К.П.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 14. ФЕБРУАРА 2005. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 14.
фебруара 2005. године са почетком у 10,14 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду, Устаничка бр.29, судница бр.1, у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03, окривљеног
Милорада Улемека и других окривљених, због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и друга
кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном
јавном тужилаштву у Београду Кт.С.бр.2/03 од 21. августа 2003. године,
пред већем у саставу: судија Марко Кљајевић, председник већа, судије –
чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић, са записничарем
Љиљаном Атлагић, приступили:
заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша
Мараш, пуномоћници породице оштећеног председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића, адвокати Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцима адвокатима Слободаном
Миливојевићем и Марком Миливојевићем, окривљени Звездан
Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, браниоци
окривљених Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира
Милисављевића адвокати Милан Мандић и Слободан Миливојевић,
бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адвокат Дејан
Лазаревић, окривљени Дејан Миленковић са браниоцем адв. Николом
Гавриловићем, бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат
Александар Ђорђевић, по заменичком пуномоћју браниоца по службеној
дужности адвоката Владана Вукчевића, браниоци окривљеног Милана
Јуришића званог «Јуре» адвокати Драган Крстићевић и Александар
Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом
Милованом Комненићем, окривљени Саша Пејаковић са браниоцем
адвокатом Крстом Боботом, окривљени Бранислав Безаревић са
браниоцем по службеној дужности адвокатом Жељком Грбовићем,
окривљени Жељко Тојага са браниоцем адвокатом Крстом Боботом.

2

Констатујем да је Министарство унутрашњих послова Републике
Србије, Управа криминалистичке полиције, Одељење за међународну
полицијску сарадњу, Национални централни биро Интерпола Београд,
дописом број 02/8-4 број 2364-69966 од 2. фебруара 2005. године,
обавестило овај суд, Окружни суд у Београду, Посебно одељење, да је
окривљени Дејан Миленковић екстрадиран дана 2. фебруара 2005.
године из Републике Грчке и да се од тог дана налази у Окружном
затвору у Београду, улица Бачванска број 14, чиме је завршен поступак
екстрадиције. Током екстрадиције наредба председника већа је
испоштована у целости.
Веће доноси
РЕШЕЊЕ
Делимично се ставља ван правне снаге решење кривичног већа
Посебног одељења Окружног суда у Београду Кв.П.бр.32/03 од 22.
августа 2003. године, у односу на седмоокривљеног Дејана
Миленковића, којим је одлучено да му се суди у одсуству у овој
кривичној ствари са службеном ознаком К.П.бр.5/03.
Разлог за одлуку суда: Окривљени Дејан Миленковић је
екстрадиран из Републике Грчке у Државну заједницу Србија и Црна
Гора, ради суђења у овој кривичној ствари 2. фебруара 2005. године.
Пошто је окривљени Дејан Миленковић присутан на главном претресу,
престао је законски разлог из члана 304 став 2 Законика о кривичном
поступку за суђење у његовом одсуству у овој кривичној ствари. Због
тога је веће донело овакву одлуку.
Против овог решења није дозвољена жалба.
Председник већа: Да ли се за реч јавља бранилац окривљеног
Дејана Миленковића адв. Никола Гавриловић? Изволите.
Адв. Никола Гавриловић: Господине председниче, обзиром да је
Миленковић Дејан доступан, да је овде данас на главном претресу, мој
предлог, као браниоца ће бити, Ви ћете узети податке, генералије,
обзиром да у оптужници то није, али имајући у виду да му је оптужница
уручена 3. фебруара ове године, имајући у виду тежину кривичних дела
која су оптуженом Миленковићу стављена на терет, количину
материјала која иде уз ову оптужницу, то се и поред најбоље воље
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очигледно показује да овај период, господине председниче, од 10 дана,
данас је 14. фебруар, показује као недовољан да оптужени Миленковић
може припремити своју одбрану. Ја бих Вас замолио да оптуженом
Миленковићу омогућите примеран рок, да се упозна са свим
материјалима и да у том смислу после одређеног примерног рока,
оптужени Миленковић, а реч је колико по његовој процени сматра да му
треба времена, одложите испитивање, а затим закажете и испитате
оптуженог Миленковића.
Председник већа: У односу на предлог браниоца окривљеног
Дејана Миленковића право на изјашњење има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се овом
предлогу одбране не противим, из простог разлога што ни законски рок
од 15 дана на који окривљени има право за припрему одбране, од дана
позивања, није истекао, према томе, мислим да су разлози које је
одбрана навела, прихватљиви за суд, а и за мене, ако тужиоца.
Председник већа: Веће доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Главни претрес је јаван.
Прекида се доказни поступак у овој кривичној ствари, ради
извођења процесне радње саслушања седмоокривљеног Дејана
Миленковића.
Нека приступи окривљени Дејан Миленковић ради утврђивања
његове истоветности и узимања личних података.
Председник већа: Ваше име и презиме?
ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ.
Председник већа: Име оца?
Окр. Дејан Миленковић: Ненад.
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Председник већа: Име мајке и рођено презиме мајке?
Окр. Дејан Миленковић: Гроздана Мирковић.
Председник већа: Да ли имате надимак?
Окр. Дејан Миленковић: Да.
Председник већа: Који Вам је надимак?
Окр. Дејан Миленковић: Багзи.
Председник већа:
имате?

Када сте добили тај надимак и од када га

Окр. Дејан Миленковић: Пре петнаестак година.
Председник већа: Реците нам где сте рођени и када?
Окр. Дејан Миленковић: Рођен сам 20. априла 1970. године у
Земуну.
Председник већа: Ваше породичне прилике, какве су?
Окр. Дејан Миленковић: Ожењен.
Председник већа: Да ли имате деце?
Окр. Дејан Миленковић: Да.
Председник већа: Колико деце имате, како се зову?
Окр. Дејан Миленковић: Троје. Дејана, Немања и Ненад.
Председник већа: Реците нам колико су стара Ваша деца?
Окр. Дејан Миленковић: Дејана 4 године, Немања 9 година,
Ненад 13 година.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Окр. Дејан Миленковић: У Сурчину, Ловачка 11.
Председник већа: Шта сте по занимању?
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Окр. Дејан Миленковић: Металостругар.
Председник већа: Које сте школе завршили?
Окр. Дејан Миленковић: Средњу металостругарску.
Председник већа: Да ли сте служили војску, када и где?
Окр. Дејан Миленковић: Да. 1990. године у Ђаковици.
Председник већа: Да ли имате неки чин?
Окр. Дејан Миленковић: Не.
Председник већа: Да ли имате одликовања?
Окр. Дејан Миленковић: Не.
Председник већа: Да ли сте осуђивани?
Окр. Дејан Миленковић: Не.
Председник већа: Да ли се води неки други кривични поступак
против Вас?
Окр. Дејан Миленковић: Једино ако се води када сам био
ухапшен, код хале Лимес, у Четвртом општинском суду.
Председник већа: Да ли има неки други кривични поступак који
се води против Вас?
Окр. Дејан Миленковић: Не.
Председник већа: Реците нам Ваше имовинске прилике, да ли
имате непокретности, шта имате од имовине, какво је Ваше стање
имовно?
Окр. Дејан Миленковић: Да. Поседујем кућу коју сам наследио
од родитеља.
Председник већа: Колика је кућа, где се налази, која је
квадратура, њена вредност?
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Окр. Дејан Миленковић: Кућа се налази у Сурчину, у Ловачкој
број 11. Квадрата, неких око 100 отприлике.
Председник већа: Да ли сте запослени?
Окр. Дејан Миленковић: Не.
Председник већа: Ја ћу Вас сада поучити о Вашим правима и
законским упозорењима у кривичном поступку за окривљеног приликом
саслушања на главном претресу.
Нисте дужни ништа да изјавите пред судом и посебно Вас
упозоравам да све што изјавите може се употребити као доказ против
Вас.
Имате право на браниоца, који има право да присуствује Вашем
саслушању.
Ваша супруга Јасна Миленковић је изабрала Вама браниоца адв.
Николу Гавриловића. Пошто Ви имате право избора адвоката, реците
нам да ли сте сагласни да адв. Никола Гавриловић буде Ваш бранилац у
овом кривичном поступку?
Окр. Дејан Миленковић: Јесам.
Председник већа: Нисте дужни да се изјашњавате о оптужници,
нити да одговарате на поједина питања. Имате право да се служите
белешкама приликом извођења радње Вашег саслушања на главном
претресу. Нисте дужни да се изјашњавате о било којој тачки оптужнице,
нити да одговарате на поједина питања.
То би била права која имате у кривичном поступку и законско
упозорење које се односи на то да све што изјавите пред судом може се
употребити као доказ против Вас.
Да ли сте разумели ова права?
Окр. Дејан Миленковић: Јесам.
Председник већа: Чули сте изјашњење Вашег браниоца, адв.
Николе Гавриловића. Ви имате право према Законику о кривичном
поступку да најмање 15 дана протекне ради припремања одбране, од
пријема позива за главни претрес.
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Да ли Ви тражите одлагање главног претреса, у циљу припремања
Ваше одбране на главном претресу?
Окр. Дејан Миленковић: Да.
Председник већа: Да ли можете оријентационо да нам кажете
колико Вам још времена треба, ради припремања одбране у овој
кривичној ствари?
Окр. Дејан Миленковић: Прво судија да Вам се захвалим што
сте ми омогућили да могу да имам увида у предмете. Као што сте рекли,
оптужницу сам примио у Централном затвору 3. фебруара, тада сам и
почео да примам документа. Од 3., 4., 8. и 9. фебруара. Сматрам да је
веома мало времена прошло да би могао сада да се изјасним о било
чему, тиме што ја не желим да утичем да се ово суђење због мене
одлаже, из једног простог разлога, желим да напоменем, пошто је било
веома неких непријатних прича о мени, како сам ја ухапшен у Грчкој, да
ли сам ухапшен, да ли нисам, желим да Вам кажем да сам се ја предао
грчким властима у Грчкој. Сада, због чега сам ја остао 7 месеци у грчком
притвору, ја на то не могу да Вам одговорим. Вероватно постоје неки
којима не одговара што сам се ја појавио жив и здрав пред Вама, пред
овим судом, али о томе ћемо о том потом. Ја бих Вас замолио ако
можемо да одложимо ово суђење, да ми дате један разуман рок да бих
могао да се припремим. Не бих желео да предмете одвајам, ово ме
интересује, ово ме не интересује. Оно што се каже, хтео бих да прочитам
предмете од А до Ш, да се упознам са свиме, тако да бих Вас молио, а
који рок Ви сматрате да је тај примеран рок, да ми се одобри, да могу да
припремим, сада како ћу се ја изјаснити даље, то је на мени.
Председник већа: То се подразумева, то је Ваше право о којима
сам Вас поучио и законским упозорењима, тако да нисте ни дужни да се
изјашњавате о оптужници, нити било којој тачки оптужнице, то је Ваше
право.
Можете се вратити на оптуженичку клупу.
Окр. Дејан Миленковић: Да ли могу да Вас питам, ја бих тражио
месец, месец и по дана, ако Ви дозвољавате тај рок.
Председник већа: Добро. Ви сте сада рекли, ето месец, месец и
по дана, да Вам је неопходно за припремање одбране. О томе ће
одлучити суд.
Можете се вратити на оптуженичку клупу.
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Окр. Дејан Миленковић: Хвала Вам.
Председник већа: С обзиром да чланом 285 став 3 Законика о
кривичном поступку је прописано да за кривична дела за која се може
изрећи казна затвора од 10 година или тежа казна, време за припремање
одбране износи најмање 15 дана,
Веће доноси
РЕШЕЊЕ
Главни претрес се одлаже за:
1,

9. март 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници број

10. март 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници
број 1,
11. март 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници број
1,
14. март 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници број
1и
15. март 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници број
1
што је присутнима саопштено уместо позива.
Председник већа: Суд је нашао да је овај рок примерен,
адекватан и довољан окривљеном Дејану Миленковићу за припремање
одбране у овој кривичној ствари. У наставку главног претреса извешће
се процесна радња саслушања седмоокривљеног Дејана Миленковића.
Довршено у 10,30 часова.

Записничар

Председник већа-судија

