
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ
ПРЕТРЕСА ОД 9.02.2004. ГОДИНЕ

Записник састављен пред већем Посебног одељења Окружног
суда у Београду, састављеног од судије Нате Месаровић и Милимира
Лукића, чланова већа, и судије Марка Кљајевића, председника већа са
записничарем Јасном Билић, у Београду дана 9.фебруара 2004. године у
кривичном предмету окр.МИЛОРАДА УЛЕМЕКА ЛУКОВИЋА и др.
због крив. дела удруживања ради непријатељске делатности из чл.136 
Основног кривичног закона и др., по оптужницама Специјалног
тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Београду КТС.бр.2/03 од
21.08.2003. године, и КТС бр.11/03 од 27.10.2003. године у предмету под
службеном ознаком К.П.бр.5/03. 

Започето у 10,13 часова.

Констатујем да су на главни претрес приступили заменици
Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
пуномоћник породице ошт.пок.председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић, браниоци окр. Милорада
Улемека Луковића адв. Момчило Булатовић и адв. Марко Миливојевић,
окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв.Ненадом Вукасовићем,
бранилац окр. Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира
Милисављевића адв. Драгољуб Ђорђевић, бранилац окр. Нинослава
Константиновића адв. Дејан Лазаревић, бранилац окр. Дејана
Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.Сретка Калинића адв.
Владан Вукчевић за кога се јавља адв. Александар Ђорђевић по
заменичком пуномоћју које предаје, бранилац окр. Милана Јуришића
зв.''Јуре'' адв. Драган Крстићевић и адв. Александар Зарић, окр. Душан
Крсмановић са браниоцима адв. Мирком Трипковићем и адв.
Мирославом Тодоровићем, окр. Саша Пејаковић са браниоцима адв.
Гораном Петронијевићем и адв. Крстом Боботом, окр. Бранислав
Безаревић са браниоцем адв. Драгишом Поповићем и адв. Жељком
Грбовићем по пуномоћју у списима, окр. Жељко Тојага са браниоцем
адв. Зораном Николићем, окр. Тони Гаврић са браниоцем адв.
Слободаном Голубовићем, односно само је присутан адв. Владимир
Бојовић, а уредно је позван и бранилац адв. Слободан Голубовић, окр.
Предраг Малетић са браниоцем адв.Душаном Машићем, бранилац окр.
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Зорана Повића адв. Ђорђе Калањ, окр. Никола Бајић са браниоцем
адв.Миодрагом Гломазићем, окр. Саша Петровић са браниоцем адв.
Иваном Бајазитом, бранилац окр. Милана Глишовића адв. Никола
Гавриловић, окр. Ђорђе Славковић са браниоцем адв. Душаном
Слијепчевићем, за кога се јавља адв. Никола Гавриловић по заменичком
пуномоћју, окр. Милан Јуришић зв.''Јуришко'' са браниоцем адв. Савић
Миланом, бранилац окр. Дарка Милићевића адв. Дејан Лазаревић,
бранилац окр.Дејана Ранђеловића адв. Вељко Ђурђић, окр. Драган
Миладиновић са браниоцем адв. Босиљком Ђукић, окр. Слободан
Ковчић са браниоцем адв. Миланом Савићем, окр. Бојан Долић са
браниоцем адв. Браниславом Тапушковићем, за кога се јавља дв.
Снежана Маринковић-Јекић по заједничком пуномоћју, окр. Дарко
Милић са браниоцем адв. Дејаном Лазаревићем, окр. Александар
Здравковић са браниоцем адв. Зором Добричанин по пуномоћју које
предаје, окр. Милан Дрча са браниоцем адв. Душаном Кошутићем, окр.
Срећко Трајковић са браниоцем адв. Миланом Савићем, окр. Милан
Јовановић са браниоцима адв. Мирославом Тодоровићем и адв.Невен
Адамом, бранилац окр. Селмана Хамидовића адв. Драгољуб Тодоровић
по пуномоћју у спису, окр. Миломир Каличанин са браниоцем адв.
Николом Николићем, кога замењује адв. Иван Бајазит по заменичком
пуномћју, окр. Слободан Пажин са браниоцима адв. Милошем
Јанковићем и адв. Зораном Сударевићем, окр. Далибор Нишавић са
браниоцем адв. Немањом Васиљевићем по пуномоћју које предаје, окр.
Ненад Опачић са браниоцем адв. Илијом Радуловићем .  Констатује се да
није приступио други бранилац окр. Ненада Опачића адв. Владимир
Хоровиц, позив је уредно примио, и да су приступили судски вештаци
проф.др. Гордана Мишић-Павков, проф.др.Никола Вучковић и Милан
Цвијановић.

Специјално тужилаштво Окружног јавног тужилаштва у Београду
је дана 6.02.2004. године поднело овом суду предлог за раздвајање
кривичног посутпка.

Председник већа: Изволите прочитајте предлог.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Као што
сте рекли тужилаштво је у петак 6.02.2004. поднело предлог за
раздвајање поступка и ја ћу га прочитати:

''На основу чл.34 ст.1 ЗКП предлажем из разлога целисходности да
суд донесе решење о раздвајању кривичног поступка и спровођење и
завршавање посебног криивичног поступка у односу на опт. Луковић
Милорада и Јовановић Звездана, Симовића Милоша, Константиновић
Нинослава, Симовић Александра, Милисављевић Владимира,
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Миленковић Дејана, Калинић Сретка, Јуришић Милана ''Јурета'', 
Крсмановић Душана, Пејаковић Саше, Безаревић Бранислава и Тојага
Жељка, због крив. дела удруживања ради непријатељске делатности из
чл.136 ОКЗ и у односу на исте оптужене због крив. дела убиства
представника највишег државног органа из чл.122 у стицају са крив.
делом тероризма из чл 125 OKЗ и кривичног дела убиства у покушају из
чл.47 ст.1 КЗ РС у вези чл.19 ОКЗ, а сва ова дела су описана
оптужницом КТС.бр.2/03 под тач.1 и 2. Овај предлог се сматра као
основни јер раздвајањем кривичног поступка омогућује се ефикасније
судско поступање при чему сматрамо да се организваност удруживања
ради непријатељске делатности не доводи у питање.'' 

Само у пар реченица да појасним разлоге целисходности којима се
тужилаштво руководило када је ставило овај предлог. Кривично дело
убиства представника највишег државног органа из чл.122 КР РС
представља у сваком случају централно место ове оптужнице. Иза тог
централног места следи читав низ других кривичних дела чије би
утврђивање и разјашњавање чињеничног стања у сваком случају
оптеретило ово основно да кажем кривично дело, најтеже централно
тежишно кривично дело за које постоји интересовање како домаће тако
и светске јавности па би у том смислу било целисходно да се поступак
по овој оптужници за ова кривична дела раздвоји и посебно оконча. То с
једне стране. С друге стране по овој оптужници обухваћено је више лица
која одговарају за кривично дело злочиначко удруживање које је по
својој природи, где је запрећена казна затвора у трајању од три године,
практично минорног значаја, па би и из тих разлога у односу на ова лица
било коректно и фер да се ови поступци одвоје јер би се тако раздвојени
поступци ефикасније и брже решили. Ето толико.

Председник већа: Изволите адв. Мирко Трипковић.

Адв. Мирко Трипковић: Обавестио бих суд да сам 7. фебруара
ове године поднео захтев за изузеће Педседника Окружног суда у
Београду Радослава Баћовића у вези са разлозима који се односе на
председника овог већа судије Марка Кљајевића. С обзиром да је тај
захтев већ физички присутан у суду, налазим да не постоје процесне
предпоставке да се претрес започне док се о том захтеву не одлучи.
Хвала.

Председник већа: Изволите, адв. Мирослав Тодоровић.

Адв. Мирослав Тодоровић бранилац окр. Душана
Крсмановића: Ја исто тако обавештавам веће и остале присутне да смо
јутрос поднели кривичну пријаву против председника већа господина
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Марка Кљајевића за кривична дела из чл.227, 67 ст.2 и крив. дело из
чл.243. Тражили смо уз кривичну пријаву вашу суспензију и да до
одлуке Државног тужиоца Републике Србије више не поступате као
председник овог већа. Разлози су у кривичној пријави, кривична пријава
је састављена у правој форми онако како ЗКП тражи, значи описано је
чињенично стање и дата је правна квалификација позвали смо се на
одредређене валидне предлоге. Сад ће господин Трипковић да Вам
уручи. Поред тога ми имамо обавештење да је Државни тужилац
Републике Србије већ примио кривичну пријаву и чини ми се да је узео
у рад. Ми Вас заиста молимо да више не председавате овим већем док се
не донесе одлука не само у погледу кривичне пријаве него и у погледу
нашега предлога за вашу суспензију јер сматрамо да нисте достојни да
обављате ову функцију због свега што пише у кривичној пријави, а Ви
можете да прочитате уколико сматрате за сходно.

Председник већа: Да ли сте тражили моје изузеће, или само
суспензију с обзиром на поступак који се води по тим захтевима?

Адв. Мирослав Тодоровић: То обухвата и изузеће. Суспензија
обухвата и изузеће, а ако треба из формалних разлога.

Председник већа: Онда порчитајте га.

Адв. Мирко Трипковић: Републичком јавном тужиоцу и
Окружном јавном тужиоцу. На основу чл.223 Законика о кривичном
поступку подносимо кривичну пријаву против. окр. Марка Кљајевића,
судије Посебног одељења Окружног суда у Београду што је дана 6. 
октобра 2000.године у Београду, у Ул. Масарикова бр.2 у својству судије
Петог општинског суда у Београду у намери да прибави корист за
оснивача Предузећа ''Дифенс'' Љиљану Буху, супругу Љубише Бухе,
једног од вођа Земунског-Сурчинског клана постајући тиме и сам члан
те криминалне организације и нанесе штету тада председници
Привредног суда у Београду Милени Арежини дошао у тај Суд са
Милетом Луковићевм зв.''Ќумом'', такођем једним од вођа поменутог
клана са још петнестак непознатих извршиоца и употребом силе и
претње захтевао је доношење незаконитог акта - приоритетни упис у
регистар Предузећа фирме ''Дифенс'', учествовао у проваљивању
кабинета именоване председнице наведеног Суда показујући јој средњи
прст да би њену функцију преузео његов брат Горан Кљајевић тада
руководилац регистра исте правосудне установе те да она напише и
судским печатом овери своју оставку да не би плутала Дунавом у
бетонским чизмама угрожавајући јој сигурност и изазивајући
узнемиреност радника суда и присутних странака, као и склањање
предмета који би могли да компромитују његовог брата и преузимање
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предмета који се односе на фирме ''ABC продукт'', ''Дипос'', ''Галеника'' 
чиме је извршио кривично дело кршење закона од стране судије из
чл.243 Кривичног закона Републике Србије у стицају са кривичним
делом угрожавање сигурности из чл.67 ст.2 у вези ст.1 Кривичног закона
Републике Србије. Кратко образложење. Дана 30.12.2003.године у
Београдском недељнику ''Сведок'' објављен је интервју госпође Милене
Арежине до 9. октобра 2000.године председника Привредног суда у
Београду преименованог у Трговински суд са изводима из њене књиге
'''Ноћ преваре дан издаје'' под насловом ''Миле Луковић ''Кум'' ми је
диктирао услове у присуству браће Кљајевић'' . У том опсежном
интервјуу госпођа Арежина је изнела чињеничну тврдњу да је
окривљени Марко Кљајевић заједно са Луковићем ''Кумом'' 
организатором и једним од вођа криминалне организације Сурчинско-
Земунски клан и још петнесторицом неименованих лица учествовао у
проваљивању њеног кабинета да би на председнички положај довео свог
брата Горана Кљајевића захтевао да напише, потпише, и овери своју
оставку да не би плутала Дунавом у бетонским чизмама. Тражио да
приоритетно упише у судски регистар предузеће ''Дифенс'' на име
Љиљане Бухе супруге Љубише Бухе, вође криминалне банде
склањајући предмете компромитујуће садржине за његовог брата
Горана, преузимање списа који се односе на фирме ''АБЦ продукт'', 
''Дипос'' и ''Галенику''. Према наводима из истог извора окр. Марко
Кљајевић је предузимао наведене радње као судија Петог општинског
суда у Београду, а наочиглед својих колега из Привредног суда, бројних
службеника и странака изазивајући код њих немир, страх и
неспокојство. Од објављивања интервјуа госпође Арежине па до
подношења ове пријаве окривљени Марко Кљајевић није се оградио од
његовог оптужујућег садржаја. На тај начин он је створио основану
сумњу да је стварни извршилац означених кривичних дела. Уместо тога
прихватио се улоге председника већа Посебног одељења Окружног суда
у Бегораду у предмету К.П.бр.5/03 у коме је помињани Љубиша Буха
Чуме имао својство оптуженог, а затим постао заштићени сведок
сарадник. Окривљени Кљајевић је описаним поступањем угрозио углед
целог српског правосуђа и створио опште неповерење према свим
нашим судијама. Потписници ове пријаве предлажу да се против
окр.Марка Кљајевића покрене и спроведе истрага, његовим саслушањем
у својству осумњиченог, а затим окривљеног, увидом у цитирану књигу
госпође Арежине и новински текст листа ''Сведок'' саслушају сведоци
као Милена Арежина и за сада неидентификовани учесници догађаја од
6. октобра 2000. године, и по потреби обаве и друге истражне радње.
Њени аутори такође сматрају основаним да Председник Окружног суда
у Београду користећи се овлашћењима из Закона о организацији и
надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала
суспендује судију Марка Кљајевића са положаја судије Посебног
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одељења Окружног суда у Београду. Подносиоци пријаве адв. Мирослав
Тодоровић, адв. Ненад Вукасовић, адв. Биљана Кајганић, адв. Мирко
Трипковић.

Председник већа: Ради појашњења само јесу ли то разлози за
изузеће председника већа.

Адв. Мирослав Тодоровић: Омашком, техичком омашком је
изостављен назив кривичног дела из чл.227 КЗ РС што значи да сте Ви
припадник криминалне организације Сурчинског клана. То је техничка
омашка и ја је овом приликом исправљам. И опет понављам да ова
кривична пријава која по нама треба да има .......... дејство јесте
истовремено и захтев за ваше изузеће за поступање у овом предмету.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одлучивања о захтеву за изузеће
Председника Окружног суда у Београду и председника поступајућег
већа.

Наставак главног претреса ће бити у 12.часова.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Саопштавам да није донета одлука Председника Врховног суда
Србије о захтевима за изузеће Председника Окружног суда у Београду и
председника већа у овом кривичном предмету и из тог разлога суд
доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Главни претрес се одлаже за сутра 10. фебруара 2004. године у 10 
часова у судници бр.1. 

Записничар Председник већа-судија


