су послали вама исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо тражили, цео списак смо послали тих. 
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Под 11 је Бисера. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Али друго презиме. 
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Агановић Бисера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Агановић Бисера? 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бисерка каже, добро. 
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Јесте, али на 18 се појављује као Агановић Бисера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Агановић Бисера то је друго, а ово је Ферхатовић 
Мушка звана Бисера. 
АДВ. ГОРАН НИНИЋ: Да, они тврде Бисерку и Агановић Бисеру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то је Бисера вероватно је грешка у налазу, али 
постоји само по овом списку, то ћемо проћи сад тај списак, тужилац је покушао 
да, ја ћу овако по списку који имамо па Ви да покушате да подсетите, то ћемо 
касније, са браниоцем, нешто ми с места добацује па, ради се Агановић Бисера је 
постојала особа у Скочићу Агановић Бисера. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо јуче, са „Алфом“ смо прочешљали тај 
списак, а ово је Ферхатовић Мушка, то је друга особа. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је друга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми немамо за Ферхатовић Мушку звану Бисеру податак 
да је идентификована, пронађена и да је сахрањена, то немамо, ето само сам то 
хтео да видим, то нисмо добили, сад Ви то знате, да ли имате Ви тај извештај код 
Вас? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: За Бисеру? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Бисеру. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Немам, они су све некомплетно, они су 
све у тај, смјештени у том, како се зове, Заводу за истражавање, они су све доли, 
они су нађени али нису комплетни, значи неко јесте, неко није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То знам, има читав списак имена који су пронађени, а 
нису комплетни. 
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СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: И можда један дио је дошло, а није 
остали дио, можда једна шака је дошла, није глава дошла и тако то, тако да није 
то комплетно, није одмах објављено да је то комплетно да би се то прихватило, 
чекају значи, кад ће то се наћи и да ли ће се наћи то нико не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли породице су Бајрић, Агановић, Рибић и 
рекли сте још једну породицу? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја, то је једна старија жена Амановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Нухановић. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: У ствари Нухановић, има их два 
презимена ту, ја бркам Амановић и Нухановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, Ви сте рекли Амановић, само сам то хтео да ли је 
Нухановић или Амановић? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, не, Нухановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нухановић, добро. Сад има Нухановић Ариф, је ли знате 
Ви? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја и то је сродник тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сродник? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја, има још Агановић, дијете ја 
мислим, Шабан се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо, хајде сад сачекајте. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Заборавио сам господине да кажем, 
али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, ја ћу сад да Вас подсетим ако се сетите, ако се не 
сетите ником ништа. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Добро, рећи ћу Вам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја имам тај списак, значи Ариф, Хаџира? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Хаџира та Нухановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нухановић. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то, је ли то нека рођака од Арифа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, не, то је Арифова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Дође ко снаха. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снаја, добро. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: А она је сродник Рибић, она је родом, 
значи дјевојачко је Рибић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Девојачко Рибић. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Нухановић Зиба? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Зиба, то ти је жена од Арифа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Арифова жена. Јесу ли они били тад у Скочићу?  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ваљда су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не знате то, али мештани су? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Они су остали ту. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били у Скочићу док није почео рат, колико сам 
схватио? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нормално, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само чисто да видим да ли знате те мештане. Агановић 
Мехмет? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бисера? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је човек и жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте набрајали. Има Зекиру то јест, Мурадију звану 
Зекиру, то сте сад? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је сад дијете, ћерка од Мехмеда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мехмедова ћерка? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ешефа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ешефа је снаха од Мехмеда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Мехмеда? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Есад? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Есад син од Ешефе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ешефин син, колико је имао година да ли знате можда? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: 1961. је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1961. годиште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја, има и Бериз ја мислим син. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је следећи, добро. Које је он годиште, отприлике? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Млад је он био, не знам шта да ти 
кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Мирзет? Имамо Шабан. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је Шабан Мирзет Агановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта му је име, а шта му је презиме, овај, шта му је име, а 
шта му је надимак? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Име је Мирзет, а надимак Шабан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шабан му је надимак. А Шерифа, Агановић Шерифа? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја, Шерифа, то је жена од тог 
Агановић Шерифа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Шерифа Агановића жена? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је овај што је жив човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прилику смо имали да га чујемо, био је он овде на 
претресу, долазио је и тако даље, међутим, човек је сад већ у годинама, разболео 
се и није могао да дође. Рибић Бибер и Рибић Сарајка? То су сад од Рибића. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То су човек и жена исто, муж и жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су муж и жена, јесу ли то старији људи? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Стари људи су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Шемсудин или Шемсо? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То је дијете њихово. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њихово дете, оно је колико је отприлике био стар у то 
време, знате ли? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Шта знам, можда '82, '83. тако ја 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: '82, '83 годиште? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја мислим тако, али опет нисам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исмет Рибић? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Е то је сад малопре сам ја рекао и 
Шефка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Шефка? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: То су човек и жена и остала деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ова деца. Не знате баш сву децу. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не знам сву децу, јер су мала дјеца, 
једино што кажем знамо господина Зију званог Иву, значи Иво га звали од. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте га звали Иво? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Иво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте причали прошли пут. Хтео бих да Вас питам 
Рибић Суада и Рахима, да ли постоје? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Рибић Сухада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Суада и Рахима.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Надимак? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам имам само Суада и Рахима. Не знам, чисто је ли 
има таквих? Не сећате се? Не морате се сетити свих наравно. Далеко до тога да. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Је л' млађе или старије има ли годиште 
ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сад не бих, ја сам са списка, не бих сад могао да Вам. 
То сам хтео само. Не бих имао више да Вас питам. Ако има још неких питања. 
Да ли нека додатна питања? Колегинице изволите. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Извините, Гордана Живановић, адвокат. Да ли 
Вам је познато где су посмртни остаци Ферхатовић Бисере Ваше таште нађени? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Нађени у Црном Врху. 
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је л' сте присуствовали ископавању тих 
посмртних или су већ били? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, то су већ урадили људи и 
стручњаци.  
АДВ. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То у Црној Гори пронађено? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не, не, Црни врх. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Црни врх, учинило ми се Црна Гора. Ако нема више 
питања, ја Вам се захваљујем.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ја би замолио Вас нешто, ако може 
више да не долазим у суду, пошто ја нисам сведок тачан, значи нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте очевидац догађаја. Јасно ми је све.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Ако можеш икако да ме ослободиш од 
суда, ја не би више волио, имам ја друга своја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се надам да више неће бити потребе да Вас зовемо, ето 
не могу да Вам обећам ту ствар, али једноставно надам се да ће то тако да буде. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: И онда оћете ме обавестити у вези 
пресуде и то. Је л' могу добити и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражите писмени отправак? Ви сте оштећени. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте истакли прошли пут имовинско-правни захтев. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Да, тражим одштету нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте се изјашњавали. Ја сам Вас питао да ли остајете 
при томе, нисам Вас питао ништа више. Ако је то то, ја Вам се захваљујем. Да ли 
имате неке трошкове за долазак? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па имам значи, имам долазак имам сад 
повратак, имам сад ручак нормално, нисам ни ручао, у повратку морам јести, до 
назад до Тузле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам добио од службе за помоћ и подршку да је 
повратна карта, Ви сте аутобусом дошли, да је 29 евра аутобусом, да такси 10 
евра тамо и треба 10 евра назад, то је 20 евра, то је 49 евра превоз и колико 
тражите трошкове исхране? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па зна се колко. Не знам где ће 
аутобус стати да једем. А ја ћу морати да једем ручак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико тражите господине? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Зна се како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сад релативно све.  
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Солидно, у хотелу каки је ручак, не 
морам ја печење јести. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите колко? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Па 20 евра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2.000,00 динара? 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Не знам ја колко је то, ал' може то у 
еврима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немамо ту могућност. 
СВЕДОК ОШТЕЋЕНИ АЛИЈА БАЈРИЋ: Знаш што? Сад морам на мењачницу 
да мењам тамо се не примају те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отприлике то што сте тражили то је отприлике 70 евра,  
69 евра пошто је евро мало више од 10.000,00 даћемо Вам 8.000,00 динара. 
Имаћете да замените па ће бити, отприлике то је то.  
 
 
 ОДОБРАВА СЕ  исплата трошкова сведоку у износу од 8.000,00 
динара и то на име повратне аутобуске карте у износу од 29 евра, за такси од 
аутобуске станице до суда и назад 20 евра и трошкове исхране у износу од 20 
евра, па  
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се сведоку исплате трошкови доласка, превоза и исхране у износу 
од 8.000,00 динара.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам се захваљујем. Слободни сте, можете да идете. 
Пријатно, довиђења. То би било то за данас. Изволите, како да не. 
АДВ. ЈАСМИНКА КУЗОВИЋ: Овако, предлажем да се окривљеном Алићу 
укине притвор, јер се већ дуго налази у њему и сматрам да више не стоје разлози 
по тачкама 1 и 4. Окривљени Алић има своје стално пребивалиште, своју адресу, 
па не постоји опасност од бекства, а такође поновила бих, да је он тежак 
инвалид, да нема једну ногу и стварно се поставља питање како би се у таквој 
ситуацији крио и бежао и да хоће. Сматрам да његовом одбраном са слободе не 
би ни на који начин био доведен у питање даљи ток и наставак овог кривичног 
поступка. Такође сматрам, да се мера притвора не би претворила у казну пре 
казне, због тога предлажем да му се укине притвор и да се у даљем току 
поступка он брани са слободе. Уколико суд сматра за неопходно предлажем да 
му се мера притвора замени неком блажом мером. Такође, заменик тужиоца на 
прошлом главном претресу противећи се предлогу за укидње притвора 
окривљеном Алићу навео да окривљени Алићнема своје стално пребивалиште. 
Међутим, ја бих овог пута презентовала суду решење и уверење националне 
службе за запошљавање и центра за социјални рад Уб и фотокопију његове 
личне карте. Ова документа значи уверење и решење смо добили из центра за 
социјални рад Уб где је он остваривао  социјалну помоћ и да није тамо живео, 
значи да није имао пребивалиште, да није боравио тамо он то не би могао да 
остварује па бих овог пута ако могу доставила суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете како да не, изволите.  
 

Бранилац окривљеног Алића предлаже да се према њеном брањенику 
укине притвор, сматра да не стоје више разлози за задржавање окривљеног 
у притвору по тачкама 1 и 4, као доказ за те тврдње суду доставља 
фотокопију личне карте окривљеног Алић Зорана, решење центра за 
социјални рад Уб, такође, у фотокопији и уверење националне службе за 
запошљавање испостава Уб, из којих докумената се види да он има 
пребивалиште односно боравиште на територији Србије, односно 
територији општине Уб, због тога сматра да не стоје разлози за задржавање 
у притвору по тачки 1.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко? Нема предлога? Тужиоче изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се предлогу браниоца оптуженог Алић 
Зорана за укидање притвора са разлога које сам до сада више пута наводио и по 
тачки  и по тачки 4. Смисао тачке 1, осим података који се налаз о његовом 
пребивалишту у личним документима, важни су и битни за одлучивање и подаци 
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службе унутрашњих послова да ли су уопште могли пронаћи такво лице на тој 
адреси и уопште где је пронађен, а што се види из списа предмета да та два 
податка се не поклапају и из тог разлога сам тврдио да он нема стално место 
пребивалишта односно он не живи у свом сталном месту пребивалишта које је 
наведено у документима. А што се тиче тачке 4, разлоге сам до сада више пута 
навео, а они стоје у решењу ранијем којим је ово веће продужавало притвор 
оптуженом Алићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине се противи предлогу за укидање 
притвора, сматра да и даље стоје разлози за притвор по тачки 1 и 4, а како 
је то констатовано аудио техником. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо направили кратку паузу, одлучили смо о 
предлогу. 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 ОДБИЈА СЕ  предлог за укидање притвора окривљеном Алић Зорану 
као неоснован. Сматрамо да и даље стоје разлози за притвор по тачки 1 и по 
тачки 4. 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се данашњи главни претрес одложи. 
 

Наредни се заказује за: 
 

17.10.2012. године 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сад, требало би да упалите микрофон, али једноставно 
ево ја ћу вам рећи. Браниоци моле суд, са места добацују, да то буде поподне. 
Једноставно то је неизводљиво. Зашто је неизводљиво? Зато што ми имамо те 
суднице кад имамо, нама су суднице дате, а то су суднице 1 и 2 када можемо да 
имамо те такозване кабине или кућице или већ како хоћете, где можемо да 
ставимо сведоке-сараднике или заштићене сведоке и тако. Ми једноставно 
термине немамо за то. С друге стране, „Бета“, као што сам рекао прошли пут, је 
ограничена са својим временом и било је врло тешко и обезбедити њено 
присуство на главном претресу, то будите сигурни, значи да је почела да ради и 
тако даље, и све оно што се дешавало прошли пут и пристала је да дође 17.10. а 
17.10. нам је судница 1, није чак ни ова судница него судница ,1 тако да ћемо 
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моћи да обавимо то испитивање њено, кад би то било после, то је врло неизвесно 
и спорно. Тад она долази и тад смо се договорили и то су те суднице, ја сам чак 
узео колегиници за тај дан судницу. То није био чак ни мој термин, ми се то 
договарамо између нас у већу око термина кад ћемо шта, значи она нам је 
уступила ту судницу за тај дан и то ће бити тада и другачије не може. Ја не знам, 
организујте се, важан је сведок, организујте неко своје време, ја мислим да би 
требало да будете сви ту присутни тај дан да завршимо „Бету“. 09:30 судница 
број 1. Жао нам је, шта да радимо. Само да вам кажем, пошто сам врло брзо 
планирао и да буде следеће суђење, пошто је ово убачен термин, ја сам хтео 
данас да буде „Бета“, убачен је термин, 23.10. следећи, да планирате суђење, то 
ће бити судница 4. То ће бити вештаци највероватније, то ћу да видим, али 
планирајте за 23.10.2012. у 10:00 часова. Ето тако, то ћемо 17. заказати 
дефинитивно, али у принципу да знате да је то неки термин пошто је то неких 6 
дана после овог главног претреса и то је то. Ми се видимо  
 

17.10.2012. године у судници број 1 
 
 Довршено у 12:00 часова  
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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