К.П.бр. 5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 16. ЈУНА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на наставак главног
претреса дана 16. јуна 2004. године са почетком у 10,08 часова пред
већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка
бр. 29, судница бр. 1, у кривичном предмету са службеном ознаком бр.
К.П.бр. 5/03 окривљеног Милорада Улемека и других, због кривичног
дела удруживање ради непријатељске делатности из чл. 136 ОКЗ,
кривичног дела убиства представника највиших државних органа из чл.
122 ОКЗ и др, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном
јавном тужилаштву у Београду Ктс. бр. 2/03 од 21. августа 2003. године
пред већем у саставу судије – чланови већа Ната Месаровић и Милимир
Лукић, судија Марко Кљајевић председник већа, са записничарем
Љиљаном Атлагић, приступили заменици Специјалног тужиоца Милан
Радовановић и Небојша Мараш, пуномоћници породице оштећеног
председника Владе Републике др Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић
и Срђа Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе
Републике Србије др Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адв. Радивоје
Пауновић, пуномоћник оштећеног Милана Веруловић адв. Божо
Прелевић, окр. Милорад Улемек са браниоцима адв. Момчилом
Булатовићем, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем,
окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем,
браниоци окр. Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира
Милисављевића адв. Слободан Миливојевић, а констатује се да није
приступио адв. Драгољуб Ђорђевић и његов заменик адв. Александар
Поповић, а уредно су позвани, 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
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дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр. Милана Јуришића зв.
«Јуре» адв. Драган Крстићевић, окр. Душан Крсмановић са браниоцем
адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша Пејаковић са браниоцима адв.
Гораном Петронијевићем и Крстом Боботом, окр. Бранислав Безаревић
са браниоцем адв. Жељком Грбовићем, окр. Жељко Тојага са браниоцем
адв. Зораном Николићем.
Председник већа: Нека приступе у судницу позвани сведоци ако
су дошли, Горан Нешковић, Синиша Глишић, Горан Илић и Драгољуб
Мићићеловић.
Председник већа: Констатује се да је приступио сведок Горан
Илић. Отпушта се сведок Горан Илић, биће позван накнадно писменим
путем. Можете сада напустити судницу.
Председник већа: Констатује се да нису приступили сведоци
Синиша Глишић , позив је уредно примио, сведоци Горан Нешковић и
Драгољуб Мићићеловић, позиве су уредно примили а уредно су
оправдали изостанак са данашњег главног претреса на тај начин што је
сведок Горан Нешковић обавештен од стране стручног сарадника
председника већа да не долази из Зајечара из разлога што ће се данас
наставити са процесном радњом саслушања првоокривљеног Милорада
Улемека и Драгољуб Мићићеловић за кога је супруга доставила отпусну
листу са епикризом KБЦ Звездара као оправдање изостанка са данашњег
главног претреса због болести.
Суд доноси :

РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Главни претрес је јаван.
Председник већа: За реч се јавља адвокат Момчило Булатовић,
бранилац првоокривљеног Милорада Улемека. Изволите.
Адв. Момчило Булатовић: Уважени председниче већа ја морам
као један од бранилаца првоокривљеног Милорада Улемека да се јавим
да бих Вам скренуо пажњу на једну ствар која је приметна ових дана.
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Морам да се позовем на чл. 298 Законика о кривичном поступку, мада
сам свестан да тај члан регулише неке Ваше ингеренције које се тичу
одржавања реда у судници и заштите чувања угледа странака у судници.
Након предаје господина Улемека кроз медије је кренула и наставила се
једна оркестрирана кампања против њега где се све оно што је он
изјавио и рекао пре овог појављивања овде, када се изјашњавао о
оптужници, почео да добије једну другу конотацију где су се појавили
разноразни самозвани експерти, стручњаци, правници и већ не знам ко
из које сфере тих људи, који вероватно из само себи знаних разлога, из
жеље да заштите себе од нечега или да врате неки дуг некоме, упорно
покушавају на све начине да дезавуишу и дискредитују оно што
окривљени Улемек говори пред судом, да њега униште и представе
потпуно другачије од онога какав он јесте. Ја сам свестан тога да одлуку,
и верујем дубоко у то да ће одлуку о кривици господина Улемека донети
ово судско веће и да ово што се дешава задњих пар дана, неће имати
утицаја, ја верујем да Ви немате времена да се бавите тиме и да слушате
мишљење разноразних експерата који се појављују нарочито у неким
електронским медијима. Јуче, односно синоћ, на телевизији «Студија Б»
су били гости двојица људи, анонимуси бар за право, који су већ
оценили одбрану господина Улемека као неубедљиву, нелогичну, лажну
и тако то. Наставили су и нападе на браниоце, на одређене браниоце у
овом предмету, ја нећу помињати ко су. Затим се то пренело преко «БК»
телевизије где су поново експерти такозвани, прозвани од стране
водитеља «експерти» наставили да је коментаришу да одбрана
господина Улемека неубедљива, да он није пружио никакве доказе за
своју одбрану, да то апсолутно нема никакве везе са тим, да је то
смишљено да је то исконструисано, ето тако Боже све је завршено и шта
он ту сада замајава нас. Судија, ја сам највећи пријатељ истине, а нама је
циљ, бар тако се ми као браниоци понашамо од првог дана да се истина
утврди, пуна истина, каква год она била и да је највећи пријатељ истине
време, а највећи непријатељ те истине су предрасуде које су неки људи
формирали и које формирају на бази ових, оваквих изјава и мишљења
самозваних експерата. Колико смо били у праву што смо затражили да
се одложи почетак саслушања оптуженог Улемека првог дана да се не би
његова изјава користила у предизборној кампањи показују управо ова
два примера, има их још, али ова два су баш упечатљива, јер су гости
тих емисија, ти самозвани стручњаци и експерти кроз те емисије
коментаришући оно што је рекао господин Улемек, малтене позвали
грађане Србије да не верују тим лажима јер је то оркестрирано из једног
центра политичког па треба гласати са неког другог. Значи, то се
користи у овој предходној кампањи. Судија, невоља је што човек
несвесно прима као истину оно у шта не жели да поверује. Ту се јављају
и злуради, цинични коментари који се преносе из ове суднице након
завршеног претреса, где се и од учесника у овом поступку, ја намерно
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нећу помињати који, већ коментарише да то све што говори Улемек је
бесмислено. Значи, неко хоће, жели да пресуди пре суда. То је све
оркестрирано из једног центра, зашто, како , можете закључити. Ја Вас
молим судија да предуземете неке мере, иако сам светан, поново Вам
кажем, да сте Ви апсолутно ту лимитирани да имате било какве утицаје
на медијима, али бар да упозорите једном речју да се оно што се говори
овде у судници не буде предмет оцена на један такав начин, да се
формира једно јавно мњење и да се недозвољавају такви цинични
злуради коментари. Судија, циник је човек који зна цену свега, а
вредност ничега. Таквих ми имамо колико хоћете, који знају апсолутно
све и знају колико шта кошта, колико шта, али вредност тога што кажу
апсолутно не знају. Ја сам свестан и тога да медији морају да
извештавају и буду у функцији истине. Значи, апсолутно ништа немам
против тога да се истинито извештава са овог претреса и да се говори
заиста истина, оно што се дешава, али сам апсолутно против тога, и зато
Вас поново молим и апелујем на Вас да учините неки напор који заиста,
кажем поново, не знам по који пут, свестан тога да су Ваше могућности
заштите личности, угледа, јер каже закон да је суд дужан да свој углед,
углед странака и других учесника поступка заштити увреде, претње и
сваког другог напада. Ови напади су стравични. Судија доћи ћемо у
ситуацију да апсолутно не знамо како ћемо моћи да се бранимо и на
суду од овакве оптужнице и како ћемо моћи да се бранимо у медијима.
Сви они које је господин Улемек прозвао овде, уместо да буду предмет
да изјава господина Улемека буде предмет оцене већа и провера
тачности његове одбране овде пред већем, већ се ти прозвани јављају
преко истих тих медија са коментарима, са таквим вулгарностима да
апсолутно нешто што не заслужује пажњу. Ја Вас судија молим поново и
апелујем да нас заштитите и господина Улемека и остале окривљене,
присутне браниоце и да заштитите на крају суд како бисмо могли заиста
у једном законито вођеном поступку да саслушамо оптуженог Улемека,
изведемо све потребне доказе, а одлуку о томе донесете Ви као суд, а не
неки, поново кажем, експерти који тако обмањују будалаштинама,
лажима и осталим стварима. Они већ знају и метеоролошке извештаје,
већ имају авионске карте, они већ имају записнике о уништавању дроге,
они већ имају снимке са уништавања дроге и тако те ствари. Значи,
понављам, неко суди пре суда и ја Вас молим да то не дозволите. Хвала.
Председник већа: Ево Ви сте изнели један Ваш став везан за
разна мишљења у медијима. Ми као суд, судско веће немамо заиста
никакве ингеренције у односу на било који медиј. Код над постоји
слобода информисања, јавног обавештавања према Закону о јавном
информисању тако да суд уопште не сме да се упушта у ту врсту
полемика. Оно што ја као председник већа могу пре него што наставимо
са саслушањем првоокривљеног Милорада Улемека да учиним, то је
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само да цитирам Закон, а то је према Закону о изменама и допунама
Законика о кривичном поступку који је објављен у Службеном гласнику
РС бр. 58 од 28. маја 2004. године у члану 1. изричито се наводи и
измењен је чл. 3 Законика о кривичном поступку који каже: «Свако ће се
сматрати невиним док се његова кривица не утврди правноснажном
одлуком надлежног суда». И ради јавности морам да кажем да никакав
утицај на суд не може нико остварити док смо ми овде.

Веће доноси:
РЕШЕЊЕ
Да се настави са процесном радњом саслушања првоокривљеног
Милорада Улемека.
Председник већа: Наставићемо са мојим питањима, као
председника већа. Поставио сам јуче питање, нисте завршили са
одговором, «Да ли сте Ви имали сазнања, да ли је неко из Министарства
унутрашњих послова Републике Србије на било који начин спречавао
извршење решења истражног судије Вишег суда у Подгорици о
одређивању притвора против покојног Душана Спасојевића, а везано за
убиство у покушају Вука Драшковића у Будви јуна месеца 2000.
године».
Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући ја бих Вас
замолио ако могу да добијем један дан паузе, јер заиста се не осећам
добро. Дошао сам овде под температуром, боли ме глава и боли ме грло.
Ако је то икако могуће ја бих Вам био захвалан да бар данас добијем
један дан за опоравак. Заиста немам никакве намере да опструирам овај
процес , нити бих желео да ико помисли да је ово нека калкулација или
нешто у том правцу. Заиста се данас не осећам добро, а стварно имам
сву вољу и жељу да и сарађујем овде, значи да најотвореније и
најискреније одговарам на Ваша питања.
Председник већа: Добро. О предлогу првоокривљеног Милорада
Улемека да се одложи за сутра његово саслушање има право да се
изјасни заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић. Изволите.
Тужилац Милан Радовановић: Ја се оваквом предлогу, поред
чињенице да је ово трећи дан испитивања окривљенога је евидентно да
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је он на неки начин болестан и заиста се не бих могао противити. Према
томе ја тај предлог, односно томе предлогу оптуженог се не противим.
Председник већа: Председник већа доноси:

РЕШЕЊЕ
ПРЕКИДА СЕ главни претрес. Наставак ће бити сутра, 17. јуна
2004. године са почетком у 10 часова, из разлога које је навео
првоокривљени Милорад Улемек да због лошег здравственог стања није
у могућности да настави са одговарањем на питања председника већа, а
има жељу да одговара на питања.
Председник већа: Изволите, има право на реч адв. Слободан
Миливојевић. Изволите.
Адв. Слободан Миливојевић: Ја се извињавам председниче. Ја
сам хтео да дам једну сугестију, мислим да је из економичних разлога,
бојим се да неће бити довољан један дан, имајући у виду његово
здравствено стање, бојим се да неће бити довољан један дан за опоравак,
а да не би дошли у ситуацију да сутра поново изазивамо трошкове
одлагања овог поступка, мислим да му неће бити довољан један дан и
због тога бих више сугерисао да ви у консултацији са лекарима утврдите
када би то било време, јер видим по његовом здравственом стању да то
није тако, он то минимизира све. Са тих разлога ја дајем сугестију.
Председник већа: Колега нећемо прихватити ту сугестију, већ
сам донео одлуку, јер је управо тако тражио Милорад Улемек за један
дан да се одложи главни претрес, а он је и онако унапред већ заказан,
тако да ако буде проблема са здрављем и сутрадан одлучићемо тада.
Дакле, наставићемо сутрадан 17. јуна 2004. године са почетком у 10
часова у истој судници, процесном радњом саслушања првоокривљеног
Милорада Улемека. Можете се вратити на оптуженичку клупу.
Довршено
Записничар,

Председник већа-судија

