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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић,  
• Оштећени са пуномоћником адвокатом Марином Кљајић, 
• Окривљени Богдановић Дамир, са браниоцем адвокатом 

Александром Милосављевићем,  
• окривљени Стојановић Зоран, са браниоцем адвокатом Живановић 

Горданом,  
• 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 
• окривљена Ђекић Драгана, са браниоцем адвокатом Нинић 

Гораном. 
 

КОНСТАТУЈЕМ да је пре почетка главног претреса у суд стигао 
захтев за изузеће Републичког јавног тужиоца Загорке Доловац, тужиоца 
за ратне злочине Владимира Вукчевића и заменика тужиоца за ратне 
злочине Милана Петровића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви погађајте од кога је захтев упућен, који је примљен у 
суд јутрос, то јест у току дана пре отприлике једно сат или сат и по и ми смо 
доставили одмах, поступили смо по томе, доставили смо Тужилаштву за ратне 
злочине тај захтев на изјашњење, на одлуку. И тужиоче, каква је ситуација, кад 
можемо да очекујемо одлуку по овом захтеву? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Захтев смо доставили надлежном тужиоцу да одлучи и 
добили смо уверавања да ће највероватније у току данашњег дана, а најкасније 
сутра до почетка главног претреса бити одлучено о захтеву за изузеће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да ће сутра до 14:30 часова бити одлучено о 
захтевима? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да заменик тужиоца за ратне злочине Милан 
Петровић изјављује да ће о свим захтевима за изузеће бити одлучено до 
сутра у 14:30 часова. 
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се ради доношења одлуке о изузећу Републичког јавног тужиоца, 
тужиоца за ратне злочине и заменика тужиоца за ратне злочине данашњи 
главни претрес не одржи. 
 
 Наредни се одређује за сутра у 14:30 часова као што је и било 
планирано. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислили смо да ћемо данас да урадимо нешто, па ћемо 
да видимо каква ће бити одлука. Добићете одлуку ако буде стигло, ако не онда 
ћемо неки други пут, углавном се сутра видимо, значи као што смо планирали у 
14:30 часова, надам се да ћемо радити. Захваљујем. 
 
 Довршено у 14:52 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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