
КП.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 22. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ 

 
 

Председник већа:  Рекла сам да сутра планирамо, веће, 
саслушање сведока сарадника Дејана Миленковића, сутра и прекосутра. 
Уколико буде требало више времена због питања или не знам чега све 
још, продужићемо за један дан, наћи ћемо неки термин ако буде требало 
или онолико времена колико буде требало. Данас ћемо читати 
транскрипте, само прво да констатујемо.  

 
Председник већа отвара заседање 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 – председник већа судија Ната Месаровић, 

судије чланови већа судија Милимир Лукић и Радмила Драгичевић-
Дичић, са записничарем Љиљаном Атлагић. 

 
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 Катарина Костић, 
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адвокат Варја Банић, 
окривљени Милорад Улемек са браниоцем адвокатом Слободаном 
Миливојевићем.  

 
Само да кажем да је отказ пуномоћја и једног и другог послат 

председнику суда да се одреди бранилац по службеној дужности. То 
ћете добити ускоро. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче, мене је малопре 

обавестио мој брањеник Улемек да је добио решење да је за браниоца 
његовог постављен Марко Миливојевић. 

 
Председник већа:  То је у другом предмету, не у овом. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Не у овом? 

OK 01
71



 2

 
Председник већа:  Не. У мом предмету још није одлучено. То је у 

другом предмету. Јесте ли хтели да довршите да чујемо шта је то? У 
овом предмету још није одлучено, барем ја да знам. Нисам добила 
решење. Претпостављам да би добила.  

 
  Окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом 

Славишом Вукосављевићем, бранилац окривљених Милоша Симовића и 
Александра Симовића адвокат Миодраг Рашић и адвокат Желимир 
Чабрило, бранилац окривљеног Владимира Милисављевића адвокат 
Драгољуб Ђорђевић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића 
адвокат Никола Думнић по заменичком пуномоћју адвоката Оливере 
Ђорђевић, бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар 
Ђорђевић, 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 Крстом Боботом, окривљени Бранислав Безаревић са 
адвокатом Жељком Грбовићем и окривљени Жељко Тојага са браниоцем 
адвокатом Крстом Боботом. 

 
Главни претрес је у наставку јаван. 
 
Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Да се данашњи главни претрес одржи. 
 
Главни претрес настављамо извођењем доказа сходно одлуци 

кривичног већа читањем исказа сведока који су саслушани у ранијем 
току овог кривичног поступка. 

 
Главни претрес настављамо извођењем процесне радње читањем 

исказа сведока Родољуба Миловића са записника о главном претресу од 
27. децембра 2004. године. 

 
Молим да се пусти транскрипт са главног претреса одржаног дана 

27. децембра 2004. године. 
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Родољуба 
Миловића са транскрипта са главног претреса одржаног дана 27. 
децембра 2004. године. 

 
Да ли има неко нешто да примети на исказ овог сведока, а што 

није ушло у транскрипт и није речено на том главном претресу? 
 
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници 

оштећених немају примедби. 
 
За реч се јавља бранилац Милорада Улемека, изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Поштовано веће, наравно ја 

остајем при већ раније изнетим примедбама. Али желим само да 
иницирам и да се обрати пажња на један део у садржини изјаве овог 
сведока који је најкарактеристичнији, у ствари показује колико неистине 
и каквим манипулацијама су се он и сви они који су учествовали у 
креирању овог кривичног поступка служили. У једном делу сведок каже 
након што је у току дана објављена информација која представља 
садржину службене белешке о обављеном информативном разговору са 
Звезданом Јовановићем ми смо пожурили да са њим обавимо саслушање 
и за нас је, ја сам протествовао и за нас је то било у ствари штета по 
оперативца. Врло плитка прозирна лаж јер желим управо на овај начин 
то да саопштим због тога што не бих хтео да нико од нас прави или 
посумња да смо малоумни или плиткоумни. Каква је то штета која је 
учињена оперативцима тиме што је унапред објављивана наводна 
садржина изјаве и Звездана Јовановића и свих осталих лица што је 
перманентно тадашња власт чинила да би на тај начин у ствари 
преусмерила јавност да прогута... 

 
Председник већа:  Колега... 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Ја морам то да кажем. 

Председниче, извињавам се, бићу јако кратак. 
 
Председник већа:  Само примедбе, не политику. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Али сам дужан ја се извињавам, 

било би мени много лепше када би могло овде да браним само 
захваљујући доказима који постоје и само захваљујући Закону о 
кривичном поступку и кривичном закону. Међутим, ми се овде бранимо 
много више од политике и јавног мњења него што се бранимо од свега 
онога што стоји у списима као доказ. Извињавам се на дигресији. И да 
довршим дакле, то је оно што је послужило њима... 
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Председник већа:  Само мало да вам кажем. Сада морам да вас 

прекинем. Ја не водим ништа и нити имам било какве везе са политиком. 
Овде смо да расправимо овај догађај кривично-правни и држите се тога 
молим вас. Помогните мени, јер мене не интересује то што јавно мнење 
мисли, што пишу по новинама, сваки дан знају када ће судија да 
пресуди, када ће да саслуша, то мене не интересује. Молим вас држите 
се овога и примедбу само на исказ Миловића. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче у реду је. Уважавам 

наравно ваш став. Ја овде говорим о једном само стању у коме се 
одбрана налази, али завршићу на томе. Дакле, само до краја да кажем да 
је то очигледно било усмерено на то да се јавност усмерава и прогута 
званичну верзију којом је започео овај поступак. Толико. Хвала. 

 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч? 
 
Бранилац опт. Звездана Јовановића. Изволите. 
 
Адв. Славиша Вукосављевић: Остајем у свему при приговорима 

изнетим од стране мог колеге Вукасовића. Мислим да је у овој ствари и 
у овој процесној радњи начињен један пропуст. Наиме, сведок се није 
изјаснио, а мислим да је било места да ли је трпео какве консеквенце од 
стране својих претпостављених због пропуста који је починио односно 
доношења једног формално и процесног ивалидног решења, без потписа, 
којим је окривљени Звездан Јовановић лишен слободе. Сматрам да од 
одговора на ово питање односно утврђивање чињенице да ли јесте или 
није трпео консеквенце може да се добије читав низ каснијих одговора и 
мислим да би за ову ствар било корисно и то питање неспорно 
расправити. Толико. 

 
Председник већа:  Јесте ли коме подносили пријаву због тога? 
 
Адв. Славиша Вукосављевић: Као што је суду познато против 

сведока се води пред Петим општинским судом кривични поступак. 
Мени није познат исход тог поступка, али је то питање свакако било 
предмет расправљања у оном тамо поступку. 

 
Председник већа:  Није била та чињеница у питању, него сасвим 

нешто друго, знате.  
 
Да ли има још неко примедбу да стави на исказ овог сведока? 
 

OK 01
71



 5

Бранилац опт. Милоша и Александра Симовића адвокат Желимир 
Чабрило. Изволите. 

 
Адв. Желимир Чабрило: Придружујем се свему изнетом од 

стране колега и на главном претресу онда и данас и не желим ни у чему 
да се понављам. Истакао бих само једну околност. Наиме, саслушани 
сведок нити у писменој белешци коју је сачинио приликом саслушавања 
окривљеног Звездана Јовановића, нити овде на главном претресу ни на 
који начин није објаснио нити образложио којим је средством односно 
којом врстом пушке, типом пушке, калибром пушке и тако даље је 
извршен наводни атентат на пок. Председника Ђинђића. Наиме, у 
кривичном поступку уобичајено је да полиција... 

 
Председник већа:  Колега, молим вас. То ће суд да цени. Он је 

говорио о узимању изјаве од оптуженог Звездана Јовановића. Па према 
томе, суду не треба његова службена белешка.  

 
Адв. Желимир Чабрило: Молим вас, очигледан је битан пропуст 

приликом сачињавања те белешке и приликом узимања исказа који се 
пропуст састоји у томе да није наведено средство извршења дела. То је у 
најмању руку неуобичајено. И то се мора навести овако јасно и 
прецизно. Колега Вукасовић је почео, али је на жалост била су му 
забрањена даља питања и  ја због њега и због истине то морам само да 
констатујем. 

 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља од бранилаца за реч? 
 
Констатујем да се нико више од бранилаца не јавља за реч. 
 
Да ли се неко од оптужених јавља за реч? 
 
Оптужени Звездан Јовановић. Изволите. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Председавајућа, има примедбу на исказ 

овог сведока зато што се ради о лажима. Лаж је значи једини циљ да се 
покуша да се озакони ово што су вама представили као моју изјаву. А не 
ради се о мојој изјави коју су ме уценама и претњама приморали да 
потпишем. Ја бих овде само још напоменуо да Родољуб Миловић није 
учествовао директно у тим претњама. Дакле није ми директно претио, 
али је присуствовао томе и учествовао је заједно са Јованом Пријићем, 
Новаковићем и Ацом Јовановићем... 

 
Председник већа:  Како ословљавате Специјалног тужиоца? 
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Опт. Звездан Јовановић: Молим? 
 
Председник већа:  Како ословљавате заменика Специјалног 

тужиоца? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Специјалац Јован Пријић. 
 
Председник већа:  Не специјалац, него лепо га ословите онако 

како вам је обавеза. Ви сте учесник у кривичном поступку да вас не 
опомињем. 

 
Опт. Звездан Јовановић: Знам али не могу да га назовем 

господином зато што није господин. 
 
Председник већа:  Морате. Емоције задржите за себе. Морате 

увек рећи заменик Специјалног тужиоца. Да вас не бих опомињала и 
кажњавала. Изволите.  

 
Опт. Звездан Јовановић: Захваљујем на поуци. Шта сам хтео, 

заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић значи он је покушао, 
Миловић није учествовао у томе, значи али је присуствовао и учествовао 
у фалсификовању, назовите то како хоћете, овог што су представили 
овом већу као моју изјаву. Председавајућа, ја сам свестан да после оне 
сатанизације након мог хапшења да моја реч још увек нема ту тежину. 
Зато сам и затражио од бившег председавајућег да се да налог, а овом 
приликом бих и вас замолио ово веће, да се да налог да се детаљно 
испита шта су све са мном радили у том затвору. Будите сигурни да би 
вам то поближе објаснило и овде заменику Специјалног тужиоца и свих 
њих, шта су све радили и на који начин. 

 
Председник већа:  Саслушајте ме оптужени Јовановићу. Ви имате 

одређена права у кривичном поступку као оптужени овде пред већем. И 
имате прилику у сваком тренутку до окончања овог поступка да кажете 
све то што би ми требали да утврдимо. Најбоље је да нам ви то 
непосредно испричате и већу и свима осталима овде присутнима.  

 
Опт. Звездан Јовановић: Председавајућа, ја значи одговорно 

тврдим да су они фалсификатори и уцењивачи. Ја ћу вам рећи, значи ја 
опет кажем моја реч за сада нема тежину, зато вас молим да затражите 
да се изврши један увиђај, један детаљни да се испита шта су све са 
мном радили, а будите сигурни да то може лако да се уради. 

 
Председник већа:  Још нешто да вам кажем. 
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Опт. Звездан Јовановић: Даћу вам оправдање зашто износим 
овакав захтев.  

 
Председник већа:  Све док неко није правноснажно осуђен он је 

невин за суд и све остале учеснике. Ви сте сада само оптужени. Према 
томе, имате право да кажете оно што мислите, да се браните од оптужбе 
и од свега онога што вам се презентује као доказ овде. Немојте 
прејудицирати ствар, тек онда када буде изречена пресуда ваша реч ће 
бити овако или онако тумачена. Изволите. 

 
Опт. Звездан Јовановић: Ја заиста поштујем ваш став и све, али 

мислим да смо ми свесни да сам ја 24.-ог ухапшен, а да сам 25.-ог јавно 
осуђен од највећих државних органа као убица, као највећи злочинац у 
новијој српској историји. Мислим да је то јавно било. Дакле, да не 
улазим сада у то. Зашто сам замолио и затражио од овог већа да 
затражите да се изврши тај. То може да се нађе у различитости изјаве 
коју је Родољуб Миловић дао пред овим већем. Он је дао у предмету 
пред истражним судијом Петог општинског суда 29.9.2005. године 
Ки.бр.765/04 пред истражним судијом Небојшом Бојићем, дакле те 
различитости. Затим у својој овој изјави Родољуб Миловић тврди да је 
радио све по закону. Међутим, у тој изјави лепо пише на почетку да 
наводно та изјава је почела да се даје у 20,15 часова. У званичном 
извештају из Централног затвора тамо пише да сам изведен из ове ћелије 
тек у 20,30 часова. Значи то је само једна разлика. Затим, Родољуб 
Миловић тврди да није том наводном давању изјаве није присуствовао 
ни Пријић, заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић, ни Миле 
Новаковић. Међутим, у званичном извештају овог из Централног 
затвора лепо пише од 20,30 часова до 23,30 часова разговор обављали 
Новаковић, Пријић и Миловић. Приметићете да у том извештају нема ни 
Весне Радомировић, ни овог заменика Пријићевог како су га 
представили, ја сам заборавио презиме. Зашто? Зато председавајућа што 
је било онако како сам ја дао онај исказ пред инспекторима МУП-а када 
сте и ви лично присуствовали. Зашто нису писали јер би тада видели 
када су те особе ушле у истражни затвор. Зато вас молим и надам се да 
ћете дати један овакав налог, а ја ћу у сваком случају док рашчистимо 
све ове фалсификате које заменик Специјалног тужиоца Јован Пријић 
покушава да потури овом већу као доказе и док изведемо ми неке 
доказе, ја ћу се ставити на располагању суду и свима. Хвала. 

 
Председник већа:  Можемо ли да протумачимо да оно све што је 

написано у вашој изјави коју су сачињавали у присуству вашег браниоца 
није тачно, да то ви нисте дали? 

 
Опт. Звездан Јовановић: Молим? 
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Председник већа:  Да ви ту изјаву нисте дали? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Нисам чуо, извињавам се. 
 
Председник већа:  Ону што сте дали у предкривичном поступку у 

присуству Весне Радомировић? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Апсолутно не. И нема сумње 

председавајућа да бих ја то рекао пред тим, само да сам могао да 
запамтим све оно што су покушавали да ме науче 4.-ог и да сам био у 
психофизичком стању да то запамтим. Али ја ћу вам рећи, рекао сам 
када изнесемо неке доказе и када рашчистимо нешто, ја ћу се ставити 
овом суду на располагање.  

 
Председник већа:  Добро.  
 
Опт. Звездан Јовановић: Ја бих вас замолио само пошто имам 

примедбе на неке радње дате оне када нисам био присутан, изјаве, па ако 
може сада или када ви одредите да дам примедбе. 

 
Председник већа:  Ово сада када сте били одсутни? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Да. 
 
Председник већа:  Је ли то значи да треба да поновимо? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Не треба читање ништа да се понови. Ја 

бих само једну примедбу. 
 
Председник већа:  Изволите, реците. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Председавајућа, ја бих прво на исказ 

Чедомира Јовановића. Дакле, ради се о једним заиста политичким 
говорима које ја заиста... 

 
Председник већа:  Сада само говорите о њему као сведоку. 

 
Опт. Звездан Јовановић: Па, управо о њему као сведоку говорим 

у ономе што је он рекао. Значи о неким политичким говорима који 
апсолутно немају везе са истином. Ја само у два примера ако ми 
дозволите, показаћу како он покушава да прича причу која заиста нема 
везе са истином. Дозволите ми да цитирам само страну 10. 
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Председник већа:  Транскрипта? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Транскрипта. Да. Транскрипта од 

11.4.2005. године. Дакле, између осталог каже потпуна је неистина да је 
команда ЈСО-а захтевала од начелника Ресора да се са њим разговара. Да 
је он тако нешто одбио, јер сам ја сведок покушаја Горана Петровића да 
ступи са њима у контакт са командом ЈСО-а. Дакле, Чедомир Јовановић 
тврди да ми нисмо звали Горана Петровића да дође у Кулу, да нисмо 
тражили од њега иако га Горан Петровић сам демантује на страни 26 тог 
транскрипта од 18.5., то могу рећи да је то један од пар ствари које је 
рекао. Дакле, Чедомир Јовановић лаже. Дозволите ми да вам сада само 
кажем на страни 14, између осталог да цитирам. 

 
Председник већа:  Којег транскрипта увек кажите којег. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Страна 14 транскрипта Чедомира 

Јовановића од 11.4.2005. године. Дакле, између осталог каже Душан 
мислећи на Душана Михајловића је у тој ситуацији значи у ситуацији у 
којој је отворено поменута могућност оружаног сукоба одлучио је да 
поднесе оставку. Дакле, Чедомир Јовановић тврди да је Душан 
Михајловић отворено поменуто од стране команде, говори се у оном 
времену када је био разговор у Кули у вези протеста Црвених беретки. 
Чедомир Јовановић који ниједног јединог тренутка није учествовао у 
том разговору између команде и Душана Михајловића, Чедомир 
Јовановић значи тврди тако нешто. Међутим, имате изјаву Душана 
Михајловића пред свим оним новинарима где је рекао децидно тврдим, а 
то може лако да се провери, да је рекао да је добио уверавања од 
команде да неће употребили силу. Лично Душан Михајловић је то рекао. 
Дакле, Чедомир Јовановић који ниједног јединог тренутка није 
учествовао у тим разговорима једини његов допринос тим разговорима 
је био то што се урлао на Душана Михајловића, то што му је извадио 
лист онај и поцепао његову оставку. 

 
Председник већа:  То у Кули? 
 
Опт. Звездан Јовановић: У Кули. И то што је ваљда понесен тим 

својим успехом према Душану Михајловићу покушао да урла на 
команду па сам га ја истерао из клуба. Дакле, то је једини његов 
допринос томе. Значи апсолутно једна прича која нема везе са истином. 
Дакле, Чедомир Јовановић лаже. Има безброј примера, али да вас не 
задржавам. Ово је очигледан пример да он лаже. Душан Михајловић 
председавајућа.. 
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Председник већа:  То имате приговор на исказ Душана 
Михајловића? 

 
Опт. Звездан Јовановић: Да. Душан Михајловић од 15.3.2005. 

године. Дозволите ми, он на страни 16 и 17 сада да не читам све, говори 
о томе како је Душан Маричић дакле тадашњи командант Јединице дао 
обезбеђење Јовици Станишићу и Френкију Симатовићу. Председавајућа, 
прво ово је апсолутна неистина. Игром случаја ја знам ја сам био у 
обезбеђењу раније Френкија Симатовића, дакле обезбеђење Френкију, 
господину Френкију Симатовићу и Јовици Станишићу је дато пре него 
што је Душан Маричић уопште и дошао у Јединицу, а да не говорим 
када је постао командант. Значи то је само један детаљ и ја бих волео 
заиста волео да ово веће затражи један једини документ било да је Раде 
Марковић тако смењивање Јовице и Френкија, било који начин да 
затражи од Јединице да се тим људима повуче обезбеђење. Један једини 
документ значи да се види. Душан Михајловић увек покушава да сакрије 
то што је усмено наредио. 

 
Председник већа:  Је ли вама, извињавам се, је ли вама познато ко 

је испред Јединице за специјалне операције био надлежан да некоме 
одлучи да ли ће дати обезбеђење или не? 

 
Опт. Звездан Јовановић: То је могао да одлучи командант. Али 

на захтев, управо сам то хтео сада. Значи Душан Михајловић овом 
причом покушава да сакрије то што је усмено наредио да се Спасојевићу 
и оном Мишковићу да обезбеђење из ЈСО-а. И до тог момента ЈСО 
ником ван службених органа није давао обезбеђење. Управо због тога 
говорим јер он покушава да тог Душана Маричића да натовари нешто 
што дечко апсолутно нема везе јер је обезбеђење Јовице и Френкију дато 
пре него што је тај дечко и дошао у Јединицу. Схватате? 

 
Председник већа:  Добро. 
 
Опт. Звездан Јовановић: И управо сам из тог изнео да се затражи 

да ли један писмени налог постоји да се повуче обезбеђење Јовици и 
Френкију. Разумете? 

 
Председник већа:  Добро. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Затим, на страни 20 Душан Михајловић 

овог његовог исказа од 15.3.2005. године каже дозволите ми да цитирам, 
били смо сведоци да је вршен велики притисак на друге припаднике 
полиције, посебно оне који су учествовали на Косову и Метохији да их 
сада не именујем, јер то није битно, да се придруже побуни да дају 
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подршку побуни и тако даље. Али то није успело. Председавајућа, 
заиста ово нема везе са истином. Прво, ми смо одбили много људи који 
су се јављали да нам се придруже. Одбили смо чак и један део 
организациони који је одвојен од Јединице, дакле ескадрилу која је 
дошла да нам се придружи, ми смо их одбили. 

 
Председник већа:  Је ли ви говорите о редовном саставу или? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Говорим о редовном саставу и 

ванредном саставу, о редовним полицајцима који нису у Јединици, али 
су полицајци. Говорим о много људи који су се јављали да се придруже. 
Говорим чак и о ономе што себе назива Гури, да сада не употребим неку 
дужу реч, који је пар пута долазио тамо, доносио неке папире. Чак је и 
наводио да дође са својим људима да нам помогне.  

 
Председник већа:  А сада примедбу на то? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Управо то стављам, значи Душан 

Михајловић говори овако нешто, а уопште не наводи једног јединог 
човека кога смо ми или било ко, јер је оставио утисак да ми некога смо 
приморавали да дође. Разумете? Значи једна апсолутно безвезна прича. 
Схватате? Сада ми дозволите да ставим 22, записника од 15.3. Душана 
Михајловића да вам цитирам само.  Управо то стављам, значи Душан 
Михајловић говори овако нешто, а уопште не наводи једног јединог 
човека кога смо ми или било ко, јер је оставио утисак да ми некога смо 
приморавали да дође. Разумете? Значи једна апсолутно безвезна прича. 
Схватате? Сада ми дозволите да ставим 22, записника од 15.3. Душана 
Михајловића да вам цитирам само. Значи између осталог каже упозорио 
сам их да су они у проблему и да имају проблем. Да није проблем моја 
функција и оставка и да због моје функције неће пасти ниједна кап 
српске крви, нити једна српска глава. Тако да ако им је проблем оставка 
да је онда имају и да то није проблем о коме треба да разговарамо, него 
да су они направили проблем посебно отварајући такозвану ратну собу 
или свечану собу где су свим страним телевизијским камерама са читаве 
планете практично открили нешто што мислим да није добро за ту 
Јединицу. Пазите председавајућа, пре свега овде Душан Михајловић 
покушава да оставља један утисак да је било проблем да дође до 
проливања српске крви. Опет напомињем, Душану Михајловићу је 
директно речено и он је то пред новинарима поновио да Јединица неће 
употребити силу ни у ком случају. Ја молим пред свим новинарима у 
Кули је он то изјавио, али оно што је много важније у свему овоме, 
Душан Михајловић каже да се он забринуо и да је причао о томе како 
смо ми отворили ратну собу и тако показали целом свету односно нешто 
што није требало. То каже Душан Михајловић. Министар чији је близак 
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сарадник наредио да се отпачате сандуци који су се налазили у 
Липовици са посебним режимом заштите, да се из њих извуку касете, 
између осталих и она касета која се појавила у Хагу, да се још извуку 
још неки материјали, значи неки документи да се све то преда Џефрију 
Најсу. И то без иједног папира, без обавештења команданта, без 
записника и без посебне комисије, јер су то били сандуци под посебним 
режимом заштите. Дакле, погледајте лицемерство овог Душана 
Михајловића. Погледајте један безобразлук на који он начин покушава 
да превари овај суд и ово веће. Када му је речено све ово једном тирадом 
речи је покушао да објасни како он нема појма, како ће он то све 
испитати. Ја сада не бих улазио у то да ли је он знао или није. Али 
очигледно да је тог тренутка за време тога сазнао од нас и да ништа није 
урадио да то провери. Дакле, једно лицемерство и један безобразлук од 
стране Душана Михајловића. Дозволите само на страни 40... 

 
Председник већа:  Истог транскрипта? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Истог транскрипта, да Душана 

Михајловића од 15.3.2005. године. Дакле, између осталог каже, 
приликом побуне и тих догађаја око побуне пратећи те разговоре који су 
имали представници Јединице са окружењем схватили смо бар ја, по 
први пут сам схватио да велики утицај на команду те Јединице, 
тадашњег команданта имају не само господин Луковић него и ови које 
спомињемо, Душан Спасојевић, Љубиша Буха Чуме и од прилике та 
екипа, јер се они директно појављују у организацији и подршци те 
побуне. Председавајућа, ми на жалост не можемо да испитамо Душана 
Спасојевића али смо имали овде прилику Љубишу Буху да чујемо. 
Љубиша Буха ниједном, извињавам се немам право да цитирам, али 
децидно значи на страни 7 негира овакву тврдњу да је Љубиша Буха 
учествовао у припреми и организацији. Затим, Душан Михајловић тврди 
да је тада схватио, он по први пут схватио да је Душан Маричић Гумар 
тадашњи командант Јединице на њега имао велики утицај Љубиша Буха 
поред Луковића, мислећи вероватно на господина Улемека. Дакле, 
Љубиша Буха и Спасојевић. Пазите председавајућа, ја одговорно тврдим 
да то није тачно, а не морате мени да верујете. Узмимо на пример ево 
овако зашто је тај исти Душан Михајловић који је тада за време протеста 
мајора Душана Маричића 5 – 6 месеци након протеста унапредио у чин 
потпуковника, ако је већ схватио да велики утицај на њега имају овакве 
особе као што је Чуме и Спасојевић. Зашто је таквог Душана Маричића 
наградио «Сабљом». Сви ми знамо у нашем послу шта значи наградити 
неког «Сабљом» и какав се човек награђује «Сабљом». Зашто је таквог 
истог Душана Маричића ако тврди да је он сазнао да је имао утицај ова 
двојица, одредио у тиму за реорганизацију специјалних јединица МУП-а 
Србије. Дакле, једно таквог Душана Маричића. Да не говорим о свим 
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оним вечерама, ручковима које је захтевао да Душан Маричић буде уз 
Душана Михајловића. Дакле, једна небулозна прича Душана 
Михајловића коју покушава нешто да уради, што апсолутно нема везе са 
истином. И ја бих вас замолио један очигледан пример дакле где он 
класичну једну лаж где је врло лако проверити. На питање 
Миливојевића на страни 8 али записника од 4.4.2005. године, истог 
Душана Михајловића, дакле да ли је тај план након нашег повратка у 
Кулу, а говори се у време протеста када смо се ми вратили у Кулу, дакле 
да ли је направљена, да ли су постављене те цистерне и разумете. Душан 
Михајловић одговара не. То је био само план. Значи једна лаж 
председавајућа. Ми знамо, ми смо послали наше извиђаче да виде јер 
смо добили дојаву од лично тих полицајаца који су стајали тамо, добили 
смо дојаву да постављају цистерне, да постављају експлозив испод 
цистерни и да их постављају горе на оним ободима са митраљезима. 
Дакле, Душан Михајловић лаже. Извињавам се... 

 
Председник већа:  Могу само једно питање. Кажете били сте у 

контакту са тим полицајцима који су стајали тамо на том месту где су 
постављене те цистерне. Пошто сте ви били искључени у то време, нисте 
одржавали контакт... 

 
Опт. Звездан Јовановић: Председавајућа, команда је имала 

телефоне и људи су имали телефоне мобилне између осталих и ја.  
 
Председник већа:  Знам да сте имали али били сте искључени. 

Како сте то селективно одржавали контакт и са ким? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Ко каже да сам ја био искључен? 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Ко је рекао да сам ја био искључен? 
 
Председник већа:  То из исказа свих сведока који су до сада 

саслушани. О томе ја говорим. Ја немам нека друга сазнања. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Прво мора, ја морам да вам се извинем. 

Постоји једно правило у Јединици. Дакле, оног момента када обуче 
униформу припадник Јединице дужан је телефон, говорим о 
припаднику, или да остави у касети или да га преда шефу тима. Говорим 
о приватним телефонима који шефови тимова имају телефоне службене 
и тако даље. Разумете? Мислим то они покушавају да наведу, али сада 
ћу вам рећи то у изјави Зорана Мијатовића ћу вам објаснити. Ми смо 
наше људе послали извиђаче који су видели све то о чему говорим. 
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Председник већа:  Јесу ли то били ваши извиђачи или су то били 

припадници МУП-а који су ту стајали? То ме интересује? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Пар припадника МУП-а који су се 

јавили, које су они распоредили, па смо ми касније послали наше 
извиђаче. Значи о томе ја говорим да се види... 

 
Председник већа:  Добро. Ви нисте до сада о томе говорили, зато 

вас питам. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Да. Захваљујем. Значи завршио бих са 

Душаном Михајловићем. Очигледно да човек прича причу небулозе, 
лажи која нема везе са истином. Покушава да заташка нешто своје, али 
то ће време показати да ја сада не улазим у то. Зоран Мијатовић, 
28.12.2004. године он је дао исказ. Молим вас дозволите ми на страни 8 
на питање бившег председника већа да објасни такозвану побуну коју је 
он назвао, он говори, ја мислим да то није била побуна, с обзиром да сам 
и ја имао неколико, два припадника Јединице у свом обезбеђењу. Сви су 
они па и она околина звани у Кулу мобилним телефонима на хитан 
састанак. Онда су им, то сам касније сазнао одузимани мобилни 
телефони, оружја, која су тако тамо стављали у неке просторије и иза 
тога су морали да се сагласе са оним што је група људи која је то 
организовала да прихвате да стану иза тих захтева, који су тамо 
формулисани. Нисам се ја бавио ко је све то. То мене једноставно није 
интересовало. Молим вас на који начин Зоран Мијатовић покушава да 
обмане и овај суд и јавност. Изрећи нешто овако, а не навести једног 
припадника коме је одузет мобилни телефон, коме је одузето оружје, 
који је стављен у неку просторију и примораван да прихвати, у најмању 
руку безобразно.  

 
Председник већа:  Да. Он то говори о људима који су били у 

његовом обезбеђењу је ли? 
 
Опт. Звездан Јовановић: Управо вам говорим једну ствар. Прво, 

заборавио је да га помене да ту двојицу у његовом обезбеђењу уопште 
нису припадници Јединице, нити су прошли обуку Јединице, него су 
фиктивно убачени због управо Зорана Мијатовића због тога што су 
плате биле у Јединици велике, када је дошао на то. И друга ствар 
заборавио је да напомене да је један од тих случајно његов зет. Знате. А 
као случајно, то је заборавио да напомене. И ти нису дошли у Кулу и 
нису били присутни у Кули. То је чиста лаж. Зет и тај други који су били 
на нашем списку нису били у Кули нити су присуствовали. Али то није 
битно. Битно је ово што он покушава да напомене да смо ми људе, 
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одузимали оружје, одузимали, ја позивам ово веће то није тешко 
проверити, нека МУП затражи једног јединог човека коме је одузето 
оружје, који је затворен у просторије и који је примораван да се сагласи 
са тим захтевима. То је чист безобразлук. Али добро. У ствари да, на 
страни 52 и 53 Зоран Мијатовић је избегао одговор господина 
Булатовића на то питање ко је снимио одлазак Милошевића. Зашто је то 
избегао? Избегао је зато што је његова ћерка снимила то, зато што је 
његова ћерка продала те слике. Зато је то. Зато што је он омогућио својој 
ћерци да то сними. Добро. Ово вам говорим из разлога што ће те касније 
видети зашто, зашто све ово. На страни 56 на питање господина 
Славише Вукосављевића који је тада мењао господина Вукасовића да ли 
му је познато на који начин је снимак свечаности у Кули је постао 
доступан јавности и како се нашао у Хагу. Он је одговорио немам појма. 
Очигледна лаж јер је управо овај сведок наредио да се отпечате сандуци 
са документацијом ЈСО-а Црвених беретки, да се из њих извуку те 
касете, да се извуку документа и то лично предао Џефрију Најсу на 
Институту безбедности. Дакле, лично овај сведок. Иако је рекао сам, 
мораћу да поновим, ниједан записник то не прати, није знао командант 
Јединице, нема комисије која је морала то да отпечати те сандуке, јер то 
су били под посебним режимом заштите и посебним режимом чувања. 
Дакле, овај сведок лаже. Ово вам говорим стога што је управо ово све 
речено Душану Михајловићу за време протеста и ово су разлози уз 
несумњиву кривицу Горана Петровића и Зорана Мијатовића за протест 
Црвених беретки, ово су разлози зашто су они њих сменили. Не би они 
њих сменили да ово нису били разлози госпођо. Не би. Ја вам говорим 
значи то све Душан Михајловић зна, то је Душан Михајловић сакрио. 
Између осталог постоји још нешто што је речено, није битно за ово 
суђење, нешто друго. Да не улазим сада. Дозволите ми сада на страни 57 
ја мислим да је о томе говорио мој бранилац Ненад Вукасовић, где он 
тврди да Звездан Јовановић је био истеран из Јединице и да је...Госпођо 
судија, молим вас, затражите извештај од било код МУП-а, од било којег 
суда да ли сам ја икада био на било каквој комисији, било каквом суђењу 
и да ли сам икада, и по томе цените и моју причу по томе цените и 
његову. Толико за сада о Душану. Имам за Горана Петровића. Нећу 
улазити у Горана Петровића много. Ја ћу само напоменути да је на 
страни 21 исто ово значи поновио, с тим што је да сам ја био истеран, да 
сам судски, с тим што је он ишао мало даље, па је рекао да сам чак имао 
и неких 20.000 марака. Апсолутна лаж и молим вас, затражите овај 
извештај па цените и један и други исказ по томе. За сада хвала. Немам 
више ништа. 

 
Председник већа:  Једно време нисте активно учествовали у 

поступку, нисте се бранили, слушали сте њих. Тада нисте стављали 
никакве примедбе.  
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Опт. Звездан Јовановић:  Председавајућа, мени је драго што сте 

то рекли. Пре свега морате да ме разумете да сам имао једну велику, 
велику одбојност према да не кажем одбојност али резерву према већу. 
Зашто? Зато што сам доживео од тих органа који имају дужност им је да 
штите законитост и регуларност нечега, а доживе од њих да ме уцењују 
и на тај начин којег би се постидео и најгори криминалац. Дакле, имао 
сам једну резерву, а друга страна председавајућа, обзиром да сам ја био 
присутан неким догађајима, њих само треба пустити да причају. Они су 
толико прљавим рукама да у тим покушајима да оперу те руке они 
толико лажу да једни друге утерују у лаж, сами себе утерују у лаж. Само 
их треба пустити. Ја бих ово све изнео али тек када будемо рашчистили 
и да је остао председник већа, али тек онда када будемо рашчистили ко 
је фалсификовао доказе, зашто је фалсификовао доказе и када ми будемо 
извели наше доказе. 

 
Председник већа:  Мислите у односу на ваше саслушање? 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Молим? 
 
Председник већа:  Мислите у односу на ваше саслушање у 

предкривичном поступку? 
 
Опт. Звездан Јовановић:  На нас све. Председавајућа, на отиске 

прстију, на оне чаробне пикавце, на онај чаробни даљиномер, на све што 
ћемо доћи временом. То мора да се рашчисти. Да видимо ко је то и 
зашто фалсификовао. Разумете? Ја бих то и да је остао председник већа 
ја бих ово све, али њих само треба пустити да причају. Они толико лажу 
да једни друге утерају у лаж, сами себе утерају у лаж. Разумете? Толико 
за сада.  

 
Председник већа: Имате ли још нешто? 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Ништа за сада. Хвала. 
 
Председник већа:  То је све? 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Наравно уз наду да ћете прихватити 

ове моје захтеве да се ово све провери што сам навео.  
 
Председник већа:  Можете се вратити на оптуженичку клупу. 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Хвала лепо. 
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Председник већа:  Да ли има још неко нешто од оптужених да 
примети у односу на исказ сведока који смо данас прочитали? 

 
Констатујем да се нико више не јавља за реч. 
 
Председник већа доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
Прекида се главни претрес ради одмора. 
 
Пауза ће трајати 30 минута. 
 

 
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 

 
 
Председник већа:  Наставак главног претреса у 13,10 часова. 
 
Главни претрес настављамо извођењем доказа читањем исказа 

сведока Веселина Лечића од 10. и 11. новембра 2004. године. 
 
Адв. Жељко Грбовић: Извињавам се судија. У наставку главног 

претреса мењаћу колегу Драгана Крстићевића и колегиницу Оливеру 
Ђорђевић по заменичком пуномоћју које се налази у списима предмета. 

 
Председник већа:  Хвала. Констатујемо то. 
 
Адв. Крсто Бобот: Судија, извињавам се, пре него што почнемо, 

само уз ваше допуштење ја бих нешто после пола два, због неких 
обавеза морао да напустим, па би ме колега Грбовић мењао. 

 
Председник већа:  Констатује се да је прочитан исказ сведока 

Веселина Лечића са транскрипта са главног претреса од 10. и 11. 
новембра 2004. године када су и одржани главни претреси на којима 
је саслушан сведок Веселин Лечић. 

 
Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ овог сведока? 
 
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници 

оштећених немају ништа да примете. 
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Констатује се да је пуномоћник оштећеног Милана Веруовића 
Варја Банић у паузи главног претреса напустила исти. 

 
Да ли неко од одбране има нешто да примети? 
 
Констатујем да се нико од бранилаца не јавља за реч да стави 

примедбу на исказ овог сведока. 
 
Да ли неко од оптужених има нешто да дода, а што није ушло тада 

након давања исказа сведока Лечића? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч. 
 
Са овим би исцрпили данашњи дневни ред.  
 
Главни претрес се прекида у 14,45 часова. 
 
Наставак главног претреса је: 

 
23. новембра 2006. године у 9,30 часова 

 
саслушањем сведока сарадника Дејана Миленковића. 

 
Записничар                                                      Председник већа-судија 
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