КП.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 10. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ

Председник већа: Да ли је приступио окривљени Звездан
Јовановић? Јесте. Молим вас да прво њега изведете овде за говорницу.
Добар дан. Реците нам како се данас осећате?
Окр. Звездан Јовановић: Исто.
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Председник већа: Исто као и пре?
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Окр. Звездан Јовановић: Да. Добио сам некакав лек за болове
главе и ту ми помаже, али имам оно зујање и онај притисак исто. Па бих
замолио ако може да се убрза тај преглед да бих могао да примам ту
терапију и да бих могао да наставим.
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Председник већа: Послала сам ја наредбу, ви ћете ових дана да
идете на преглед. Речено је не може данас за дан да се обави, али ће бити
врло брзо преглед обављен. А лекове добијате?
Окр. Звездан Јовановић: За главобољу само лекове за главобољу.
То ми баш помаже у главобољи, али не помаже ми оном притиску и
оном зујању.
Председник већа: Је ли то узимате редовно те лекове ви сами?
Окр. Звездан Јовановић: Да.
Председник већа: Добро. Је ли то значи да не можете данас да
пратите главни претрес?
Окр. Звездан Јовановић: Заиста нисам спреман, ако може само
да се убрза ово да бих ја стигао да касније наставим, да се прикључим?
Председник већа: Значи данас не можете?
Окр. Звездан Јовановић: Не.
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Председник већа: Добро. Вратите се. Молим вас њега изведите
из суднице.
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:
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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 Слободаном
Миливојевићем, бранилац окривљеног Звездана Јовановића адвокат
Ненад Вукасовић, бранилац окривљених Милоша Симовића и
Александра Симовића адвокат Миодраг Рашић и адвокат Желимир
Чабрило, бранилац окривљеног Владимира Милисављевића адвокат
Александар
Поповић,
бранилац
окривљеног
Нинослава
Константиновића адвокат Никола Думнић по заменичком пуномоћју
адвоката Оливере Ђорђевић, бранилац окривљеног Сретка Калинића
адвокат Александар Ђорђевић, бранилац окривљеног Милана Јуришића
званог «Јуре» адвокат Никола Думнић по заменичком пуномоћју
адвоката Оливере Ђорђевић, окривљени Душан Крсмановић са
браниоцем адвокатом Марком Вукшом, окривљени Саша Пејаковић са
браниоцем адвокатом Мирјана Несторовић по заменичком пуномоћју
адвоката Крсте Бобота које предаје, окривљени Бранислав Безаревић са
адвокатом Александром Ђорђевићем по заменичком пуномоћју адвоката
Жељка Грбовића и окривљени Жељко Тојага са браниоцем адвокатом
Мирјаном Несторовић по заменичком пуномоћју адвоката Крсте Бобота.
Главни претрес је у наставку јаван.
Главни претрес настављамо извођењем доказне радње читањем
исказа сведока Горана Петровића са главног претреса од 18. и 19. маја
2005. године.
Молим вас да се пусти транскрипт од 18. маја 2005. године.
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Горана Петровића
са транскрипта са главног претреса од 18. маја 2005. године.
Наставља се читање исказа сведока Горана Петровића са главног
претреса од 19. маја 2005. године.

Констатује се да је прочитан исказ сведока Горана Петровића
са транскрипта са главног претреса од 19. маја 2005. године.
Да ли има неко нешто да примети, а што није ушло у транскрипт
на ранијем главном претресу?
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За реч се јавља бранилац окривљеног Звездана Јовановића адвокат
Ненад Вукасовић. Изволите.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Само кратко. Буквално једна
реченица. Видимо да је ово завршетак са сведочењем Горана Петровића,
то је из исте екипе, дакле од Чедомира што смо чули и Душана
Михајловића, затим Зорана Мијатовића, па и данас Горан Петровић,
видимо да су то људи који су нам овде дали нешто су очигледно појели
исто парче сапуна. Из овога свега, дакле када бих објединио, а закључно
са његовим овим сведочењем које смо данас имали, овде нам не
преостаје ништа друго него видимо да је о свим овима главни и
одговорни за све што се дешавало укључујући и убиство Премијера
одгооваран данашњи актуелни Премијер Војислав Коштуница, па у том
смислу мислим да ће тужилаштво имати снаге и храбрости, а одбрана ће
у сваком случају да предложи и саслушање Премијера Војислава
Коштунице и то говорим најозбиљније без икаквог сарказма, без икаквог
цинизма, јер овде видимо да све линије иду ка Војиславу Коштуници као
једном од људи који је омогућио простор тамо некаквим
криминализованим групама. Тако да бих са овим завршио, очигледно да
је то једна те иста прича из једног истог брлога, и према томе мораћемо
очигледно да чујемо и господина Коштуницу. Хвала.
Председник већа: Не разумем шта вам то значи без сарказма,
нико није изван закона. Сви се заклињу да поштују суд, па онда то се
надам да чини и Председник Владе. Немојте. Је ли то предлог званично
ваш?
Адв. Ненад Вукасовић: Мој? Апсолутно.
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Председник већа:
Председника Владе?

Што

се

тиче

саслушања

садашњег

Адв. Ненад Вукасовић: Тако је, јер видимо овде су напади на
њега и његово име се провлачи као човека који је спречавао комплетно
све реформе и заустављање криминала у овој земљи.
Председник већа:
стране јавља за реч?

У реду. Да ли се још неко са бранилачке

Констатујем да се са бранилачке стране нико више не јавља за реч.
Да ли се неко од оптужених јавља за реч?
Оптужени Милорад Улемек. Изволите.
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Окр. Милорад Улемек: Добар дан. Ја сам већ у оном делу
суђења ставио ту опширну примедбу на овај исказ, а данас бих
искористио ову прилику па бих ставио једну краћу примедбу која би се
односила на ова три последња исказа које смо чули како је рекао адвокат
Вукасовић, а која потичу из исте кухиње. Ја да нисам у овом предмету,
ја бих помислио да сам читао и слушао овде да се овде суди Јединици за
специјалне операције због тога што је извела свој протест, а не да се
нама суди овде за убиство пок. Премијера Ђинђића. Ја стављам
примедбе на овај исказ и због тога што значи одговорно овде пред вама
тврдим да је 80% ових исказа лаж. То лако може да се утврди. Међутим,
овде се поставља једно питање да ли овде се уопште треба упуштати у те
ствари и поново губити време које смо ионако изгубили саслушањем
ових сведока који су овде очигледно позвани да као што је рекао адвокат
Вукасовић на првом месту на најгори могући начин искритикују да не
кажем испљују тадашњег и садашњег Премијера Коштуницу, да
покушају да на неки начин окрену причу односно истину јер ја сам
изгледа једна од ретких будала која је имала храбрости у јавности пред
овим судом да каже све оно што се дешавало у разно разним кулоарима
службе министарства, а што су они крили од јавности што је заправо
била јавна тајна. Ја знам да се за њихова тумачења односно њихови
искази могу тумачити овде као некаква провера делова мојих исказа, али
сам сигуран да нико ваљда није ни помислио да ће такви људи доћи овде
и потврдити мој исказ или говорити или потврдити оно што сам ја рекао.
Потпуно је илузорно и за мене на неки начин понижавајуће да овде
имамо три човека која су били сам врх државе, а који су овде значи
фактички причали и износили некакву демагогију где не можете да их
ухватите ни за главу ни за реп јер кад год им је постављено било какво
конкретно питање, значи да дају конкретан одговор, сажет и децидан
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одговор они су то избегавали и вадили се којекаквим својим
поштапалицама и тако даље. Тако да имам апсолутну примедбу на ове
исказе и сматрам заиста да је ово само теретило овај процес, а да на
основу ових исказа нисмо ни за један једини моменат ближи истини и
ономе чему већ тежимо да сазнамо у овом процесу. Само толико.
Председник већа: Добро. Хвала.
Да ли се још неко од оптужених јавља за реч?
Констатујем да се нико од оптужених не јавља за реч да стави
примедбу.
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Стављам предлог заменику Специјалног тужиоца за допунско
извођење доказа саслушањем сведока Војислава Коштунице који је
предложио бранилац опт. Звездана Јовановића адвокат Ненад
Вукасовић.
Заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић: Неоснован.
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Председник већа: О овом предлогу браниоца опт. Звездана
Јовановића веће ће одлучити накнадно.
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Председник већа доноси

РЕШЕЊЕ

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута, а
након тога ћемо прећи на читање исказа сведока Зорана Јањушевића.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Председник већа: Наставак главног претреса у 13,05 часова.
Главни претрес настављамо читањем исказа сведока Зорана
Јањушевића са главног претреса од 14. марта 2005. године.
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Молим да се пусти транскрипт од 14. марта 2005. године.
Констатује се да је прочитан исказ сведока Зорана
Јањушевића са транскрипта са главног претреса од 14. марта 2005.
године.
Има ли неко нешто да примети ново што није ушло у транскрипт?
Заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници оштећених немају
нових примедби.
За реч се јавља бранилац првооптуженог адвокат Слободан
Миливојевић. Изволите.
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Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, ја овом приликом
желим само да подсетим већ изнети став одбране, да ћемо ми након што
буде обављено саслушање сведока Миленковића се дефинитивно
изјаснити око непосредног саслушања неких сведока. Али желим ово да
напоменем, између осталог и због тога, што поред оних примедби које
су изнеле моје колеге Булатовић и наравно мој брањеник Улемек, ја
имам примедбу на одлуку претходног председника већа јер је током
постављања питања од стране мог брањеника Улемека упозоравао мог
брањеника да то нису питања која би требало поставити сведоку него да
ће то бити предмет суочења, да би потом донео одлуку да одбија
предлог за суочење. Само упозоравам на ту околност, а ми ћемо свакако
када будемо договарали око тога шта је то што би био наш предлог, ми
ћемо и ово имати у виду. Толико.
Председник већа: Да ли се још неко јавља са бранилачке стране
за реч да стави примедбу?
Адв. Ненад Вукасовић: Гледате у мене. Не. Сем онога што сам
изнео у овом транскрипту не бих имао ништа ново. Хвала.
Председник већа: Хвала. Да ли се неко од оптужених јавља за
реч да стави примедбу на исказ сведока Зорана Јањушевића?
Констатујем да се нико од оптужених не јавља за реч.
Констатујем да смо завршили читање исказа сведока и примедбе.
Сада ћемо само узети да прочитамо исказ сведока Дејана
Михајлова са главног претреса од 15. марта 2005. године.
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Дејана Михајлова
са транскрипта са главног претреса од 15. марта 2005. године.
Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ овог сведока?
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници
оштећеног немају ништа да примете.
Да ли неко од одбране?
За реч се јавља бранилац окривљеног Звездана Јовановића.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала што смо данас прочитали овај не у
смислу исказа само као исказа, у то не улазим. Него сам због једног
принципа се јавио за реч. Када је Дејан Михајлов позиван овде, ја ћу се
само позвати да веће обрати пажњу на став бившег председника већа
колеге Марка Кљајевића, где је упозорио да лице које сазна за извршење
кривичног дела или евентуално било шта у вези са кривичним делом, да
при томе ништа не предузима, фактички сам улази у зону кривичног
дела. Ово је апропо онога да се не мисли да сам из не знам којих разлога
неког театралног поставио фактички један предлог за саслушање чак и
самог Премијера господина Војислава Коштунице, имајући у виду
пошто не знам, односно знам да пок. Милан Радовановић као заменик
Специјалног тужиоца ништа није предузео по питању утврђивања
навода Чедомира Јовановића и осталих које сам данас поменуо, а везано
за евентуални некакву улогу или не знам шта већ, нећу ја да се
изјашњавам о томе, није моје, Војислава Коштунице тада у то време и
спречавања неких ствари па се догодило управо нешто најтеже, а то је
злочин или убиство човека. Надам се и верујем да ће садашњи заменик
Специјалног тужиоца можда покушати нешто да утврди по том питању,
па у том контексту само сам хтео да направим ту паралелу да се не би
извлачио погрешан закључак о некаквој театралности предлога или не
знам већ чега. Ако се држимо неког принципа, нека се држимо до краја.
Ето толико само. Хвала.
Председник већа: То сте мислили у односу на стављени предлог
за саслушање председника Владе?
Адв. Ненад Вукасовић: Да. Ја сам чак мислио да ћете у
понедељак ово читати. Па када сам данас поставио овај предлог, да се не
би погрешно тумачило, јер смо имали став председника већа да ко год
сазна за извршење кривичног дела или било шта у вези са кривичним
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делом, а о томе не извештава, да самим тим чини кривично дело. А овде
је било питање...
Председник већа: Колега откуд знамо, ми немамо никаквих
сазнања да је Војислав Коштуница нешто знао.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Него ја сам зато и предложио да га
саслушамо јер је он овде провлачен као човек који и то од стране
сведока овде дакле Чеда Јовановић, шта је причао о томе. Имамо Горана
Петровића као шефа државне безбедности.
Председник већа: Одлучили смо данас чули смо заменика
Специјалног тужиоца у односу на ваш предлог који је рекао само да је
неоснован. О том предлогу ћемо накнадно одлучити има још времена.

Председник већа доноси
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Данас ћемо прекинути главни претрес.
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РЕШЕЊЕ

O
K

Прекида се данашњи главни претрес.
Следећи се одређује за:

13. новембар 2006. године у 10,00 часова

када ћемо претрес наставити читањем исказа сведока Владимира
Поповића, а затим Брацановића и Маје Васић, па ћемо онда видети
колико стижемо.
Завршено у 14,30 часова.
Записничар

Председник већа-судија
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