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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 07.ЈУЛА 2006.ГОДИНЕ 

 
 
 

Председник већа: Отварам заседање и констатујем да су на 
главни претрес дана 7. јула 2006. године са почетком у 10,16 часова, 
пред већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, 
Устаничка број 29, судница број 1, у кривичном предмету са 
службеном ознаком К.П.бр.5/03 окривљеног Милорада Улемека и 
других окривљених, због кривичног дела удруживања ради 
непријатељске делатности из члана 136 став 1 Основног кривичног 
закона, кривичног дела убиство представника највишег државног 
органа Председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића из члана 122 
Основног кривичног закона у стицају са кривичним делом тероризма 
из члана 125 Основног кривичног закона, кажњивог по члану 139 
став 1 Основног кривичног закона и кривичног дела убиства у 
покушају на штету оштећеног Милана Веруовића из члана 47 став 1 
Кривичног закона Републике Србије у вези члана 19 Основног 
кривичног закона, по оптужници Окружног јавног тужилаштва у 
Београду - Специјалног тужиоца 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: 
 

 заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћници 
породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. 
Зорана Ђинђића адвокати Рајко Даниловић и Срђа Поповић, 
окривљени Милорад Улемек са браниоцем адвокатом Слободаном 
Миливојевићем, окривљени Звездан Јовановић са браниоцем 
адвокатом Ненадом Вукасовићем, браниоци окривљених Милоша 
Симовића и Александра Симовића адвокати Слободан Миливојевић, 
Миодраг Рашић и  Желимир Чабрило, бранилац окривљеног 
Владимира Милисављевића адвокат Слободан Миливојевић, 
бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адвокат 
Александар Зарић, бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат 
Станислав Проле, по заменичком пуномоћју браниоца по службеној 
дужности адвокта Александра Ђорђевића, бранилац окривљеног 
Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Александар зарић, 
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окривљени Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом Милованом 
Комненићем, окривљени Саша Пејаковић са браниоцем адвокатом 
Мирком Ђорђевићем, окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем 
по службеној дужности адвокатом Станиславом Пролевом, по 
заменичком пуномоћју остављеног браниоца по службеној дужности 
адв. Жељка Грковића и окривљени Жељко Тојага са браниоцем 
адвокатом Мирком Ђорђевићем. 

 
Нека приступе ради констатације за данас позвани сведоци 

Мирослав Бајић, Горан Борисављевић и Владан Крстовић.  
 
Констатујем да су приступили сведоци Горан Борисављевић и 

Владан Крстовић.  
 
Констатујем да је приступио и грешком позван у својству 

сведока Мирослав Бојић, уместо да је позван и да је достављен позив 
од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије 
команде жандармерије Мирослав Бајић, позван је Мирослав Бојић. 
Отпушта се позвано лице Мирослав Бојић, можете ићи.  

 
Констатујем да није приступио сведок Мирослав Бајић, јер је 

грешком достављен позив другом лицу са презименом Бојић, а са 
истим именом Мирослав.  

 
За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић, имате реч, 

изволите.  
 
Адв.Слободан Миливојевић: Председниче ја желим да 

обавестим веће да отказује пуномоћје у својству браниоца 
окривљенима Симовић Милошу и Симовић Александру, без 
образложења није потребно, наравно, с тим што истовремено вас 
обавештавам да сам о овоме постигао договор и обавестио мајку 
браће Симовића која је иначе била мој властодавац. Хвала.  

 
Председник већа: Председник већа доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се настави главни претрес.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
Веће доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 

доказивања, саслушања сведока Горана Борисављевића. Нека 
приступи пред судско веће. За време извођења ове процесне радње 
привремено се удаљава до позива суда сведок Владан Крстовић.  

 
Добар дан.  
 
Сведок Горан Борисављевић: Добар дан желим.  
 
Председник већа: Ваше име и презиме? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Горан Борисављевић. 
 
Председник већа: Име ваше оца? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Томислав.  
 
Председник већа: Када сте рођени и где? 
 
Сведок Горан Борисављевић: 23.07.1976. године у 

Призрену. 
 
Председник већа: Шта сте по занимању и где сте запослени? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Ја сам полицајац, запослен у 

Београдском одреду Жандармерије, припадник МУП-а, значи.  
 
Председник већа: Које сте школе завршили? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Средњу техичку школу. 
 
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Железник, Авалска улица 9/71.  
 
Председник већа: Да ли сте у сродству са оптуженима и 

оштећенима у овој кривичној ствари? 
 
Сведок Горан Борисављевић: Не.  

OK 01
71



 4

 
Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о сваком 

евентуалној промени адресе пребивалишта. Дужни сте да суду 
саопштите све што вам је познато о предмету сведочења. Дужни сте 
пред судом да говорите само истину и да ништа не смете прећутати. 
Упозоравам вас да је давање лажног исказа кривично дело. Нисте 
дужни да одговарате на поједина питања, ако је вероватно да би 
тиме себе или вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли сте разумели ова 
права, дужности, опомене и упозорења за сведока у кривичном 
поступку? 

 
Сведок Горан Борисављевић: Јесам.  
 
Председник већа: Сада ћу вас позвати да као сведок у 

кривичном поступку положите заклетву на основу чл. 106 ЗКП-а. Ја 
ћу вам саопштити текст заклетве, ако сте сагласни, ради скраћења 
процедуре само реците «да», а ко нисте евентуално реците разлог 
због чега нећете да положите заклетву. «Заклињем се да ћу о свему 
што пред судом будем питан, говорити само истину и да ништа од 
онога што ми је познато, нећу прећутати». 

 
Сведок Горан Борисављевић: Да.  
 
Председник већа: Реците нам све оно што вам је познато 

везано за дан када је одлучио да се преда првооптужени Милорад 
Улемек, када је то било, начин предаје, где је то било, да ли сте ви 
предузели неку службену радњу у вези његовог спровођења у 
Окружни затвор у Београду. Изволите.  

 
Сведок Горан Борисављевић: Овако, то је било 02. маја 

2004. године. Са још тројицом колега био сам на обезбеђењу 
породичне куће Милорада Улемека, то је улица Илије 
Стојадиновића мислим 87. Као припадници београдског одреда 
жандармерије. Увече око 20,15 часова, појавило се лице, значи које 
је изашло из куће породичне Милорада Улемека са нешто дужом 
косом и брадом и обратило се мени са питањем, знаш ли ко сам ја? 
Рекао сам да не знам, јер стварно нисам препознао о ком се лицу 
ради. Када сам мало боље погледао претпоставио сам да се ради о 
Милораду Улемеку. Известио надлежног старешину који је нешто 
касније обавестио претпостављам команданта и онда се он појавио 
на лицу места. Заједно су сели у ауто и отишли даље, где тачно не 
знам.  
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Председник већа: Да ли је ваш непосредни старешина 

Владимир Илић? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Да. Тада је он био командант 

Одреда жандармерије.  
 
Председник већа: Ви сте њега обавестили о чину предаје 

првооптуженог Милорада Улемека? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Не. Ја сам обавестио заменика 

командира Прве чете. Значи тада сам ја био припадник Прве чете. 
Ми смо били на дежурству у касарни. Он је мој први 
претпостављени старешина, њега сам известио и претпостављам да 
је он известио команданта.  

 
Председник већа: Рекли сте у вашем сведочењу да је 

првооптужени Милорад Улемек, изашао из своје куће у ул. Илије 
Стојадиновића 87? 

 
Сведок Горан Борисављевић:  Да. Тачно тако. Ја сам био 

овако фронтално лицем окренут према кући и он је изашао из своје 
куће, значи са капије.  

 
Председник већа: Да ли сте се уплашили када је изашао? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Не. Зашто? 
 
Председник већа: Да ли сте заузимали борбени положај? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Видите ми смо били у цивилу. 

По мени у жандармерији борбени положај заузима, подразумева се 
заузимање неког заклона иза нечега. Ово није та ситуација. Ми смо 
обезбедили, како би се рекло, обезбедили смо лице места, да се 
нешто непредвиђено не би десило и известили по хијерархији првог 
старешину. 

 
Председник већа: Да ли сте били изненађени тим чином? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Па, изненађен у смислу да 

тако лице до тада нисам приметио, нигде у околини. Ми смо ту неко, 
да кажем дуже време радили, па смо од прилике знали кога ту 
можемо од прилике да видимо. Почели смо да упознајемо тај 
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комшилук. Такво лице то тада нисам приметио и било ми је чудно да 
кажем да неко такав излази из куће.  

 
Председник већа: Да ли је жандармерија непрекидно 

обезбеђивала кућу првооптуженог? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Ако мислите непрекидно на 

24 часа дневно, да? 
 
Председник већа: Да. Управо мислим на 24 сата? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
 
Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Чланови 

већа да ли имају питања? Право на питања судија Милимир Лукић, 
има. 

 
Члан већа-судија М.Лукић: Кажете да сте били у цивилу. 

Можете да објасните то? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Нисам био у униформи. На то 

мислим. Значи био сам можда чак и овако од прилике обучен.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли су сви припадници који су 

обезбеђивали били у цивилу? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли постоји упутство, наредба 

за такво поступање? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Нисам разумео.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли постоји од ваших 

старешина упутство или наредба за такво поступање, облачење? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Мислите као акт уопште? 

Вероватно постоји, да.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли сте били наоружани? 
 
Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
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Члан већа-судија М.Лукић: Немам више питања. Хвала.  
 
Председник већа: Судија Ната Месаровић има реч. Изволите.  
 
Члан већа-судија Н.Месаровић: Да ли вам је познато у 

периоду колико сте ви дуго обезбеђивали тај објекат, да ли су 
радници МУП-а долазили да врше претрес или неку накнадну 
контролу тог објекта? 

 
Сведок Горан Борисављевић:  Није ми познато.  
 
Члан већа-судија Н.Месаровић: Хвала.  
 
Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног 

тужиоца Јован Пријић. Имате право неспоредног постављања 
питања сведоку. Изволите.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: На основу чега сте 
препознали да је реч о опт. Улемеку? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Тада сам, значи ја господина 
Улемека не познајем лично, него по причи да кажем. По тетоважи.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Где? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Тетоважа по руци и на врату.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Како је он био обучен, када 
сте га ви видели? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Мислим да је имао мајицу 
кратких рукава, била је жуте боје и тренерке, патике то.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Рекли сте брада и коса? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је реч оцените питање. 
Да ли је било речи о уредном човеку, уредног изгледа? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Па да кажемо не, ако узмемо 
у обзир дугу косу до рамена и браду нешто дужу, него уобичајено.  
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 Заменик Специјалног тужиоца: Ко је вама био шеф на лицу 
места? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Ја сам био у својству шефа.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Шта је и да ли је икакву 
функцију вршио Милан Лечић? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Милан Лечић, то је старешина 
у команди Жандармерије и претпостављам, мислим да ради у одсеку 
за законитост и безбедност. Значи нисам тачно сигуран, али знам да 
је у Жандармерији у команди.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Да ли сте га тога дана 
видели, ту где сте били? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Тог дана? 
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Да. 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Ми смо њега виђали више 
пута, али да ли сам га тачно тога дана видео, не сећам се.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: У ком својству сте га 
виђали, његовом својству, ту на лицу места? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Па он је имао, он је био 
задужен, претпостављам за контакт са супругом, господина 
Улемека. Значи са њом је причао.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Тога дана, да ли је на снази 
било редовно или ванредно обезбеђење? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Редовно.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Редовно обезбеђење? Да ли 
је икада постојало ванредно обезбеђење објекта? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Не, да ја знам.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Ништа више.  
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 Председник већа: Право на питања има адв. Рајко Даниловић, 
изволите, имате реч. 
 
 Адв.Рајко Даниловић: Колико је он дуго обезбеђивао лице 
места, он лично мислим, не јединица, временски пре овог догађаја? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Значи смене су биле на неких 
7 дана. Значи београдски одред је био месечно једанпута, мени у тих 
месец дана је могло да падне да каже да падне, два... 
 
 Адв.Рајко Даниловић: Нисте ме разумели. Колико дуго, када 
сте први пут били ангажовани  на том послу, па до овог догађаја, 
колики је распон? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Не знам тачно, али мислим да 
сам укупно ту провео 15 смена. Значи 15 пута по 12 сати. У 
временском периоду од 5 месеци.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Да ли су водили неке белешке, 
дневник о обављању тог задатка? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Били смо у обавези да 
региструјемо све уласке и изласке из објекта? 
 
 Адв.Рајко Даниловић: Шта вам то значи региструјете, 
идентификујете која лица, лична карта, када је ушао, када изашао, је 
ли то то? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Баш тако.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Да ли је правио неке, пошто је био ту 
неки командир, није баш био од ових  чланова Жандармерије, да 
кажем војника обичних, да ли је он правио неке извештаје за некога, 
да ли је слао некоме истом о коме говори тужилац за безбедност? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Извештаје смо подносили, а 
они су требали да се односе нарочито на неке ванредне догађаје, на 
неке појаве од посебног интереса.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Па, је ли било тих извештаја? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: До тада не.  
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 Адв.Рајко Даниловић: До појаве његове ни један извештај? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Баш тако.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Па, шта причате о извештајима. Сада 
ћу да вас питам о том извештају. Да ли сте сачинили тај извештај? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Јесам.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: И послали коме, ви лично? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Да. Ја лично. Саставио 
извештај и оставио доле у канцеларији наше тада Прве чете, 
дежурном старешини, заменику Јурошевићу.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Можете ли нам мало, мада то је 
незгодно, звучно обележило, али добро и снима се, ту браду и ту 
косу, дужину мало да нам определите, дужу, то је релативан појам, 
показујући. 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Коса је била значи до рамена, 
бада од прилике довде.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Кажете дужа брада него обично? Која 
је то обична брада? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Прихватам грешку.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Који је ваш задатак био када су вас 
поставили, шта је ваш задатак? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Наш задатак је пре свега био 
ту обезбеђење породичне куће Милорада Улемека.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Обезбеђење куће? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: И како вас пита судија, нико за све 
време ових ваших 12, колико сте рекли 17 смена... 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  15. 
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 Адв.Рајко Даниловић: Није битно, нико није ту контролисао 
кућу, да је неко улазио у кућу од службених лица, да каже ја сам тај 
и тај? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Не.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Хвала.  
 
 Председник већа: Право на питања има адв. Срђа Поповић. 
Имате реч.  
 
 Адв.Срђа Поповић: Ви кажете да вам је био задатак да 
обезбеђујете породичну кућу, е сада поред тога што сте 
регистровали уласке и изласке и ванредне појаве, да ли сте имали 
још неки задатак, је ли то обезбеђивање се састојало само у  томе 
или још неки задатак сте имали? 
 
 Сведок Горан Борисављевић:  То обезбеђивање се састојало 
у томе и обезбеђење супруге Милорада Улемека, значи госпође, 
мислим Александре, када она негде оде да кажем, има посла нешто у 
граду, ми смо ту били са два возила, нас четворица, значи двојица 
припадника је било у обавези да оде за њом. 
 
 Адв.Срђа Поповић: И то су били ти задаци обезбеђења?  
 
 Сведок Горан Борисављевић:  Да.  
 
 Председник већа: Право на питања сведоку имају браниоци, 
да ли се неко јавља за реч? Констатујем да браниоци немају питања. 
Право на питања сведоку имају присутни оптужени. Да ли се неко 
јавља за реч? Констатујем да оптужени немају питања. Да ли ви 
постављате захтев за накнаду трошкова? 
 
 Сведок Горан Борисављевић: Не.  
 
 Председник већа: Отпушта се сведок Горан Борисављевић. 
Можете да идете. Хвала.  
 
 Постављам питање да ли има примедби на исказ сведока 
Горана Борисављевића? Констатујем да примедби нема.  
 
 Веће доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 
доказивања, саслушањем сведока Владана Крстовића. Нека 
приступи пред судско веће. 
 
 Добар дан. 
 
 Сведок Владан Крстовић: Добар дан.  
 
 Председник већа: Ваше име и презиме? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Крстовић Владан.  
 
 Председник већа: Име ваше оца? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Милутин.  
 
 Председник већа: Када сте рођени и где? 
 
 Сведок Владан Крстовић: 10.01.1971. године, Пећ.  
 
 Председник већа: Шта сте по занимању и где сте запослени? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Полицајац.  
 
 Председник већа: Полицајац, где радите? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Одред Београда, Жандармерија.  
 
 Председник већа: Реците нам које сте школе завршили? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Све школе или? 
 
 Председник већа: Па све, крајње, да ли сте завршили 
факултет, средњу, не битно. 
 
 Сведок Владан Крстовић: Вишу економску. 
 
 Председник већа: Реците нам вашу адресу пребивалишта? 
  
 Сведок Владан Крстовић: Да. 
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 Председник већа: Не, не. Ваша адреса пребивалишта? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Мештровићева бр. 10/10.  
 
 Председник већа: Јесте ли збуњени мало? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Како? 
 
 Председник већа: Јесте ли збуњени? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не. Нисам вас чуо.  
 
 Председник већа: Добро. Збуни се човек када дође у ову 
велику судницу. Да ли сте у сродству са оптуженима и оштећенима 
у овој кривичној ствари? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој 
евентуалној промени адресе пребивалишта. Дужни сте да суду 
саопштите све што вам је познато о предмету сведочења. Дужни сте 
да суду одговарате истинито, да говорите само истину и да ништа не 
смете прећутати. Упозоравам вас да је давање лажног исказа 
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања, ако 
је вероватно да би тиме изложили себе или вама блиска лица тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли 
сте разумели ова права, обавезе сведока у кривичном поступку? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Јесам. Разумео сам.  
 
 Председник већа: Сада ћу вас позвати да положите заклетву 
сведока на главном претресу. Ја ћу вам прочитати текст заклтеве, а 
ви у знак полагања заклетве реците, ради скраћења процедуре, 
можете само рећи «да», а ако евентуално нећете реците разлог због 
чега нећете. «Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем 
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато 
нећу прећутати».  
 
 Сведок Владан Крстовић: Да.  
 
 Председник већа: Реците нам све што је вама познато о чину 
предаје првооптуженог у овој кривичној ствари Милорада Улемека, 
да ли сте обезбеђивали његову кућу, где, шта сте радили, да ли сте га 
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приметили, шта је он радио, како се предао, све о томе што вам је 
познато. Изволит.  
 
 Сведок Владан Крстовић: Ја лично овај не знам ништа о 
томе. Нисам обезбеђивао кућу, нити сам био ту када се предао.  
 
 Председник већа: Да ли сте било када сазнали нешто касније, 
посредно о том чину предаје од ваших колега из Жандармерије? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не. Нисам. Ништа посебно.  
 
 Председник већа: На ком послу сте били тога дана 02. маја 
2004 .године? Да ли сте радили уопште тога дана, или сте имали 
слободан дан? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Мислим да нисам радио, да сам 
био кући. Нисам сигуран, али нисам радио сигурно.  
 
 Председник већа: А, да ли сте било када радили на 
обезбеђивању куће првооптуженог Милорада Улемека? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли 
чланови већа имају питања? Судија Ната Месаровић има реч.  
 
 Члан већа-судија Н.Месаровић: Да ли сте икада упознали 
првооптженог Милорада Улемека? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не. Не сећам се.  
 
 Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног 
тужиоца Јован Пријић, изволите? 
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Да ли сте сачинили извештај 
било какав о том чињеницама везаним за предају Милорада 
Улемека? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Заменик Специјалног тужиоца: Да ли сте ви водник Прве 
класе Крстовић Владан? 
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 Сведок Владан Крстовић: Да.  
 
 Председник већа: Констатујем да је заменик Специјалног 
тужиоца предао председику већа извештај о извршеном ванредном 
обезбеђењу породичне куће Милорада Луковића – Легије, дана 02. 
на 03.мај 2004. године Министарства унутрашњих послова 
Жандармерија Одред у Београду 19/1-1 од 03. маја 2004. године који 
је потписан од стране подносиоца извештаја водника Прве класе 
Крстовић Владана. Предочава се наведени извештај сведоку Владану 
Крстовићу, ради одговора на питање да ли је он лично сачинио овај 
извештај? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Да ли је то ваш потпис на том извештају? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Да ли постоји друго лице које ради у 
Жандармерији са истим именом и презименом? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Наставите са питањима. Констатујем да 
даљих питања нема. Да ли браниоци имају питања? Констатујем да 
немају питања. Право на питања имају оптужени? Да ли се неко 
јавља за реч? Констатујем да више питања нема.  
 
 Да ли ви постављате захтев за накнаду трошкова, превоза и 
изгубљене зараде, на шта имате право? 
 
 Сведок Владан Крстовић: Не.  
 
 Председник већа: Добро. Отпушта се сведок Владан 
Крстовић, можете да идете. Хвала.  
 
 Сведок Владан Крстовић: Пријатно.  
 
 Председник већа: Да ли има примедби на исказ сведока 
Владана Крстовића?  Реч има адв. Рајко Даниловић, изволите.  
 
 Адв.Рајко Даниловић: Хоћу да кажем да је овај извештај 
подметнут у вези са овим делом саслушања сведока од стране 
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одговорног лица МУП-а Србије, јер је потписано лице које није било 
на лицу места, које нема никаква сазнања и није његов потпис. Значи 
потпис је фалсификован. Упозоравам тужиоца, не суд наравно. 
Желим да то кажем јавно. 
 
 Председник већа: Даље. Да ли се неко јавља за реч са правом 
да ставља примедбе? Констатујем да примедби нема.  
 
 Ради обавештења странака и пуномоћника оштећених и 
бранилаца у овој кривичној ствари, дужан сам да прочитам отворени 
телеграм из Амбасаде Републике Србије у Берлину, који је 
достављен Окружном суду у Београду – Посебном одељењу, а у вези 
замолнице суда за саслушање путем видео линка судских вештака из 
Института за криминалистичку технику у Висбадену СР Немачка. 
Предмет саслушање вештака Института БКА у Висбадену, допис 
Посебног одељења – Окружног суда у Београду. Министарство 
иностраних послова Немачке данас нотом број 506-531.00/15042, 
СЦГ, да ли је тада још била СЦГ, богами није. Црногорци су се 
одцепили били од 21.јуна 2006. године у прилогу, потврдио пријем 
наше ноте од 19. јуна 2006. године у којој је изнесен предлог 
Посебног одељења – Окружног суда у Београду, да се саслушање 
вештака Института БКА из Висбадена изврши путем видео 
конфенренције. Напомињемо да смо још 10.јуна 2006. године на 
молбу председника већа надлежни реферат МИП-а телефоном 
упознали са овим предлогом. У ноти Министарства иностраних 
послова Немачке наводи се да је наша нота, прослеђена надлежнима 
и да Министарство иностраних послова задржава право на даље 
саопштење. У циљу планирања те радње, ако буде усвојена 
замолница нашег суда и наше државе од стране надлежних Органа 
Министарства правде Савезне Републике Немачке, бићете 
благовремено обавештени у циљу припремања за саслушање 
судских вештака из Института за криминаистичку технику у 
Висбадену. 
 
 Председник већа доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес се одлаже за: 
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 7. септембар 2006. године са почетком у 10,00 часова, 
судница бр. 1, што је присутнима саопштено уместо позива.  
 
 Има реч адв. Слободан Миливојевић.  
 
 Адв.Слободан Миливојевић: Ја се извињавам, али ја вас 
молим да уважите разлоге од 4. до 8. је заказана седница Врховног 
суда поводом предмета «Фирма», који је судио иначе Специјални 
суд. Ја морам да присуствујем тамо у својству браниоца.  
 
 Председник већа: Знам да не морате, из разлога што можете 
да нађете замену, а иначе ови термини који су остали за судницу 
број 1 су у буквалном значењу 7. и 8. септембар 2006.године. И ја 
сам управо лимитиран овим терминима. Из којих разлога. Зато што 
људи заузму судницу, а наводно ми имамо приоритет за ово суђење, 
ето такво је чињенично стање, а било би стварно срамотно да 
заказујемо за октобар, ето то је разлог због чега ја овако одмах 
закажем за одређене термине иначе би било полемика у чувеној 
нашој јавности у вези тога.  
 
 Адв.Слободан Миливојевић: Председниче уз сва уважавања 
разлога које сте изнели, заиста разумем и јасна ми је и позадина и 
напред и у средини што се дешава, али морам да вам кажем. Ја 
заиста не могу да пошаљем замену тамо, али ћу прихватити ово па 
ћу можда пронаћи неко решење на дан када будем ја требало да се 
изјашњавам тамо да нешто направим, управо уважавајући ове 
разлоге о којима ви говорите, јер ми очигледно овде морамо да 
радимо на начин како то неко други тражи, да би удовољили свима. 
Хвала.  
 
 Председник већа: Дакле, настављам за 7. септембар 2006. 
године је планирана процесна радња доказивања саслушања 
сведока-сарадника Дејана Миленковића.  
 
 Главни претрес се одлаже за 8. септембар 2006. године са 
почетком у 10,00 часова у судици број 1, када позвати сведока-
сарадника Дејана Миленковића који ће бити саслушан у доказном 
поступку на главном претресу.  
 
 На главни претрес позвати пуномоћника оштећеног Милана 
Веруовића адв. Божа Прелевића, браниоце адвокате Момчила 
Булатовића, Марка Миливојевића, Александра Поповића, 
Драгољуба Ђорђевића, Дејана Лазаревића, Оливеру Ђорђевић, 
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Александра Ђорђевића, Драгана Крстићевића, Жељка Грбовића, 
Вељка Делибашића, Горана Петронијевића и Крсту Бобота.  
 
 Довршено у 10,50 часова.  
 
 
Записничар,     Председник већа-судија,   
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