К.П.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 21. НОВЕМБРА 2005. ГОДИНЕ
Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 21.
новембра 2005. године са почетком у 10,40 часова, пред непотпуним
већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, Устаничка бр.29,
судница број 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, председником већа судијом Марком Кљајевићем и чланом
већа судијом Натом Месаровић, са записничарем Љиљаном Атлагић,
приступили:
заменик Специјалног тужиоца Миољуб Виторовић, пуномоћници
породице оштећеног председника Владе Републике Србије др. Зорана
Ђинђића адвокати Рајко Даниловић и адвокат Катарина Костић,
пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић, пуномоћник
оштећеног Милана Веруовића адвокат Варја Банић, окривљени Милорад
Улемек са браниоцем адвокатом Слободаном Миливојевићем,
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Александром
Шварцом, по заменичком пуномоћју за адвоката Ненада Вукасовића које
предаје, браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића адвокати Слободан
Миливојевић и Александар Поповић, бранилац окривљеног Нинослава
Константиновића адвокат Александар Зарић, окривљени Дејан
Миленковић са браниоцем адвокатом Љубишом Радојичићем, бранилац
по службеној дужности окривљеног Сретка Калинића адвокат Владан
Вукчевић, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре»
адвокат Александар Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем
адвокатом Вељком Делибашићем, окривљени Саша Пејаковић са
браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем, окривљени Бранислав
Безаревић са браниоцем адвокатом Станиславом Пролеом, по
заменичком пуномоћју адвоката Жељка Грбовића, окривљени Жељко
Тојага са браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем.
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Нека приступе позвани сведоци Жељко Павловић и вештак
државног органа МУП-а Републике Србије Слободан Нешковић.
Констатујем да је командант, генерал мајор Боривоје Тешић,
Жандармерије МУП-а Републике Србије - Ресора јавне безбедности
дописом 02/6 број 5219/05 од 18. новембра 2005. године обавестио овај
суд:
«Обавештавамо вас да нисмо били у могућности да припаднику
Жандармерије Жељку Павловићу уручимо позив за главни претрес
заказан за дан 21. новембар 2005. године из разлога што је именовани
недоступан и по нашим сазнањима налази се у Француској. Наиме,
Жељко Павловић је сходно решењу министра 01/2 број 132/2004 од
12.10.2004. године користио неплаћено одсуство у периоду од
12.10.2004. године до 12.10.2005. године. Након тог периода именовани
се није јавио на радно место те сходно члану 179 став 1 тачка 5 Закона о
раду покренут је поступак за престанак радног односа».
Према томе, констатујем да сведок Жељко Павловић није уредно
позван из разлога који је наведен у допису команданта Жандармерије
генерала мајора Боривоја Тешића.
Констатујем да је приступио вештак из државног органа МУП-а
Републике Србије Слободан Нешковић.
Обавештавам суд да судија члан већа Милимир Лукић због
спречености није приступио на данашњи главни претрес.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес не одржи, а следећи ће се одржати као што је
и заказано 22. новембра 2005. године са почетком у 10,00 часова на који
се позива вештак Слободан Нешковић и има му служити уместо позива.
Довршено у 10,44 часова.
Записничар

Председник већа-судија

