
КП.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 09. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 

 Адв. Ненад Вукасовић:  Госпођо председнице, ја сам јутрос 
дошао чисто уважавајући своју позицију браниоца, на крају и суда, не 
знајући шта се у међувремену дешавало од момента када сте донели 
решење о раздвајању поступка и стања здравља и тако даље, да се можда 
нешто није поправило, да није евентуално Звездан можда данас у 
ситуацији, ја нисам имао прилике да касније контактирам са њим. 
Пошто је моја процесна улога, а имајући у виду решење о раздвајању 
поступка сада једноставно моје присуство није неопходно, односно ја 
процесну улогу немам сада по решењу о раздвајању поступка, тако сам и 
дошао да уз вашу сагласност и констатацију напустим ово све до одлуке 
суда у смислу спајања поступка, када ће то бити није ни важно, за дан, 
два, три или када то веће нађе за сходно, јер фактички ја и не могу 
стављати у овој ситуацији... 
 

Председник већа:  Није да немате улогу. Можете да имате ако 
хоћете да је користите. А ако нећете да је користите ја не могу да вас 
натерам. Према томе, ви можете да имате процесну улогу. Претпоставка 
је да ћемо да видимо за најкраће могуће време шта ће бити са 
окривљеним Звезданом Јовановићем. А ви можете да користите своје 
право онако како ви нађете да желите да користите и да штитите 
интересе свог клијента. Ја ту заиста не могу да се мешам. То ћемо 
транскриптовати што сте ви рекли да не буде да нешто није ушло што 
треба. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја сам зато и дошао да се то констатује 

једноставно да не буде... 
 
Председник већа:  Ја бих вас замолила да седите. Нема разлога, 

то ће се за дан, два рашчистити каква ће бити његова пре свега 
здравствено стање, ситуација. Немамо ми ту много шта да чекамо. Или 
ће бити тај анеуризам потврђен, па нешто требати да се ради, или неће, 
па ћемо онда спојити па наставити. Ја мислим да вам данас ништа не 
смета да одседите, али ви... 
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Адв. Ненад Вукасовић:  Не. Мени не смета. Ја сам управо дошао 

ради једне консултације. 
 
Председник већа:  Ја мислим да би било коректно према нама 

свима да одседите јер што се мене тиче лично ми ћемо све што зависи од 
суда организовати да се то уради на највишем могућем нивоу и о томе 
не треба да бринете. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Што се мене тиче ја ћу испоштовати и 

ваш једноставно тај један гест. Према томе није ово било питање, чисто 
нека... 

 
Председник већа:  Ја мислим да је најбоље да ви још данас 

седите, евентуално данас и сутра, да ће се то завршити па ћемо знати на 
чему смо. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. Хвала.  

 
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.   

 
Веће је у истом саставу. 
 
Констатујем да су на главни претрес приступили: 
 
заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник 

породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана 
Ђинђића адвокат Рајко Даниловић и адвокат Катарина Костић, за 
оштећеног Милана Веруовића нико, уредно обавештен о дану и часу 
одржавања главног претреса, окривљени Милорад Улемек са браниоцем 
адвокатом Слободаном Миливојевићем,  бранилац окривљеног Звездана 
Јовановића адвокат Ненад Вукасовић, бранилац окривљених Милоша 
Симовића и Александра Симовића адвокат Желимир Чабрило, бранилац 
окривљеног Владимира Милисављевића адвокат Слободан 
Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића 
адвокат Оливера Ђорђевић, бранилац окривљеног Сретка Калинића 
адвокат Жељко Грбовић по заменичком пуномоћју адвоката Александра 
Ђорђевића, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» 
адвокат Оливера Ђорђевић по заменичком пуномоћју адвоката 
Александра Зарића, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем 
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адвокатом Марком Вукшом, окривљени Саша Пејаковић са браниоцем 
адвокатом Крстом Боботом, окривљени Бранислав Безаревић са 
адвокатом Александром Ђорђевићем по заменичком пуномоћју адвоката 
Жељка Грбовића и окривљени Жељко Тојага са браниоцем адвокатом 
Крстом Боботом. 

 
Главни претрес је јаван. 
 
Као што сам рекла, настављамо доказни поступак извођењем 

процесне радње по решењу кривичног већа читања исказа сведока 
Душана Михајловића са главног претреса од 15. марта и 4. априла 2005. 
године па ћемо сада читати транскрипте саслушања овог сведока.  

 
Изволите колега. 
 
Адв. Крсто Бобот: Захваљујем судија. Ја сам се јавио надајући се 

да ћете ми дати реч. Ја морам и желим да ставим једну процесну 
примедбу на самом почетку. Значи ја опет понављам, не улазим у 
разлоге целисходности и потребе, само желим да се вратимо Законику о 
кривичном поступку. Стављам примедбу... 

 
Председник већа:  Колега, је ли ви то у име својих клијената? 

Немојте ви бринути о пропустима суда који се не тичу ваших клијената. 
 
Адв. Крсто Бобот: Тичу се и мојих клијената јер се констатује да 

је приступио бранилац окривљеног Звездана Јовановића према коме је 
раздвојен кривични поступак. Према томе, гледано законски Звездан 
Јовановић овог тренутка у овом кривичном предмету нема никакво 
својство. Може имати некакво својство у раздвојеном предмету или га 
имати поново... 

 
Председник већа:  О том потом. 
 
Адв. Крсто Бобот: Ја се слажем о том потом, али... 
 
Председник већа:  О том потом. 
 
Адв. Крсто Бобот: Њему се не суди у одсуству. Према њему је 

раздвојен поступак и према томе он нема улогу овде и не може 
присуствовати његов бранилац. То је моја примедба. 

 
Председник већа:  Ви сте своје мишљење рекли, то смо 

транскриптовали. Ми ћемо наставити претрес онако како смо 
констатовали. А ви ћете то моћи да пишете у жалби на пресуду. 
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Молим режију да укључи монитор 2 и 3 са овим списком 

транскрипата. 
 
Чита се исказ сведока Душана Михајловића са транскрипта од 15. 

марта 2005. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Душана 

Михајловића са транскрипта са главног претреса од 15. марта 2005. 
године. 

 
Сада настављамо са читањем исказа истог сведока са главног 

претреса од 4. априла 2005. године.  
 
Читање се врши са транскрипта од 4. априла 2005. године. 
 
Констатује се да је у 11,40 часова приступио бранилац окривљеног 

Душана Крсмановића адвокат Вељко Делибашић.  
 
Председник већа доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Прекида се главни претрес и одређује се пауза у трајњу од 30 

минута. 
 
 
 

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 
 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса. 
 
Констатујем да је у паузи главни претрес напустио бранилац 

првооптуженог Милорада Улемека адвокат Слободан Миливојевић, да 
га мења адвокат Марко Миливојевић. 

 
Главни претрес настављамо читањем исказа сведока Душана 

Михајловића. 
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Такође се констатује да је главни претрес напустио адвокат Жељко 
Грбовић, да ће га у наставку мењати адвокат Оливера Ђорђевић која 
истовремено мења и адвоката Александра Ђорђевића. 

 
Констатује се да је претрес напустио адвокат Марко Вукша. 
 
Да ли окривљени имају воде или треба још? 
 
Добро. Да ли неком другом у судници треба вода? 
 
Ја сам постигла договор заиста ово не питам без везе са 

председником суда да воду овде требујемо за судницу пошто ово суши 
ваздух и не можемо нормално да функционишемо. 

 
 

Констатује се да је прочитан исказ сведока Душана 
Михајловића са транскрипта од 4. априла 2005. године. 

 
Да ли има неко нешто ново да примети у односу на овај исказ, а 

што није ушло у транскрипт након његовог непосредног саслушања? 
 
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца нема примедби. 
 
Пуномоћници оштећених немају примедби. 
 
За реч се јавља бранилац опт. Звездана Јовановића адвокат Ненад 

Вукасовић. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Само што бих ново додао понављајући 

кажем ново само што бих додао, а што није у транскипту у смислу оних 
приговора које смо ставили након тога, да и данас када смо прочитали 
овде видимо да се ради о знамо сви једном високом функционеру чије 
казивање током комплетног његовог саслушања се састоји од следећег. 
Знам да сам био министар, знам да сам ишао у једну зграду у којој је 
министарство унутрашњих послова, све остало знам из новина, имам 
моје сараднике у које имам дубоко поверење. О осталим детаљима 
апсолутно не говори ништа односно не да не говори, ово је мој став, он 
избегава одговоре и сматрам лично да је овде један покушај да се од 
истине побегне, да је покушао на један начин да заустави своје казивање 
о свему ономе што је као министар унутрашњих послова морао и што је 
знао. И лично га сматрам једним од одговорних као и јучерашњег оног 
што смо читали Чедомира Јовановића за сва она догађања, поготово за 
кључни 12. март. Из којих разлога? Нигде не говори и посебно бежи са 
терена као што је јуче и у транскрипту и Чедомир побегао од тога, то је 
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та потерница од 17,00 часова која је објављена у свим медијима и нико 
не може ко иоле трезвено и разумно размишља да ако је у 17,00 часова 
објављена потерница за те људе се знало и у 16,00 часова, знало се и у 
12,00 часова, а знало се превасходно и 11.-ог. И овде мислим да је нешто 
што није сада овог момента да прешироко елаборирам мислим да је овде 
Душан Михајловић на месту министра унутрашњих послова себе 
покушао да прикаже у једном сасвим другом бенигном светлу као 
човека потпуно необавештеног, да он ни о чему није знао директно и да 
све извештаје добија из фактички прочита у новинама или ако му неко 
каже од сарадника. Мислим да овакав његов исказ у коначном и није 
потврдио или бар уопште додирнуо питање оптужнице, а као што 
видимо и његов исказ је само, извињавам се, само још ово да напоменем, 
овде се 90%, немојте ме држати за реч у смислу статистике, али огроман 
део се држи питања која уопште није предмет оптужнице и кривичног 
дела, а то је протест Јединице ЈСО. Око тога се све врти, а то је једна 
карика о којој ћемо сигурно касније расправљати и кухиња која је 
произашла и осмислила да одатле почиње фактички нека врста државног 
удара који у коначном и он као министар није знао да појасни. Ето 
толико. Хвала вам. 

 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч са бранилачке 

стране? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч. 
 
Да ли се неко од оптужених јавља за реч да нешто дода у односу 

на примедбе које су раније унесене? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч. 
 
Председник већа:  Ја сам јуче била најавила да ћемо данас читати 

исказ сведока Горана Петровића. Међутим, пошто смо већ каснили јер 
сам ја јутрос каснила, предлажем данас ћемо читати Зорана Мијатовића 
па ћемо за сутра оставити Горана Петровића да не би смо прекидали. 

 
Главни претрес се наставља читањем исказа сведока Зорана 

Мијатовића са транскрипта са главног претреса од 28. децембра 2004. 
године. 

 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Зорана Мијатовића 

са транскрипта са главног претреса од 28. децембра 2004. године. 
 
 
Са овим смо исцрпили данашњи план рада. 
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Уколико има неко од процесних учесника да стави примедбу која 

није унета у тадашњи записник и транскрипт? 
 
Молим вас колега Даниловићу, немојте се препричавати преко 

стола. Можете у ходнику. 
 
За реч се јавља бранилац окривљеног Звездана Јовановића. 

Изволите. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Ја буквално имам само једну 

примедбу која је уосталом била и зачетак кривичног поступка против 
Зорана Мијатовића, а то је његово сведочење овде, а које се односи на 
Звездана Јовановића на једну тврдњу да је Звездан Јовановић враћен на 
посао судском одлуком. Дакле, то ће бити један од предлога који ћемо 
ставити да се извуче или прибави документација. Звездан Јовановић 
никада није имао нити било какав дисциплински поступак, нити је 
одстрањен из службе, нити је водио било какав судски поступак да би 
био враћен у службу. Ова тврдња Зорана Мијатовића управо показује о 
каквом се човеку ради, па у контексту тога ако може где се може 
папирно проверити, документација проверити, може пред судским већем 
да каже овако једну неистину, онда нећу да залазим даље да 
коментаришем. Стављени су коментари у оно време. Дакле, ово није 
тада ушло јер је био колега Славиша Вукосављевић ме је тада мењао. 
Значи ово је потпуна неистина. 

 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч да стави 

примедбу? 
 
Констатујем да се нико од присутних не јавља за реч. 
 
Изволите и колега Миливојевић има примедби.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Ја покушавам да испоштујем ред, 

али... 
 
Председник већа:  Само ви поштујте ред. Одлично. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. Колега Вукасовић 

који је иначе на овом главном претресу добио је реч пре мене. Наравно 
ово се шалим. Само бих хтео једну кратку, врло кратку дигресију. 
Остајем наравно при свим оним примедбама које смо изнели приликом 
непосредног саслушања сведока Мијатовића. Али желим да кажем да он 
такође припада тој екипи као што је Душан Михајловић разноразне Бебе 
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Поповић и остали, који су очигледно инсајдери када треба са средствима 
јавног информисања и пред телевизијским медијима разговарати и 
причати о тобожњим њихових заслугама и свему ономе што знају. А 
потпуни аутсајдери када су у питању управо њихове службене дужности 
које треба да обављају и које треба конкретно да саопште овом суду. 
Утолико и на тај начин једноставно и доживљавам садржину и изјаве 
Зорана Мијатовића и Душана Михајловића. Хвала. 

 
Председник већа:  Добро.  
 
Констатујем да се нико више не јавља за реч. 
 
За сутра ћемо читати исказ сведока Горана Петровића, а онда у 

понедељак исказ сведока Владимира Поповића. То имамо три дана када 
је он сведочио и евентуално ћемо сутра читати Дејана Михајлова. Па 
ћемо онда видети у току претреса шта још стигнемо. За сутрашњи 
главни претрес дајем наредбу Управи Окружног затвора да на претрес 
доведе оптуженог Звездана Јовановића пошто је он јуче рекао да је имао 
главобоље и да је то био искључиви разлог да не може присуствовати 
претресу. Можда ће сутра моћи то да учини с обзиром на ону анализу 
коју је доктор дао да то једино се врши хитно снимање ако дође до неког 
крварења. Углавном да чујемо сутра како се он осећа и да ли може да 
прати сутрашњи главни претрес. Што се тиче наредбе послата је наредба 
за организовање његовог снимања, лекарског прегледа и свега осталог.  

 
Адв. Желимир Чабрило:  Имам један процесни предлог. Јесам 

кратак ако дозволите. Ја сам болестан од оног дана од како смо 
саслушавали господина из Висбадена и имам температуру и тако даље. 
Колега Рашић је исто у лошем стању, али има бољу негу па је он некако 
мењао ових дана. Имам још неколико колега овде који нису сасвим у 
реду. Могу ли да замолим да сутра не држимо претрес него да одржимо 
у понедељак, да пробамо преко викенда да се спремимо макар 
здравствено за понедељак? 

 
Председник већа:  Не могу вам томе удовољити јер ја немам 

термина. Знате и сами да ја кубурим са терминима за судницу јер овде се 
одржавају суђења и за ратне злочине и други предмети где има више 
окривљених, тако да ја имам страшан проблем да добијем термине и за 
децембар и за новембар месец.  

 
Адв. Желимир Чабрило:  Не бих ово предлагао без невоље. 
 
Председник већа:  Ја вам верујем али и ја болесна радим право да 

вам кажем.  
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Адв. Желимир Чабрило:  Знам и урачунљивост ми је мало 

снижена, али не битно. 
 
Председник већа:  Знате ми читамо старе доказе. За то можете 

послати и замену.  
 
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
Прекида се главни претрес у 14,15 часова. 
 
Наставак је 10. новембра у 10,00 часова. 

 
Записничар                                                          Председник већа-судија 
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