КП.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 18. ДЕЦЕМБРА 2006. ГОДИНЕ

Председник већа: Само прво да видимо да ли је од оптуженог
Симовића, супруга данас ту? Није, је ли тако? Добро. Док не
завршимо са евентуалним предлозима, да ли ће бити саслушана или
не као сведок, не може бити у судници.

71

Наставак главног претреса у кривичном предмету КП.бр.5/03
против опт. Милорада Улемека и др., по оптужници Специјалног
тужиоца КТС.бр.2/03 од 21.08.2003. године.
Констатујем да је веће у истом саставу.
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Констатујем да су на главни претрес приступили заменик
Специјалног тужиоца Јован Пријић, пуномоћник оштећене породице
др Зорана Ђинђића, адв. Катарина Костић, окр. Милорад Улемек са
браниоцем адв. Марком Миливојевић, окр. Звездан Јовановић, са
браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, окр. Александар Симовић, са
браниоцима адвокатима Миодрагом Рашићем и Желимиром
Чабрилом који су истовремено и браниоци Милоша Симовића коме
се суди у одсуству, бранилац окр. Владимира Милисављевића, адв.
Александар Поповић, бранилац окр. Нинослава Константиновића,
адв. Александар Зарић, по заменичком пуномоћју адв. Оливере
Ђорђевић, бранилац окр. Сретка Калинића, адв. Александар
Поповић по заменичком пуномоћју адв. Александара Ђорђевића,
бранилац окр. Милана Јуришића, званог Јуре, адв. Александар
Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцем адв. Марком Вукшом,
окр. Саша Пејаковић са браниоцем адв. Мирком Ђорђевићем, окр.
Бранислав Безаревић за кога се јавља адв. Ђорђевић Мирко по
заменичком пуномоћју и бранилац окр. Жељка Тојаге адв. Мирко
Ђорђевић.
Констатујем да је на главни претрес приступио и пуномоћник
породице оштећених др Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић.

2

Главни претрес настављамо доказним поступком и извођењем
доказа.
У доказном поступку наставићемо тамо где смо у петак стали.
У петак смо у погледу оних возила које смо погледали,
фотодокументацију и прочитали извештај о криминалистичко
техничком прегледу, имамо 104, 105 и 106 у евиденцији доказа који
су урађени пред претходним председником већа, па сада ћемо
приказати фотодокуметнацију МУП-а за возило марке «Мазда», а
који доказ је изведен на главном претресу дана 09.11.2005. године.
Молим да се прикаже на документ камери.
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Приказује се фотодокументација која садржи 5 страна, 10
фотографија број КТ уписника шифра 100/1004/2003. Датум
26.03.2003. године.
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Приказује се фотографија број 1 возило је «Мазда 323»,
фотографија број 2 фотографисана лева страна возила «Мазда 323»
где се виде оштећена у висини предњег браника са леве стране и
точка фотографисана десна страна возила «Мазда 323», фотографија
број 3 фотографисана задња страна возила «Мазда 323»,
фотографија 4 нема регистарских ознака позади фотографисана
унутрашњост возила након отварања,
фотографија број 5,
фотографија број 6 празна кутија цигарета, визит карта и допуна за
телефон фотографисано у затеченом стању, фотографија број 7
празна кутија цигарета ради се о цигаретама «Давидов» тамна
кутија, црно-црвена, фотографија број 8 фотографисан садржај
пепељаре у којој се виде четири опушка цигарета са белим филтером
и један са браон филтером, на страни 5, фотографија 9 гепек
пртљажни простор возила фотографисан у затеченом стању види се
неки крем прекривач, јакна, фотографија број 10 фотографисано
стање пртљажног простора након померања тапацирунга испод се
види једна рукавица, светле боје.
Извршен увид у наведену фотодокументацију.
Врши се увид у фотодокументацију МУП-а КТ.бр.100854/2003
од 14.03.2003. године, место гаража, СУП-а Београд, за возило марке
«Рено-клио» Нови Сад, 105-938, такође изведено на главном
претресу 09.11.2005. године.
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На страни 1 фотографија број 1 изглед предње десне стране
возила «Рено-клио» које је дана 14.03. прегледано и фотографисано
испред гараже ОКТ СУП-а Београд, регистарске ознаке 105-938
Нови Сад. Фотографија број 2 изглед предње стране наведеног
возила у затеченом стању. Фотографија број 3 изглед леве стране
наведеног возила. Фотографија број 4 изглед задње стране наведеног
возила Нови Сад 105-938. Страна 3, фотографија 5, изглед
показивача положаја браве предњих левих врата закључано.
Извршили смо увид и у ову фодокументацију.
Извршићемо најпре читање извештаја о криминалистичко
техничком прегледу лица места број КТ 100, број уписника је 1000
од 2003. године, дана 26.03.2003. године, ОУП Земун, возило «БМВ»
БГ 411-634.
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Обављене
су
криминалистичко
техничке
радње,
криминалистичко технички прегледи, фотографисање возила,
криминалистичко техничким прегледом путничког возила марке
«БМВ» црне боје, регистарских ознака БГ 411-634, пронађено је
физичком методом изазвано и фиксирано 10 трагова папиларних
линија обележених следећим бројевима од броја 1 до броја 3
пронађени су на предњим левим вратима са спољашње стране изнад
браве, од броја 4 до броја 6 пронађени су на поклопцу пртљажника
са спољашње стране број 7, пронађен је на поклопцу ретровизора
број 8 пронађен је на чоколадици еуро-блок иза наслона за руке на
задњој клупи возила број 9 и 10, пронађени су на пластичној
флашици киселе воде затеченој на задњој клупи возила иза
сувозачевог седишта. Сви горе наведени трагови папиларних линија
су изазвани сивим агенатором, а фиксирани су на црној
дактилоскопској фолији, сем трагова број 9810 који су изазвани
црном магнетом траком, а фиксирани су на транспарентној фолији
са белом подлогом. У колима су такође затечени следећи трагови.
Картица за мобилни телефон, без ознаке мреже са бројем
8938101961114002987 Ф пронађена је у касети између предњих
седишта. Седам пикаваца са филтерима жуте боје, четири «Вестлајт», два «Марлбора», један без ознаке затечени су у пиксли горе
наведене касете. Саобраћајна дозвола за наведено возило на име
Толић Бранислава и техничку књижицу који су затечени у
сунцобрану возача. Један пар рукавица црне боје, затечен у касети
задњих левих врата на рукавицама је етикета са натписом, на полици
изнад задње клупе возила затечен је један енигматски лист, мини
тест и један рачун, изузет услед изазивања трагова папиларних
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линија са плафона возила и око врата истог узето је 20 тестова на
присуство барутних честица. Унутрашњост возила, сви горе
наведени трагови се достављају ОКТ-у у погледу даље обраде.
Констатујем да смо овај извештај у потпуности прочитали, а
сада прелазимо на преглед и увид у фотодокументацију од стране 1
до стране 7.
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Фотографија број 1 изглед предње стране возила марке «БМВ»
регистарски број Београд 411-634, које је дана 26.03. 2003. КТ
прегледано испред ОУП-а Земун. Изглед задње стране наведеног
возила. Фотографија 3 изглед леве стране возила, фотографија 4
изглед десне стране возила, на страни 3 гледамо унутрашњост
возила фотографија 5 изглед предњег дела унутрашњости возила,
фотографија број 6 место затицања саобраћајне дозволе и техничке
књижице у возилу, изглед предњег седишта, фотографија број 7
изглед задњег дела унутрашњости возила и место затицања празне
флашице киселе воде, фотографија број 8 место затицања
чоколадице еуро-блок, страна 5 фотографија број 9 место затицања
једног пара рукавица, фотографија број 10 изглед пиксле и пикаваца
у њој, фотографија број 10 место затицања и изглед картице за
мобилни телефон, фотографија број 12 место затицања новина и
рачуна, страна 7 фотографија број 13 изглед пртљажника возила.
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Констатујем да смо извршили увид у фотодокументацију.
Приказивањем ове фотодокументације ми смо завршили са
извођењем предложених доказа увидом у фотодокументацију,
читање крим. техничког прегледа лица места у погледу возила које
је било предложено.
Да ли има неко нешто да примети у односу на овај изведени
доказ, а што није транскриптовано на записнику о главном претресу
од 09.11.2005. године, а који смо рекли да ћемо прикључити овом
транскрипту и записнику?
За реч се јавља опт. Звездан Јовановић. Изволите.
Опт.Звездан Јовановић: Председавајућа ја немам примедбу
на ова возила, искрено да вам кажем, то ме не интересује. У петак
сте приказивали оно што сте изводили оне доказе, па ме интересује
да и могу ту да дам примедбу, на онај...
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Председник већа: Можете.
Опт.Звездан Јовановић: Ради се о
даљиномеру што сте овде приказали, што је...

оном

ласерском

Председник већа: Који?
Опт.Звездан Јовановић: Ласерски даљиномер, реч даљина
ласерски. Пошто се ради о класичном фалсификату, ја бих заиста
замолио ово веће да се затражи да се провери ко је тај који је
фалсификовао то. Заиста мислим да ће вам помоћи да свима нама
помогне да видимо шта су то радили ти појединици из УБПОК-а и
из тужилаштва. Мислим да заиста такав један фалсификат показати
овде, апсолутно мислим да заслужује пажњу да се бар провери ко је
тај...
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Председник већа: Ваша примедба је да то није било...
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Опт.Звездан Јовановић: Уопште од мене није одузет никакав
ласерски даљиномер, а посебно није могло 23. пошто сам се 23. и 24.
налазио у ћелији. Једино ако су ми у ћелији нешто, а ја одговорно
тврдим да никада од мене ништа тако нешто није одузето.
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Председник већа: Добро.

Опт.Звездан Јовановић: Хвала.
Председник већа: Да ли има још неко нешто да каже, да стави
примедбу?
Констатујем да се нико више не јавља за реч да стави
примедбу.
Веће доноси:
РЕШЕЊЕ
Да се у допуну доказног поступка изврши увид у
фотодокументацију и извештај о прегледу лица места станова које су
користили припадници тзв. «Земунског клана», а који су докази
изведени на главном претресу од 10.11.2005. године.

6

И овај ћемо увид
приказивањем видео записа.

у

ову

документацију

извршити

Молим режију да нам пусти видео запис од 10.11.2005. године,
с тим што ће овај уводни део мало убрзати.
Ово прекините, убрзајте овај део. А, што сте нас вратили на
почетак када смо прочитали фотодокументацију, овај уговор за
Весну Сердаревић-Ристић, на претресу од 10.11.
Питам браниоце пошто су тада ставили предлоге да се ови
докази издвоје из списа, да ли ти предлози остају како су
транскриптовани тада, да ли при тим предлозима остајете, да то
констатујемо?
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Браниоци сагласно изјављују да остају при свим предлозима за
издвајање из списа извештаја о криминалистичко техничком
прегледу лица места одређених станова који су изведени на главном
претресу 10.11.2005. године и оних примедби које су имали на
приказану фотодокументацију и констатоване трагове.
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Уколико буду имали нових предлога и примедби изнеће их на
садашњем претресу.
Председник већа доноси:

РЕШЕЊЕ

Прекида се главни претрес ради одмора и одређује пауза у
трајању од 20 минута.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 14,20 ЧАСОВА
Молим режију да се на монитору председника већа успостави
слика.
Главни претрес настављамо даљим извођењем доказа,
читањем извештаја о крим. техничким прегледом станова и увидом у
фотодокументацију.
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Настављамо код извештаја о криминалистичко техничком
прегледу лица места стана у Милентија Поповића бр. 8, то је са
главног претреса од 10. новембра 2005. године.
Молим да наставимо са видео записом.
Констатујем да је главни претрес у паузи напустио адв.
Желимир Чабрило, а да је у заседању бранилац адв. Миодраг Рашић.
Ми смо «Бушнел» приказали још у петак. Према томе нема
разлога да га сада поново приказујемо.
У петак смо показали фотодокументацију за даљиномер марке
«Бушнел».
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За реч се јавио бранилац опт. Звездана Јовановића да стави
примедбу на тај изведени доказ. Изволите.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Што се тиче ове примедбе она
се састоји у следећем, управо смо сада малопре пре неких пар
минута и са овог видео снимка чули претходног председника већа
колегу Марка Кљајевића где каже мерач даљине марке «Бушнел» без
ознаке броја. Подсетићу ово веће да смо у петак 15.12. управо
погледали фотографију на којој пише да је одузето од Звездана
Јовановића, а онда смо чак и погледали са оним зумирањем сам
«Бушнел» на коме стоји «Бушнел 1000», има ознаку броја 022359.
Врло је проверљиво, дакле ово што говорим није апсолутно никаква
мој неки лични став, него то је нешто што је проверљиво. Дакле,
ради се о «Бушнелу 1000», 022359, то смо видели на фотографијама
у петак. Подсетићу веће, ја мислим да у списима постоји то је
потврда о одузетим предметима од Жељка Павловића припадника
Јединице за специјалне операције и шефу снајперског тима. Дакле,
апсолутно се не може радити да је овај мерач даљине марке
«Бушнел» одузет од Звездана Јовановића о чему је и Звездан
Јовановић данас пре него што смо кренули са извођењем ових
других доказа ставио примедбу. Дакле, само се о томе односи.
Управо на тој фотографији за коју се каже да је без ознаке броја
одузето од Звездана Јовановића управо стоји број и то 022359, а који
је потпуно идентичан са мерачем даљине «Бушнел» који је одузет од
Жељка Павловића. Ето толико. Значи да се овде ради о неким
стварима, да не употребим неке изразе.

8

Председник већа: С тим што ја, извињавам се, с тим што
задржавам право да проверим да ли има још можда нека
фотографија, па да се појављује са ознаком или без.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја сам у петак, без икакве са моје
стране, ја сам у петак 15.12. записао овде и то тачно «Бушнел 1000»
број 022359. Провером у документацији мојој је управо «Бушнел»
који је одузет од Жељка Павловића, а данас смо ево чули и овде сада
на овом видео запису где председник већа колега Марко Кљајевић
каже марке «Бушнел» без ознаке броја. Ту се нешто не уклапа да ли
од стране тужилаштва или је тужилаштву тако стављено, па је онда
тужилац не проверавајући то гурнуо у спис. Хвала.
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Председник већа: Значи то ћемо упоредити. Ја ћу то
задржати за себе да упоредимо доказ који је наведен под ранијим
бројем 88, где стоји она ознака марке «Бушнел» и овај са данашњег
главног претреса који је наведен под редним бројем 30, оног списка
изведених доказа. Фотодокументација за мерач даљине марке
«Бушнел», а без ознаке службеног броја од 23. априла 2003. године.
Само да видимо ово од 88, стоји исто фотодокументација МУП-а од
23. априла 2003. године са ознаком уређај за мерење даљине марке
«Бушнел». Тамо смо видели на претресу прошли пут да постоји
ознака броја.

O
K

Адв. Ненад Вукасовић: Да. Постоји ознака 1000 и број, ево
тачно сам записао то сам у петак записао 022359. А то је
идентично...
Председник већа: То ћемо оставити још за проверу.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду је. Моје је само у томе да о
томе...Хвала вам.
Председник већа: Наравно. Молим режију да наставимо.
Веће доноси
РЕШЕЊЕ
Да се сходно одлуци кривичног већа решењем Кв.П.бр.233/06
приступи извођењу доказа саслушања вештака из државног органа

9

МУП-а Републике Србије, а ради се о дактилоскопској
идентификацији трагова који су пронађени у становима и возилима.
Молим да се пусти видео запис и аудио запис са главног
претреса од 22. новембра 2005. године на коме је саслушан вештак
из државног органа МУП-а Србије Слободан Нешковић.
Констатује се да је прочитан исказ вештака из МУП-а Србије
Слободана Нешковића са главном претреса од 22. новембра 2005.
године.
Веће доноси
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РЕШЕЊЕ

01

Да се изврши читање извештаја о криминалистичко техничком
прегледу лица места стана у Београду, улица Краљице Катарине број
75 и да се изврши увид у фотодокументацију за овај стан и извештај
о криминалистичко техничком прегледу лица места стана у Новом
Београду, улица Милентија Поповића број 21 и да се изврши увид у
фотодокументацију.

O
K

То ћемо за данас да завршимо.
Молим вас режија да настави даље.
Молим режију да прекине за данас емитовање овог видео
записа.
Позивам заменика Специјалног тужиоца с обзиром на изнете
предлоге за издвајање из списа да ли ви имате нешто ново да додате,
да се изјасните у погледу ових њихових предлога за издвајање ових
доказа из списа или у потпуности прихватате оно што је рекао
тадашњи заменик? Само реците да или не?
Заменик Специјалног тужиоца: Да.
Председник већа: Присутни заменик Специјалног тужиоца
изјављује да прихвата изјашњење тадашњег заменика Специјалног
тужиоца који је био на претресу.

10

Са овим смо исцрпили данашњи дневни ред за наставак
главног претреса.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Главни претрес се прекида.
Наставак главног претреса је:
25. децембра 2006. године у 9,30 часова,
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26. децембра 2006. године у 9,30 часова и
евентуално 27. децембра 2006. године у 9,30 часова.

01

Наставићемо са читањем исказа сведока вештака из
овлашћених органа МУП-а Републике Србије у погледу
дактилоскопске идентификације.

O
K

Добићете транскрипте у међувремену и ја не бих имала више
ништа да вам кажем.
Записничар

Председник већа-судија

