K.П.5/03
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 9.03.2004. ГОДИНЕ

Дана 9. марта 2004. године са почетком у 10,40 часова
отварам заседање кривичног већа Окружног суда у Београду, Посебног
одељења у Београду, Устаничка бр.29, судница бр.1, и објављујем
предмет главног претреса под службеним бројем К.П.бр.5/03
у
кривичној ствари против окр. Милорада Улемек Луковића и др., због
кривичног дела удруживање ради непријатељске делатности из члана
136 ОКЗ, кривично дело убиства представника највиших државних
органа из чл.122 ОКЗС и др., по оптужници Специјалног тужиоца при
Окружном јавном
тужилаштву у Београду КТС.бр.2/03 од
21.августа.2003. године.
Веће у саставу судија Ната Месаровић, и Милимир Лукић,
чланови већа, и судија Марко Кљајевић, председник већа, са
записничарем Јасном Билић.
Констатујем да су на наставак главног претреса приступили
заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
пуномоћник породице оштећеног Председника Владе Републике Србије
др. Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић, браниоци окр. Милорада
Улемек Луковића адвокат Момчило Булатовић и адв.Марко
Миливојевић, окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом
Вукасовићем, браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића адвокати Драгољуб Ђорђевић и
адв. Мандић Милан по заменичком пуномоћју које је приложио,
бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Дејан Лазаревић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.
Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адв. Владана Вукчевића, браниоци
окр. Милана Јуришића званог ''Јуре'' адв. Драган Крстићевић и адв.
Александар Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцима адвокатима
Мирком Трипковићем и адв. Мирославом Тодоровићем, окр. Саша
Пејаковић са браниоцем адв. Гораном Петронијевићем, окр. Бранислав
Безаревић са браниоцима адв. Драгишом Поповићем и адв. Жељком
Грбовићем и окр. Жељко Тојага са браниоцем адв. Зораном Николићем.

Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Претрес је јаван.
Председник већа: Има
Крсмановића адв.МиркоТрипковић.

реч

бранилац

окр.

Душана

Адв. Мирко Трипковић: Желим да ставим један процесни
предлог у вези са читањем записника који је веће јуче започело. Овај
записник из претходног поступка је...
Председник већа: Колега, само ради времена.
Адв. МиркоТрипковић: Да, да само један минут ја тражим.
Председник већа: Не, мислио сам с обзиром на процедуру
законску, значи да прочитам, а након тога би имали право приговора.
Предлог у вези читања.
Адв. Мирко Трипковић: Процесни предлог у вези читања.
Председник већа: У вези читања. У реду. Изволите.
Адв. Мирко Трипковић: Овај записник је у претходној
фази био проглашен за службену тајну и као такав је репродукован у
средствима јавног информисања данима. Сада ово веће тај записник
чита противно постојећем Законику о кривичном поступку. Одбрана не
може да прави компромис са својом савешћу, нити може да прихвати
своје учешће у овој фази поступка. Па зато предлажем да суд за ову фазу
поступка, када чита тај записник, обзебеди процесне услове јер
ангажована одбрана не може да присуствује. Поред тога желим да Вас
информишем да због овог питања........
Председник већа: Не морате ми је предавати колега. Не, не
треба нам. Јер ми не поступамо као Државни тужилац. Идите за
говорницу. Не чујемо Вас.
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Адв. Мирко Трипковић: Ова кривична пријава је такође
додатни разлог да се одбрана овако постави, па зато молим да се читање
записника не настави док се не обезбеде процесни услови. Јер
ангажована одбрана у овој фази поступка не може присуствовати. Хвала.
Председник већа: Да ли Ви хоћете да присуствујете
главном претресу или хоћете да се удаљите из суднице?
Адв. МиркоТрипкивћ: Одбрана не отказује пуномоћје,
одбрана ће присуствовати претресу, али овој фази поступка, када се чита
исказ нашег брањеника из претходног поступка не може присуствовати,
из разлога професионалне савести.
Председник већа: Ви присуствујете у судници. То је
чињеница коју сам констатовао, а Ваше мишљење сте већ јуче изразили
у смислу да сте физички присутни. Ја сматрам да постоји јединство
личности како материјално у физичком смислу, тако и духовно. Е сад,
ако Ви то раздвајате то је Ваша лична ствар и Ваше мишљење. Изволите,
има реч адв. Мирослав Тодоровић.
Адв. Мирослав Тодоровић: Ја сам бранилац Душана
Крсмановића. Придружујем се речима мога колеге господина
Трипковића. Са своје стране додајем следеће чињенице. Ви нисте
одлучили о нашем предлогу да се овај записник из истраге издвоји. Тај
предлог је умесно постављен, и формално постављен, онако како то
треба по одредбама ЗКП. Ми смо, чини ми се, успели да докажемо да је
исказ окр. Душана Крсмановића у претходном поступку, исказ полиције
и исказ поступајућег државног Специјалног тужиоца, не говоримо о
господину Милану Радовановићу, него говоримо о његовом газди
господину Пријићу. Доказали смо исто тако да су вештачења која су
обављена одмах после истраге да Душан Крсмановић није био способан
да се брани. Пише у записнику, пише у налазу господина др. Мандића,
да је он био у тешком депресивном стању и да практично није био
способан да даје било какве изјаве. Ја ћу Вас само подсетити да је он пет
месеци био у тоталној изолацији, и да је пет месеци био само са
тужиоцем, само са полицијом, и са државним органима без могућности
да контактира било са ким, без хране, без воде, без лекова и без свега
тога. Ви сте видели јуче његово стање какво је. Нисте имали право да
цените, Ви нисте лекар, као што није ни један од нас овде. Нисте ни
могли да оцените његову способност да се брани зато што од задњег
прегледа до јучерашњег дана прошло је 30 дана. Он је могао у
међувремену да се разболи, и у току ноћи да дође у стање немогућности
да износи своју одбрану. Ја заиста мислим да сте јуче прекршили не
само закон на штету окривљеног, већ да сте прекршили и све људске
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норме понашања према једном људском бићу које се зове Душан
Крсмановић. А да ли је он крив или није, то ће овај поступак показати.
Ја исто тако не могу да дозволим себи без обзира на санкције које ће
бити. Ја очекујем да ћете ме можда и лишите слободе, да ће те можда да
ме и притворите. Ко зна шта се самном може догодити. Јуче сам имао
неке разговоре полицијске мало непријатне, ја и то хоћу да издржим,
све ћу издржати, али ћу учинити све што могу као човек, пре свега као
човек да се овај поступак води у границама људске норме, у границама
општег морала, у границама признавања да постоји људско биће које се
зове Душан Крсмановић. Ви му то не признајете. Ја, молим Вас, зато не
могу себи да дозволим, пристајем да ме казните, нећу се жалити као што
се ни прошли пут нисам жалио. Ја се нећу жалити. Можете да ме
искључите, да ми одузмете бранилачку улогу, али ја нећу пристати да
будем учесник овог догађаја, овог суђења које није суђење. Такође,
пошто ћете вероватно да ми одузмете бранилачко право хоћу вам рећи
да не могу као човек, исто тако да будем учесник поступка у коме ће
људи који су осумњичени и оптужени за врло тешка кривична дела,
организатори криминалних група, да сутра овде дефилују као сведоци.
Мислим на господина Буху, мислим на господина Сувајџића. Ја то
заиста као човек не могу да дозволим, и нећу због историје, због мог
живота, због људи који ме познају, који ме цене, због моје деце. Нећу
дозволити да будем учесник једног таквог поступка у коме ће
дефиловати два човека који су организатори криминала, тако бар пише у
оптужници, и који су оптужени за најтежа кривична дела. Да ја будем
учесник у овом поступку заиста не пристаје. Ја још један пут скрећем
пажњу господи тужиоцима да размисле, да се не стиде сутрадан пред
својом децом. Историја ће рећи. Историја је најбољи судија, а историја
је време које иде за нама. Она већ тече. Посебно да се обратим
господину Марашу, опростиће му народ што је учесник у поступку
против лидера НАТО пакта. Што је заступао ту оптужницу. Јер штитећи
режим господина Милошевића, то ће му народ опростити, али му неће
опростити овај други део ово што сада ради. Част се раздваја од
функције. Ја се, молим Вас, не слажем, ја као млађег колегу посебно
господина Радовановића, кога ценим, и као човека и као стручњака,
опомињем има децу, да води рачуна шта ради због своје будућности,
због свог угледа. Морамо да спашавамо част правосуђа, да не
дозволимо да се догађа ово што се сада догађа. Да не дозволимо да људи
оптужени, буду државни сведоци у најтежем и најзначајнијем тренутку
српскога правосуђа. Да буду државни сведоци они који треба да
одговарају за два најтежа кривична дела, за дрогу, убиства и за све
остало. Ја од овог тренутка заиста нисам бранилац. Не отказујем
пуномоћје, нисам бранилац само за ову фазу поступка, само за читање
записника, а остајем, у публици ћу бити док се записник не прочита. И
зато молим Вас, можете ме казнити, ја пристајем на казну. Унапред
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кажем да се нећу жалити. Јуче је направљено исто кривично дело, по
мени очигледно. Ви сте унели у записник Ваше речи да је господин
Душан Крсмановић рекао да не жели да изнесе одбрану, а он је био врло
јасан и рекао је ''ја желим, а не могу''. Ви сте створили процесни услов да
он се јуче брани ћутањем, а он се није бранио ћутањем, него заиста,
заиста то је прекршај. То има сва обележја кривичног дела из чл.248 ст.1
КЗ РС. Према томе молим Вас, ја нисам бранилац за ову фазу поступка,
само док се чита његов записник, а након тога ћу се вратити.
Председник већа: Има реч адв. Момчило Булатовић. Изволите.
Адв.Момчило Булатовић: Судија, ја само да разјасним неку
ствар од јуче пошто је било неких недоумица, око оног списка
службених одбрана, и око свега тога. Одбрана је прибавила списак
бранилаца који се налазе на том списку адвоката који могу у складу са
чл.229 да поступају у поступцима где се именују као браниоци по
службеној дужности. Према томе не ради се ни о каквом фантомском
списку, ни о каквом списку подобних, него се ради о списку који је
Комора, Адвокатска комора Београда направила у складу са законом.
Прво је донет Закон, а у складу са тим Законом Комора је направила
списак адвоката који су се пријавили. То је списак од четиристо и нешто
адвоката. На том списку има адвоката који се, што је јако интересантнов
у том списку достављен СУП-у и који је СУП направио у садејству са
Комором, стоји име и презиме адвоката, бројеви, телефона, датум уписа
у Адвокатску комору, године стажа и претходно занимање. Тако да има
бивши адокатски приправници, привреда, пензионери и тако то.
Министарство унутрашњих послова, и све то. На том списку адвоката
Весне Радомировић нема, што сведочи и она потврда. Према томе оно
што је питање бранилаца које смо поставили јуче, које је постављено и
данас, ко је правио селекцију подобних адвоката како рече заменик
Специјалног тужиоца. Значи Комора није, правио је МУП с ким, како и
зашто то је то. Ја ћу Вам доставити овај списак. Данас смо га добили,
ископираћу, чисто као потврда оних наших навода. Хвала.
Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч. Адв. Горан
Петронијевић.
Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија, врло кратко.
Поводом овога што је колега Булатовић рекао, колега Копривица који је
уместо мене позван и ако је Пејаковић у Одељењу за борбу против
организованог криминала тражио мене, као браниоца, позван је адв.
Копривица, не могу сада имена да се сетим, пише на овоме Драгољуб
Копривица, он такође судија није на овоме списку. Хвала Вам.
5

Председник већа: Има реч адв. Биљана Кајганић. Изволите.
Адв. Биљана Кајганић: Ја бих само да констатујете да ли у
публици седи Александар Цвејић, радник УНХЦР-а који је у затвору
обилазио за време акције ''Сабље'' затворене, јер бих имала потребу да
га предложим за сведока. Па сам хтела да проверите то да видим да ли је
присутан. Да га искључимо из публике.
Председник већа: Колегинице суђење је јавно. А кога ћете
предложити за сведока то је Ваше питање. Не пада ми на памет сад да
проверавам ко се налази у публици. Знате и сами да је суђење јавно,
општа јавност је заступљена, према томе немамо услове да ми то
проверавамо.
Адв. Биљана Кајганић: Дужни сте по закону да проверите да
не би, јер после постоје процесне немогућности да човек ако седи и
слуша претрес да касније буде сведок. Због тога предлажем...
Председник већа: Предложите па ћемо одлучити о томе.
Адв. Биљана Кајганић: Иначе ја видим да није тамо где седи,
али тражим да се то констатује.
Председник већа: У реду, вероваћемо Вама.
Адв. Биљана Кајганић: Не треба да ми верујете.
Председник већа: Немам могућности да проверавам.
Адв. Биљана Кајганић: Само треба да питате и да тражите да
се искључи уколико је тамо према списку. Јер смо прошли пут на томе
инсистирали, ко долази да знамо ко је у публици. Вероватно имате тај
списак. Значи да се провери да ли је сада у судници или не.
Председник већа: Ми имамо тај списак, али након предлагања
у доказном поступку проверићемо да ли је присуствовао овом суђењу
јер се евидентирају сва лица која улазе. Хоћете ли ми допустити да ја
говорим.
Адв. Биљана Кајганић: Извините. Постоје два суђења. Знате.
Председник већа: Постоје три суђења данас.
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Адв. Биљана Кајганић: Или три. Може да буде на другом, па
онда да, молим Вас.
Председник већа: У реду, кажем Вам. Одлучићемо о томе у
доказном поступку. А он је чуо. Је ли правник? Чуо је значи довољно је
да сте Ви рекли па нека човек изађе ако је ту.
Адв. Мирослав Тодоровић: Имам једно питање молим Вас.
реч.

Председник већа: Изволите. Адв. Мирослав Тодоровић има

Адв. Мирослав Тодоровић: Сазнао сам пре краћег времена да
је ишао у посету мом брањенику адв. Сава Недић. Бранилац Сувајџића.
Ја Вам постављам питање, а молим Вас за одговор да ли он има
пуномоћје у списима и ко му је омогућио да контактира са мојим
брањеником. Јер ради се о човеку који је бранио окр. Сувајџића, сада
сведок сарадник и за мене је то врло важна чињеница јер онда имам
право да сумњам да се догађају недозвољене ствари у вези са мојим
брањеником. Да ли молим Вас има пуномоћје, ако нема пуномоћје ја ћу
даље тражити на који начин је тај човек могао да дође код мог
брањеника и да са њим обавља разговор. Јер то је неспојиво са улогом
коју је имао до сада. Он може да буде бранилац. Има право мој
брањеник да мени откаже пуномоћје, да ангажује господина Саву
Недића. Али ја постављам питање како је дошао и да ли има пуномоћје и
ко га је послао? Нарочито и у ствари искључиво због тога што је
бранилац сведока сарадника, односно заштићеног сведока Сувајџића,
који ће сутра доћи овде да буде саслушан као сведок.
Председник већа: О томе можете да се информишете увидом у
спис и писмо које смо упутили Адвокатској комори Београда.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави читање ранијег исказа окривљеног Душана
Крсмановића дат истражном судији.
Адв. Мирослав Тодоровић: Молим Вас да констатујете да
нисмо присутни у сали, и да излазимо из сале да излазимо из суднице.
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Да нисмо само за ову процесну радњу. Само за читање записника.
Ништа друго. После тога.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Опомиње се бранилац окр. Душана Крсмановића
адв.
Мирослав Тодоровић да не прекида председника већа док води главни
претрес.
Адв. Мирослав Тодоровић: Ја не прекидам. Само молим да
констатујете да нисам присутан у сали, у судници да нисам присутан.
Молим Вас то пре процесне радње, а не отказујем пуномоћје своме
брањенику. Према томе ја сам и даље његов бранилац, а нисам присутан
само у овом делу. У овој процесној радњи читања његовог записника из
претходног поступка из већ речених разлога, што нисте одлучили о томе
да се тај записник издвоји, и зато што смо поднели кривичну пријаву, за
кривично дело које је управо везано за читање записника. Ја молим само
да констатујете то и ништа више.
Председник већа: Констатује се да браниоци окривљеног
Душана Крсмановића
адв. Мирослав Тодоровић и адв. Мирко
Трипковић напуштају судницу без дозволе председника већа.

Веће доноси

РЕШЕЊЕ
Ускраћује се право на одбрану изабраним браниоцима
окривљеног Душана Крсмановића адвокатима Мирославу Тодоровићу и
Мирку Трипковићу.
Против овог решења није дозвољена жалба.
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Образложење: Браниоци окривљеног Душана Крсмановића
адвокати Мирослав Тодоровић и Мирко Трипковић су опомињани током
главног претреса, затим су новчано кажњени одлуком већа. Решење о
новчаном кажњавању је правноснажно. Према томе, с обзиром да
ремете ток главног претрса злоупотребом својих процесних овлашћења
једина одлука суда која је могла да буде донета сада, с обзиром да је
испоштован у потпуности закон, што се тиче мера процесне дисциплине
учесника у кривином поступку, јер је поступно примењена мера за
мером. Примењена је прво мера опомене, затим је изречена
правноснажним решењем новчана казна према браниоцима, јер су
такође напустили главни претрес без дозволе председника већа, и на
крају с обзиром на ово поступање, непоштовање суда и злоупотребу
процесних овлашћења донета је и ова одлука да им се ускрати право на
одбрану.
говорницу.

Позивам окривљеног Душана Крсмановића да

приђе за

С обзиром да је у овом предмету обавезна одбрана, Душане
Крсмановићу, ја Вас позивам да Ви ангажујете другог браниоца, кога
сами изаберете са списка адвоката. Суд ће вам то омогућити јер ће
председник већа написати посебну наредбу, да по Закону се каже у року
од одмах, међутим, с обзиром на ову процесну ситуацију, немогуће је да
се упозна бранилац са списом предмета, да би могао на ваљан начин да
Вас брани. Остављам Вам рок од три дана, уз могућност од стране
Управе Окружног затвора у Београду да Вам омогући сва техничка
средства, телефон, телефакс и компјутер како би могли да ступите у
контакт како са породицом, тако и са браниоцем кога Ви изаберете и
добићете списак свих адвоката на територији Државне заједнице Србија
и Црна Гора. Да ли сте разумели ово што сам Вам рекао?
Опт. Душан Крсмановић: Разумео сам.
Председник већа: С обзиром да немамо процесну
претпоставку, присутво бранилаца окривљеног Душана Крсмановића, за
наставак главног претреса јер је присуство бранилаца обавезно, јер је
обавезна одбрана у овом кривичном предмету, суд доноси
РЕШЕЊЕ
Главни претрес се одлаже.
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Можете се вратити на оптуженичку клупу. С тим што још једна
напомена за окривљеног Душана Крсмановића, ако не изабере браниоца
у овом року биће постављен бранилац по службеној дужности. То се
подразумева по закону.
Сад ћемо да видимо само техничку ствар везану за одлагање.
Можете сачекати 5 минута да видимо простор, распоред судница, да
узмем ја роковник јер ипак је ово неко изненађење па за 5 минута ако
можете да сачекате, па ћемо одредити дан и час наставка главног
претреса.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Претрес се одлаже за
13., 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22. и 23. април 2004. године са
почетком у 10 часова у судници бр.1
Што је присутнима саопштено уместо позива.
Председник већа ће посебном наредбом позвати оштећене и
сведоке за поједине дане, с обзиром на план рада, па ћете бити
обавештени писменим путем. Од 13.-ог, дакле, наставићемо претрес
читањем, а након тога сведоци сарадници као што је већ било заказано и
како су позвани, а касније друге дане зависно од плана. Ја ћу вам
доставити писмени план рада које сведоке ког дана ћемо саслушавати,
да би могли и Ви да се припремите као одбрана, и окривљени.
Записничар

Председник већа-судија
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