КП.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 08. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ

Председник већа: Наставак главног претреса у кривичном
предмету К.П.бр.5/03 у кривичном поступку против опт. Милорада
Улемека и других, по оптужници Окружног јавног тужилаштва у
Београду – Специјалног тужиоца КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003.
године.
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Констатујем да су на главни претрес приступили:
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заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник
породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана
Ђинђића адвокат Рајко Даниловић и
адвокат Катарина Костић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцем адвокатом Марком
Миливојевићем, окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом
Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша Симовића и
Александра Симовића адвокат Миодраг Рашић, бранилац окривљеног
Владимира Милисављевића адвокат Александар Поповић, бранилац
окривљеног Нинослава Константиновића адвокат Оливера Ђорђевић,
бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар Ђорђевић,
бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Оливера
Ђорђевић по заменичком пуномоћју адвоката Александра Зарића,
окривљени Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом Марком
Вукшом, окривљени Саша Пејаковић са браниоцем адвокатом Мирком
Ђорђевићем, окривљени Бранислав Безаревић са адвокатом
Александром Ђорђевићем по заменичком пуномоћју адвоката Жељка
Грбовића и окривљени Жељко Тојага са браниоцем адвокатом Мирком
Ђорђевићем.
Главни претрес је јаван.
Главни претрес настављамо извођењем доказа читањем исказа
сведока по решењу кривичног већа Кв.П.бр.233/06 од 28.9.2006. године.
Јуче сам најавила наставак.
Изволите, јесте ли хтели нешто колега Вукасовићу? Изволите.
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Адв. Ненад Вукасовић: Госпођо председнице, уважено веће,
предлог који бих данас ставио овом већу да размотри, а то је имајући у
виду документацију коју смо добили јуче и која је у међувремену
прегледана извршене су одређене консултације са професорима
медицинског факултета, а превасходно по налазу др. Јоксимовића који је
проверено један еминентни стручњак и који на страни 2 свога извештаја
односно једне врсте налаза тражи да је неопходно да је што је могуће
пре извршити додатна испитивања. Указује на чињеницу и због тога
одбрана предлаже, а имајући у виду да се ова неуризма величине знамо
и сви да сада не понављам овде 4х8мм која се налази у можданом стаблу
на великом крвном суду и по свим оценама је опасна по живот, нико не
може да предвиди секунду када би дошло до прскања и евентуално
трагичних последица дакле директног смртног исхода и предлажем да
након саслушања и нормално и оптуженог Звездана Јовановића и
његовог мишљења као бранилац дужан сам да зарад савести свих нас
овде учесника у поступку превасходно прво своје, а онда мислим и свих
осталих, да је овде живот најпречи, и предлажем да се прекине главни
претрес да се Звездан Јовановић колико је могуће сагласно технологији
рада већ данас одмах да се изврше ове анализе у смислу примене лека. Ја
ћу да вас подсетим да је под хитно добијена сагласност и да су му
лекови однети ван времена и протокола рада примања лекова у
притворској јединици. Тамо је било среда, овде је прецртана среда,
стављено је хитно где је добио посебне лекове да би пио, па се стало на
становиште да се тај лек посебно говорим у руталу не узима док се
хитно не изврше анализе да би се применила одређена терапија у смислу
санирања те ануризме која се налази на изузетно опасном крвном суду.
То је и сами знате велики крвни суд да ја као правник не објашњавам
медицинску терминологију. Али сам ради савести јуче одмах извршио
консултације са професором са медицинског факултета. Ја са тих
разлога молим да се овај главни претрес прекине и да се под хитно
уколико је могуће након сат или два одмах упути да се изврше све
неопходне анализе и санирање ове...
Председник већа:
Овако колега. Седите. Што се тиче
здравственог стања Звездана Јовановића суд је упознат са његовим
здравственим стањем тек у четвртак прошле недеље. Није то било
здравствено у питању него је било захтев суду да се Звездан Јовановић
води на некакав преглед и тако даље и то од стране лекара опште праксе
затворске болнице. Имајући у виду такву ситуацију, а да суду за две
године ниједанпут није сигнализирано или три године да Звездан
Јовановић, то сам ја већ једном покушала да кажем, али сам ради
заштите интереса, личности и здравственог стања окривљеног, о чему
морамо водити рачуна, водила рачуна да се о томе баш јавно не
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изјашњавамо у судници. Али када сте поставили то питање рећи ћу вам
овако. Из тих разлога сам ја на такав захтев да не би окривљеног
Звездана Јовановића прегледали стручњаци ове или оне врсте, захтевала
да то уради еминентни стручњак са неурохируршке клинике др.
Јоксимовић који се одазвао позиву суда и у непосредном разговору и
прегледу у тој болници на основу документације коју је имао Звездан
Јовановић јер је претходно вођен на ВМА, па се поставила сумња након
тог скенерског налаза да евентуално постоји тај анеуризам. Значи за сада
не можемо говорити о том анеуризму, то излази из тог налаза. Него само
да постоји сумња на постојање тог анеуризма. Јесте, то сви знамо ако се
бавимо овим послом или ако смо имало медицински образовани да не
кажем стручни, шта значи имати анеуризам и заиста може да се деси и
ово и оно, да човек може да живи 90 година, а може да живи и један
минут. То нам је свима познато и из тих разлога сам ја и тражила тај
хитан преглед. Доктор је прегледао Звездана Јовановића и видели сте из
налаза да је констатација да не може да се уради пошто постоје две те
методе испитивања и сигурног утврђивања постојања анеуризма или не.
Једна је инвазиона метода и која наравно може да угрожава живот
сваког пацијента па и окривљеног Звездана Јовановића, а једна би била
та ангиографија без те инвазионе методе путем магнетне резонанце, с
тим што је то да кажемо снимање за сада тренутно немогуће јер мора
претходно пошто код Звездана Јовановића у пределу иза уха постоји
један мали остатак од гелера. Према томе, тог истог дана видели сте у
закључку тог мишљења др. Јоксимовића да стоји да би морало
претходно да се то отклони. То се ради под локалном анестезијом. Ово
све што сада говорим, говорим ради јавности да се не би правила нека
драматичност да суд и управа затвора и не знам ко покушава нешто да
сакрије. Значи постоји тај мали гелер који би се скинуо. Није то нека
операција. Ради се под локалном анестезијом и закључак је изнео барем
овај стручњак да би истовремено значи одмах након тог захвата могло
да се изврши такво снимање путем ангиографије. Интересантно је заиста
да пошто сам ја тражила на увид и лекарски извештак и картон Звездана
Јовановића из болнице. Он се јесте повремено жалио на те главобоље.
Није то утврђивано све до момента значи до четвртка прошле недеље,
нити му је било каква терапија ординирана осим што повремено је
добијао од куће витамине и на моје питање лекару који је најчешће, са
којим је Звездан најчешће контактирао поводом тих својих главобоља,
зашто му нешто није ординирано, докторка ми је рекла ординиран му је
бенседин. То није лек, то сви знамо шта је. Према томе, или бромазепан
не знам, један од та два лека. Колико сам ја схватила пошто се др.
Јоксимовић вратио одмах из болнице пре него што је доставио тај налаз
јесте то може да буде озбиљно ако се утврди да тако јесте. Уколико сте
сагласни ја бих сада питала Звездана Јовановића да ли он може да прати
данас претрес или не, па да евентуално позовемо др. Јоксимовића да
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непосредно каже овде пред судом шта има да каже и да видимо, јер и
сама та коронографија и све то што би се радило тражило би одлагање за
сваког пацијента тако и стоји у неком налазу одмор у трајању од 24 сата.
Никоме се не жури за 24 сата или 48 сати да инсистира да Звездан
Јовановић буде присутан и да се над њим врши некаква пресија да даје
изјаве или да прати претрес. То да знате. Ја за сада нисам хтела о томе да
обавештавам никога, али пошто сте изнели то није за сада утврђено, то
је само сумња која је успостављена приликом прегледа на скенеру на
Војно медицинској академији. Они нису имали услова да обаве такав
преглед магнетном резонанцом и због тога су нас упутили на Клинички
центар Србије. Тамо ја сам питала др. Јоксимовића њихова установа има
неки најсавременији апарат који је скоро дошао. То ћемо моћи да
организујемо ако буде било потребно, наравно затвор, болница и тако
даље, као и свима осталима и он ће имати третман као што би био и са
судом и са било киме. Нека изволи Звездан Јовановић за говорницу.
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Кажите Звездане како се осећате, имате ли данас каквих
здравствених тегоба?
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Окр. Звездан Јовановић: Имам председавајућа. Ја већ дуже време
то имам и баш ових дана одлагали смо ово управо због овог заказаног
сведочења како се зове из Висбадена. Ја бих вас замолио, ја стварно
имам то зујање, имам изузетан притисак у глави, имам осећај да ће ми
глава сваки час пући. Ја бих вас замолио ако може да се то уради јер баш
нисам способан да пратим суђење.
Председник већа: Добро.
Председник већа доноси

РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес и одређује се пауза у трајању од пола
сата.
Председник већа: Ја ћу покушати за ових пола сата да
контактирам са др. Јоксимовићем уколико је у стању да дође да нам да
овде усмени налаз и мишљење и после тога да одлучимо о томе шта ће
бити са вама.
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НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Председник већа: Наставља се главни претрес у 11,30 часова.
Констатујем да је по позиву суда у овај суд приступио др. Милоје
Јоксимовић који је извршио преглед окривљеног Звездана Јовановића,
најпре 3. новембра 2006. године и о чему постоји писмени налаз. У
међувремену доктор је обавио разговор са окривљеним Звезданом
Јовановићем, па ћемо чути сада шта нам каже у погледу његовог
тренутног здравственог стања и могућности да прати ток главног
претреса.
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Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

Да се непосредно саслуша др. Милоје Јоксимовић неурохирург
Клиничког центра Србије, Института за неурохирургију.

O
K

Најпре сам дужна докторе да вас упозорим у смислу члана 117
Законика о кривичном поступку, а ви сте већ положили заклетву пре
него што сте извршили преглед окривљеног Звездана Јовановића као
судски вештак. Јесу ли вам те обавезе познате које сам дала 3. новембра,
пре него што сте, да не би смо понављали?
Констатује се да је др. Милоје Јоксимовић упознат са текстом
заклетве.
Констатујем да је на главни претрес приступио бранилац
окривљеног Душана Крсмановића адвокат Вељко Делибашић, а да је
главни претрес напустио адвокат Марко Вукша.
Констатујем да је приступио записничар Љиљана Атлагић.
Приступио је др. Јоксимовић, упознат са одредбом члана 117 ЗКП,
положио заклетву, обавио преглед непосредно пре наставка овог главног
претреса окривљеног Звездана Јовановића, са посебним задатком да се
изјасни да ли окривљени Звездан Јовановић може у наставку да прати
главни претрес с обзиром на тегобе које је изнео приликом прегледа и
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стање које је констатовано у писменом налазу и мишљењу које се налази
у списима овог предмета.
Др. Милоје Јоксимовић: Ја не знам да ли су присутни упознати
са мојим писменим извештајем у виду налаза.
Председник већа: Изнесите га усмено да чујемо.
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Др. Милоје Јоксимовић: Који сам дао после обављеног прегледа
господина Звездана Јовановића у просторијама Окружног затвора, а због
тегоба које он истиче да трају 2 године или око 2 године и због којих је
прегледан у болници затворској, а онда у Војно медицинској академији
од
стране
више
специјалиста.
Значи
оториноралинголога,
пнеумофтизиолог, неуролог и урађени су скенери грудног коша, трбуха,
мале карлице, скенер главе и мозга. У добијеним налазима оно што је
значајно ја као неурохирург да истакнем и због чега сам ја приступио
том прегледу и вештачењу је констатован налаз на скенеру мозга
суспектан једна сенка која поставља оправдану сумњу на постојање
могућег проширења на крвном суду у одређеној зони. То би било предео
рачвања одређене артерије која се зове базиларна артерија према
локализацији. Скенер који је урађен рутински открива поред тога и једно
страно метално тело односно гелер у поглавини. Значи снимање није
рађено циљано, то је једно рутинско снимање на основу кога се после
тога или открива патологија или се поставља сумња и иде на додатно
испитивање. Сумња на постојање проширења на крвном суду је
оправдано. Није доказ, није сигурно да то проширење постоји, а то
проширење ми стручно зовемо анеуризма, али се ни не искључује таква
могућност. Ја сам у свом налазу навео да је неопходно да се то додатно
испита. Додатно испитивање подразумева снимање крвних судова
којима се или доказује или искључује такво проширење односно
анеуризма. Навео сам и могућности снимања пошто на Војно
медицинској академији они су исто то предложили, али су навели да они
немају за то техничких могућности. Значи снимање крвних судова може
да се изврши на разне начине. Скенерска ангиографија значи на истом
апарату скенеру који је новије генерације и има посебан програм, могу
да се прикажу крвни судови. Међутим, то може да потврди, а може и да
остави сумњу значи то није апсолутно и 100% поуздано. Међутим, даје
више података него ово снимање које је урађено овако рутински без
посебног циља да се нешто тражи. Ако се на основу скенерске
ангиографије потврди постојање анеуризме онда већ даље је питање шта
се даље предлаже о чему се ради, да ли се предлаже операција, која
врста лечења и тако даље. Остаје отворено питање да ли је потребно
додатно испитивање или пак ако се искључи засигурно даље снимање
није потребно. Следећа да тако кажемо неинвазивна метода или метода
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која даје више података, а не спада у групу инвазивних метода је
магнетна ангиографија која је поузданија, може да се добије више
података, некада нам чак са самом магнетном ангиографијом и
оперишемо људе код којих докажемо анеузризму. Међутим, код
господина Звездана Јовановића такво снимање није изводљиво због
металног страног тела гелера који је челична куглица по податку које је
сам господин Звездан Јовановић дао да је то куглица од дефанзивне
бомбе. У том случају да би радили магнетну ангиографију ми би морали
да одстранимо то метално тело, а то је једна мања интервенција. Гелер
се налази испод коже иза и изнад уха са леве стране, мислим да нисам
погрешио. У локалној анестезији практично то је једна мала
интервенција амбулантна и онда би могла да се уради магнетна
ангиографија која би дала и више података и остаје отворено питање ако
би се тиме рашчистило да ли постоји то проширење или је само пресек
на снимању скенерском које је урађено слој је тако исечен да приказује
уздужно крвни суд или саму ту рачву на одређени начин па побуђује ту
сумњу. И последња метода најпоузданија, најсигурнија и која се
примењује онда када се доноси одлука о лечењу, о операцији, о начину
операције, врсти операције, приступу и тако даље, то је дигитална
суптракциона ангиографија која се изводи катетеризацијом и за то је
неопходна хоспитализација односно болничко задржавање најмање 24
сата. У случају господина Звездана Јовановића тегобе које је он изнео
при првом прегледу односно због којих је између осталог и упућен и
отишао на снимање у Војно медицинску академију су присутни сада у
појачаном степену, израженије у смислу главобоље, печења. Све то могу
да буду неспецифичне тегобе, али у случају када постоји сумња на
проширење крвног суда и анеуризму мишљења сам да Звездан
Јовановић није у стању да прати и са правом да тако кажем
концентрацијом због тегоба које има и због сазнања да постоји питање
проширења крвног суда, процес или како ви то кажете главни претрес и
предлажем да се он одложи и да се што је могуће пре организује и обави
овај преглед и рашчисти његово здравствено стање у смислу постојања
односно искључивања анеуризме на крвном суду.
Председник већа:
Докторе, увидом у здравствени картон
Звездана Јовановића и приликом прегледа да ли сте упознати са крвним
притиском окривљеног Јовановића?
Др. Милоје Јоксимовић: Упознат сам са крвним притиском.
Господин Звездан Јовановић даје податак, а и према картону он спада у
такозване хипотензивце, људе који имају нижи крвни притисак. Крвни
притисак је једна нестална величина, он стално варира. У одређеним
ситуацијама крвни притисак може да падне испод граница које су да
тако кажем толерантне. У мом писменом извештају са прегледа ја сам
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навео и то, међутим, поткрала се ту једна па сада крив сам ја јер нисам
накнадно преконтролисао дактилографска грешка. Написано је
ортостатска хипертензија. Ја се извињавам, не знам на који начин то
може да се исправи. Ортостатска хипотензија. Наиме, господин Звездан
Јовановић је мени дао податак да је две, три недеље пре мог прегледа
изгубио свест у притворској јединици ујутру када је устао да узме хлеб
који је донет за доручак. Податак који је он мени дао је да је он устао да
узме хлеб и да се пробудио на поду. Да после тога није могао да
једноставно устане, да је био клонуо, малаксао 10 – 15 минута. Ја сам у
свом писменом извештају навео да је потребно рашчистити и то између
осталог, ту кризу свести. Да ли се ради о колапсу, што је исправно тамо
откуцано, значи ортостатска хипотензија подразумева да код људи који
имају нижи притисак при наглом устајању дође до додатног пада
притиска и мозак остаје за тренутак без крви и долази до такозваног
колапса. Или се ради опет о кризи свести која је узрокована неким
другим разлогом, а што би спадало у врсту конвурзивних криза јер код
господина Јовановића је због тегоба које има рађен један ЕЕГ, то је
испитивање електричне активности мозга и тамо је констатовано да
постоје неспецифичне промене које постоје код свих људи у одређеној
зони левог чеоног мозга, што на крају један снимак не мора ни да буде
прецизан и у случајевима када се има податак за губитак свести
потребно је проверити тај налаз. Значи поновити га. Рашчистити да ли се
криза свести која је била да ли се ради о колапсу или последици
ортостатске хипотензије или опет криза свести због дисфункције у
електричној активности. Зашто помињем дисфункцију у електричној
активности? Због податка о повређивању на пример из негде 1998.
године ако се добро сећам, саобраћајни удес и опет још неких података о
мањим повредама главе у разним ситуацијама. Међутим, нагласићу вам
и ово да магнетна резонанца као таква уколико и када се и ако се
организује преглед крвних судова на магнету у исто време и у истом
тренутку се ради и магнет мозга који даје податке о стању мождане масе,
значи ту би се евентуално потврдило или искључило да постоје и
некакве друге промене. Скенер као такав је ту мање прецизан и не даје
толико података.
Председник већа: Извињавам се, увидом у картон окривљеног
Звездана Јовановића и из вашег налаза произилази да је он имао и неке
оторалинголошке сметње, па ме интересује тегобе на које се он данас
жалио то зујање у ушима, то видимо у картону да се жалио и раније од 2
године, додуше суду није никада, лекарима у притворској јединици где
се налази јесте. И ми до сада нисмо имали никакав податак с обзиром на
то да се он жалио 2 године периодично додуше, не стално на то зујање у
ушима. До сада нисмо били никада доведени у ситуацију да одлучујемо
о томе да ли он може да прати тај главни претрес или не. Да ли те тегобе
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на које он данас указује, да ли су то оне које су код њега биле присутне у
протекле две године, јер много људи знате и сами вероватно из своје
праксе знате да већина људи и не зна да има анеуризам док не дође до
неког...
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Др. Милоје Јоксимовић: Најчешће се открива када прокрвари у
преко 90% случајева, када анеуризма пукне, али имамо и случајеве који
се откривају или случајним снимањем или снимањем из неког другог
разлога па се нађе као узгредан налаз, како то кажемо.
Оториноларинголог је констатовао оштећење слуха перцептивно за
више фреквенције. Оториноларинголог је и предложио терапију због
тегоба које има. Значи сам слушни односно апарат за равнотежу, то је
једна да кажемо целина и најчешће промене на вестибуларном односно
апарату за равнотежу и апарата за слух иду да кажемо паралелно, јер на
неки начин добијају из истог подручја истим крвним судовима и
циркулацију, налазе се у близини. Штете које утичу на једно најчешће
утичу и на друго. Значи тегобе које има са те стране је
оториноларинголог предложио да се лечи и дао предлог за лекове.
Међутим, ти лекови, уздржало се од лечења тих тегоба из ког разлога?
Из разлога јер иде се са лековима који шире крвне судове, иде се са
лековима који на крају крајева нису нужни и неопходни да се дају, а да
евентуално због постојећег проблема, евентуалне анеуризме чији лекови
буду шкодљиви или да испадне да су криви што се нешто
искомпликовало. Значи боље се уздржати од давања те тарапије док се
ово не рашчисти. А иначе тегобе нису апсолутно специфичне и да
засигурно указују на анеуризму и да се каже да све тегобе које господин
Звездан има су везане за проширење крвних судова.
Председник већа: Да ли оне могу бити, извињавам се...
Др. Милоје Јоксимовић: То су неспецифичне тегобе, али могу да
прате постојање.
Председник већа: То је било моје питање. Хвала вам.
Судија Милимир Лукић има једно питање за вештака.
Судија Милимир Лукић: Кажете да вам је неопходно додатно
испитивање да би се отклонила сумња у постојање те дијагнозе?
Др. Милоје Јоксимовић: Да.
Судија Милимир Лукић: Колико је времена потребно за такво
додатно испитивање?
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Др. Милоје Јоксимовић: Па да вам кажем ако се гледа ред
хитности, са оваквим тегобама у пракси болесници се узимају на
испитивање и то подразумева не апсолутну хитност. Апсолутна хитност
је када постоје знаци крварења, пуцања, после крварења, после пуцања.
У овом случају и у сваком оваквом случају код било кога када се дође до
овакве сумње што је могуће пре организовати једно такво испитивање.
Ако узмемо да тегобе трају 2 године, у блажем или тежем степену, онда
то не мора да значи да ми овог тренутка идемо на апарат за снимање али
знате гаранције за неке ствари не може нико да да. Али не знам. Треба то
искључити што је могуће организационо направити пре. Ја вам морам
рећи овако, ја сам дао у свом писменом извештају да све ово што сам
навео може да се уради у Клиничком центру Србије.
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Судија Милимир Лукић: Јесте ли ви мене разумели докторе,
колико је потребно вама времена да би сте рецимо циљним скенерским
снимањем утврдили које даје више података како сте ви рекли, значи
циљно скенерско снимање, колико вам је потребно времена да то
урадите?
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Др. Милоје Јоксимовић: Па, то снимање траје једно пола сата
рецимо.
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Судија Милимир Лукић: Хвала.

Др. Милоје Јоксимовић: На то мислите?
Председник већа: Да ли још неко од присутних учесника у
поступку има питања везано за овај проблем?
Др. Милоје Јоксимовић: Само, извињавам се, ако могу да
допуним ово. Знате свака установа па и ваша између осталог има
некакав план рада, је ли тако. Значи то треба договорити. Треба најавити
и договорити, заказати време, организовати и онда то траје пола сата, а
не чекање испред и тако даље.
Председник већа: Добро. Хвала.
Заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић.
Заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић: Ја бих вештаку
поставио следеће питање. Да ли постоје у његовој пракси и у науци
специфичне манифестације анеуризме евентуалне код Звездана
Јовановића односно уопште? Он је говорио о неспецифичним
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манифестацијама, да ли постоје специфичне које указују дијагностички
на то?
Др. Милоје Јоксимовић: Специфични знаци постојања анеуризме
не постоје. А то значи не постоји у тегобама ниједан симптом који
засигурно говори да ту постоји анеуризам. И тих специфичних знакова
код анеуризми практично и нема. Чак и када се манифестују некаквим
притисцима на нервне структуре увек се поставља питање да ли је то
притиска анеуризма или нешто друго. Значи ако због одређених тегоба
које прате крварење које се деси због пуцања анеуризме опет то није
специфично јер могу те тегобе да буду и код других врста крварења.
Значи специфични знак који каже засигурно је то не постоји.
Председник већа:
примети?

Да ли нешто Звездан Јовановић има да

71

Констатујем да нико више нема питања за вештака неурохирурга
др. Милоја Јоксимовића.
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Отпушта се вештак.

Докторе, трошкове за приступ на данашњи претрес и давање
налаза и мишљења, је ли то по слободном уверењу суда?
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Др. Милоје Јоксимовић: Да.
Председник већа:
уверењу суда.

Добро. Трошкове тражи по слободном

Хвала вам. Отпушта се судски вештак др. Милоје Јоксимовић.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Одређује се пауза у трајању од 15 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
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Председник већа:
Веће на основу члана 34 Законика о
кривичном поступку, доноси
РЕШЕЊЕ
По службеној дужности тренутно се раздваја кривични поступак у
односу на окривљеног Звездана Јовановића.
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Кратко образложење: Веће је размотрило ситуацију здравствену
која је за сада још увек под сумњом док се не обаве све лекарске
претраге и нашло да је из разлога целисходности имајући у виду да је
Звездан Јовановић присуствовао извођењу свих радњи доказивања које
смо ми заказали у овом да кажем блоку суђења следећих неколико дана,
присуствовао је саслушању свих сведока, а ми сада само читамо исказе
тих сведока, из разлога целисходности као што сам рекла главни претрес
ћемо наставити извођењем ових доказа док се не утврди тачно
здравствено стање Звездана Јовановића имајући у виду налаз и
мишљење вештака и наравно скенерска и магнетна испитивања.
На ово решење нема се право жалбе.
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Његову ситуацију ћемо пратити и наравно одлучити о даљем току
поступка у његовом присуству или не, како то буде индиковано
утврђеним чињеничним стањем поводом његовог здравственог стања.
Ја ћу као председник већа дати наредбу да Управа затвора и
остали органи клинике тамо организују што је могуће пре испитивање и
утврђивање тренутног стања здравља окривљеног Звездана Јовановића.
Молим вас да Звездан Јовановић напусти тренутно судницу.
Ми ћемо наставити главни претрес извођењем доказа читањем
исказа сведока Кује Кријешторца.
Чита се исказ сведока Кује Кријешторца који је прочитан на
прошлом главном претресу.
Констатујем да смо завршили са читањем исказа сведока Кује
Кријешторца.
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Да ли неко има нешто да примети што није ушло у ранији
транскрипт записника о главном претресу у односу на исказ овог
сведока?
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници
оштећеног немају примедби.
За реч се јавља бранилац окривљеног Звездана Јовановића адвокат
Ненад Вукасовић. Изволите.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Уз ове све примедбе које су овде
наведене само бих још додао једно, да из исказа на жалост сада већ
покојног Кује Кријешторца не видимо ниједан податак да је официјелно
и званично вршио препознавање бар из исказа који је дат пред
истражним судијом Вучком Мирчићем не видимо ниједан податак да је
тадашњи сведок Кујо Кријешторац извршио препознавање од стране
надлежних органа МУП-а. Он се изјашњава овде прича да је препознао
на телевизији али немамо ниједан податак нити из ове садржине овог
записника не видимо да је вршена некаква официјална радња
препознавања односно да је позиван као човек евентуални очевидац
нечега, тако да то једноставно недостаје и не знамо шта се у том правцу..
Тако бих додао уз ово што је већ овде да не понављам и немам разлога
да оптерећујем. Само ово недостаје званично препознавање од било код
органа. Хвала.
Председник већа: За реч се јавља адвокат Александар Поповић.
Изволите.
Адв. Александар Поповић:
Захваљујем. Само један мали
додатак ономе што је већ речено. У том смислу да је исказ Кује
Кријешторца донекле у супротности са исказима сведока које смо
извели на овом главном претресу. Не бих даље елаборирао сем да је
један од сведока изјавио да је човек кога је видео један од тројице који
су изашли из зграде сео на возачко место аутомобила који је стартовао и
напустио. Утолико контрадикторност нисмо успели да проверимо овај
исказ на жалост, уз све оне примедбе које су већ изнесене. Ето само још
ово.
Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч?
Констатујем да се нико више са бранилачке стране не јавља за реч.
Да ли неко од окривљених има примедбу на исказ сведока Кује
Кријешторца?
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Констатујем да се нико од окривљених не јавља за реч.
Прелазимо на читање исказа сведока Чедомира Јовановића.
Молим режију, пошто ми списак тренутно није испред овде,
однела сам га у кабинет када је доктор долазио, да уколико је у
могућности пусти исказ сведока Чедомира Јовановића. Ја мислим да је
био 11. априла је ли тако, 2005. године.
Почиње се са читањем исказа сведока Чедомира Јовановића са
главног претреса од 11. априла 2005. године са транскрипта од тог
датума.

71

Констатује се да је у паузи главног претреса исти напустио
бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адвокат Оливера
Ђорђевић, а замењује је адвокат Мирко Ђорђевић.
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Чедомира
Јовановића са транскрипта са главног претреса од 11. априла 2005.
године.
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Сада прелазимо на читање његовог исказа са транскрипта од 12.
априла 2005. године.
Констатује се да је прочитан исказ сведока Чедомира
Јовановића са транскрипта са главног претреса од 12. априла 2005.
године са свим примедбама и суочењима које је тада било.
Да ли неко од учесника у овом кривичном поступку има нешто да
примети на исказ овог сведока?
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници
оштећеног немају шта да примете.
За реч се јавља бранилац оптуженог Звездана Јовановића адвокат
Ненад Вукасовић. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Најкраће могуће с обзиром на
обимност приче овога како је сам себе назвао драматурга и то и одговара
једној врсти само лоше драматургије. Рећи ћу вам и то ћу да укажем
већу само сада на, да не препричавам ово, на једну врло важну чињеницу
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коју је Чеда намерно не говорим Јовановић јер девојачко презиме моје
мајке је Јовановић, па не желим да се померим са места, да имамо било
какве везе. Видите шта је урадио. Све време у присуству тужиоца он
оптужује и то је суштина његове приче Владу односно Премијера
Коштуницу и све остале око њега да су одговорни за убиство пок.
Премијера. Па говори о заштити Павковића и Радета Марковића. Сада
није моменат даље да образлажем, само ћу овом већу да споменем у
којој мери и колико је сакрио ствари када је говорио о Јовици
Станишићу па је рекао зна Јовица Станишић шта је говорио у полицији
питајте Чеду и Бебу за убиство у том контексту. Потпуно је свесно по
мојим схватањима испустио једну ствар и то намерно оно што је Јовица
Станишић говорио у просторијама затвора пред истражним судијом, а на
жалост где је моја маленкост била присутна. То је једна ствар и друга
ствар да се даље око њега не, то је то. И друга, да контрадикторност је
оно што бих само, то ћете приметити то су оне цистерне када је требало
да се дигне Јединица ЈСО у ваздух, пре тога држава нема могућности за,
и тако даље да предузме ништа по питању организованог криминала, а
онда видимо цистерне које су требале и тамо неке јединице около да
дигну ЈСО у ваздух. То су само неке две ствари, али мислим да је
круцијална и касније када буде дошло време образлагања читавог овог
његове овде драматургије, то је питање и кључна тачка је Јовица
Станишић и кључна тачка је ако хоћете и ово што смо имали Висбаден и
увиђај 13.-ог. И о томе је говорио, а то ћемо о том потом, мислим да
данас није време. Хвала вам.
Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч са бранилачке
стране?
Констатујем да се са бранилачке стране више нико не јавља да
стави примедбу на исказ овог сведока.
Да ли се неко од окривљених јавља за реч?
За реч се јавља окривљени Милорад Улемек да стави примедбу на
исказ сведока Чедомира Јовановића. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Ја нећу трошити много ни свог ни вашег
времена на примедбе али ипак морам да подвучем неке три основне
примедбе на овај перформанс како га ја зовем. Прво, ја имам примедбу
због тога што се у овом исказу ниједном једином речју на помиње ништа
што има везе са предметом који се нама овде суди. Мени је потпуно
јасно да је господин Јовановић позван овде не би ли некако искористио
односно по мени злоупотребио ову говорницу и потрудио се да опере
све оно што је радио, што ни данас не одговара при бављењу његовом
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новом политиком. Друго, моја примедба би била на то што господин
Чедомир овде Јовановић је свесно под заклетвом гледао вас као судију у
очи и лагао, опет из неког његовог разлога. Ја нећу наводити које су то
теме. Ја сам то рекао у својој прошлој примедби али ево само могу да
овако већ укажем на један моменат везано за његову испричану бајку о
доласцима својим у Централни затвор где је тобоже посећивао и бринуо
се о здрављу пок. Председника Слободана Милошевића па једноставно
већ то може врло лако да утврди један мали допис Окружног затвора да
вам се пошаље службена белешка о посетама Чедомира Јовановића,
када, како и где.
Председник већа: За то се водио поступак. Утврдиће неко ваљда.
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Окр. Милорад Улемек: Не. Ово вам само кажем, поступак се
управо не води. Поступак се одлаже, али ја сада нећу да улазим у то,
нема везе са овим предметом. И трећа моја примедба је та што се овде
већина овог перфоманса Чедомира Јовановића води око тога да окриви
једног политичара, да окриви једну Владу. Ја намерно овде нећу
помињати имена. Има то у његовом исказу, да не би испало да ја правим
рекламу сада било коме овде. И помиње се протест Јединице за
специјалне операције тако да се овде стиче некакав утисак да је човек
просто залутао у судницу и да сведочи о неком другом предмету. Ја опет
кажем жао ми је што је и прошли председник већа једноставно дозволио
један покушај манипулације свима нама овде када смо слушали једну
политичку тираду, а сам Чедомир Јовановић овде каже ја нисам
забележио страну али има овде да он о самом предмету не зна ништа,
тако да стварно сматрам да је цео овај исказ било губљење времена јер
колико сам ја схватио господин Чедомир Јовановић је овде позван да ето
одговори на неке тврдње мог исказа, а колико сам ја видео овде се
најмање говорило о тим тврдњама, а на двеста страна се причало и о
овоме и о ономе. Тако да сматрам да је овај исказ стварно не знам шта
ради у овом предмету. Толико.
Председник већа: Добро. Хвала. Вратите се на клупу.
Да ли још неко нешто има да примети?
Констатујем да се више нико не јавља за реч.
Завршили смо са исказом овог сведока и давањем примедби.
Председник већа доноси
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РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес.
Следећи се наставља 9. новембра 2006. године са почетком у 9,30
часова читањем исказа сведока Душана Михајловића и Горана
Петровића.
Довршено у 14,40 часова.
Председник већа-судија
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Записничар

