
КП.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 13. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ 

 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса у кривичном 
предмету К.П.бр.5/03 у кривичном поступку против опт. Милорада 
Улемека и других, по оптужници Окружног јавног тужилаштва у 
Београду – Специјалног тужиоца КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. 
године.   

 
Веће је у истом саставу. 
 
Констатујем да су на главни претрес приступили: 
 
заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник 

породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана 
Ђинђића адвокат Рајко Даниловић и адвокат Срђа Поповић, окривљени 
Милорад Улемек са браниоцем адвокатом Марком Миливојевићем,  
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом 
Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша Симовића и Александра 
Симовића адвокат Миодраг Рашић, бранилац окривљеног Владимира 
Милисављевића адвокат Александар Поповић, бранилац окривљеног 
Нинослава Константиновића адвокат Никола Думнић по заменичком 
пуномоћју адвоката Оливере Ђорђевић, бранилац окривљеног Сретка 
Калинића адвокат Александар Поповић по заменичком пуномоћју 
адвоката Александра Ђорђевића, бранилац окривљеног Милана 
Јуришића званог «Јуре» адвокат Никола Думнић по заменичком 
пуномоћју адвоката Александра Зарића, окривљени Душан Крсмановић 
са браниоцем адвокатом Милованом Комненићем, окривљени Саша 
Пејаковић са браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем, окривљени 
Бранислав Безаревић са адвокатом Александром Поповићем по 
заменичком пуномоћју адвоката Жељка Грбовића и окривљени Жељко 
Тојага са браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем. 

 
Главни претрес је у наставку јаван. 
 
Имамо извештај Клиничког центра Србије, извештај стручног 

конзилијума из области неурохирургије за окривљеног Звездана 
Јовановића. По наређењу председника већа од 9.11.2006. године 
извршили смо комплетно неурорадиолошко испитивање као и хируршку 
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интервенцију код именованог. Извршена су следећа неурорадиолошка 
испитивања дигитална супстрактиона ангиографија крвних судова мозга 
којом је искључено постојање патолошких промена. МРИ преглед 
ендокранијума са и без контраста којим је искључено постојање 
патолошких промена. Снимке и оригиналне налазе достављамо у 
прилогу. Хируршком интервенцијом истог дана одстрањено је метално 
страно тело ситуирано у пројекцији слепоочне кости са леве стране. 
Метално страно тело било је локализовано епикранијално у непосредној 
близини ретроаукриалног сензитивног живца. Детаљни подаци 
достављени су у отпусној листи. Проф.др.Бранислав Несторовић, 
проф.др. Мирослав Самарџић и проф.др.Миодраг Ракић. 

 
То би било то што смо ми добили за Звездана Јовановића и на тај 

начин смо искључили изражену сумњу која се појавила на скенерском 
снимку који је извршен на Војно медицинској академији у Београду. 

 
Да ли има неко нешто да примети у односу на прочитани налаз?  
 
Изволите колега. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Ја што се тиче налаза и кажем 

хвала Богу да је све у реду. Ја сам разговарао са оптуженим Звезданом 
Јовановићем и он се осећа добро, па можда није директно везано за 
налаз, ја не могу да коментаришем лекарски налаз и да је све у реду, па 
би био предлог да евентуално веће одлучи само о спајању. Немамо 
разлога мислим да више држимо, а способан је ја сам са њим обавио 
разговор, способан је  да прати суђење. Хвала. 

 
Председник већа:  На основу члана 33 Законика о кривичном 

поступку, 
 
Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Спаја се кривични поступак, тако да се окривљеном Звездану 

Јовановићу има у наставку судити у кривичном предмету К.П.бр.5/03 у 
којем је и био до тренутка датог налога за проверу његовог здравственог 
стања. 

 
Против овог решења није дозвољена посебна жалба. 
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Ја ћу сада упознати Звездана Јовановића да смо ми за ова два дана 
колико он није присуствовао главном претресу извршили читање исказа 
сведока: Кује Кријешторца, Чедомира Јовановића, Душана Михајловића, 
Зорана Мијатовића, Горана Петровића, Зорана Јањушевића и Дејана 
Михајлова. То није био нови доказ, то су докази који су изведени у 
ранијем поступку на главним претресима на којима сте ви 
присуствовали. Добићете транскрипт и уколико буде било неких потреба 
Звездан Јовановић може тражити да ван радног времена или у дане када 
не судимо организујемо да изврши увид у видео запис, а добиће и 
транскрипте са ових претреса које смо ми одржали у његовом одсуству. 
Све време је био присутан његов бранилац који је штитио његове 
интересе у овом поступку. 

 
Да ли има неко нешто да примети? 
 
Да ли Звездан Јовановић има нешто да каже у односу на ово?  
 
Констатујем да нема нико ништа да примети, да Звездан Јовановић 

изјављује да је сагласан са таквим решењем већа. 
 
Главни претрес настављамо извођењем доказне радње читањем 

исказа сведока Владимира Поповића са главног претреса од 13. априла, 
16. и 17. маја 2005. године. 

 
Молим да се пусти транскрипт са ових главних претреса. Најпре 

од 13. априла 2005. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Владимира 

Поповића са транскрипта са главног претреса од 13. априла 2005. 
године. 

 
 

Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
Прекида се главни претрес ради одмора. 
 
Пауза ће трајати 30 минута. 
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НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса у 13,07 часова. 
 
Главни претрес настављамо читањем исказа сведока Владимира 

Поповића са транскрипта од 16. маја 2005. године.  
 
 
Констатује се да је на претрес приступио бранилац опт. Нинослава 

Константиновића адвокат Оливера Ђорђевић у 11,50 часова. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Владимира 

Поповића са транскрипта са главног претреса од 16. маја 2005. 
године.  

 
Прелазимо на читање транскрипта од 17. маја 2005. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Владимира 

Поповића са транскрипта са главног претреса од 17. маја 2005. 
године. 

 
 
Да ли има неко нешто да примети, а што није до сада речено у 

односу на исказ сведока Владимира Поповића? 
 
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници 

оштећеног немају примедби. 
 
За реч се јавља бранилац оптуженог Звездана Јовановића адвокат 

Ненад Вукасовић. Изволите. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Само оно што није претходно 

ушло у записник. Овде смо сада сведоци да се овде не увлачи само 
Војислав Коштуница. Намерно га не називам ни Премијером, ни било 
каквим именом, него именом и презименом Војислав Коштуница, с тим 
што овде Беба Поповић односно Владимир Поповић проширује то на 
једна већи број лица, дакле на укупно окружење које је тада било око 
Војислава Коштунице као директне људе на које се може сматрати да су 
одговорни за погибију Премијера одржавајући дефакто.... Хвала. 

 

OK 01
71



 5

Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч да нешто 
примети? 

 
За реч се јавља првооптужени Милорад Улемек. Изволите. 
 
Окр. Милорад Улемек:  Добар дан. Ја ћу госпођо председавајућа 

само да додам на ону своју прошлу примедбу да имам примедбу на овај 
исказ због тога што је то још само једна сеанса демагогије о којима 
господин Поповић као исто и господин Чедомир Јовановић и господин 
Петровић, Мијатовић, Михајловић покушавају са себе да скину некакву 
одговорност и молим вас ми овде имамо људе који значи долазе овде и 
причају нам како све знају. Они све знају, они су све знали, и поред тога 
што су све знали дешавале су се све те ствари које су се дешавале и они 
нису мрднули прстом да то спрече. Ја овде нећу улазити у те неке 
примере. То ћу оставити за завршну реч, али овде очигледно као и ови 
остали и Владимир Поповић је позван овде да опере себе и да овде 
замути са својом причом све оно што они нису могли да напишу у овој 
оптужници. Молим вас, ми овде немамо госпођо председавајућа једну 
једину реч о самом атентату. Ми овде имамо некакву причу коју је 
господин Поповић испричао као некакву оду о себи, како су сви глупи, 
како су сви шљам, како су сви ово, како су сви оно, а он конобар и 
хармоникаш из Светозарева, он је један паметан и елоквентан дечко. Ја 
ћу само дати један пример рецимо где он овде помиње како је госпођа 
Љиљана Буха не знам бачена у крило и у наручје Војиславу Коштуници 
па је онда причала против пок. Премијера ово и оно све шта је причала, 
да не понављам. А овде изгледа сви заборављају да је та иста Љиљана 
Буха за време те владе мртва ладна отишла код тужиоца значи државног 
функционера иако је тада била се водила као нестала особа, дала свој 
исказ и лепо ишетала из тужилаштва значи код тужиоца који је овде био 
у овом предмету и који је побегао из овог предмета. Значи нико се не 
пита како је то могло да се деси и како тај исти тужилац нико га није 
нити обавестио нити је шта питао, него је једноставно унео тај исказ и 
тај исказ је и даље био прослеђиван како је био прослеђиван. Што је 
само један мали детаљ, ја нећу вам одузимати даље време пошто је овај 
исказ пун таквих некаквих прича, збрда-здола које, и ако могу да се 
докажу мислим да би то само било губљење времена и за ово веће и за 
све нас овде који смо. Само толико. 

 
Председник већа:  Добро. Хвала.  
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Прекида се главни претрес. 
 
Наставак главног претреса је 
 

14. новембра 2006. године са почетком у 9,30 часова. 
 

Претрес ћемо наставити читањем исказа сведока Милорада 
Брацановића, Маје Васић, Биљане Станков. 
 

Довршено у 15,00 часова. 
 
Записничар                                                       Председник већа-судија 
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