
К.П.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 16. ЈАНУАРА 2007. 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. 

 
Констатује се да је веће у истом саставу. 
 
Констатује се да су на главни претрес  приступили: 
 
заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник 

породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана 
Ђинђића адвокат Срђа Поповић и адвокат Дошен Мајкић Нино, 
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића, нико, уредно обавештени о 
наставку главног претреса,  окривљени Милорад Улемек са браниоцем 
адвокатом Слободаном Миливојевићем, окривљени Звездан Јовановић 
са браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, окривљени Александар 
Симовић са браниоцима адвокатима Миодрагом Рашићем и Желимиром 
Чабрилом, који су браниоци и окривљеног Милоша Симовића коме се 
суди у одсуству, бранилац окривљеног Владимира Милисављевића 
адвокат Драгољуб Ђорђевић, бранилац окривљеног Нинослава 
Константиновића адвокат Александар Зарић по заменичком пуномоћју 
адвоката Оливере Ђорђевић, бранилац окривљеног Сретка Калинића 
адвокат Драгољуб Ђорђевић по заменичком пуномоћју адвоката 
Александра Ђорђевића, који ће у року од 3 дана доставити заменичко 
пуномоћје, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» 
адвокат Александар Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем 
адвокатом Милованом Комненићем, окривљени Саша Пејаковић са 
браниоцем адвокатом Крстом Боботом, окривљени Бранислав Безаревић 
са браниоцем адвокатом Александром Зарићем по заменичком 
пуномоћју адвоката Жељка Грбовића и окривљени Жељко Тојага са 
браниоцем адвокатом Крстом Боботом. 

 
Главни претрес у наставку је јаван. 
 
Главни претрес настављамо доказним поступком. 
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Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Да се у доказном поступку изведу процесне радње саслушања 

сведока који су позвани на данашњи главни претрес, а које је 
предложила одбрана оптуженог Милорада Улемека и веће донело 
решење којим се усвајају предлози. 

 
Нека уђу сведоци Петраковић Мићо, Крсмановић Драгослав и 

Гулић Зоран ради потврде да су приступили на данашњи претрес. 
 
Нека остане у судници сведок Петраковић Мићо, остали сведоци 

нека сачекају до позива суда у просторији. 
 
Могу ли добити вашу личну карту? 
 
Мићо Петраковић, је ли тако? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Председник већа:  Име оца? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Чеда. 
 
Председник већа:  Дан, месец и година вашег рођења? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 6. април 1972. године. 
 
Председник већа:  Место рођења? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Загреб. 
 
Председник већа:  По занимању сте? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Полицијски службеник. 
 
Председник већа:  Где сте запослени тренутно? 
 
Сведок Мићо Петраковић: МУП Републике Србије, 

Жандармерија. 
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Председник већа:  Кажите ми адресу вашег стана? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Кула, Партизанска 13-ф. 
 
Председник већа:  Идентитет сведока утврђен је на основу личне 

карте регистарски број 1183334, која је издата 08.12.2005. године. Лични 
број сведока је 0604972330143. 

 
Ви знате да је овде у току кривични поступак против опт. 

Милорада Улемека, Звездана Јовановића, Пејаковић Саше и других 
лица. Позвали смо вас на предлог одбране оптуженог Милорада Улемека 
као сведока. Да ли сте ви у сродству са неким од оптужених или 
оштећених у овом предмету?  

 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа:  Добро. Као сведок сте дужни пред судом да 

говорите истину и не смете ништа прећутати. Давање лажног исказа 
представља кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања 
којима би вероватно изложили себе или себи блиска лица кривичном 
гоњењу, знатној материјалној штети или тешкој срамоти. А дужни сте да 
суду пријавите сваку промену боравишта или пребивалишта.  

 
Поред овога што сам вам дала упозорења за сведока, позваћу вас 

да положите заклетву пред судом на тај начин што ћу ја прочитати текст 
заклетве, а ви уколико сте сагласни са текстом реците «да», уколико не 
желите да положите заклетву ви ћете рећи разлоге због чега не желите 
то да учините. 

 
Текст заклетве за сведока гласи: 
 
«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 Мићо Петраковић: Да. 
 
Председник већа:  Добро. Можете ли нама да кажете да ли сте ви 

били припадник Јединице за специјалне операције током 2003. године, 
посебно од када сте припадник те Јединице, од када познајете оптуженог 
Улемека и да нам кажете да ли се сећате где сте се налазили 11. марта 
2003. године и надаље 12.-ог, па ћемо уз пут када завршите своје 
излагање ми можда поставити нека питања. Изволите. 
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Сведок Мићо Петраковић: Припадник Јединице за специјалне 
операције био сам од 1996. године. Од оснивања Јединице, од тада и 
познајем оптуженог Улемека. Значи када је он дошао да руководи 
официрским курсом Јединице. Тада је Јединица фактички основана. И 
тада 2003. године био сам припадник Јединице за специјалне операције. 
Био сам помоћник команданта за оперативне послове. 11. марта 2003. 
године био сам на радном месту у наставном центру «Радослав Костић» 
у Кули. Цео дан, у 7,00 сати сам дошао на посао до 15,30 часова сам био 
у центру. Нисам напуштао центар. 12. марта такође, исто. Од 7,00 часова 
ујутру сам био на послу. Због убиства Премијера остао сам надаље 
непрекидно у центру све до расформирања Јединице, у приправности.  

 
Председник већа:  Добро. Имате ли нешто да ми кажете 

карактеристично за 11. март, да ли сте били у контакту са оптуженим 
Улемеком, да ли сте се видели, чули, да ли је било било каквих 
комуникација, ако јесте, где и на који начин? Изволите. 

 
Сведок Мићо Петраковић: 11. марта видео сам Улемека, био је у 

наставном центру. Карактеристично за тај... 
 
Председник већа:  Где? У Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. У Кули. За тај дан 

карактеристично је што су били падобрански скокови. Значи била је 
настава, обука из падобранства. Долазио је... 

 
Председник већа:  Само мало гласније. Нисам вас чула. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Обука из падобранства је била.  
 
Председник већа:  Добро. У Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. И били су падобрански скокови. 

Њега сам срео негде око 9,30 часова, или 10,00 сати у официрском клубу 
у командној згради. Пошто ја боравим у другој згради у којој борави 
борбени састав, био је тамо са пратњом. Био је ту присутан и инструктор 
падобранства Јовица Мандић. Био је командант ту, Звездан Јовановић, 
значи скоро цела команда.  

 
Председник већа:  Када кажете командант, онда реците име и 

презиме. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Душан Маричић.  
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Председник већа:  Добро. Видели сте Улемека, Звездана... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Крсмановића, било је више људи ту. 

Углавном... 
 
Председник већа:  Добро. Наведите да знамо од прилике, ако се 

сећате. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Били су падобрански скокови. Негде 

у то време од прилике око 10,00 часова је стигао хеликоптер «Дел 212», 
хеликоптер МУП-а Србије из кога су се изводили падобрански скокови. 
Касније смо ишли да гледамо падобранске скокове. Боравили смо 
напољу на полигону где су се ти скокови изводили. Био је и он 
присутан, Улемек. Био је присутан командант Маричић, Звездан 
Јовановић. Звездан Јовановић је чак скакао падобраном. Јовица Мандић 
као инструктор је руководио обуком из падобранства. Касније, након 
скокова вратили смо се у официрски клуб. Тамо смо седели једно време. 
После тога имали смо заједнички ручак, након кога сам ја вратио се у 
просторије борбеног састава због својих обавеза тамо и тамо сам био до 
краја радног времена.  

 
Председник већа:  Добро. Да ли сте се можда чули са оптуженим 

Улемеком 12. марта? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа:  Да ли је била планирана нека активност 12. 

марта на којој би био присутан и оптужени Улемек? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Мислите у центру у Кулу? 
 
Председник већа:  У центру у Кули или у Београду, да ли ви 

нешто знате о томе? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, ја се сећам да је било неког 

говора о неком састанку али ја на том састанку нисам требао да будем 
присутан, тако да нисам обраћао пажњу. У разговору значи у 
официрском клубу је било говора о изградњи спортског центра, базена у 
Кули, о завршетку клуба за припаднике и око тога је било договор да 
буде неки састанак. Али пошто ме није интересовало нисам обраћао 
пажњу.  

 
Председник већа:  Где је тај договор био, где сте ви чули те 

детаље? 
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Сведок Мићо Петраковић: У официрском клубу. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: У официрском клубу.  
 
Председник већа:  То за време ручка или? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. У официрском клубу значи док 

смо седели пре ручка и пре скокова.  
 
Председник већа:  Можете ли ви, пошто кажете да сте били... 
 
Сведок Мићо Петраковић: То је посебна просторија од 

трпезарије. У трпезарији је био ручак. У официрском клубу, мислим као 
кафић, слично нешто. 

 
Председник већа:  Кажете да сте видели неку групу која је дошла 

хеликоптером, је ли тако, негде око 12,00 сати тако сте рекли? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Хеликоптером су дошли само пилоти 

и летелица. А наши припадници који су већ били у центру су изводили 
падобранске скокове. 

 
Председник већа:  Ви сте оптуженог Улемека видели у оквиру 

тог простора у Кули, у згради где седи команда, је ли тако? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте. 
 
Председник већа:  Можете ли нам рећи да ли је тада носио 

униформу или не? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. У цивилној одећи је био. 
 
Председник већа:  Да ли вам је познато када је окривљени 

Улемек напустио Јединицу услед  пензионисања или раскида радног 
односа? 

 
Сведок Мићо Петраковић: То је било 2001. године. Мислим да је 

био јуни или јули месец. Сада не знам тачно датум када је формално 
завршио радни однос али десило се након инцидента у клубу «Ступица» 
у Београду.  
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Председник већа:  Добро. Кажите ми да ли ви нешто знате о 
протесту Јединице за специјалне операције који се дешавао у Кули и у 
Београду, да ли сте тада били ви присутни? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Био сам. 
 
Председник већа:  И ако јесте какав је ваш ангажман био тада? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Био сам исто помоћник команданта за 

оперативне послове. Значи вршио сам исту функцију. 
 
Председник већа:  Да ли сте били долазили са Јединицом у 

Београд? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесам. 
 
Председник већа:  Јесте?  
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесам. 
 
Председник већа:  Добро. Можете ли нам рећи да ли знате да ли 

су припадници Јединице тада били наоружани и ако јесу којом врстом 
оружја? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Били су наоружани личним 

наоружањем.  
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Личним наоружањем. 
 
Председник већа:  Само личним наоружањем. Шта то 

подразумева? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Имали су пиштоље сви. 
 
Председник већа:  Јесте ли имали у Јединици лист који је свако 

потписао, преузимање наоружања из Јединице, пописни лист наоружања 
са којим је неки припадник задужен? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
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Председник већа:  Јесте? Када кажете лично наоружање, да ли 
онда мислите само на пиштоље или мислите на део оружја са којим се 
неки припадник још задужио поред пиштоља? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Физички је било немогуће да понесе 

све што задужује. Наравно, неко има и аутомат и пушку и пиштољ и 
сачмарицу, значи вишекомадно наоружање. Значи физички је било 
немогуће да понесе.  

 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Значи у самом протесту ако говоримо 

на Београд-Сава центар, припадници су на себи имали само пиштоље. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли се тог дана 11. марта држао неки 

састанак само команде Јединице у Кули? Да ли ја вама то познато? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 11. марта? 
 
Председник већа:  Да. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, формални састанак не у смислу 

неког колегијума ако на то мислите. Значи био је састанак код 
команданта у канцеларији смо седели и разговарали, а не у смислу 
формалног састанка.  

 
Председник већа:  Реците ми да ли ви нешто знате о обуци 

припадника за специјалне операције у фебруару месецу 2003. године на 
Копаонику, око скијања, да ли је била Јединица тамо? Ако знате нешто 
да ли сте ви били присутни и колико је смена било, у којој сте ви смени 
били, да нам опишете начин како функционише тај распоред по сменама 
и смештај тамо у којој сте ви смени били? 

 
Сведок Мићо Петраковић: 2003. године скијање је било у 

фебруару месецу. Било је организовано у три смене по 10 дана.  
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Руководилац прве смене сам био ја. 

Руководилац друге смене је био Звездан Јовановић. Руководилац треће 
смене је био Бошко Јовић. Били смо смештени у «Конацима», тако се 
зове тај хотелски комплекс. Шта још? 
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Председник већа:  Кажите ми начин на који се вршила, да ли је 
уопште постојала примопредаја између руководилаца, примера ради 
прве смене, друге смене и реците период од када је почињала прва смена 
и када се завршавала? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Па сада тачно датум ја не знам, али ја 

мислим да је био негде баш око 1. фебруара, да је почињала. Тек 
почињало опште скијање. Примопредаја се вршила из више разлога. 
Највећи разлог је била примопредаја опреме за скијање, пошто смо сви 
користили исту опрему. Значи када прва смена завршава скијање, тог 
дана... 

 
Председник већа:  Колико дана је трајала та прва смена? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Свака смена траје 10 дана. 
 
Председник већа:  Да ли је то, кажете било је почетком фебруара? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Председник већа:  Нисте обавезни да кажете датум ако се не 

сећате. Шта то значи почетком, од 1. до 5. или од 1. до... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Тако, да. Од 1. до 3. значи почетком 

фебруара је била прва смена, почетак прве смене. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: На крају сваке смене врши се 

презадужење опреме. Значи прва смена комплетно раздужи сву опрему, 
скије, везове и тако даље. Направи се попис те опреме и када дође друга 
смена руководилац друге смене преузима. Наравно преконтролише да ли 
је све ту и даље задужује своју смену, преузима просторије, кључеве од 
просторија, да ли је све у исправном стању и тако даље. 

 
Председник већа:  Сада ме интересује јесте ли ви извршили 

примопредају са оптуженим Звезданом Јовановићем? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Председник већа:  Јесте. Да ли се то негде записнички 

констатује? 
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Сведок Мићо Петраковић: Па у смислу формалног документа 
не. Имали смо једну свеску у коју смо само уписивали по броју колико 
имамо ту сада скија, колико имамо којих делова опреме. У том смислу. 
Формално не. 

 
Председник већа:  Добро. И још нешто ме интересује да се 

вратимо на ово, кажете 11. и 12., да сте 12. марта радили продужено због 
познатог атентата на Председника Владе пок. др. Зорана Ђинђића. 
Кажите ми да ли се сећате да ли сте након 12. марта видели некога од 
овде оптужених припадника Јединице за специјалне операције у Кули, 
ако јесте када и када први пут? 

 
Сведок Мићо Петраковић: 12. марта? 
 
Председник већа:  После 12. марта, 12. марта и после 12. марта? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 12. марта имали смо састанак касно 

увече негде, сада тачно колико сати је било, била је ноћ. Када су сви 
припадници дошли у центар након проглашења приправности, повучена 
је комплетна Јединица из свих издвојених објеката. Имали смо састанак 
увече официра. Ту је био колико се сећам Звездан Јовановић. И касније 
је био током свог периода до лишења слободе у центру. И од осталих, 
реците ми, Тојага је ли тако? 

 
Председник већа:  Јесте.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Мислим да је био и Тојага. Не сећам 

се да ли је био баш 12. али био је у периоду након 12. сигурно.  
 
Председник већа:  А да ли се сећате да ли вам је познато 

Пејаковић Саша? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Колико се сећам 12. није био. 
 
Председник већа:  Да ли сте њега... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Сада, у каснијем периоду не знам. Он 

није мој, мислим није био у мојој организационој јединици тако да 
стварно због броја људи који је тада боравио у центру нисам, 
једноставно не могу да се сетим. 

 
Председник већа:  Добро. Хвала. Ја више немам питања за овог 

седока. Да ли чланови већа имају питања? Судија Милимир Лукић. 
Изволите. 
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Судија Милимир Лукић:  Да се вратимо на 11. март 2003. 

године, кажете да је било скакање падобраном. Можете ли да нам кажете 
колико је то трајало, када је почело, колико је трајало, кажете да је 
скакао Звездан Јовановић, ко је поред њега још од припадника Јединице 
скакао и на та питања? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Скакао је алпинистички тим 

Јединице, изводио је скокове. За њих је та обука била предвиђена тог 
дана. Па, од прилике скокови завршавају до ручка. Значи тамо негде до 
13,00 часова обука завршава. Говорим обука, не мислим сада лет 
хеликоптера завршена него комплет са слагањем падобрана и са свим 
осталим радњама након скокова, провера падобрана и тако даље. Значи 
све се завршава до ручка. Значи максимум од 10 до 14 часова 
максимално траје та обука.  

 
Судија Милимир Лукић:  Добро. Када је био скок Звездана 

Јовановића, да ли можете да се сетите у почетку, на средини или на 
крају? 

 
Сведок Мићо Петраковић:  Не. Није био у почетку. Значи већ су 

скочили пре њега припадници, први скок сигурно. Значи негде у току 
другог или трећег налета хеликоптера.  

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли се сећате још неког припадника 

Јединице да је скакао тога дана осим алпинистичког тог тима? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Скакао је Јовица Мандић. 
 
Судија Милимир Лукић:  Прећи ћемо на 12. март. Да ли се 

сећате ко је био дежурни официр у Кули тога дана? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Судија Радмила Драгичевић-Дичић има реч. 

Изволите. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да вас питам, Јовић Бошка 

знате? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Знам. 
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Где је био он 11. марта? Је 
ли био ту негде, да ли се сећате је ли био у Кули? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Не сећам се. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Нисте га видели? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не сећам се. Можда је био. Не знам. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: 12.марта? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Мислим да није. Мислим да није био. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А овај сведок Поповић 

Александар? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да ли је био 11. марта? Мислим да 

није. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да ли сте га виђали? Је ли 

био на том састанку односно на том вашем дружењу? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Било је доста ту људи. Мислим било 

је можда десет људи сигурно. Ја кажем сећам се тих са којима је било 
највише разговора. Сада можда је и био. Не знам. Стварно не могу да се 
сетим. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А тог 11. марта сте рекли 

да сте видели ова сва лица која сте набројали у официрској соби, је ли? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Официрском клубу. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Официрском клубу, 

извините. И после сте споменули да сте били код команданта у његовој 
канцеларији, је ли тако? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Више пута. Значи ја код команданта 

често улазим у канцеларију. Значи говорим у току тог дана. Био сам и 
код команданта у канцеларији, био сам у клубу, излазио сам напоље да 
гледам како тече обука, враћао сам се у клуб. Значи то је све у једном 
блиском окружењу да кажем. То је све у 100 метара. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: И о чему сте причали тог 

дана са командантом, је ли било неких значајнијих тема и којих? 
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Сведок Мићо Петраковић: Па, није било значајнијих тема што се 

тиче самог рада оперативног састава којим сам ја руководио. Било је 
више говора око завршетка центра, око тог пројекта који смо сви 
прижељкивали, а то је завршетак тог спортског центра, базена. 
Завршетак те зграде где треба да буде кантина за припаднике односно 
њихов клуб. Било је говора око довођења тог неког пројектанта који би 
то све осмислио, имали смо неки идејни пројекат како да се то реши. И 
тако да се то реши. Било је говора око набавке падобрана са тим Јовицом 
Мандићем већ поменутим. И Легија је имао неке своје везе у 
иностранству преко којих су ти падобрани које смо ми хтели да 
набавимо могли да се набаве, који су изузетно квалитетни и тако даље 
који су нама били потребни за обуку. И око тога је било највише говора. 
Значи око саме јединице није било говора, ако мислите на рад Јединице. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А када је дошао Улемек тог 

дана? Нешто о томе сте рекли. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не знам. Ја сам када сам отишао из 

моје зграде у команду зграде, он је већ био тамо. Тамо негде око 9,30 – 
10,00 часова. Ја сам га затекао тамо. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Како је дошао? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Вероватно аутомобилом. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Јесте ли видели његов 

аутомобил? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Ту испред те зграде није био. 

Када су скокови склањају се сви аутомобили са паркинга. Тако да осим 
санитетског возила нема аутомобила на паркингу када су скокови у 
питању. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Када је тај хеликоптер 

МУП-ов дошао? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Око 10,00 часова од прилике. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Колико пре сте видели 

Улемека? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, можда пола сата, тако. 
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Ко је све био у том 
хеликоптеру? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Хеликоптером су дошли само пилоти.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Колико њих? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Двојица. И механичар трећи. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Само тај један хеликоптер 

је био? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. Један. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Је ли дошао још један или 

нешто? То је био за обуку рекли сте, је ли? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Шта кажете, за? 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: То је био хеликоптер за 

обуку? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То је један од... 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Рекли сте за извођење тих 

вежби? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То је један од два хеликоптера које 

МУП поседује. Он је за све, и за обуку и за превоз, за све. Значи ми 
смо... 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А тог дана је дошао ради 

ваше обуке? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Ради скокова. Јесте. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Је ли ви имате, ви 

нисте имали неки свој хеликоптер? 
 
Сведок Мићо Петраковић: На жалост нисмо. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Нисмо на жалост. 
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Председник већа:  Можете ли да објасните зашто кажете на 

жалост? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па да смо имали свој не би тражили 

од ескадриле да нам... 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не би тражили од других да нам дају 

хеликоптер него би скакали из свог. 
 
Председник већа:  Само због тога? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па и због свега осталог. Због обуке, 

због превоза, због свега осталог.  
 
Председник већа:  Добро. Да ли имате још питања? 
 
Да ли има заменик Специјалног тужиоца питања? 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Увече 12. марта, да ли сте 

видели Бошка Јовића у Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, не сећам се. Не могу да се сетим 

са сигурношћу.  
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да ли можете да се сетите ко је 

био дежурни официр тог поподнева у Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не могу. Они су имали свој списак 

који се унапред одреди тако да није било неког ад хок одређивања.  
 
Заменик Специјалног тужиоца: Каква је улога дежурног 

официра? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да установи бројно стање и да 

обавештава ако има неких ванредних догађаја, потреба за било чим. Ако 
се поквари нешто у згради или да се неко повреди и слично.  

 
Заменик Специјалног тужиоца:  Да ли ви са вашом функцијом 

остварујете комуникацију уобичајену са дежурним официром? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Да. 

OK 01
71



 16

 
Заменик Специјалног тужиоца: Тог дана опет 11., да ли сте 

видели када је Улемек отишао из Јединице? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Не. 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли сте видели када је 

евентуално Звездан отишао из Јединице? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  За који датум питате? 
 
Заменик Специјалног тужиоца: 11.? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Заменик Специјалног тужиоца: То скијање тамо фебруара, ви 

сте били вођа прве смене? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Јесте. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да ли сте ви као вођа смене и 

ваша смена носили оружје и ако сте носили које? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Ми смо носили оружје свакако, али 

не на самом скијању, је ли мислите на само скијање? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Не. На Копаонику? Не на стазу. 
 
Сведок Мићо Петраковић: То мислим. Наравно да смо носили.  
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Шта сте носили од наоружања? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Лично оружје. 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Је ли то исто оно као пиштољи? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Пиштољи. Да. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Само пиштољи? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, пиштоље и имали смо што се 

каже торбе у случају да се ангажује тај део Јединице који је на скијању 
да може да понесе и у случају потребе и ту опрему. 
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Заменик Специјалног тужиоца:   Јесте ли носили још нешто 
осим пиштоља? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Носила се опрема остала. Значи 

униформе, чизме, црна... 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Од оружја само? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, вероватно «Хеклери» уз 

пиштоље. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Вероватно? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, вероватно. Ја сада не знам тачно 

који су тимови били у мојој смени. 
 
Председник већа:  Пита за вашу смену. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Али кажем, не сећам се тачно, значи 

ако је у мојој смени био АТГ рецимо, онда су носили. Ако није било 
АТГ-а или неки од тих специјалистичких тимова, онда нисмо носили. 
Значи, ако је била сада да не говорим које су све организационе 
јединице, али није обавезно да је у мојој смени неко то имао.  

 
Заменик Специјалног тужиоца:   Значи носили су се пиштољи и 

вероватно «Хеклери»? 
 
Сведок Мићо Петраковић: По потреби. 
 
Председник већа: Је ли ви као руководилац, извињавам се што 

упадам у реч, ви као руководилац те смене за скијање, је ли немају 
остали руководиоци тих других тимова који улазе у ту смену, немају 
обавезу да вам кажу да њихови припадници носе наоружање и ви не 
знате о томе ништа? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Па, подразумева се да носе 

наоружање. Говорим о пиштољима. Ми смо законом обавезни да  
носимо наоружање. 

 
Председник већа:  Не говорим то. То сте рекли. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Али ако у смени постоји тим за који 

се очекује да ће можда бити ангажован за било какав посао, говорим о 
елитном делу Јединице, пошто у Јединици је било степеновано ко је шта 
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радио, ако је у мојој смени, то се говори још пре скијања, значи када се 
прави план, да ће овај, овај и овај тим понети са собом за случај 
ангажовања понеће црну опрему... 

 
Председник већа:  Ко то евидентира као податак и као могућност 

да неко носи такво оружје? Или уопште да ли евидентирате? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да ли постоји? Па, постоји елаборат о 

настави скијања. Ако на то мислите, као докуменат. 
 
Председник већа:  Не. Не мислим него... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Али на сам тај податак мислим да не 

постоји евиденција.  
 
Председник већа: А када ви знате да постоји евентуално, како 

знате да постоји евентуална могућност ангажовања дела тог елитног 
Јединице у некој акцији? Је ли то унапред се најављује или? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Па, пазите, по самој локацији ми смо 

специјална јединица. Значи можемо бити ангажовани било када, било 
где.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Значи ми идемо са претпоставком да 

би могли бити ангажовани. Али увек се прво ангажује јединица која је 
да кажем најелитнија у саставу ЈСО. И са том претпоставком и дајемо им 
налог да понесу... 

 
Председник већа: Знате ли ви колико је у вашој смени било тих 

припадника најелтније јединице? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не знам. 
 
Председник већа:  А да ли постоји та евиденција колико је било 

припадника те најелитније па онда осталих јединица, тимова у оквиру 
Јединице? Или водите евиденцију само по имену и презимену? Је ли ви 
знате унапред све припаднике? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Постоји евиденција ко је био тада на 

скијању, ако на то мислите. Ту се и види да ли је био неко од тих.  
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Председник већа: А ово што кажете, ако постоје припадници 
елитних јединица па поред тог личног наоружања које сте ви 
дефинисали као пиштоље, да ли постоји задужење у неком магацину у 
оквиру јединице да се зна ко је задужио тај «Хеклер» јер ипак није 
свеједно, знате, може свашта, било је оружја и оваквог и онаквог, са свих 
страна? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Мислите на задужење у Кули? 
 
Председник већа:  Да.  
 
Сведок Мићо Петраковић: У магацину? 
 
Председник већа:  Са тим идете ваљда. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Припадник када задужи оружје... 
 
Председник већа:  То знам да има пописни лист. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Он га дужи непрекидно. Значи не 

раздужује га повремено па га опет задужује, па га раздужује. Значи када 
га једанпут задужи он га дужи стално. Значи он фактички са собом носи 
оружје које је задужио можда пре 2, 3 или 5 година. Он га носи са собом. 
Значи није га задужио само за ту прилику. То је оружје већ на његовом 
задужењу.  

 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Ако на то мислите.  
 
Председник већа:  И откуд он, је ли њему остављено самом на 

вољу да процењује када иде као припадник те елитне јединице шта ће он 
од тог другог наоружања понети које је задужио осим пиштоља или му 
неко каже, требаће вам то, то, то? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Каже му његов старешина. Ако се 

каже тај и тај комплет опреме, ако се носи, а носи се црни комплет за 
интервенцију, црни комплет подразумева да носи и «Хеклер» уз 
пиштољ. 

 
Председник већа:  Добро. 
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Сведок Мићо Петраковић: Да носи тактичке наочаре, штитнике 
за колена, штитнике за лактове, црну навлаку за шлем, тактичке 
рукавице и тако даље и тако даље. 

 
Председник већа:  Добро. Хвала. Изволите. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Како носи припадник «Хеклер» 

са собом на скијање? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Како мислите како носи? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   У чему га носи? 
 
Сведок Мићо Петраковић: У торби. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Чијој торби? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Наменској торби. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Чијој торби? Је ли то његова 

торба? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Службена торба. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Службена, је ли задужена 

торба? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Јесте.  
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да ли је смена носила, ваша 

смена носила као смена мимо припадника одређено наоружање? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Не. 
 
Председник већа:  Да ли сте ви имали неке сандуке са 

наоружањем, ваша смена? 
 
Сведок Мићо Петраковић:   Сандуке са наоружањем? Једино ако 

они вишак опреме који не могу да носе у торбе ставе у те неке сандуке. 
Говорим о електронској опреми која је осетљива па не сме да се ставља 
у торбе. Ако су ноћни уређаји и слично, ласерски показивачи циљева 
који су осетљиви на тумбање и тако даље, па се ставе у неки сандук или 
кутију. Једино тако. 
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Председник већа:  Па, кажите ми је ли то онда значи да то није 
наоружање, то је нешто друго што сте ми сада испричали? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Да. То није наоружање. 
 
Председник већа:  Јесте. Да ли се то пакује од више припадника у 

један сандук или? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, постоји лична и постоји 

заједничка опрема. Лична опрема, припадник задужује свако за себе и 
има на свом картону задужење. Заједничка опрема која да кажем 
колективно задужује старешина за цео свој тим. 

 
Председник већа:  Ја сам вас питала малопре да ли сте имали 

сандуке са наоружањем, а не са опремом? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Сандук са наоружањем не. 
 
Председник већа:  Не. Добро. Изволите даље.  
 
Заменик Специјалног тужиоца: Рекли сте да сте видели Улемека 

са пратњом.  
 
Сведок Мићо Петраковић: За 11. говорите? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да. Ко је био у тој пратњи, да 

ли неког познајете од те пратње? Шта то значи са пратњом? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Припадници Јединице који су у 

његовом личном обезбеђењу. Њих је било доста и често су се мењали. 
Сада да се сетим ко је тада био тамо, да ли је био Шаре Ненад или је био 
Вукашиновић Вукашин, неко од њих је био сигурно или обојица.  

 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да ли је било, рекли сте било је 

више тих лица у пратњи... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Било их је више. Да. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Јесте ли приметили да је ту 

више лица... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Ја се сећам да су били, сада тачно 

ко је био не знам.  
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Заменик Специјалног тужиоца:   Колико је било? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, то стварно не знам. Најмање 

четворица, петорица, сигурно.  
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Је ли се он увек тако кретао 

када долази код вас? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Како мислите, увек, са толиким 

бројем пратилаца? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. Углавном да. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:   Хвала. 
 
Адв. Срђа Поповић: Само кратко, једноставно ето, ви сте били 

помоћник команданта за оперативне послове. Шта су у вашој Јединици 
оперативни послови? Шта је то? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Оперативни послови значи да сам 

задужен за борбени састав. Значи под мојом ингеренцијом су 
припадници борбеног састава. Све што они раде, њихова задужења 
дневна, извођење обуке, извођење задатака, слање на задатке и тако 
даље. 

 
Адв. Срђа Поповић: Ви кажете једног тренутка и после се о томе 

причало елитни део Јединице. Је ли то нека формална систематизација 
или ви сматрате да постоје припадници који су сачињавали тај елитни 
део по вашем субјективној оцени, шта је то? 

 
Сведок Мићо Петраковић: То је формална систематизација.  
 
Адв. Срђа Поповић: Колико је припадника у том елитном делу 

Јединице било? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То не знам да ли смем да вам кажем. 
 
Адв. Срђа Поповић: Добро. 5, 15, 25, 50? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Довољно. 
 
Адв. Срђа Поповић: Је ли знате? 
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Сведок Мићо Петраковић: Па, знам. Али то је податак који не 

знам да ли смем... 
 
Адв. Срђа Поповић: То је тајна? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Тајна. Државна тајна. 
 
Адв. Срђа Поповић: Та Јединица не постоји више.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Не знам да ли смем да говорим.  
 
Адв. Срђа Поповић: Ја мислим да смете. Можете да се позовете 

на тајну. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Бројно стање је била тајна.  
 
Адв. Срђа Поповић: Добро. Била је тајна. У реду. Ви се позивате 

на тајну. Је ли део те елитне јединице био Бошко Јовић? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Адв. Срђа Поповић: Није био?  
 
Сведок Мићо Петраковић: За који датум говорите? 
 
Адв. Срђа Поповић: Говорим рецимо за 11., 12. март? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа: Члан већа судија Радмила Драгичевић-Дичић 

има право на додатно питање. Изволите. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Извињавам се, да ли сам 

чула или нисам. До када је био Улемек 11. марта у Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Ја нисам видео када је отишао. Ја сам 

отишао после ручка у свој део просторије, у своју зграду где је борбени 
састав. Ја сам тамо био до краја радног времена. Значи не знам, нисам 
видео када је он напустио центар.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А видели сте га последњи 

пут тада је ли? 
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Сведок Мићо Петраковић: Да. Видео сам га задњи пут горе у 
просторијама командне зграде. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Колико је то сати било? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, ручак је од прилике око 14,00 

часова, рецимо. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Јесте ли до тада завршили 

те падобранске скокове? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Је ли хеликоптер отишао? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Мислим да су пилоти били са нама на 

ручку. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Хвала. 
 
Председник већа:  Судија Милимир Лукић има право на додатно 

питање. 
 
Судија Милимир Лукић:  Једно додатно питање везано за 12. 

март 2003. године. На који начин ви сазнајете за убиство Премијера и од 
кога сазнајете? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Телефоном ми јавља командант 

Душан Маричић. Ја се налазим у просторијама у Кули.  
 
Судија Милимир Лукић: Када је то било је ли можете да се 

сетите? Мислим временски тога дана, у које доба дана? 
 
Сведок Мићо Петраковић: После 12,00 часова. Негде око 1 сат. 

Тако нешто. Значи он је мени прво јавио да је Премијер рањен. Значи 
није ми јавио информацију да је Премијер преминуо. Значи јавио ми је 
само да је Премијер тешко рањен и да ће ми јавити касније шта се 
дешава и која су нам задужења.  

 
Судија Милимир Лукић:  А где сте ви били у том тренутку? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Био сам у његовој канцеларији у 

Кули. 
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Судија Милимир Лукић:  Можете ли у кратким цртама да нам 
опишете шта се дешавало у Јединици тога дана након тога, тог сазнања? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Па, након тог првог или после када 

ме је звао? 
 
Судија Милимир Лукић: Све што се дешавало? 
 
 Сведок Мићо Петраковић: Значи после ме је звао још једанпут 

да ми саопшти да је Премијер преминуо и да је Јединица у стању 
приправности. Значи да се припадницима пренесе односно њиховим 
шефовима да се из Јединице тог дана нема одласка кући и касније је 
било говора о томе да Јединица крене у Београд да обезбеђује виталне 
државне објекте. Од тога се одустало. Добили смо ново наређење да сви 
припадници дођу у Кулу и тада су повучени тимови који су били на 
обезбеђењу аеродрома Београд, који су били у копненој зони 
безбедности. 

 
Судија Милимир Лукић:  Можете ли да се сетите када су ти 

делови или целокупна Јединца стигла у Кулу, временски? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Сви су стизали у току дана. Наравно, 

они који су били ближи први су стигли, ови из Београда. Ови су стигли 
задњи који су били из копнене зоне безбедности.  

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли постоји нека евиденција 

дежурних официра и примопредаја дужности и шта се дешавало током 
дана у касарни? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Постоји књига дежурног официра у 

којој се уноси бројно стање и запажање уколико има ванредних догађаја. 
Ту се врши примопредаја, пошто дежурни официри дуже и кључеве од 
резервних просторија, а ту се врши примопредаја сваког дана. 

 
Судија Милимир Лукић:  А како се одвија то, можете ли нам 

рећи како траје то дежурство, када се преузима дужност и како се врши 
та примопредаја? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Дужност се преузима на почетку 

радног времена. 
 
Судија Милимир Лукић:  Које је то радно време, када, у колико 

сати? 
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Сведок Мићо Петраковић: Од 7,00 до 15,30 часова. Говоримо 
сада о редовним околностима. Значи не говорим о 12.-ом. 

 
Судија Милимир Лукић: Ајде нам испричајте за 12.-ти, 

испричајте и редовно како иде па онда и 12.-ог како је било? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Редом активности од 7,00 до 15,30 

часова је радно време и у то време траје и дежурство. После радног 
времена ту обавезу преузима дежурна служба, значи која ту борави 
непрекидно 24 часа.  

 
Судија Милимир Лукић:  Шта подразумева дежурну службу, да 

ли је ту присутан официр? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Дежурна служба има... 
 
Судија Милимир Лукић:  Којег ранга он треба бити? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То су припадници, у том тренутку су 

били припадници одељења за заштиту личности на тим функцијама, на 
тим дужностима. Они су имали обавезу да обезбеђују физички сам 
улазак у ту зграду. Говорим о згради борбеног састава, не о командној 
згради, него згради борбеног састава. И ту је била њихова обавеза да 
евентуално дају неком кључ од просторије, да то евидентирају, ако неко 
узима неки кључ од просторије. 

 
Судија Милимир Лукић:  То причамо за редовну ситуацију, је ли 

тако? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Редовна ситуација. Јесте. И то је то у 

принципу. Ако има ванредних догађаја да о томе одмах известе и то је 
то.  

 
Судија Милимир Лукић:  Ајде сада испричајте 12.-ог како се то 

одвијало везано за дежурство, да ли је било неких ванредних решења? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 12.-ог, једноставно тај дежурни 

официр који је био за тај дан није престао да буде дежурни официр у 
15,30 часова, него је наставио 24 часа. 

 
Судија Милимир Лукић:  Је ли то ви претпостављате или сте 

сигурни у то? 
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Сведок Мићо Петраковић: Ја сам сигуран у то, али не знам ко је 
био ако на то мислите. 

 
Судија Милимир Лукић:  Мислим ово што кажете да је он 

наставио да буде и даље дежурни официр... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Судија Милимир Лукић:  То сте сигурни? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Да. То је редовна процедура у случају 

ванредних догађаја. 
 
Судија Милимир Лукић:  А до када је он био дежурни официр 

тога дана? До када наставља да буде? 
 
Сведок Мићо Петраковић: До сутра у 7,00 часова. 
 
Судија Милимир Лукић:  Значи 13.-ог у 07,00 часова? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте. 
 
Судија Милимир Лукић:  Добро. Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Имам ја, мене нешто сада интересује. Овако, 

кажете 12. марта сте добили да кажем, није наредба, или како, да се 
Јединица стави у приправност и да ће ићи у Београд да обезбеђује 
виталне објекте. Кажите ми од кога ви сазнајете за ту наредбу, ко 
преноси и са ким сте комуницирали у вези тога које активности онда 
Јединица, припадници Јединице предузимају да би се та наредба 
спровела и у ком тренутку онда долази до обуставе и Јединица не може, 
ко преноси то да Јединица не треба да се ангажује? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Та наредба буквално није ни 

спроведена.  
 
Председник већа:  Знам да није спроведена, него ме само 

интересује од кога сте ви чули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Нисам је ја спровео према својим 

потчињенима јер је у веома кратком временском размаку стигла друга да 
се не иде никуд. 
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Председник већа:  Сада ми објасните ко је дао прву наредбу, ко је 
вама саопштио то, на који начин и да ли сте ви било какве активности 
покушали или почели да спроводите па је стигло да не треба даље да се 
ради? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Нисам никакве активности 

спроводио. 
 
Председник већа:  А од кога сте сазнали? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Од Душана Маричића. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Од Душана Маричића. 
 
Председник већа:  Којим путем вам је саопштио? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Телефоном. 
 
Председник већа:  Кажите ми да ли сте имали контакта 12. марта 

са Веселином Лечићем? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Вероватно јесам телефоном. 
 
Председник већа:  Сећате ли се или се не сећате? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не сећам се, али вероватно јесам. 
 
Председник већа:  А да ли сте 11. марта комуницирали са 

Веселином Лечићем? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не сећам се. 
 
Председник већа:  Да ли сте њега видели 11. марта у Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Колико се сећам није био. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли неко од одбране има питања? 
 
Бранилац оптуженог Улемека адвокат Слободан Миливојевић. 

Изволите. 
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Адв. Слободан Миливојевић:  Хоћете ли нам рећи која је слава 
Јединице? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Слава Јединице је 21. новембар, 

Свети Арханђел Михајло. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: 2002. године, након протеста... 
 
Сведок Мићо Петраковић: 2001. године је протест. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Након 2001. године, након 

протеста је била слава Јединице? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли нам можете рећи ко је од 

јавних државних и политичких личности био присутан на слави? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Био је присутан Премијер др. Зоран 

Ђинђић, био је присутан Душан Михајловић министар унутрашњих 
послова, био је присутан Сретен Лукић начелник ресора јавне 
безбедности, био је присутан Андрија Савић директор БИА, односно 
тада се ја мислим није још звала БИА, него формално Ресор Државне 
безбедности, био је присутан Милорад Брацановић заменик начелника 
Ресора Државне безбедности, био је присутан Горан Радосављевић 
командант Жандармерије, био је присутан Жарко Браковић заменик 
команданта Жандармерије, био је присутан син Премијера Лука.  

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Немам више питања. 
 
Председник већа:  Кажите ми да ли је то било први пут да 

представници политичког врха или државног врха присуствују на слави 
Јединице за специјалне операције? 

 
Сведок Мићо Петраковић: На слави да. 
 
Председник већа:  А приликом неког другог догађаја у Јединици 

да ли је било присутних лица? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте. Долазили су. 
 
Председник већа:  Када? 
 
Сведок Мићо Петраковић: За дан Јединице 4. маја. 
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Председник већа:  Наведите нам ко је био 4. маја 2001. године и 

2002. године? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 4. маја 2001. године био је начелник 

Ресора Државне безбедности Горан Петровић и функционери 
Министарства и Ресора Државне безбедности.  

 
Председник већа:  Министарства унутрашњих послова? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте.  
 
Председник већа:  Набројте их пошто сте малопре... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Пазите, ја стварно слабо знам. Знам 

начелника Управе Ресора, ја знам што се каже само врх Службе.  
 
Председник већа:  Добро. 2002. године? 
 
Сведок Мићо Петраковић: 2002. године био је Душан 

Михајловић, био је Сретен Лукић, Горан Радосављевић, Брацановић, 
Андрија Савић, од прилике то је то. 

 
Председник већа:  Да ли је та пракса посете представника 

државне власти тим одређеним датумима, даном Јединице или славе 
Јединице уведена након догађаја од 5. октобра или је то пренето и из 
ранијег периода? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Па, долазили су и поводом 

свечаности и ако мислите на политичаре искључиво? 
 
Председник већа:  Мислила сам на све људе који су значајни. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Значи функционери Министарства 

односно Ресора Државне безбедности су долазили не само поводом 
свечаности, долазили су у редовне посете. А поводом свечаности су увек 
долазили гости који су били позивани и из редова Војске и 
Министарства и Ресора државне и Јавне безбедности. Био је Слободан 
Милошевић председник Србије, не знам, Савезне Републике, шта је био 
тада 1997. године, исто поводом 4. маја. То је то. Значи била је пракса и 
од раније ако на то мислите.  
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Председник већа:  Поред личности из овог државног врха и 
политике, да ли сте ви звали само представнике актуелне власти или је 
било и представника других партија који нису били на власти? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Ми нисмо звали никога. 
 
Председник већа:  Него? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Ми зовемо само министра као свог 

претпостављеног. Он одлучује кога ће да поведе. 
 
Председник већа:  Значи сва остала лица су била позвана... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Позвана од стране министра. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Случај такав је био поводом концерта 

Момчила Бајагића у Кули у јануару 2002. године када су у центру била 
лица које је министар са собом довео као госте. Никога од њих ми нисмо 
позвали. Они су дошли са министром у друштву. А нису били ни 
политичари, ни функционери Министарства.  

 
Председник већа:  Да ли се сећате још неких јавних личности које 

су долазиле у посету Јединици након 2000. године, осим ове које сте 
малопре по имену и презимену набројали? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Зоран Живковић, Чедомир Јовановић, 

Момчило Бајагић и чланови бенда, затим сликар Маки, не знам сада 
право име, знате на кога мислим, он је исто био у центру као гост и било 
је људи за које не знам стварно ни ко су, ни шта су, који су дошли са 
министром у пратњи. Био је председник општине Кула... 

 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Разни гости. 
 
Председник већа:  Реците ми да ли је био оптужени Улемек, 

малопре када сте помињали присуство Премијера и Душана 
Михајловића, Радосављевића? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Јесте. 
 
Председник већа:  Јесте био? 
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Сведок Мићо Петраковић: Јесте. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Он је седео до Премијера за столом. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: И његовог сина. Седео је за столом до 

Премијера и његовог сина.  
 
Председник већа: Да ли се сећате да ли сте ви знали у то време ко 

је Душан Спасојевић, после 2000. године? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа:  Да ли сте чули... 
 
Сведок Мићо Петраковић: Мислим само оно што сам прочитао у 

новинама. 
 
Председник већа:  Након атентата или пре атентата? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, пре атентата било је о некој 

отмици, тако. Мислим само то површно сам знао. 
 
Председник већа:  Нисте чули да је он можда некада долазио у 

Јединицу у Кули? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала. Да ли има још неко од одбране 

питања? 
 
Адвокат Ненад Вукасовић, бранилац Звездана Јовановића. 

Изволите. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Хтео бих да питам поводом тих 

посета да ли је евентуално постојала, не евиденција у оном буквалном 
смислу него као евентуално некаква књига утисака или тако нешто, како 
би казали, да ли су ти гости евентуално остављали некакав свој траг о 
присуству у тој Јединици, да ли су нешто уписивали као што би смо 
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назвали једна књига утисака како се то звало не знам, да ли је то уопште 
постојало и да ли је то вођено? 

 
Председник већа:  Не знам зашто питате јер ако је слава 

претпостављам да нису писали утиске о слави.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не мислим о слави. Не знам зашто 

мислите на славу. Ја говорим генерално на питање о доласцима. 
 
Председник већа:  Мислим да то питање нема везе са овим 

поступком. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Има нарочито после протеста. Да ли су 

долазили... 
 
Председник већа:  Не. Књига утисака, ајде преформулишите 

питање. Може да буде онда они који су посматрали активности 
Јединице. А за славу не знам што би... 

 
Председник већа:  Молим? 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја нисам ни спомињао славу него посете 

високих функционера из друштвеног и политичког живота и тако даље 
који су долазили у пратњи министра да ли су евентуално уписивали 
некакве своје утиске у некакву књигу? 

 
Председник већа:  Изволите, одговорите на питање.  
 
Сведок Мићо Петраковић: Постојала је књига која је стајала у 

спомен соби у коју су гости уписивали своје утиске. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Да ли је то пре протеста или после 

протеста? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па, после протеста. Мислите на после 

протеста ко је све био? 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не. Не питам то ко је био, ви сте се 

изјашњавали. То мене више не интересује.  
 
Сведок Мићо Петраковић: После протеста. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Да ли је та књига била и пре протеста 

или је била само после? 
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Сведок Мићо Петраковић: Не. Књига је постављена после 

протеста поводом славе 2001. године.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. И занима ме, добро, више немам 

око тога, мене занима одакле зна да се сведок изјасни, одакле он зна да 
је Звездан Јовановић скакао из хеликоптера? Одакле зна да је Звездан 
Јовановић скакао из хеликоптера то ме занима, ја сам записао овде. 
Занима ме одакле зна да је Звездан Јовановић скакао? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Одакле ја знам? 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Да. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Видео сам. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Је ли можете да нам објасните одакле он 

скаче? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Па скокови су били на полигону који 

се налази одмах до командне зграде. Тамо се поставља сунђер за доскок. 
Поставља се такозвана кобасица која одређује смер, јачину ветра да би 
падобранци знали од прилике како да управљају падобранима.  И одатле 
полеће хеликоптер. Ту се налази хелиодром и ту се врше скокови. Значи 
ја када сам изашао тамо су већ били падобранци односно припадници 
алпинистичког тима. Био је Јовица Мандић. Био је командант. Био је 
командант Душан Маричић. Био је Звездан Јовановић. Значи Звездан 
Јовановић је тражио од команданта да му дозволи да скаче падобраном 
пошто нама командант није дозвољавао да скачемо падобраном као 
члановима команде јер њему је то био први скок у животу. И ту се 
укључио Јовица Мандић који је наговорио уз Звездана Јовановића 
команданта Маричића да му дозволи тај скок да је безбедно, иако није 
пракса да се скаче први скок из хеликоптера. Значи то у принципу се не 
ради јер је изузетно ризично. Тако знам пошто сам био тамо. Био сам 
присутан. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Извињавам се. Још једно питање. На 

питање овде суда и чини ми се колеге тужиоца, по питању наоружања. 
Мене занима само следеће ако можете да одговорите, ако вам је познато 
или не, да ли свака група која одлази на скијање, или смена како је ви 
називате, да ли она има идентично како бих рекао наоружање или значи 
када крене јединица као ЈСО негде на скијање, да ли како сте подељени 
по тим групама, сви носе идентично или се разликује по групама? 
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Сведок Мићо Петраковић: Разликује се по групама. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Да ли ви морате да знате или треба да 

знате или сте у обавези да знате шта свака група носи односно смене на 
скијању, не групе, него смене на скијању? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Ја не знам у број. Ја начелно знам шта 

они носе. Не знам у комад, ако на то мислите. 
 
Председник већа: Он је објаснио да носе лично наоружање и 

нико није питао да ли сви знају него је било моје питање усмерено да ли 
он као руководилац те смене зна који елитни делови носе нешто од 
наоружања. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја сам хтео само да се надовежем на 

ваше питање.  
 
Председник већа:  Одговорио је.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Пошто је био у првој смени да ли је он у 

обавези по свом саставу, по функцији... 
 
Председник већа:  Одговорио је. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Одговорио је да зна шта рецимо друга 

смена носи, шта носи трећа смена. 
 
Председник већа:  Одговорио је на питање тужиоца. Не што зна 

друга и трећа смена, то нећемо питати њега. Питамо оне који су... 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не ко је трећа, него да ли он може да зна 

шта они у другој или у трећој смени носе, само то, ништа више. То је 
једино питање и више немам. 

 
Председник већа:  Одговорите. 
 
Сведок Мићо Петраковић: То зна руководилац друге смене.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Судија Милимир Лукић има право на додатно 

питање. 
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Судија Милимир Лукић: Имао бих питање везано за скокове 

само накнадно питање. Да ли постоји дневна заповест рецимо везано за 
скокове и у тој дневној заповести писмено која ће лица тог дана скакати 
падобраном рецимо? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Постоји месечни план обуке. 
 
Судија Милимир Лукић: Да ли тог дана постоји нека дневна 

заповест у којој се  наводи скакаће ти и ти припадници ЈСО-а? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. То је предвиђено све планом 

обуке. У плану обуке пише који тим тај дан скаче. 
 
Судија Милимир Лукић:  По тиму, али не имена која ће скакати? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То не постоји. 
 
Судија Милимир Лукић:  Добро. Да ли нам ви можете рећи 

имена пилота која су тог дана била у хеликоптеру? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не сећам се стварно. 
 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Можете ли нам рећи када говоримо о врсти 

оружја, који тип «Хеклера», пушке «Хеклер Кох» је Јединица имала, да 
ли знате? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Говорите о пушкама или о 

аутоматима? 
 
Председник већа:  О аутоматима. 
 
Сведок Мићо Петраковић: Користимо аутомат «Хеклер Кох» 

МП5, «Хеклер Кох» МП5СД и «Хеклер Кох» МП5К.  
 
Председник већа:  Колико је тога било у Јединици? 
 
Сведок Мићо Петраковић: То нико не зна, пошто сваки 

припадник овог елитног састава имао је задужење «Хеклер Кох» 
аутомат, калибра 9мм.  

 
Председник већа:  А пушка? 
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Сведок Мићо Петраковић: Говорим о пушкама. Пушке нисмо 

имали на задужењу. Те смо пушке користили из магацина специјалне 
опреме по потреби за обуку. 

 
Председник већа:  Да ли вам је познато да је неко од припадника 

носио пушку на Копаоник? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. 
 
Председник већа:  Немате таква сазнања? 
 
Сведок Мићо Петраковић: У принципу било би чудно да носи. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала. Да ли још неко од одбране има 

питања за сведока? 
 
Бранилац оптуженог Пејаковић Саше адвокат Крсто Бобот. 

Изволите. 
 
Адв. Крсто Бобот:  Захваљујем. Моје прво питање, да се 

надовежем на питање судије Лукића, тај хеликоптер који је дошао ради 
извођења обуке, да ли он припада хеликоптерској јединици МУП-а? 

 
Сведок Мићо Петраковић: Да. 
 
Адв. Крсто Бобот:  Моје следеће питање, да ли сведок има 

сазнања, та хеликоптерска јединица МУП-а да ли она води неку 
евиденцију о летовима хеликоптера, о саставу пилота, копилота, 
механичара и да ли она пријављује лет тог хеликоптера евентуално некој 
управи летења и тако даље? 

 
Председник већа:  То можемо да питамо другог, а не сведока. 
 
Адв. Крсто Бобот:  Па, то питам управо због тога да би 

евентуално ставио предлог да се то све провери кроз службене 
евиденције. 

 
Председник већа:  Ставио је предлог колега Миливојевић на те 

околности. Знате, ставио је предлог колега Миливојевић да се тражи од 
цивилне управе за контролу лета евиденција тог хеликоптера. 

 
Адв. Крсто Бобот:  Повлачим питање. Имам само једно питање 

још. Ето занима ме, па ви процените да ли је дозвољено питање. Пошто 
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је сведок рекао да су скокови из хеликоптера изузетно ризични, да ли 
може да нам објасни због чега и каква је разлика између скокова из 
авиона претпостављам и хеликоптера? 

 
Председник већа:  Да ли се ви бавите падобранством уопште? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Али знам све о падобранству. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Не. Али знам све о падобранству. 
 
Председник већа:  Све знате о падобрану? 
 
Сведок Мићо Петраковић: О падобранству, јер сам морао да 

знам као помоћник команданта. Али нисам никада скакао.  
 
Председник већа: Добро. Можете ли да одговорите на ово 

питање? 
 
Сведок Мићо Петраковић:  Могу да одговорим на питање. 

Падобранци који први пут скачу падобраном, значи почетници, никада 
не изводе скок тако да сами отварају падобран. Они морају скок да 
изводе на присилно отварање падобрана, тако што им је падобран везан 
за летелицу. Приликом скакања из летелице падобран се сам отвара. У 
случају да због страха или стреса падобранац се онесвести ипак ће 
колико толико да се приземљи са неким повредама у најбољем случају. 
Искуснији падобранци који прођу почетну обуку имају право да скачу 
на слободни такозвани скок где сами отварају падобран у тренутку када 
они мисле да је то безбедно за њих. Значи могу слободно да падају 
колико год желе да уживају у том паду и тек онда отварају падобран. 
Хеликоптер «Бел 212» нема техничке могућности за скокове на 
принудно отварање. Значи немогуће је изводити скокове на почетној 
обуци. Због тога смо ми обуку почетничку падобранаца изводили на 
аеродрому Ечка и скакали смо из авиона «Андонов» који имају ту 
могућност. Због тога је тај скок био толико ризичан. Због тога је Јовица 
Мандић одобровољавао команданта толико да му дозволи да скоче тај 
први скок Звезданов јер је изузетно ризичан за почетнике.  

 
Председник већа:   Са које висине се скаче из хеликоптера? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Са колико желите. Са колико имате 

храбрости. Од 300 метара па на више. 
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Председник већа:  До? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Докле хеликоптер има могућности 

лета. У овом случају то је од прилике 5.000 метара.  
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Мићо Петраковић: У овом случају од прилике 5.000 

метара колико хеликоптер има максималну висину лета. 
 
Председник већа:  А да ли је пракса да се скаче са 5.000 метара? 
 
Сведок Мићо Петраковић: Са адекватном опремом да. Наши 

падобранци су иначе да се похвалим држаоци државног рекорда у скоку 
са висине.  
 

Председник већа:  Судија Дичић има једно питање. 
 

Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хтела сам да Вас питам  да 
ли знате како је Улемек тог 11. марта и са ким напустио Центар у 
Укули? 

 
Сведок Петраковић Мића:  Ја нисам видео кад је напустио, а 

претпостављам да је напустио са обезбеђењем. Не знам. Можда и 
хеликоптером, не знам стварно. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Је ли дошао тог дана и 

имао своје обезбеђење? 
 
Сведок Петраковић Мића:   Имао је. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Колико. 
 
Сведок Петраковић Мића:   Не знам. Рекао сам већ ме питао 

колега, значи најмање четворицу, петорицу сигурно. 
 

Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Добор. Кажите ми од кад 
сте у Жандармерији? 

 
Сведок Петраковић Мића: Радим у Жандармерији од 2003. 

године, од расформирања Јединице. 
 

Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Ког месеца? 
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Сведок Петраковић Мића: Сад тачни датум кад сам добио 
решење, ја мислим негде 15. маја, чини ми се. Нисам сигуран, али 
отприлике у мају месецу сам добио решење. 
 

Судија Радмила Драгичевић-Дичић: На којим пословима сада 
радите? 

 
Сведок Петраковић Мића:  Тактика. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:   Молим, не чујем. 
 
Сведок Петраковић Мића:  Тактике. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  А тактике. 

 
 Председник већа:  Да ли неко од бранилаца има још питања за 
овог сведока? Констатујем да се нико не јавља за реч. Да ли неко од 
оптужених има питања за сведока? Оптужени Звездан Јовновић. 
Изволите. 
 
 Опт. Звездан Јовановић:  Да ли је генерал Сретен Лукић долазио 
у том периоду од увођења ванредног стања односно од убиства пок. 
Премијера  па до мог хапшења? Да ли је долазио у Кулу и да ли је држао 
неки састанак? 
 
 Сведок Петраковић Мића:  Сретен Лукић је долазио у Кулу али 
не сећам се да ли је то било пре хапшења или после хапшења. 
 
 Опт. Звездан Јовановић: Не сећате се да ли је било пре? 
 

Сведок Петраковић Мића:  Не. 
 

Опт. Звездан Јовановић: У реду. Хвала. Ништа више. Хвала. 
 
Председник већа: Да ли још неко има питања за сведока 

Петраковић Мићу. Констатујем да нико више нема питања за овога 
сведока. Да ли Ви тражите надокнаду за  данашњи долазак пред суд? 

 
 Сведок Мића Петраковић: Не. 
 

Председник већа:  Хоћете доставити суду доказ од Ваше службе. 
Јесте ли рекли да не тражите? 

 
Сведок Мића Петраковић:  Не, не тражим. 
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Председник већа: Не тражите, добро. Отпушта се сведок 

Петраковић Мића. Ево Вам ваша лична карта. Да ли се неко јавља за реч 
да стави примедбу или нешто има да примети у односу на исказ овога 
сведока. Заменик специјалног тужиоца нема примедби. Пуномоћник 
оштећених адв.Срђа Поповић. 

 
Адв.Срђа Поповић:  Ја приговарам истинитости овог исказа и  то 

се односи, само ћу рећи, и на исказе сведока Јовића и Поповића. Када је 
давао свој исказ окр. Улемек и кад је говорио о томе као наводно 
припадници САЈ-а лажу о томе шта се догодило у Мељаку, он је једног 
тренутка казао, ја потпуно разумем те људе, они желе да заштите своју 
јединицу. И мислим да тобожњи морални кодекс и то схватање 
лојалности које је исказао ту окр. Улемек исказују и сви ови 
припадници. За овога сведока  послови непостојеће Јединице су још увек 
државна тајна. За њега Јединица још постоји. И тај закон ћутње још 
постоји. И ја само предлажем да суд код оцене ових исказа води рачуна. 

 
Председник већа:  Добро. Хвала.  
 
Да ли  се неко од одбране јавља за реч да стави примедбу на исказ 

овог сведока?  
 
Констатујем да браниоци немају примедби.  
 
За реч се јавља опт. Милорад Улемек. Изволите. 
 
Опт. Милорад Улемек: Добар дан, првоокривљени Улемек 

Милорад. Ја немам примедбе на исказ овога сведока, али с обзиром да је 
господин Поповић сада поменуо, само бих дао једно кратко, да тако 
кажем објашњење. Везано за оно што сам ја рекао за припаднике САЈ-а,   
оно што је рекао господин Поповић, ја стојим и даље иза тога и уопште 
не видим да се једна таква ствар генерализује јер је то мој лични став. 
Друга ствар, везано што је господин Поповић рекао за чување државне 
тајне, ја сам зачуђен с обзиром да је прошли пут господин Поповић  
рекао да има четрдесетогодишње искуство у адвокатури, да не зна да 
државна тајна важи за сваког припадника службе док год је у служби и 
после изласка из службе све док одређена служба не укине или га не 
ослободи чувања државне тајне. И треће, с обзиром да овде данима већ 
слушамо изјаве пуномоћника  и господина тужиоца  како сведоци дају 
лажне исказе, како лажу итд., итд., па с обиром да су правници, ево ја их 
позивам с обзиром да су сви сведоци положили заклетве да ће говорити 
само истину пред овим судом, а од суда су упозорени да је давање 
лажног исказа кривично дело, ево ја им лично предлажем да уколико 
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сматрају да ови сведоци говоре лажно и да дају лажне исказе овде нека 
поднесу кривичне пријаве и нека изврше своју дужност, мислим пре 
свега на господина тужиоца. Само толико. 

 
Председник већа: Добро. Других примедби нема.  
 
Нека приступи пред суд сведок Крсмановић Драгослав. 
 
 Имате ли личну карту код Вас?  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Имам. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала. Драгослав Крсмановић, име 

оца? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Аранђел. 
 
Председник већа: Дан, месец и година Вашег рођења 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: 08.09.1958. године. 
 
Председник већа: Место? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Војковиће, СО Нови Пазар. 
 
Председник већа:  По занимању сте? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Радник МУП-а,  радник 

Министарства. 
 
Председник већа: Где радите конкретно? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Радим тренутно као заменик 

начелника Центра Нови Сад. 
 
Председник већа:  На којим пословима? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Начелник за обуку. 
 
Председник већа: Добро. Адреса вашег стана? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Руменачка 19/35, Нови Сад. 
 

OK 01
71



 43

Председник већа: Добро. Идентитет лица утврђен на основу 
личне карте рег. бр. 515208, издата 2001. године од стране МУП-а 
Србије. Лични број сведока 0809958783818.  

 
Ви знате да је овде у току кривични поступак против оптуженог  

Улемека, Зведана Јовановића, Саше Пејаковића, Жељка Тојаге и других 
лица. Позвали смо вас као сведока по предлогу одбране опт. Улемека. Да 
ли сте Ви у сродству са неким од оптужених? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не. 
 
Председник већа: А са оштећенима? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не. 
 
Председник већа: Добро, као сведока ја сам дужна да вас 

упозорим да сте пред судом дужни да говорите истину, да ништа не 
смете прећутати у вези догађаја о коме треба да сведочите и да 
одговарате на питања суда. Давање лажног исказа  представља кривично 
дело, а нисте дужни да одговарате на питања којима би вероватно 
изложили себе или себи блиска лица кривичном гоњењу, знатној 
материјалној штети или тешкој срамоти, а дужни сте да суду пријавите 
евентуалну сваку промену боравишта или адресе.  

 
Поред овога, јесте ли разумели ово упозорење које сам вам дала? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Да. 
 
Председник већа: Поред овог упозорења позваћу Вас да 

положите заклетву пред судом како је то прописано одредбама Законика 
о кривичном поступку. Текст заклетве ћемо вам прочитати и уколико се 
слажете са текстом ви ћете рећи «да», а у колико не желите да положите 
заклетву реците «не»  и објасните рзалоге због чега евентуално не 
желите да положите заклетву.  

 
Текст заклетве гласи: '' 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 Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Председник већа: Само мало гласније да се чује због 

транскрипта, да уђе то у записник. Кажите нам да ли се ви сећате, прво 
нам реците где сте радили 2003. године и да нам кажете чега се сећате о 
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догађају 11. и 12. марта 2003. године у односу на опт. Улемек Милорада, 
а ми ће мо вам после поставити питање уколико буде нешто потребно да 
се разјасни. Изволите. 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: 2003. године сам радио у 

Јединици за специјалне задатке као помоћник комаданта за логистику. 
То ми је било радно место. 11- ти, дан пре догађаја ја сам дошао негде 
нешто после пола осам, можда петнаест до осам у Центар на своје радно 
место. Ту сам углавном долазио тамо.  

 
Председник већа:  Када кажете центар, само мало да вам кажем 

нешто, када говорите где долазите, где идете и ко је командант, 
начелник или не знам, људе које срећете, па говорите њихове чинове и 
звања и тако даље, онда увек реците име и презиме да вас не бих враћала 
на то. 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Дошао сам негде око 15 до 8,00. 

И у улазу у официрски клуб сам затекао господина Луковића да је седео 
у клубу. Свратио сам одмах у клуб и поздравио се са њим. И мој 
коментар је био откуд ти тако рано. На шта је он овако мало уз смешак 
одговорио, а зашто ти касниш на посао. Ту смо сели, попили кафу. Ја 
сам попио кафу, он је попио сок и отишао сам да се пресвучем, обучем 
униформу и вратио се поново у клуб. Негде око 8,00 сати почели су да 
долазе други официри. Ја сам са њим, на његов предлог, што је некако и 
била пракса и обичај, да обиђемо Центар. Ја сам на његов предлог значи 
кренуо да обилазим центар и обишли смо готово цео Центар до неких 
10,00 сати. Тема приче током обиласка кроз магацинску службу и возни 
парк, прича је била око изградње, да ли изградње центра или, у то време 
је била актуелна једна прича око изградње рекреативног центра у оквиру 
нашег Центра за обуку. У том правцу су и раније предузете биле неке 
мере, па је и урађен неки идејни пројекат. Мислим да је тај идејни 
пројекат радио неки његов пријатељ. Ја се не сећам имена. Мислим да је 
наш човек, али да живи у Француској у то време и да је урадио један леп 
идејни пројекат где је било предвиђено у склопу тог рекреационог 
центра да се уради један базен и тако даље. Значи, то је у једном делу 
Центра и ту смо се доста дуго задржали у коментару и причи шта би где 
требало да буде и тако даље. Затим смо обишли једну зграду која се 
радила у то време, која није била још завршена, значи у току градње је 
било, и ајде да сваки са своје стране погура колико се то може завршити 
да се што пре заврши та зграда за исхрану и официрски клуб и пратећи 
објекти који су потребни уз тај објекат. Ту смо се задржали до неких 
10,00 сати од прилике. У 10,00 сати смо се вратили поново у официрски 
клуб. Ту су се већ скупили људи који су тог дана вршили обуку, 
падобранску обуку. Ја сам се, што се каже тих даљих обавеза ослободио 
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и отишао да радим своје неке редовне послове јер нисам пратио ову 
обуку, падобранску обуку. Она је била практично свакодневница. А он је 
са официрима из оперативног састава отишао на терен где је обука 
трајала, скокови трајали до неких можда 13,00 часова, не сећам се тачно. 
Ја тај део нисам пратио. Ја сам радио неке своје даље обавезе. Тог дана 
се сећам да смо негде око 13,00 часова, можда 13,30 часова ручали сви 
заједно у једној малој сали тамо. Комплетан оперативни састав односно 
официрски састав. То је исто био неки обичај и тако даље и пракса. И 
негде око, немојте ме држати за време, али мислим негде око 14,00 
часова, да је неко предложио, да, зашто не иде за Београд хеликоптером 
да отпусти обезбеђење и да оде хеликоптером што је и прихваћено. И он 
је негде после 14,00 часова отишао за Београд. Од тада се ја више са њим 
нисам чуо. То је што се тиче 11.-ог. Што се тиче 12.-ог, ја сам редовно 
дошао на посао у Кулу 12.-ог. Ништа није указивало на неку чињеницу, 
да напоменем само још за ручком је било неких коментара, даље 
коментара око изградње објеката и Центра и био је предлог да се 
сутрадан видимо у команди, а команда нам је била у Београду у Сање 
Живановић. Ту је било једно командно место. Да се сутра видимо тако у 
неко доба, поподневно доба, да би разговарали о томе даље, јер је 
наводно требало доћи тај пројектант да изнесе пројекат, то идејно 
решење које је постојало већ. 12.-ог сам ја био у Кули, доста сам времена 
и провео ван Центра, нешто по граду у Кули завршавао. За догађај сам 
чуо на медијима, на телевизији као вест. То нас је овако све затекло. 
Једноставно блокирало, што би се рекло, блокирало рад. Онда смо се 
чули са командантом Маричићем и ја мислим да је он рекао да у ствари, 
не мислим, него сигурно да је рекао да се сви нађемо у Кули, да се цела 
Јединица окупља тамо. Звао је ја мислим у то време и генерал Лукић 
који је рекао да се Јединица окупи у Кули и да се ставља у неко стање 
приправности. Стање приправности значи доста обавеза за мене у 
смислу припреме средстава и људи и возила и тако даље јер у то време 
логистика има највише посла. Приправност значи ангажовање Јединице 
на различитим местима, у различитим условима, тако да захтева доста 
организације. Мој сав посао је у том правцу био тамо, углавном везан за 
возни парк, за средства, за опрему и тако даље. Онда сам, на телевизији 
је негде у неким поподневним сатима објављена фотографија потернице 
на којој сам видео господина Улемека. И то је био један шок за све нас у 
центру који смо у то време били. Коментара  није било. Једноставно смо 
се згледали и чудили томе. Знали смо да то није добро и шта даље 
поступати. Нисмо имали никакве инструкције. Ми смо све негде до 
увече, увече су се скупили али без неких конкретних предлога око 
поступања Јединице даље и тако даље. Углавном увече је и Лукић звао 
команданта Душана Маричића и рекао да Јединица остане у 
приправности. Један део Јединице је био и у Липовици, један део је био 
у Београду, један је био део по обезбеђењима разасут. Тако да је то вече 
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протекло у неком окупљању. Ко је када долазио ја заиста не знам. Ја сам 
углавном ту вече и преспавао у Кули и остао у Кули и углавном био 
ангажован око тих мојих послова. Помоћник за оперативни састав је 
више водио рачуна око људи, око распореда. Шеф за обезбеђење је био у 
задатку да појача обезбеђење и унутрашње и спољне, што је била општа 
пракса тако рећи. То је што се тиче 12. марта. 

 
Председник већа:  Јесте ли ви рекли да сте ви били помоћник 

команданта за логистику? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Да. 
 
Председник већа:  А ко је био командант у то време? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Командант је био Душан 

Маричић. 
 
Председник већа:  Јединице? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. Командант Јединице Душан 

Маричић. 
 
Председник већа:  Добро. Сада ми реците, кажете видели сте 11. 

марта оптуженог Улемека око 8,00 сати тамо, рано у просторијама у 
Кули. 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Председник већа: Да ли је био сам или је био у друштву са 

неким? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Било је обезбеђење. Са 

обезбеђењем је дошао. Ја мислим да је, ја сам се изненадио када сам га 
видео јер нисам видео возило на паркингу испред центра, али је возило 
било у другом делу у возном парку зато што тај дан су се радили 
скокови па је вероватно сметало. Било је његово обезбеђење. Ко је био у 
пратњи ја заиста не знам. Али је био са обезбеђењем. 

 
Председник већа:  Добро. Кажете ово што сте добили наредбу да 

се Јединица стави у приправност 12.-ог након атентата. Сећате ли се 
тачно колико је од прилике сати било када сте добили ту наредбу, ко је 
вама пренео и да ли сте били присутни, чекајте само да завршим, да ли 
сте били присутни када је командант Маричић добио такво наређење, од 
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кога је добио и колико је трајало то стање приправности у Јединици за 
специјалне операције? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Видите, Душан Маричић није 

био у то време у Кули. Наређење да се сви окупимо, да будемо у Кули 
практично нама који смо већ били ту и осталим деловима Јединице који 
су били ван седишта Јединице, Душан Маричић је то наређење издао из 
команде из Београда. А он је увече тек контактирао са генералом 
Лукићем и тада смо практично, то је неко време око 7-8 сати, ја заиста 
не знам тачно када, тада смо се ставили што се каже у стање 
приправности. Оно је трајало буквално до расформирања Јединице. Ја 
сам касније, моје неко мишљење је било да стање приправности није 
заправо било стање приправности него је то било, циљ да се Јединица 
стави на једно место. Тако сам ја касније тумачио. Пошто смо ми мало 
на једном месту држали велики број људи, то је било негде око 400 људи 
на том једном месту, било је доста послова око организације тих људи у 
то време... 

 
Председник већа:  Мислите у Кули? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: У Кули, да. Негде, ја не знам ког 

дана је било, али генерал Лукић, где смо коментарисали да ли, чак смо 
комуницирали са њим да ли можемо људе да пустимо мало да се 
пресвуку, да промене гардеробу и тако даље, увек је био одговор не, не, 
сачекајте још мало. Када је то већ постало мало, већ гужва око таквог 
начина организације, генерал Лукић је дошао у Кулу, ја не знам који је 
то дан био и ми смо ту одржали један састанак са њим и ручали смо 
после тога у тој малој сали и то је био један ручак и уједно и састанак. 
Тема приче је била да се Јединица припреми за неко ангажовање, 
заједничко ангажовање са Жандармеријом и војском на југу Србије.  

 
Председник већа:  И зато вам је дао објашњење да је то стање 

приправности? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: То је објашњење за стање 

приправности које је било. 
 
Председник већа:  Да ли је вама познато да ли је било неке 

наредбе 12. марта да се Јединица ставља у стање приправности ради 
евентуалног доласка и обезбеђења виталних објеката у Београду? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не знам. Ја наредбу нисам 

примио. Нисам коментарисао. Наредба је била да будемо ту, да будемо у 
Центру сви на једном месту. Заиста не знам да ли је била таква наредба 
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издата, према коме. Мени није познато, мада у то време знам да смо и 
вршили обезбеђење аеродрома и још неких објеката, али да ли је наредба 
била у том правцу ја не знам. 

 
Председник већа:  Када сте видели Душка Маричића 11. марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: 11. марта? Негде у 

преподневним сатима, ја мислим да је он дошао чак негде касније, негде 
око 9,00 сати. Мислим да је око 9,00 сати. Тај дан се радила падобранска 
обука. Радили су се скокови и тај дан је негде око 11,00 сати, мислим да 
су хеликоптери дошли из Београда који су вршили, из којих су рађени 
скокови. Маричић је био ту негде око 9,00 сати. Мислим око 9,00 сати.  

 
Председник већа: А кажите ми да ли вам је познато где се 

налазио 11. марта Веселин Лечић? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: У Београду у команди у улици 

Сање Живановић. 
 
Председник већа:  Када сте њега видели у Кули у односу на ову 

наредбу да се Јединица ставља у приправност? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Ја мислим у вечерњим сатима. 

Негде у вечерњим сатима.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам тачно време, али у 

вечерњим сатима. 
 
Председник већа:  Можете ли да нам кажете када сте видели 

Звездана Јовановића 11. марта, да ли сте га видели у Кули и после 12. 
марта? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: 11.-ог у вечерњим сатима је 

много људи долазило. Мислим да је ту био цео командни састав. 
Одлазило се и долазило. Враћали су се за Београд. Некада су била 
наређења око аеродрома мало противуречна. Прво су били упућени на 
аеродром, па су враћени и тако даље. Ко је када долазио... 

 
Председник већа:  Када? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Тог 12.-ог. А такве су неке 

информације тамо биле. Ја нисам био у Београду и не знам за наредбу, 
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али видео сам да и нека контрадикторна наређења су била око тога који 
људи иду за Београд, који се враћају, да ли у Липовици... 

 
Председник већа:  Да ли сте тражили објашњење у вези тих... 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Заиста не знам. Не знам 

објашњење. Са Лукићем је комуницирао Душан Маричић. Он као 
командант, ја се нисам мешао у таква наређења јер је мене више 
интересовало оно што припада мом ресору, а то је логистика и 
обезбеђење средстава за извршење задатка. 

 
Председник већа: Да ли сте видели Звездана Јовановића 12. 

марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим да је Звездан Јовановић 

био 12. марта у вечерњим сатима. 
 
Председник већа:  Нисте сигурни или сте га видели? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Мислим да су сви били ту. Ја 

чак мислим да су сви били ту.  
 
Председник већа:  А да ли се сећате да ли сте видели оптуженог 

Жељка Тојагу 12. марта у Кули? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Заиста не знам за 

Жељка. Жељко је припадао овом пратећем саставу са припадницима. 
Они су били у некој другој згради, која је мало удаљена доле. 
Оперативни помоћник је Мића Петраковић у то време био. Ја заиста не 
знам да ли је Жељко био. 

 
Председник већа:  Да ли ви познајете Пејаковић Сашу? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Да. 
 
Председник већа:  Да ли се сећате да ли је он био присутан у 

Кули 11. и 12. марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Заиста не знам. И по 

природи ствари нисам могао. 
 
Председник већа: Што журите са одговором пре него што ја 

завршим питање. Не завршим ни датум, а ви већ одговарате? Сачекајте 
да кажем. Значи одмах вичете не знам. Немојте тако да сведочите. 
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Сачекајте да вам поставим питање. Од када сте ви припадник Јединице 
за специјалне операције? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Од 1996. године. 
 
Председник већа:  А које сте школе завршили? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја сам завршио први степен 

правног факултета. 
 
Председник већа:  Добро. Ја више питања немам за овог сведока. 

Да ли чланови већа имају? Судија Милимир Лукић. Изволите. 
 
Судија Милимир Лукић:  Враћамо се 11. марта 2003. године и 

везано за значи одговор. Мислим да сте нам ускратили одговор на 
питање председника већа да ли сте видели окривљеног Звездана 
Јовановића тог дана? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   11.-ог? 
 
Судија Милимир Лукић:  Јесте. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја се не сећам 11.-ог кога сам 

све видео. Кажем био је општи хаос. 
 
Судија Милимир Лукић:  Не. 11.-ог, није 12.-ти? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: 11.-ог да. 11. марта је Звездан 

Јовановић био и Звездан Јовановић 11. марта имао је падобранску обуку 
и имао је први скок. Упечатљиво ми је постало по чему знам, ја обуку 
нисам пратио. Падобранску обуку нисам пратио, али упечатљиво је било 
по томе што је Мића Петраковић тадашњи помоћник за оперативни 
састав коментарисао да је Звездан скакао, а он није што му Душан 
Маричић није одобрио. И то је била као нека његова љутња. Ја сам тако 
схватио. По томе знам. Знам да смо тог 11.-ог ручали сви заједно у Кули 
до 14,00 сати. После смо се разишли сваки на своју страну.  

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли сте ви непосредно видели значи 

Звездана Јовановића на ручку? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. Били смо сви на ручку. 
 
Судија Милимир Лукић: До 14,00 часова? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: До 14,00 часова. Који минут пре 
или касније, али мислим до 14,00 часова.  

 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Када ви први пут видите Звездана Јовановића 

11. марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Не знам. Ја не знам, ја када сам 

га први пут 11. марта видео, јер сам ја од 11.-ог негде од 8,00 сати до 
неких 10,00 сати провео у... 

 
Председник већа:  То сте објаснили.   
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја знам да је он тог дана скакао 

и знам по том коментару.  
 
Председник већа:  То знате само по коментару да је скакао тог 

дана? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Знам да је скакао тог дана. Ја 

пратио скокове нисам. Заиста нисам и ја сам се бавио другим послом. 
Нисам пратио скокове. Ја не знам да ли је скакао, али знам по коментару 
да се Мића Петраковић љутио тог дана што није скакао јер је и он 
тражио да скаче.  

 
Председник већа:  Да ли познајете Бошка Јовића? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Председник већа:  Да ли сте њега видели 11. марта у Кули? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Не сећам се да сам га 

видео. 
 
Председник већа:  А да ли сте га видели 12. марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не сећам се заиста да ли сам га 

видео и када јер ја, он је био у оперативном саставу. Кажем опет сви се 
својим послом баве. Ја се не сећам када сам њега видео. 

 
Председник већа:  Да ли познајете Александра Поповића? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: То је оперативац који је 
припадао оперативном саставу односно одељењу за безбедност. Ја 
мислим да су они заједно дошли. Мислим да су заједно дошли са 
Лечићем негде у вечерњим сатима. Да је одељење за безбедност 
комплетно дошло. Када је дошло, када су се вратили ја не знам. Нисам 
пратио.  

 
Председник већа:  Да ли имате ви питања?  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Да вас питам од када 

радите у МУП-у Србије? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Од 1986. године. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  После ЈСО-а? После сте 

отишли, одмах сте пребачени где сте рекли сада? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Ја сам од 1986. године радио 

у Новом Саду у школи у Каменици. Онда сам прешао у СУП Нови Сад, 
1993. године сам прешао у ресор Државне, а 1996. године у Јединицу.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  После тога? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  После тога сам остао у МУП-у 

и радим данас. До данас радим као заменик начелника Центра за обуку у 
Новом Саду. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Кажите ми то када сте 

шетали са оптуженим Улемеком од 8 до 10 сати, само сте вас двојица 
били или је још неко? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Само тада смо били само нас 

двојица. Али смо обилазили готово све сегменте Јединице. Обилазили 
смо и возни парк, магацин. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Добро. То сте казали. 

Мислим, само значи није био неко са вама? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Нас двојица смо били.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Значи није био неко са 

вама? Само вас двојица? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нас двојица. 
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Рекли сте да је то 

уобичајено било? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Па, ја мислим да је то било 

готово уобичајена пракса. Кад год долазим ми смо обилазили центар, 
шта би, где би, како радили и тако да је увек било неких предлога.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Је ли био тог дана 11. 

марта командант Јединице? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Нисам вас чуо. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Командант Јединице 

Маричић је ли био тог дана? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Он је дошао негде око 9,00 сати. 

Он је нешто касније дошао. Ја сам га затекао када смо се вратили поново 
у клуб око 10,00 сати, он је био ту. Када је тачно дошао не знам. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Кажите ми то, рекли сте да 

сте били помоћник команданта за логистику.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Шта то подразумева? Само 

укратко. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Па, подразумева организацију 

живота и рада јединице у мирнодопским и ратним условима, све оно 
што до оперативног састава. До употребе јединице у оперативном 
саставу.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Везано за наоружање је ли 

вам то познато које сте имали? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Па, углавном јесте. Углавном 

јесте. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Конкретно за пушке марке 

«Хеклер и Кох»? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. Имали смо неколико комада.  
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић:   Где су биле, колико, како 
су требоване? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Оне су биле углавном 

покупљене негде са ратишта. Било је неколико комада. Ја не могу тачно 
да се сетим. 8-9 комада. Колико је било тачно не знам. Али били су у 
магацину специјалне опреме. И они су углавном служили за обуку 
припадника, за показивање, тако. Та пушка није била у редовном саставу 
наоружања јединице. Било је само неколико комада. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Јесу ли била нека правила 

везана за требовање тог наоружања? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Та врста наоружања је била у 

магацину специјалне опреме и узимало се на реверс и враћало на реверс. 
То је постојало правило.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Немам више 

питања. 
 
Председник већа: Да ли заменик Специјалног тужиоца има 

питања? 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли сведок зна када је 

оптужени Улемек напустио МУП? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Када је отишао из службе? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Да. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Ја не знам тачно. Знам да је 

после оног догађаја у «Ступици», ја мислим. Не знам тачно када. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Које године? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   2002. године. Не знам. Не знам 

стварно. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Из ког разлога, знате ли у ком 

статусу је он после напуштања? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Он је отишао из МУП-а али 

решење, доста касније његово формално решење је донето. 
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Заменик Специјалног тужиоца:  Какво решење, о чему? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Ја не знам.  
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Је ли он пензионисан? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Мислим да није. Не знам. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Следеће питање. Из ког разлога 

ви њему показујете како сте рекли, то је била редовна пракса, Центар у 
Кули, а он је напустио МУП? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Он је био до тада командант 

Јединице, до скоро. И све је до сада је кажем, то било пракса, он је био 
командант Јединице. А тог дана на моју опаску откуд овде, он каже да су  
скокови и да можда и скочим који скок. То  је био вероватно разлог 
доласка.  

 
Заменик Специјалног тужиоца: Јесу ли то разлози неког 

поштовања према њему? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Знате... 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Као бившем команданту? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Он је био командант Јединице 

до тада. Изашао је из Јединице. Нисмо сматрали да га не треба пустити у 
објекат да уђе, о сваком доласку у објекат он је информисао и министра 
полиције и начелника Ресора. 

 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли знате којим је 

аутомобилом стигао односно аутомобилима оптужени Улемек са својом 
пратњом тога дана? Да ли сте видели те аутомобиле? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам тачно, јер аутомобил 

није био паркиран горе. Не знам са којим аутомобилом је дошао.  
 
Заменик Специјалног тужиоца: Тога дана 12. 03. ко је био 

дежурни официр у Јединици? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не знам. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Да ли ви по природи свога 

посла комуницирате са дежурним официром? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Па, дежурни официр је 

углавном задужен за оперативни састав. Комуницирам свакако, али он је 
задужен за оперативни састав и он је мало био везан за мене као 
помоћника команданта за логистику. Ја сам одрађивао неке друге 
послове.  

 
Заменик Специјалног тужиоца:  Да ли је Бошко Јовић био тога 

дана дежурни официр? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не знам. Заиста не знам ко је 

био дежурни официр. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Након 12. марта да ли је на 

улазној капији у центру у Кули било инцидената са цивилним лицима? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   12. марта? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Након, после 12. марта? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Био је један инцидент са 

Чанчаревићем. Ја сам га знао тада не лично, ја сам знао само надимак 
Чанчо. Негде је са вуковарског дела тог простора био. Дошао је, ја сам 
био у Центру у то време, дошао је, дежурни је обавестио односно на 
улазу на капији обавестио је да је дошла нека екипа и тражила Звездана 
Јовановића. За мене информација као информација ништа није 
представљала. Ја не знам, радио сам своје послове. Али сам чуо да је 
после тога избио инцидент на капији и онда сам се тек после укључио 
шта је било. Оно што су ми препричали после јесте да је Звездан 
Јовановић посумњао у информацију ко га тражи и на капију је упућен 
оперативац Славко Војводић, јер су рекли да је на капији Чанчаревић 
начелник или неки од шефова из Државне из Новог Сада и још једно 
лице. Пошто је Славко Војводић био у Новом Саду оперативац он је 
упућен и дошао је на капију у кућицу поред рампе. Чуо сам, ја нисам 
присуствовао том догађају али да је човек изашао из возила и да се са 
њим поздравио, да је у њему препознао Звездана Јовановића, да се са 
њим поздравио и да су се изљубили. На то је после реаговало 
обезбеђење и сва та три лица су ухапшена. Контактиран је одмах генерал 
Лукић. То је радила после служба за безбедност. Мислим да су лица 
спроведена за Сомбор. Па из Сомбора за Београд. Постоји информација 
о томе која је упућена генералу Лукићу. Причало се да је у то време још 
један човек из кабинета тадашњег председника Владе Живковића 
ухапшен и да је, око тога дигла се велика прашина. Шта је било даље, не 
знам. Ја знам да су они одведени за Сомбор.  

OK 01
71



 57

 
Председник већа:  Ја не разумем. Је ли то био Чанчаревић или је 

то био неко други? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Чанчаревић је био. Чанчаревић 

је био, био је још један оперативац из кабинета Зорана Живковића и не 
знам, још једно лице. То су информације. О томе је писана... 

 
Председник већа:  Да ли су они рекли разлог њихове посете? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Ја не знам шта је 

разлог њихове посете. Какав је скандал био, ја само знам да је до тог 
скандала дошло. 

 
Председник већа:  Колико је то било дана у односу на атентат? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Можда 4-5 дана. 
 
Председник већа:  Да ли је ваш командант Јединице тражио неко 

објашњење од генерала Лукића у вези тога? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Да.  
 
Председник већа:  Јесте ли добили, јесте ли имали неки састанак 

тог командног састава? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не. 
 
Председник већа:  Због чега? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  То су директно комуницирали 

командант Јединице и одељење за безбедност према Лукићу. И упутства 
су од Лукића добијали о поступању даље са лицима. Они су ухапшени 
то вече. По налогу генерала Лукића, колико знам из коментара Веселина 
Лечића и команданта Душана Маричића да су контактирали Лукића. 
Непрекидно су били у контакту са њим. Односно из СУП-а Сомбор су 
дошли људи, преузели их и одвели. Ја толико знам.  

 
Председник већа:  Знате да ли је Лукић дао неко објашњење да ли 

је уопште знао о њиховом доласку пре него што сте га ви обавестили? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нама није дао објашњење. 
 
Председник већа: Добро.  
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Сведок Крсмановић Драгослав:  Мени није познато. 
 
Председник већа:  Не вама, него вашем команданту? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Није ми познато. 
 
Председник већа:  Изволите. 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли он познаје тог 

Чанчаревића? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Ко? 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Ви? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не. Ја сам само чуо по 

надимку Чанчаревић. Знам да је човек са територије Вуковара. Ја га 
никада нисам упознао ни видео.  

 
Заменик Специјалног тужиоца: За време тог стања које је 

владало после 12. марта у Јединици, да ли је у Јединицу, дакле након 12. 
марта и касније стигла било каква писмена или усмена порука 
оптуженог Улемека? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. Ја не знам само када. Не 

могу дан да се сетим. Али негде у вечерњим сатима је припадник 
његовог обезбеђења Шкене, односно Шаре Ненад донео једну поруку. 
Тражио је, мувао се неко време док не нађе Гумара, Маричић Душана. И 
предао је један папир. Нисмо обраћали пажњу на то. Ми смо седели у 
канцеларији у то време. Командант је дошао и дао нам један папир. То је 
био папир на неком трговачком, каро коцке. Није било на папиру ништа 
коме је упућена порука, нити је било потписа. На папиру је, и сви смо 
прочитали један по један. Значи давао је мени, Мићи Петраковићу и тај 
папир је после поцепан. Порука садржине «Ја сам овим немам ништа. 
Држите се достојанствено.», у том смислу. Није било коментара 
никаквог ту на ту поруку јер кажем ситуација је била таква каква је била. 
Ја сам је лично протумачио као поруку да се неко не излети и направи 
неки потез који је лош због тога што је он на потерници и тако даље. Ја 
сам то тако протумачио. Мада ми коментарисали ту поруку нисмо.  

 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је Шаре објаснио ко је 

донео? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Није објаснио. Само је 
предао и није било коментара по том питању. Ја не знам ни одакле је 
дошао, ни када је донео. Заиста не знам.  

 
Председник већа:  На којим пословима је у то време радио Шаре 

Ненад? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Он је био шеф обезбеђења. 
 
Председник већа:  Чијег? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Команданта Луковића. Шеф 

смене, како су већ они били организовани. 
 
Председник већа: Је ли била и раније пракса да он доноси тако 

неке писане поруке? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мени није познато. Носио је 

обавештења, али поруке није. Бар мени није било познато. 
 
Председник већа:  Кажите ко је све био присутан, коме је ишла та 

порука у круг? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Био сам ту ја, био је Мића 

Петраковић, био је Звездан Јовановић. Ја не знам да ли је био Веселин 
Лечић. Заиста не знам. 

 
Председник већа:  Добро. Наставите. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Колико је то дана после 12.-ог? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да ли 13. или 14. Нисам 

сигуран. 
 
Заменик Специјалног тужиоца:  Да ли сте препознали рукопис? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нисам ни обраћао пажњу на 

рукопис. Само сам прочитао поруку. Претпостављао сам, с обзиром да је 
донео Шаре Ненад, претпостављао сам да је од њега. Кажем мој 
коментар је оно у себи био такав као смисао поруке да сам тако разумео. 
Мада нисмо коментарисали. 

 
Заменик Специјалног тужиоца:  Хвала. 
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Председник већа:  Судија Лукић има право на питање. Изволите. 
 
Судија Милимир Лукић:  Можете ли да нам кажете зашто је 

спаљена таква порука? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Поцепана је. 

Једноставно је поцепана и бачена. 
 
Судија Милимир Лукић: Ја сам разумео спаљена. Свеједно, 

значи уништена? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Поцепана. 
 
Судија Милимир Лукић: И ја нисам разумео шта је срж скандала 

са Чанчаревићем, у чему је ту био проблем? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја сам обавештен да је коментар 

је био да су они дошли по Звездана, тражили су Звездана Јовановића да 
преносе важну поруку из Владе. То је коментар након тог ексцеса био. 
Шта је даљи смисао био заиста не знам.  

 
Судија Милимир Лукић: Да ли је окривљени Звездан Јовановић, 

не тада окривљени, значи изашао на пријавницу? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. 
 
Судија Милимир Лукић: То нисам разумео? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја мислим да јесте.  
 
Председник већа: Рекао је да је други неко. Ви сте малопре рекли 

да је изашло друго лице.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Изашао је оперативац 

Славко Војводић. 
 
Председник већа: И он се изљубио и представио као Звездан 

Јовановић.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. Ја то нисам видео. 
 
Председник већа:  Како сада кажете мислите да је био и Звездан? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим да је и Звездан 
Јовановић са њим изашао. 

 
Председник већа:  А где је био тада Звездан када се Војводић 

љубио са тим Чанчаревићем? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Заиста не знам. Ја нисам био на 

лицу места. 
 
Председник већа: Одакле ви знате све о том догађају? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Знам зато што смо 

коментарисали цео догађај после. 
 
Председник већа:  Ко је вама то пренео? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Лечић Веселин и оперативац 

Славко Војводић који је био шеф односно оперативац. 
 
Председник већа: Шта је Звездан посматрао како се Војводић 

љуби и представља његовим именом је ли тако? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не знам. Ја знам да је Славко 

Војводић... 
 
Председник већа:  Причали сте догађај тако. Па ја сада вас питам 

да појасните то мало. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не могу да појасним јер нисам 

био очевидац догађаја. Али вам кажем по причи Славка Војводића да се 
по изласку из возила, Чанчаревић је изашао из возила изљубио се са њим 
и поздравио.  

 
Председник већа:  И шта му је рекао? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нe знам шта му је рекао.  
 
Председник већа: Рекли сте малопре да се изљубио са 

Војводићем препознајући у њему Звездана Јовановића? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Тачно. 
 
Председник већа:  Јесте ли тако рекли? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Тачно. Да.  
 
Председник већа: Добро. Право на питања има пуномоћник 

оштећених адв. Срђа Поповић. Изволите. 
 
Адв. Срђа Поповић: Ја нисам разумео најбоље ово са овом 

поруком. Од кога је та порука? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ми смо претпоставили да је 

порука од команданта односно од господина Луковића.  
 
Адв. Срђа Поповић: Добро.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: С обзиром да је донео његов 

шеф обезбеђења. 
 
Адв. Срђа Поповић: Добро. Да ли је вама познато било тада да се 

окривљени Улемек налазио у бекству? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: У то време... 
 
Адв. Срђа Поповић: Да постоји потерница за њим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: У то време је потерница била 

објављена. 
 
Адв. Срђа Поповић: И ви сте знали за ту потерницу? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Објављена је у медијима. 
 
Адв. Срђа Поповић: Ја знам, али да ли сте ви знали? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Наравно да сам знао. Објављена 

је. Пратили смо медије. 
 
Адв. Срђа Поповић: Да ли сте ви некога обавестили да је лице 

које је шеф обезбеђења Улемека који је у бекству донело Вама неку 
поруку? Јесте ли ви о томе обавестили некога? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја обавестио нисам никога. 

Мени је поруку дао тадашњи командант Јединице. Да ли је он некога 
обавестио о томе, ја не знам. Ја сам само прочитао поруку. 

 
Адв. Срђа Поповић: Командант Јединице је ко? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Душан Маричић. 
 
Адв. Срђа Поповић: Је ли он некога обавестио по вашем 

сазнању? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Заиста не знам.  
 
Адв. Срђа Поповић:   Ко је уништио ту поруку? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим да је Душан Маричић. 
 
Адв. Срђа Поповић: Када сте ви сазнали да је Звездан Јовановић 

осумњичен за убиство Председника Владе? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не знам који је то дан био. Ја 

сам био на састанак позван са комплетним руководством Јединице. И ми 
смо на тај састанак отишли у МУП, у зграду МУП-а у канцеларију 
господина Лукића. У то време доста људи је из Јединице вођено на 
разговор у УБПОК, враћано, задржавано. Ја нисам око тога био 
ангажован. То је углавном радило одељење за безбедност. На том 
састанку, назовимо га састанак, генерал Лукић, био је још присутан 
Горан Радосављевић, мислим да је господин Бањац шеф УБПОК-а био 
присутан, када је генерал Лукић рекао да има одређених питања према 
некима од нас, према нама и да ли смо вољни да дамо изјаве на неке 
околности које нас људи буду питали, на шта смо сви дали сагласност на 
то практично, да пристајемо на такве разговоре. Према ником одређеном 
није Лукић тада рекао ништа. Када смо се сви изјаснили да нема 
никаквих проблема да се са нама обави разговор, онда је он рекао да на 
разговор пођу Звездан Јовановић, Веселин Лечић и Душко Маричић. А 
да ја и господин Мића Петраковић останемо. Ова тројица су отишла. Ми 
смо остали. И тада је Лукић рекао нама да ће они бити задржани на 
информативни разговор, а да се ми вратимо у Јединицу и да водимо 
рачуна да не дође до неких проблема. С обзиром да смо ми дошли 
заједно и да се враћам само ја и Мића Петраковић у Јединицу, 
претпоставио сам да ће доћи до неких комешања па треба објашњење за 
то. Ја сам се тог дана одмах вратио у Кулу и обавестио Јединицу да су 
Звездан Јовановић, Веселин Лечић и командант Душко Маричић 
задржани на информативни разговор. Да смо у сталном контакту са 
господином Лукићем и да чекамо даља упутства о поступању. 

 
Адв. Срђа Поповић: Моје је питање било када сте сазнали да је 

Звездан Јовановић осумњичен? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Сазнао сам на телевизији то 
вече или дан после тога. Не знам. Али је информација била преко медија 
саопштена. Ја пре тога нисам знао. 

 
Адв. Срђа Поповић: Будући да је он члан командног састава 

Ваше Јединице, је ли у Јединици коментарисана та чињеница? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја мислим да је чињеница 

прихваћена са неверицом. Једноставно коментара није било. Јако са 
неверицом прихваћена чињеница. Јединица је тада била затечена. Ја сам 
био испред који је требао да објасни Јединици шта се дешавало. 
Непосредно после тог објављивања генерал Лукић ме је назвао и рекао 
шта се дешава. Ја сам питао за објашњење. Он је рекао немој да схватите 
то тако. Појединац не значи Јединица. Ви се држите онога што смо се ми 
договорили и тако даље. На шта сам ја сутрадан, мислим да сам 
постројио Јединицу и рекао, пренео то што је Лукић рекао. Мислим да је 
коментар његов такав био да појединац не значи Јединица, јер сам ја 
тада схватио да је Јединица у опасности, да су сви људи у опасности 
због такве чињенице и тако сам разумео и на крају крајева тако је и 
било. Јединица је непосредно после тога расформирана.  

 
Адв. Срђа Поповић: Морам да вас питам још једанпут. Да ли су 

припадници укључујући и вас и у Вашем присуству разговарали о томе 
да је Звездан Јовановић осумњичен за убиство и ако јесу шта су о томе 
говорили? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја не знам коментаре заиста не 

знам коментаре. Ја сам тада имао... 
 
Адв. Срђа Поповић: Да ли их је било? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Ја не знам да ли је било 

коментара. Ја сам имао већу бригу око Јединице у то време, шта ћу са 
људима и како ће људи протумачити такав став и шта је судбина даље 
Јединице. То је моје било превасходно размишљање. Био сам у 
непосредном контакту са генералом Лукићем, али коментаре, заиста 
нисам обратио, ни не знам коментаре. Са неверицом је то све 
прихваћено. Људи су махом слегали раменима.  

 
Председник већа: Једно лично питање за Вас. Да ли сте Ви 

поштовали генерала Лукића и да ли је јединица имала према њему 
посебан однос у односу на остали руководни састав МУП-а Србије? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Па, генерал Лукић је имао 
одређено поштовање. Ја сам лично имао поштовање према генералу 
Лукићу јер је он био старији кадар од раније мени познат. Ја сам радио у 
Ресору Јавне безбедности и мислим да сам имао изванредну сарадњу са 
генералом Лукићем и ја сам лично имао поштовање према њему. 
Мислим да су га уважавали и остали припадници Јединице тако да смо 
остали практично према упутствима која је генерал Лукић у то време 
издавао. Мислим да смо једино са њим и комуницирали.  

 
Председник већа:  Добро. Хвала. Судија Радмила Драгичевић 

Дичић има право на додатно питање. Изволите. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да Вас питам у вези овог 

познатог протеста ЈСО-а. Шта можете о томе да нам кажете који су били 
разлози, пошто сте Ви ипак били на том положају на ком сте били? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја мислим да је то већ 

испричана ствар.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Све што знамо што је 

испричано ја питам вас.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Десило се после хапшења 

двојице људи где је учествовао један део припадника, наших 
припадника. Кренула је та општа хајка и прича око Хага, око хапшења 
људи и тако даље. Ми смо чак једном у команди са Жандармеријом 
разговарали о томе и наш став око хапшења тих људи је био негативан у 
смислу да нећемо у такве ствари да се мешамо. Мислим да је део људи 
био, који је учествовао у овом хапшењу, био злоупотребљен у тој акцији 
и да је с обзиром да смо ставили до знања и руководству Ресора 
Државне безбедности и руководству Ресора Јавне безбедности и опште 
познат став да смо се осећали превареним у том смислу и да је реакција 
Јединице била таква. Касније се то усложавало и већ је ишло својим 
током како је ишло. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Кажете ми смо ставили до 

знања, кога подразумевате то под ми? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим команду Јединице. 

Мислим да смо сви били јединствени, око тога је нормално преговарао и 
договарао око тога командант Јединице, али нас је обавештавао о ставу 
који је изнет пред руководство службе у то време о тим питањима. Ја 
конкретно нисам присуствовао састанцима, али знам да смо упознати 
били и да је била прича на ту тему и који је став. Чак је и став 
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Жандармерије у то време са Гораном Радосављевићем сличан око тога и 
тако даље. Да не би било добро да јединицу употребљавају за такве 
ствари и у ту сврху. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  То када сте рекли хајка у 

вези Хага. На шта конкретно мислите, на кога хајка? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Па, било је прича и око 

Јединице и око људи који су били у контакту са нама и тако даље. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Ко вам је причао то 

конкретно? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Па, штампа је брујала у то време 

на све стране око тога. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Је ли било нешто друго 

осим новина, јесте ли ви добијали информације везане за Хаг? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нисам добијао никакве друге 

информације.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Молим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Не. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Неки списак или нешто да 

сте видели? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја списак нисам видео. Кружила 

је прича да постоји неки списак. Чак је и дато објашњење из МУП-а да 
тај списак није тачан. Кружила је нека прича. Ја списак нисам видео. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Где је кружила прича? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: По Јединици, по Служби, по 

Министарству и тако даље. Дуго је та прича кружила. Не само по 
Јединици него од припадника целог Министарства који су учествовали у 
разноразним догађањима, али ја нисам видео тај списак. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Министарства унутрашњих 

послова? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 

OK 01
71



 67

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Је ли вам неко 

рекао из команде Јединице ужег, ширег састава да је добио неки 
званичнији податак? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Ја нисам ту информацију 

имао. Не знам. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  А ко је био од људи које 

Ви знате на том списку из јединице? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам заиста. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: По тим причама? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Било је приче о списку, а ко је 

био на списку, ја списак нисам видео. Не знам да постоји, једноставно 
само таква је прича кружила. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Пошто кажете лица из 

Јединице, је ли се односи само на неколико лица или на већи број лица 
или? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не знам. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Не знате? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не знам. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Добро. Кажите ми тог 12. 

марта јесте ли се чули телефоном са оптуженим Улемеком? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Ја сам био 12. марта доста 

одсутан напоље. Мене је веза једном приликом обавестила да ме је звао 
командант.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Шта то значи? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја нисам разумео.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Разумем што Вас је веза 

обавестила, није директно... 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Веза, центар везе пошто сам се 
вратио у круг. Ја нисам одреаговао на тај позив, нисам чуо. Ја се нисам 
чуо са њим. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: На који телефон, шта 

подразумевате под тим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Био је неки разговор, био је 

неки састанак, не знам са ким сам имао састанак. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Нисам технички разумела, 

кажете веза Вас је обавестила да Вас је он звао. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Центар везе. Сви позиви су 

ишли преко Центра везе.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  То је неки фиксни телефон 

је ли? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Фиксни телефон, да. Имамо 

Центар везе. И веза ме је обавестила да ме је командант тражио. Ја 
нисам схватио да ли ме је тражио Гумар, господин Маричић или неко 
други. И нисам, оставићу за касније. Касније сам ја пропустио да се 
јавим јер нисам, онда се десило то обавештење и ја сам онда то 
апсолутно откачио као једноставно нисам се тога сетио.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Значи лично јесте ли се 

чули са њим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Не. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Не? Јесте ли имали 

мобилни телефон? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Је ли Вас он звао на 

мобилни телефон, Улемек? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. Ја нисам имао позив. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Не мислим тог дана него 

иначе? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Звао ме је, али у задње време 
јако ретко. Углавном смо комуницирали са Душком Маричићем. У 
задње време не. Али ме је повремено звао.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Хвала. 
 
Председник већа: Пошто је колегиница дотакла ово питање 

протеста Јединице за специјалне операције, можете ли да нам кажете 
пошто сте били у командном саставу, да ли је команда Јединице 
формулисала захтеве према Министарству унутрашњих послова и према 
Влади Републике Србије, ако јесте, о каквим се захтевима ради? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја мислим да се, ако се сећам да 

су неки захтеви били формулисани. Они су били у смислу смене 
тадашњег руководства Ресора Државне безбедности... 

 
Председник већа: Само мало гласније да вас чујем. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Они су били тада, у смену 

руководства Ресора Државне безбедности и тражена је оставка 
господина Михајловића, тада министра унутрашњих послова. Мислим 
да су то били захтеви, тако формулисани у том смислу. 

 
Председник већа:  Можете ли нам нешто рећи о посети министра 

Михајловића Кули у време... 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Министар Михајловић је био у 

Кули у посети. Ми смо разговарали са њим.  
 
Председник већа:  То је било након изласка Јединице је ли тако, 

након доласка у Београд? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Мислим да да. Разговор је био 

са њим. Захтеви су изнети. Мислим да је његов став по том питању уз 
сво објашњење и непотребности таквог чина протеста и тако даље. 
Наши захтеви су остали такви какви су остали. А он је у једном моменту 
рекао имате моју оставку. После тога је одржана и конференција за 
штампу на којој се он обратио. А наравно ту оставку би требало Влада 
Србије и тако даље и тако смо се разишли.  

 
Председник већа:  Да ли је он Вама написао ту оставку или је 

само рекао усмено да имате његову оставку? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Ја се не сећам да ли је писана 
оставка или је усмено речена, али на конференцији за новинаре, он се 
обратио, ја не знам тачно да ли је писана оставка. 

 
Председник већа:  Поред тога што сте тражили смену вођства 

Државне безбедности, да ли сте имали неко решење за нека од тих места 
у руководству Службе Државне безбедности, кадровско решење који је 
био захтев Јединице? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Не. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  О томе није било приче. 
 
Председник већа: Да ли још неко има питања? 
 
Бранилац оптуженог Улемека. Изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Након што је прошао протест, 

Јединица је имала своју славу. Да ли знате када? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Који је датум? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: 21. новембар.  
 
Адв. Слободан Миливојевић: Колико је то од прилике после 

протеста? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Па, неких 10-15 дана, колико се 

ја сећам. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи ко је из 

државног, политичког и полицијског врха био присутан на тој прослави? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Био је председник Владе 

покојни господин Ђинђић са његовим сином, био је начелник Ресора 
Државне безбедности и његов заменик, био је господин начелник Ресора 
Јавне безбедности, господин Лукић, био је командант Жандармерије и 
још неки од начелника СУП-ова, блиских са којима смо ту сарађивали у 
околини. 
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Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли је био Душан Михајловић 
ту? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Да. Био је министар Душан 

Михајловић.  
 
Адв. Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи где је 

господин Улемек седео у односу на Премијера? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Седели су заједно. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи тог дана 

када је била слава да ли је било ко од тих гостију тој Јединици донео 
нешто на поклон? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ми смо сваке неке битније дане 

као што су славе или дан Јединице углавном од политичког или 
руководства МУП-а добијали по неки поклон. А тог дана за славу 
господин председник Владе покојни Премијер Ђинђић је донео икону 
Пресвете Богородице позлаћену и она је уврштена тамо у спомен соби 
као презент. Мислим да се тада и уписао у књигу утисака која стоји, 
мислим да се тада уписао и господин Душан Михајловић. Не знам да ли 
је још неко.  

 
Адв. Слободан Миливојевић: Је ли та икона имала некакву 

посвету? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:  Мислим да јесте. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Да се вратимо на 11. 03. Ви сте 

рекли да сте били негде до од прилике 10,00 сати са господином 
Улемеком, а после тога су били падобрански скокови. Да ли знате са ким 
је он од тада па надаље највише времена провео од официрског кадра? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Па, са оперативним саставом. 

Ја сам радио своје послове. Ја нисам неки љубитељ посебни љубитељ 
падобранства, али они јесу и на крају крајева то им је део посла и ја 
мислим да су, не мислим него су они отишли заједно напоље, 
падобрански скокови се одвијају на једном платоу Центра, са 
оперативним саставом комплетним, мислим да је Мића Петраковић био 
као помоћник за оперативни састав. Да су они отишли тамо. Био је ту и 
руковалац обуке Јоца Мандић. Он је изводио обуку. Он је био 
инструктор. Мислим да је он најјачи падобранац инструктор за обуку. 
Под његовим патронатом се обука одвијала.  
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Адв. Слободан Миливојевић: Добро. Можете ли нам још мало 

некако детаљније односно прецизније иако сте мислим се већ 
изјашњавали на то питање, 11.-ог рекосте да сте се договорили да треба 
12.-ог да се видите у Београду на Сењаку. Време није било прецизирано 
колико сам ја чуо.  

 
Сведок Крсмановић Драгослав: То није био као неки предлог 

који је прошао онако уз пут, ајде могли би сутра да се видимо да на ову 
тему попричамо јер је за тим ручком била тема даље изградње Куле, 
односно Центра и тог његовог рекреативног дела, што је највише био 
предмет мог интересовања. И у оном смислу да се прича настави сутра. 
Није прецизирано време. Ја сам очекивао да ћу позив за одлазак добити 
од Душана Маричића. Међутим, нико ми се по том питању није јавио 
тако да је то тако прошло. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Немам више питања. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Мислим да је био предлог да се 

сутра нађемо тамо у команди Јединице. 
 
Председник већа:  Можете ли да нам одговорите пошто сте дуго 

у Јединици, да ли је то било први пут да на дан славе или на дан 
Јединице долазе представници политичког и државног врха Републике 
Србије? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не. То је била пракса и раније. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Била је пракса и раније.  
 
Председник већа:  Сећате ли се ко је раније долазио? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Цело руководство МУП-а и 

Ресора Државне безбедности и представници Владе Србије пре тога. 
 
Председник већа:  Добро. А да ли су долазили представници 

Савезне Владе? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не сећам се. Долазили су 

представници Војске. Савезне Владе не сећам се. 
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Председник већа: Да ли је овом приликом био неко од 
представника Војске? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим да јесте. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не могу да се сетим. Не знам 

тачно. Тог дана не знам.  
 
Председник већа: Можете ли да нам кажете како сте ви као 

командни састав доживели посету председника Владе на дан славе 
Јединице, после тих протеста и свега, његове посете након протеста до 
те славе? Како сте протумачили, да ли је било коментара у односу на тај 
његов долазак са малим дететом? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Ја мислим коментара, ја лично 

сам доживео то као неки знак подршке, неки знак помирења, неки знак 
нашег, после говора који је Премијер одржао, после поздрава заставе и 
тако даље и говора који је одржао, ми смо отишли у стрељану чак доле 
па смо једно време провели ту, чак је Премијер са својим сином пуцао 
тог дана. Ја сам то доживео као добар знак, знак помирења, знак нашег 
напретка с обзиром да је и тада и обећао нова улагања. Ја сам то тако 
схватио. Нови имиџ Јединице и тако даље. 

 
Председник већа: Добро. Да ли је на тој прослави био и Чедомир 

Јовановић? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Тог дана не. 
 
Председник већа: Ја више немам питања. Судија Радмила 

Драгичевић-Дичић има право на додатно питање. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Једно везано за ту славу, 

рекли сте како сте схватили и сада описали сте и долазак и све то. Је ли 
то за Вас био и знак поверења неког? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: За мене лично јесте. Мислим да 

је и за остале људе знак поверења јер је после све оне гужве и приче око 
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протеста Премијер дошао са својим сином. Мислим да је то схваћено као 
знак поверења и ја сам га лично тако доживео. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Ко у кога поверење? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: У Јединицу. Ја сам га тако и 

доживео.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: 12. марта питала сам Вас да 

ли сте се или колегиница је питала, да ли сте се чули са оптуженим 
Улемеком? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нисам се ја чуо. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: То сте одговорили. Сада 

моје питање вама везано и за тај однос који је он имао према Јединици и 
све то што је већ познато из исказа других сведока, његово учешће у 
раду и развоју Јединице. Да ли је неко покушао њега да зове телефоном 
12. марта због свог тог хаоса који је владао? 

 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не. После објављивања оне 

информације... 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Не после. 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Нико није ни покушавао да зове, 

нити смо... 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: После потернице када сте 

добили информацију? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Да. У штампи када је 

информација, потерница објављена нико није ни покушавао. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Пре потернице, када сте 

добили информацију о убиству? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Није. Ја нисам. Цео командни 

састав није био у Кули. Ја сам био у Кули. Ја сам схватио већ да треба да 
радим нешто што... 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Моје питање је конкретно. 

Значи пре објављивања потернице ви имате те контакте једни са 
другима, где ће ко да иде, шта, да ли је неко по том питању звао? 
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Сведок Крсмановић Драгослав: Тог дана ја нисам имао контакте 

са никим. Тог дана 12. октобра, ја нисам никога звао. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да ли ви знате да ли је неко 

из командног састава покушао да контактира Улемека? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Не знам. Остали део је био у 

Београду у команди. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић:  Хвала. 
 
Председник већа:  Судија Милимир Лукић има право на додатно 

питање. Изволите. 
 
Судија Милимир Лукић: Кажете да сте имали неке личне 

обавезе 12.-ог. Можете ли да нам кажете какве су те обавезе биле? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Мислим да сам био негде у 

општини због неких питања решења власништва земљишта у Кули. 
Мислим да је то било. 

 
Судија Милимир Лукић:  Колико је то временски било јесте ли 

обавили те послове, јесте ли завршили? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав: Па негде пре подне. Око 10, 11, 

12 сати. Знам да сам био само мало.  
 
Судија Милимир Лукић: Хвала немам више питања. 
 
Председник већа:  Да ли има још неко питања од стране одбране? 
 
Нико се не јавља да поставља питања овом сведоку. 
 
Да ли оптужени имају питања за сведока? 
 
Констатујем да оптужени немају питања за сведока. 
 
Отпушта се сведок Крсмановић Драгослав.  
 
Да ли тражите надокнаду за данашњи приступ пред судом? 
 
Сведок Крсмановић Драгослав:   Не. 
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Председник већа:  Ево вам ваша лична карта. Можете да идете. 
 
Примедбе на исказ сведока Крсмановић Драгослава да ли неко 

има? 
 
Адв. Срђа Поповић: Ја сматрам да је овај сведок помагао 

окривљеном Улемеку у скривању након атентата и да то довољно говори 
о његовој пристрасности. Он је противно обавези коју има као 
припадник МУП-а пропустио да надлежне органе обавести о томе да 
Ненад Шаре одржава контакт са лицем у бекству и да се преко њега 
могло сазнати где се скрива лице са потернице оптужено за врло тешко 
кривично дело. Толико. 

 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч да стави 

примедбу на исказ овог сведока? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче, ја наравно да немам 

примедбе на изјаву овог сведока. Међутим, желим да истовремено, 
имајући у виду примедбе које даје пуномоћник, наравно, то је његово 
право да он процењује истинитост садржаја изјаве, али исто тако сам 
дужан да кажем и молим и вас као председника већа да убудуће 
опоменете пуномоћнике оштећених да не постављају питања која 
садрже следећу реченицу: да ли ви знате како је било мишљење 
припадника Јединице о томе или било... 

 
Председник већа:  Како? Да ли? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли ви знате мислим питање 

према сведоку, какво је било виђење или мишљење припадника 
Јединице или било ког другог лица о самом догађају. 

 
Председник већа:  То су руководиоци одређених делова јединице 

и они би требало да знају то, посебно ако говоримо о Лечићу, ако 
говоримо о овом сведоку, помоћнику команданта за логистику, то ћемо 
процењивати од случаја до случаја као и до сада.  

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче, питање није било у 

односу на официрски кадар него је питање било у односу на припаднике 
Јединице. Па можемо ми да питамо онда и сваког грађанина Србије шта 
мисли о томе и докле ћемо доћи. 

 
Председник већа:  То је већ ствар Вашег мишљења, а о томе да ли 

ћемо дозволити питање, ја ћу одлучивати. Ви ћете стављати примедбе. 
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Адв. Слободан Миливојевић:  И предлоге наравно. 
 
Председник већа:  Па ћете тражити одлуку већа. Ето толико да се 

разумемо за убудуће. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Тако је. И председниче, управо 

због овог и примедби које су пуномоћници ставили ја предлажем да се 
позове и саслуша и сведок Јово Мандић, то је иначе један члан 
официрског кадра који је био задужен за падобранство и падобране. 
Везан је и за догађај од 11. марта, а везан је и за догађај око набавке и 
падобрана и свега онога што је мој брањеник изговорио раније. Хвала. 

 
Председник већа:  Да вам кажем нешто, Ви сте то предложили и 

рекли сте да остављате суду на оцену кога ће из оне групе предложених 
сведока и колико позвати. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  То се односи само на сведоке из 

обезбеђења зграде, а не на сведоке из Куле. 
 
Председник већа:  Проверићемо. Да ли се још неко јавља за реч? 
 
Констатујем да се више нико не јавља за реч да стави примедбу на 

исказ саслушаног сведока.  
 
Нека уђе сведок Гулић Зоран. 
 
На захтев оптужених, 
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
Прекида се главни претрес ради одмора и одређује пауза у трајању 

од 30 минута. 
 
 

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса у 13,20 часова. 
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Позивам сведока Гулић Зорана да приступи у судницу. 
 
Имате ли личну карту код себе? 
 
Зоран Гулић, име оца? 
 
Сведок Гулић Зоран: Бранко. 
 
Председник већа:  Дан, месец и година рођења? 
 
Сведок Гулић Зоран: 19. новембар 1971. године. 
 
Председник већа:  Место? 
 
Сведок Гулић Зоран: Карловац. 
 
Председник већа:  По занимању сте? 
 
Сведок Гулић Зоран: Полицајац. 
 
Председник већа:  Где сте запослени? 
 
Сведок Гулић Зоран: Наставни центар «Радослав Костић» у 

Кули. 
 
Председник већа:  На којим пословима ту тренутно радите? 
 
Сведок Гулић Зоран: Обезбеђење. 
 
Председник већа:  Ваша адреса стана? 
 
Сведок Гулић Зоран: Партизанска 13-ф, стан 13. 
 
Председник већа:  Идентитет утврђен увидом у личну карту рег. 

број 94546 издата 23. 07. 1999. године, МУП Републике Србије. Лични 
број 1911971340009. 

 
Да ли сте у сродству са неким од оптужених? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не. 
 
Председник већа:  А са оштећенима? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не. 
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Председник већа: Добро. Ви сте позвани као сведок у овом 

кривичном поступку који се води против оптужених Милорада Улемека, 
Звездана Јовановића и осталих. И као сведока ја ћу вас поучити и 
упозорити на ваша права и обавезе.  

 
Као сведок сте дужни да говорите истину и не смете ништа 

прећутати. Давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте 
дужни да дајете одговоре на питања којима би вероватно изложили себе 
или себи блиска лица кривичном гоњењу, знатној материјалној штети 
или тешкој срамоти. Дужни сте да суду пријавите евентуално сваку 
промену адресе пребивалишта или боравишта. 

 
Јесте ли разумели ову поуку? 
 
Сведок Гулић Зоран: Јесам. 
 
Председник већа:  Позваћу вас да положите заклетву. Текст 

заклетве по одредбама Законика о кривичном поступку гласи: 
 
«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». 
 
Ви можете да положите заклетву тако што ћете рећи «да» или 

уколико се не слажете са текстом заклетве... 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. 
 
Председник већа:  Добро. Ви сте предложени, а веће је усвојило 

предлог браниоца оптуженог Милорада Улемека да се саслушате у 
својству сведока и сада ћете нам рећи да ли сте ви 2003. године били 
припадник Јединице за специјалне операције? 

 
Сведок Гулић Зоран: Јесам. 
 
Председник већа:  Само полако. Од када сте били, на којим 

пословима, у ком делу Јединице сте радили и посебно на околност да ли 
вам је познато да ли сте 11. марта 2003. године видели оптуженог 
Улемека и ако јесте где, у које време, са ким и да ли нешто у вези 
догађаја од 12. марта, па ћемо вам ми поставити питања уколико нешто 
не буде јасно. Изволите. 

 
Сведок Гулић Зоран: Запослен сам у Јединици за специјалне 

операције од оснивања, значи 1. август 1996. године. Најпре сам био као 
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припадник у истој, а касније сам добио да кажем након рањавања место 
руководиоца службе обезбеђења.  

 
Председник већа:  Добро. Даље? 
 
Сведок Гулић Зоран: Питање? 
 
Председник већа:  Конкретно шта можете да нам кажете за 12. 

март и 11. март 2003. године, да ли сте видели оптуженог Улемека, ако 
јесте где, на ком месту, са ким је био у друштву, колико дуго сте га 
видели, задржали, око догађаја од 12. марта кога сте видели од ових 
припадника против којих се води поступак? 

 
Сведок Гулић Зоран: 11. марта сам радио прву смену... 
 
Председник већа:  Када? 11. марта је ли? 
 
Сведок Гулић Зоран: 11. марта. Дошавши на посао значи након 

да кажем кратког времена дежурни са капије, мој потчињени јавио је да 
је стигао Улемек са пратњом.  

 
Председник већа:  У колико сати сте рекли? 
 
Сведок Гулић Зоран: Па да кажем не знам, после кафе. Између 7 

и 8 сати ујутру. Изашао сам напоље да дочекам будући да је да кажем 
официрски део јединице био на дизању заставе. Срели смо се на 
степеницама и тако је прошао тај први моменат. Касније током дана смо 
се онако да кажем виђали. Не верујем да смо причали, али тог дана је 
било мало живље у центру јер су били падобрански скокови.  

 
Председник већа:  Где сте га видели? 
 
Сведок Гулић Зоран: Па по кругу.  
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок Гулић Зоран: По кругу. Круг центра је поприлично велик, 

он се простире на 33 хектара, тако да... 
 
Председник већа: Добро. Сада када кажете да сте га видели, 

кажете видели сте га на капији то када је долазио је ли тако? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. 
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Председник већа:  Обавестио Вас је тај шеф обезбеђења. И где... 
 
Сведок Гулић Зоран: Не. Ја сам руководилац обезбеђења.  
 
Председник већа:  Радник обезбеђења са капије Вас је обавестио 

да он долази је ли тако? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. 
 
Председник већа:  И где сте се Ви сусрели први пут са њим? 
 
Сведок Гулић Зоран: На степеницама које се спуштају према 

магацину интендантске опреме. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Сведок Гулић Зоран: Касније у току дана да кажем више пута по 

кругу или по холу, официрском клубу и тако даље. 
 
Председник већа:  Шта се дешавало тог дана у Кули? 
 
Сведок Гулић Зоран: Падобрански скокови су били тај дан. 
 
Председник већа:  Шта? 
 
Сведок Гулић Зоран: Падобрански скокови. То је да кажем 

поприлично занимљив догађај па према томе смо га и тако запамтили.  
 
Председник већа:  Јесте ли Ви присуствовали тим падобранским 

скоковима? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не. Ја не скачем. 
 
Председник већа:  Добро. А шта кажете видео сам га по кругу? 

Само нам то мало објасните шта то значи видео сам га по кругу? Са ким 
је био у друштву, у које време у односу на када су били скокови, видите 
га кажете у периоду између 7 и 8 после кафе, када га онда поново видите 
и где? 

 
Сведок Гулић Зоран: Па ја мислим у официрском клубу у 

пролазу. Нисам улазио јер сам ја ишао да обиђем те моје потчињене. 
Касније на хелиодрому, односно на месту где се врше падобрански 
скокови. И можда касније негде око ручка у холу или ту негде око хола. 
Хол је централни део командне зграде где се у принципу... 
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Председник већа:  Када је био тај ручак од прилике? 
 
Сведок Гулић Зоран: Па поподне. 
 
Председник већа:  Шта вам то значи поподне? 
 
Сведок Гулић Зоран: Па, око 1 сат, 2 сата. Не знам. Не могу да 

кажем са сигурношћу.  
 
Председник већа:  Да ли знате ко је још био ту у тој сали где је 

био ручак од стране командног састава? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не знам. Нисам присуствовао ручку. 
 
Председник већа:  Да ли вам је познато када је оптужени Улемек 

напустио центар у Кули и на који начин? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не знам тачно време, али по причи тада 

отишао је хеликоптером. Пратња је значи након точења горива или 
након припреме отишла без њега. 

 
Председник већа:  Кажите ми, срели сте се са њим ујутру, то 

кажете на степеништу, да ли је био сам или је био са неким у друштву? 
 
Сведок Гулић Зоран: Са пратњом. 
 
Председник већа:  Колико је њих било? 
 
Сведок Гулић Зоран: Мислим да је било два или три возила, али 

немојте ме држати за реч.  
 
Председник већа:  Не питам о возилима, ја Вас нисам сада 

питала, возила, ја сам питала о броју људи пошто сте рекли да је био са 
пратњом. На степеништу сте се срели. Да ли се сећате да ли су била 
двојица, тројица? 

 
Сведок Гулић Зоран: Не сећам се. 
 
Председник већа:  А да ли сте познавали људе из његове пратње? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Свакако. 
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Председник већа:  Да ли сте тада запазили некога од тих које Ви 
познајете? 

 
Сведок Гулић Зоран: Па, прошло је доста времена. Не бих могао 

са сигурношћу да кажем ево он је био, али тако да не бих... 
 
Председник већа:  Ниједног лица се не сећате? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не. 
 
Председник већа:  Добро. Шта вам је познато у вези догађаја од 

12. марта 2003. године, јесте ли тада били у центру у Кули? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Наравно. 
 
Председник већа:  Испричајте нам. 
 
Сведок Гулић Зоран: 12. март, био је као да кажем и сваки други 

дан што се тиче мене и службе обезбеђења. Све тамо негде до после 
подне када се десило убиство. Касније након тога, значи то је био да 
кажем некакав шок. Касније у току дана дежурни везиста је обавестио 
ме да позовем своје потчињене да би дошли у центар. Тако да је моје 
после подне било на организацији доласка тих мојих потчињених и 
смештају у њихов објекат. Тај наш објекат говорим баш о обезбеђењу 
није предвиђен за велики број људи, тако да сам имао око тог смештаја 
више посла. Сви остали припадници јединице су се исто тог дана по 
истом налогу да кажем морали јавити у центар у Кулу. Поприлично 
велики број људи је одједном да кажем онако у континуитету долазио. 
Међутим, ето да кажем некако не могу рећи хаос будући да је 
организовано, али ужурбаност и тако даље. 

 
 Председник већа: Да ли постоји разлика између људи који 
обезбеђују личности и обезбеђење објекта. Да ли су то две одвојене 
службе? 
 

Сведок Гулић Зоран: Да. То су две одвојене службе које су... 
 
Председник већа: Ви сте били шеф које службе? 
 
Сведок Гулић Зоран: Службе за обезбеђење објекта. Значи они 

су, у наставном центру «Радослав Костић» у Кули. Будући да је тада још 
било два објекта где је постојала иста служба. А, служба за обезбеђење 
личности она је припадала другом сектору, невезано за... 
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Председник већа: Кажете имали сте велики број људи? 
 
Сведок Гулић Зоран: Релативно велики, између 20 – 30 људи.  
 
Председник већа: Да ли су сви они били у Кули или су 

измештени по разним местима? 
 
Сведок Гулић Зоран: Имали смо издвојени један објекат, 

међутим у околини Куле углавном сви живе. Значи у околини 50 
километара сви су живели.  

 
Председник већа: То Вас нисам питала, где они живе, него сам 

Вас питала да ли су обезбеђивали неке објекте ван Куле? 
 
Сведок Гулић Зоран: Ван Куле један магацин у улици је, е, сада 

не знам где је једино то место и Кулу. Нисмо обезбеђивали ништа ван 
Куле.  

 
Председник већа: А, ко је Вама издао наређење да повучете све 

те људе у центар Кулу? 
 
Сведок Гулић Зоран: Командант, везиста, дежурни везиста. 

Дежурни везиста, а уз наравно, не би он сам.  
 
Председник већа: Кажите ми када сте видели први пут 

команданта јединице тог 12.03.? 
 
Сведок Гулић Зоран: 12.03.? 
 
Председник већа: Да. 
 
Сведок Гулић Зоран: Негде у предвечерњим сатима. После 

подневним сатима.  
 
Председник већа: Шта то подразумевате предвечерје, поподне? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да кажем негде око 15,00-16,00-17,00 

часова. У том периоду.  
 
Председник већа: Где сте га видели у центру у Кули? 
 
Сведок Гулић Зоран: У холу и дао ми је тада директно наређење 

да појачам, будући да је дошло до чега је дошло, да се појача обезбеђење 
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објекта и да ја значи приступим тим мерама. Исто тако да тај издвојени 
објекат појачам будући... 

 
Председник већа: Јесте ли ви тада применили мере за ванредну 

опасност или тако нешто? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Значи то је појачана фреквенција, 

патрола, појачан број људи на самим стражарским местима, појачан је 
обилазак истих и тако. 

 
Председник већа: Кажите да ли сте још некога од оптужених 

видели тог 11. и 12.03. и ако јесте кога? 
 
Сведок Гулић Зоран: 11.03. Звездана Јовановића сам видео на 

хелиодрому приликом тих падобранских скокова. 
 
Председник већа: Добро. Да ли у публици или? 
 
Сведок Гулић Зоран: Па и у публици и активно. Мислим да сам 

га видео и у хеликоптеру, тако да... 
 
Председник већа: Колико је то сати било када сте га видели? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не би могао да кажем.  
 
Председник већа: Добро. Јесте ли видели Жељка Тојагу у ова два 

дана? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не сећам се.  
 
Председник већа: А, познајете ли Сашу Пејаковића? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Познајем. Њега нисам тада видео. Не 

сећам се да сам га видео.  
 
Председник већа: Да ли можете да кажете да ли Вам је било 

познато где он ради? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Он је радио у Одељењу за заштиту 

личности у Београду.  
 
Председник већа: Знате ли кога је штитио и заштићивао? Где је 

био распоређен? 
 

OK 01
71



 86

Сведок Гулић Зоран: Сећам се да је штитио Чеду Јовановића у 
том једном времену. Касније након протеста не знам кога је штитио.  

 
Председник већа: Добро. Ја више питања немам за овог сведока. 

Да ли чланови већа имају питања? Судија Милимир Лукић. 
 
Члан већа-судија М. Лукић: Рекли сте нам када сте видели 

Звездана Јовановића. Када га видите следећи пут, значи везано за тај 
хелиодром? Када га  видите следећи пут након тога? 

 
Сведок Гулић Зоран: Па да кажем можда на ручку, али нисам 

100% сигуран. Углавном тај дан сам га видео на хелиодрому и око тих 
активности везаних за скокове.  

 
Члан већа-судија М. Лукић: Када сте га видели 12. 03. 2003. 

године? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не бих могао да кажем. Међутим, ако могу 

да кажем на улазу у центар постоји капија где раде два припадника 
обезбеђења. Они да кажем строго врше упис уласка возила и људства 
које улази пешице. Значи, ако је у питању возило, пише се име возила и 
возач. Такође и марка возила, а ако иде лице пешице онда се пише име и 
презиме тог лица. Тако да би увидом у те књиге. Књига се зове «књига 
евиденције уласка и изласка запослених», могло се лако освтварити тај 
увид. 

 
Члан већа-судија М.Лукић: А, где се налази та књига сада? 
 
Сведок Гулић Зоран: Приликом преузимања Јединице 

Жандармерија је покупила сву документацију ЈСО-а и ту је књига.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Ви сте кренули да описујете 

делокруг рада који је био у Вашој надлежности, дајте нам још мало 
допуните шта је била све Ваша надлежност и како се одвијало то 
обезбеђење? 

 
Сведок Гулић Зоран: Углавном су надлежности биле око 

физичког обезбеђивања објекта путем стражарских места, патрола и 
патрола возилом по посебној наредби ван Центра. Значи око Центра 
постоји цивилни пут и повремено су вршене патроле и око Центра. Исто 
тако на улазу у Центар врши се евиденција уласка и изласка свих лица, 
странака, гостију и дневних догађаја који нису свакодневни.  
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Члан већа-судија М.Лукић: Да ли је наставни центар ограђен 
или не? 

 
Сведок Гулић Зоран: Да. Ограђен је бодљикавом жицом висине 

2,5 метара.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли поред Вас постоји и дежурни 

официр у центру? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Како то функционише између вас и 

тог официра. Ко кога поставља, да ли ви комуницирате и све остало? 
 
Сведок Гулић Зоран: Дежурни официр спада под домен 

оперативног дела, значи борбеног дела, полицијског дела јединице. И он 
је задужен за њих. Осим тога у случају да је потребно нешто од 
позадинског дела, он врши комуникацију и сарадњу са тих позадинским 
делом ради решавања проблема.  

 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли нам можете рећи ко је био 

дежурни официр 11. и 12. 03. 2003. године? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не бих могао.  
 
Члан већа-судија М.Лукић: Да ли се сва лица која уђу у Центар 

бележе у тим књигама. Значи да се бележи и долазак припадника 
јединице? 

 
Сведок Гулић Зоран: Не. Не, припадника. Припадника се не 

врши будући да на јутарњој смотри њихове непосредне старешине врше 
евиденцију њиховог уласка. То није рађено из врло практичног разлога 
што је немогуће пописати у једном тренутку улазак 100 или 200 људи.  
Значи уписивани су у случају доласка аутобусом и возач аутобуса. У 
случају малих возила, личних, значи исто тако. И уписивани су виши 
официри и инструктори, како борбеног дела, тако и позадинског дела.  

 
Члан већа-судија М.Лукић: Немам више питања.  
 
Председник већа: Да ли има судија Драгичевић питања?  
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Само да вас питам за 

Јовић Бошка, где је био он 11. 03.? 
 

OK 01
71



 88

Сведок Гулић Зоран: Не бих знао да кажем. 
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Јесте ли га видели? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не сећам се.  
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Не сећате се. А, 12. 03.? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не сећам се. То је да кажем у једном 

тренутку 500 људи у Центру.  
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: А, шта је Јовић Бошко 

радио? 
 
Сведок Гулић Зоран: Јовић Бошко у то време је био шеф 

Антитерористичке групе. Значи елитне формације у саставу јединице.  
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Поповић Александар? 
 
Сведок Гулић Зоран: Он је био оперативни радник у Одељењу за 

контраобавештајне и безбедносне послове. 
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Да ли сте њега видели? 
 
Сведок Гулић Зоран: Чини ми се да јесам.  
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Када, мислим на та два 

дана?  
 
Сведок Гулић Зоран: Мислим други дан негде увече, али да 

кажем, готово сам сигуран, али не би могао да 100% тврдим. 
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Који дан? 
 
Сведок Гулић Зоран: Други дан. Тај што сте ме питали 12.? 
 
Члан већа-судија Р. Драгичевић-Дичић: Кажите ми да ли су 

долазили Спасојевић и Луковић? 
 
Сведок Гулић Зоран: Колико ја знам не. А, мислим да знам.  
 
Председник већа: Не мисли колегиница само на март месец, него 

уопште. Зато што сте Ви вршили обезбеђење? Да ли Вам је познато да 
ли су евидентирани? 
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Сведок Гулић Зоран: Није ми познато. Евидентирани нису и 

значи није ми познато.  
 
Члан већа-судија Р.Драгичевић-Дичић:  Има ли нешто што би 

Ви хтели да нам кажете везано за неке инциденте непосредно пре или 
после убиства Премијера, а да сматрате да је важно? 

 
Сведок Гулић Зоран: Не.  
 
Председник већа: Да ли има питања заменик Специјалног 

тужиоца? 
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је сведоку познат догађај 

испред капије са цивилима од којих се један звао Чанчаревић? 
 
Сведок Гулић Зоран: Јесте. Познато ми је.  
 
Заменик Специјалног тужиоца: То је то. Испричајте. 
 
Сведок Гулић Зоран: Сада, ја не бих могао да кажем ког дана, 

али у вечерњим сатима око 20,00 – 21,00 час, постоји службена белешка 
која ће то потврдити. Ја сада причам више из сећања тако да ставићу до 
знања само неке главне чињенице. Тај Чанчаревић и још двојица људи 
су дошли до капије и тражили контакт са Звезданом Јовановићем, као да 
се они познају и да су добро. Тај контакт, он је рекао да у ствари њих не 
познаје, па је на тај контакт, састанак доле испред капије отишао тада 
радник контраобавештајно безбедносних послова Војводић Славко. Тај 
Чанчаревић је загрлио, да кажем, де си Звеки, загрлио га и изљубили су 
се као да га познаје. Међутим, то није био он. У тај моменат долази, ја 
нисам... 

 
Председник већа: Да ли сте Ви то гледали, извињавам се? 
 
Сведок Гулић Зоран: Нисам гледао.  
 
Председник већа: То вам је неко препричао? 
 
Сведок Гулић Зоран: Да. Моји људи са тадашње... 
 
Председник већа: Да ли се сећате ко су ти људи? 
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Сведок Гулић Зоран: Један је био Јовић Момчило, а други је с 
њим у смени био, не бих смео да тврдим, али претпостављам да је 
Совиљ Илија, али не бих око тога.  

 
Председник већа: Добро. И? 
 
Сведок Гулић Зоран: И када се видело да је то у ствари нека 

варка моји људи, заједно са Војводићем и Јовановићем су њих 
разоружали и обавестили смо значи, обавестили су колико се ја сећам 
начелника Ресора Јавне безбедности Сретена Лукића о том инциденту. 
Након сат, сат и по касније дошла је марица из Сомбора од Јавне 
безбедности покупила њих и пребацила по мојих сазнањима у Београд. 
О томе свему постоји службена белешка тог оперативног радника 
Војводић Славка. 

 
Председник већа: Када кажете моји људи, то мислите на ову 

двојицу из обезбеђења... 
 
Сведок Гулић Зоран: Тако је.  
 
Председник већа: Или мислите на тог Војводића који се љубио са 

овим Чанчаревићем за којег је Чанчаревић мислио да је Звездан 
Јовановић, а када кажете Јовановић је учествовао у њиховом 
разоружавању и хапшењу, на кога то мислите? 

 
Сведок Гулић Зоран: На Звездана Јовановића.  
 
Председник већа: Добро. Изволите даље.  
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли су те особе, с обзиром да 

Ви то нисте непосредни учесник него сте чули, да ли су те особе биле 
под утицајем алкохола? 

 
Сведок Гулић Зоран: Не бих знао да ли су били под утицајем 

алкохола, али ја сам присуствовао касније примопредаји њих сомборској 
полицији и не бих рекао да су били под утицајем алкохола. Један од њих 
је био радник Савезног Министарства унутрашњих послова, један је 
локални криминалац из Новог Сада, овог трећег не знам. Знам, осим тих 
чињеница још да је у ауту пронађен пиштољ.  

 
Председник већа: Да ли су имали још нешто од наоружања осим 

тај пиштољ? 
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Сведок Гулић Зоран: Мислим да нису, осим што је било онако 
упадљиво у очи. Они су имали као неке исказнице синдиката полиције.  

 
Председник већа: А, чијим возилом су они дошли до Куле, да ли 

сте то утврђивали? 
 
Сведок Гулић Зоран: Утврђено је и возило. Мислим да је било 

беле боје марке «Ауди», али нисам 100% сигуран.  
 
Председник већа: Не знате коме припада, неком појединицу или 

неком органу, не знате? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не знам.  
 
Председник већа: Добро. Да ли имају питања пуномоћници 

оштећених? Немају.  
 
Да ли одбрана има питања за овог сведока? Констатујем да и 

одбрана нема питања.  
 
Да ли неко од оптужених има питања за овог сведока? 

Констатујем да ни оптужени немају питања за овог сведока.  
 
Да ли ви тражите надокнаду за данашњи долазак пред суд? 
 
Сведок Гулић Зоран: Не.  
 
Председник већа: Ево враћа вам се лична карта. Можете да идете. 

Хвала вам. Довиђења.  
 
Да ли неко има нешто да примети на исказ овог данас саслушаног 

сведока Гулић Зорана? Констатујем да нема примедби на исказ овога 
сведока.  

 
Сада ћу вас упознати шта ћемо сутра радити. Сутра ћемо, веће је 

усвојило предлог одбране, па ће бити саслушани сведоци Лончар 
Слободан, Павасовић Жељко и Крстић Славиша. У четвртак смо 
пребацили оне крим. техничаре који су вршили увиђај.  

 
Веће је донело решење да се усвоји предлог одбране и да се 

саслушају у својству сведока радници тадашњег ОУП-а Савски Венац 
који су први ушли у канцеларију број 55 у ул. Гепратовој 14 и то Дивад 
Душан и Николић Александар, које позвати за 19. 01. са почетком у 
09,30 часова. И веће је усвојило предлог одбране опт. Александра 
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Симовића, па се за петак 19. 01. 2007. године одређује извођење 
процесне радње суочења између сведока-сарадника Дејана Миленковића 
и опт. Александра Симовића и извођење радне суочења између опт. 
Александра Симовића и сведока-сарадника Сувајџић Миладина.  

 
Већу дугује објашњење, бранилац опт. Улемека у односу на 

изнети предлог да се изврши суочење између Улемека и сведока-
сарадника Љубише Бухе из разлога што у овом поступку којим је 
руководио председник већа Марко Кљајевић, то је био предлог 
пуномоћника оштећених породице Ђинђић, адв. Радивоја Пауновића и 
колико произилази из оних транскрипата итд. то је и тада рекао 
бранилац опт. Улемека да би то суочење дошло у обзир у односу на 
предмет који се води пред последњим бројем, а односи се на земунски 
клан. Сада нам дајте образложење у односу на овај предлог? 

 
Адв.Слободан Миливојевић: Председниче у односу на тај 

предлог, свакако остајем код претходног изјашњења одбране и повлачим 
предлог за суочење.  

 
Председник већа: Молим, повлачите? 
 
Адв.Слободан Миливојевић: Повлачим предлог и нека остане то 

за предмет онај К.П. 3/04.  
 
Председник већа: Добро. Значи, ово је остало за, рекла сам вам 

све, среду, четвртак и петак, а у петак ћу вам саопштити одлуке већа по 
другим предлозима у односу на заказане термине 22., 23. и 24.  

 
За данас смо завршили.  
 
Председник већа доноси: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Прекида се главни претрес, а наставак главног претреса одређује 

се за 17. 01. 2007. године, са почетком у 09,30 часова.  
 
 

 
 
Записничар,     Председник већа-судија,  
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