
КП.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 10.05.2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана
10.05.2004. године са почетком у 10.15 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду – Београд, ул. Устаничка бр. 29, 
судница бр. 1 у кривичном предмету са службеном ознаком КП.бр.5/03 
окривљеног Милорада Улемека-Луковића и др., због кривичног дела
удруживања ради непријатељске делатности из чл. 135 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших
државних органа из чл. 122 ОКЗ и др., по оптужници Специјалног
тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС.бр.2/03 од
21.08.2003. године пред већем у саставу, судије, чланови већа Ната
Месаровић и Милимир Лукић, судија Марко Кљајевић, председник већа
са записничарем Љиљаном Атлагић приступили, заменици Специјалног
тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш, пуномоћник породице
оштећеног председника Владе Републике Србије Др Зорана Ђинђића,
адв. Рајко Даниловић и адв.Срђа Поповић, по пуномоћју које прилаже,
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адв.Божо Прелевић,
окривљени Милорад Улемек-Луковић са браниоцима адв. Момчилом
Булатовићем, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем,
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адв.Ненадом Вукасовићем,
браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра Симовића и
Владимира Милисављевића адв. Александар Поповић и адв. Слободан
Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића
адв.Дејан Лазаревић, бранилац окривљеног Дејана Миленковића
адв.Биљана Кајганић, бранилац окривљеног Сретка Калинића,
адв.Владан Вукчевић, бранилац окривљеног Милана Јуришића, званог
Јуре, адв. Драган Крстићевић и адв.Александар Зарић, окривљени
Душан Крсмановић са браниоцима адв.Вељком Делибашићем и адв.
Марином Вујанић, окривљени Саша Пејаковић са браниоцима
адв.Гораном Петронијевић и адв.Крстом Боботом, окривљени Бранислав
Безаревић са браниоцем адв. Жељком Грбовићем, окривљени Жељко
Тојага са браниоцем адв.Зораном Николићем.
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Констатује се да је на основу извештаја МУП-а РС – СУП Београд
Управа криминалистичке полиције VII Одељење бр. 02/7-233-1880/03 од
03.05.2004. године обавештен суд Посебно одељење Окружног суда у
Београду да је дана 02.05.2004. године у 21,30 сати од стране полицајаца
МУП-а РС лишен слободе Улемек Милорад звани Легија, од оца
Милана, рођен 15.03.1968. године ЈМБГ број 1503968710171 са станом у
Београду ул. Булевар мира 60, а на основу решења о одређивању
притвора.

Веће доноси:

Р ЕШ ЕЊ Е

Делимично се ставља ван правне снаге решење кривичног већа
Посебног одељења Окружног суда у Београду Кв.П.бр.32/03 од
22.08.2003. године у односу на првоокривљеног Милорада Улемека-
Луковића којим је одлучено да му се суди у одсуству у овој кривично
правној ствари.

Разлог:

Окривљени Милорад Улемек-Луковић је лишен слободе према
извештају МУП-а РС 02.05.2004. године и присутан је на главном
претресу чиме је престао законски разлог за суђење у његовом одсуству
у овој кривичној ствари. Због тога је веће донело овакву одлуку.

Веће доноси:

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Прекида се доказни поступак у овој кривичној ствари, ради
извођења процесне радње саслушања првоокривљеног Милорада
Улемека-Луковића.
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Нека приступи окривљени Милорад Луковић, ради утврђивања
његове истоветности и узимања личних података.

Ваше име и презиме.

Опт.Милорад Улемек:Милорад Улемек.

Председник већа: Имате ли надимак.

Опт.Милорад Улемек: Имам.

Председник већа: Који је Ваш надимак.

Опт.Милорад Улемек: Легија.

Председник већа: Реците нам да ли знате Ваш матични број
грађана.

Опт.Милорад Улемек: Не.

Председник већа: Реците нам име и презиме родитеља?

Опт.Милорад Улемек: Наталија и покојни Милан Улемек.

Председник већа: Реците нам девојачко презиме ваше мајке?

Опт.Милорад Улемек: Игњатовић.

Председник већа: Реците нам где се рођени?

Опт.Милорад Улемек: У Београду.

Председник већа: Реците нам где станујете?

Опт.Милорад Улемек: Илије Стојадиновића бр. 87. 

Председник већа: Реците нам дан, месец и годину рођења?

Опт.Милорад Улемек: 15.03.1968.године.

Председник већа: Чији сте држављанин?

Опт.Милорад Улемек: Републике Србије и Црне Горе.
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Председник већа: Реците нам које сте школе завршили?

Опт.Милорад Улемек: Средњу музичку и IV степен ауто-
механичарске школе.

Председник већа:Шта сте по занимању?

Опт.Милорад Улемек: Пензионер.

Председник већа: Реците нам Ваше породичне прилике, да ли сте
ожењени и имате ли деце?

Опт.Милорад Улемек: Живим у ванбрачној заједници и имам
четворо деце.

Председник већа: Хоћете да нам кажете колико имају година
Ваша деца и ког су пола?

Опт.Милорад Улемек: Син Лука има 10 година, ћерка Мина 4 
године, ћерка Ива 2 године и ћерка Нађа 11 месеци.

Председник већа: Реците нам да ли сте писмени? Јесте, обзиром
да сте завршили школу. Реците нам да ли сте и када служили војску?

Опт.Милорад Улемек: Војску нисам служио.

Председник већа: Да ли се водите при војној евиденцији
надлежног органа за послове одбране?

Опт.Милорад Улемек: Вероватно.

Председник већа: Да ли имате чин или одликовање да сте
добили?

Опт.Милорад Улемек: Да. Имам.

Председник већа:Можете нам рећи која?

Опт. Милорад Улемек: Имам чин пуковника у Министарству
унутрашњих послова, а одликовања имам одликовање II степена, не
могу сада тачно да прецизирам.

Председник већа: Реците нам каквог сте имовног стања?
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Опт.Милорад Улемек: Са својом супругом поседујем стан у кући
у којој живим.

Председник већа: Која је то кућа, морате да прецизирате, адресу
и која је површина?

Опт.Милорад Улемек: Илије Стојадиновића 87 је адреса, а
површина је мислим да је негде око 150 м2.  

Председник већа: Реците нам да ли сте осуђивани?

Опт.Милорад Улемек: За сада не.

Председник већа: Да ли се води неки други кривични поступак
против Вас, осим по овој оптужници?

Опт.Милорад Улемек: Да.

Председник већа: Можете ли да нам кажете који? Да ли сте
обавештени о томе?

Опт.Милорад Улемек: Обавештен сам да се против мене води
поступак везано за случај Ивана Стамболића, Ибарску магистралу,
покушај атентата на господина Вука Драшковића у Будви и колико сам
сазнао из медија поступак за паљење дискотеке у Кули.

Председник већа: Добро. Ја ћу Вас сада поучити о Вашим
правима у кривичном поступку и законска упозорења која сам дужан да
Вам саопштим. Пре свега, нисте дужни уопште да одговарате на питања
у вези кривичне ствари која је предмет овог кривичног поступка. Ви
имате право на браниоца кога сами изаберете, који може присуствовати
Вашем саслушању. Да ли сте сагласни да Ваши браниоци буду тројица
адвоката, адвокати Марко Миливојевић, Момчило Булатовић и
Слободан Миливојевић које је иначе ангажовала Ваша супруга,
Александра Ивановић.

Опт.Милорад Улемек: Сагласан сам.

Председник већа: Друга ствар јесте да Вас упозорим посебно да
све што изјавите пред судом може се употребити као доказ против Вас.
Следећа ствар јесте да нисте дужни да износите вашу одбрану, нити да
одговарате на поједина питања. Суд је у обавези да вам омогући
довољно времена за припремање Ваше одбране, с обзиром на законску
одредбу чл. 284 Законика о кривичном поступку, најмањи законски рок
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од пријема позива, дакле од уторка прошлог, ви сте примили према
доставници у списима позив за главни претрес. Није протекао законски
рок од 8 дана, тако да морам да вас питам да ли сте имали довољно
времена за припремање одбране или тражите да одложимо главни
претрес, ради извођења радње Вашег саслушања.

Опт.Милорад Улемек: Ја бих Вас замолио уважени суде, с
обзиром да сам оптужницу добио у уторак, нисам имао довољно
времена да припремим своју одбрану, ја бих Вас замолио да ми дате
одређено време да могу квалитетно да се припремим.

Председник већа: Реците нам по Вашој процени уз консултацију
са Вашим браниоцима које је то време да би суд могао да одреди термин
Вашег саслушања и наставка главног претреса. Да ли можете
оријентационо да нам кажете које је то време потребно за припремање,
можете се консултовати са браниоцем.

Адв.Слбодан Миливојевић: Председниче ми смо се пре почетка
овог главног претреса већ консултовали. Желим да обавестим веће да је
наш брањеник изјавио приговор против оптужнице који је синоћ предао
надлежним органима у оквиру Управе Окружног затвора у Београду. То
с једне стране, док веће не донесе одлуку у сваком случају процесне
претпоставке нису испуњене да би наставили са поступком. Али, нама
свакако није у интересу да вршимо било какве опструкције и
одуговлачење овог поступка. Ми молимо за разуман рок ради
упознавања нашег брањеника са чињеничном грађом, која као и што
сами знате је веома обимна, уз то њему следи још једна оптужница, још
једно суђење, па Вас молим да тај примерени рок за сада не одређујемо.
Ми ћемо се трудити да што пре обавестимо овај суд о томе када ће наш
брањеник бити спреман на основу овог чињеничног стања које се налази
у списима када ће бити спреман да се изјашњава. Ми можемо направити
дакле, заиста смо спремни да крајње коректно због озбиљности овог
поступка учинимо све да то максимизирамо, дакле, да у што краћем
временском року учинимо, па можемо у том правцу да покушамо да
будемо коректни, пре свега према овом поступку. Мислим да не можемо
да се изјаснимо о томе које нам је време потребно. Уколико веће има
неко своје виђење нека сугерише, а ми ћемо заједно са наравно нашим
брањеником проценити то, јер он треба да се упозна са овим што се
њему ставља на терет.

Председник већа: Ја сам иначе проучавао ово процесно питање
везано за ситуацију када је главни претрес у току, а појави се оптужени
на главном претресу и могу Вам рећи моје мишљење, а Ви можете
приговорити у односу на њега, то је један теоријски став. У сваком
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случају ћемо оставити време за припремање одбране, а везано за Вашу
изјаву да сте изјавили приговор против оптужнице, односно да је лично
оптужени Милорад Улемек изјавио приговор против оптужнице
Специјалног тужиоца, па ћу Вам саопштити тај став, а то је да се
појављивање оптуженог коме се суди у одсуству у току главног
претреса, пре него што је председник већа објавио да је главни претрес
завршен доводи до редовног суђења у присуству. Председник већа га
кратко обавештава о ономе што се догодило пре његовог појављивања и
са претресом се наставља где се стало. Према томе то је један став
теоријски да оптужени који се налази у бекству против кога је одређен
притвор, донето решење да се суди у његовом одсуству мора прихватити
стање које се налази у току главног претреса. У том смислу ће веће
одлучити о вашем приговору, али мислим да би било добро са ваше
бранилачке странке да оријентационо ради планирања суђења даљег
кажете неко време оријентационо да се изјасните колико и Вама треба у
консултацији са Вашим браниоцима времена за припремање овог
суђења. Друга ствар коју морам да саопштим Вама, раздвојен је
кривични поступак у односу на ова четири кривична дела, дакле за
удруживање ради непријатељске делатности из чл. 136 ОКЗ, убиство
представника највишег држаног органа из чл. 122 ОКЗ, кривично дело
тероризма из чл. 125 ОКЗ и кривично дело убиства у покушају из чл. 47 
ст. 1 КЗ РС у вези чл. 19 ОКЗ, у односу на остала бројна кривична дела
убистава, отмица и тероризма, тако да је тај претрес заказан за 31.мај
тако да се доводи у питање и тај раздвојени поступак који суди исто ово
веће тако да би било добро да се Ви изјасните оријентационо да би
могли да закажемо, јер почињемо са саслушањем првоокривљеног у овој
кривичној ствари.

Адв.Слободан Миливојевић: Управо из тих разлога уважавајући
комплексност материје која се налази не само у овом предмету него и у
осталима и чињеница да је неопходно пре свега да се наш брањеник
упозна са тим, одбрана сматра да би био коректан рок, максимални
коректан рок који би нама омогућио минималну припрему за одбрану
месец и по дана, имајући у виду све предмете који њега очекују.

Председник већа: У односу на овај поступак који је предмет овог
суђења.Мене интересује прво тај део, а у односу на онај раздвојени то је
друго питање?

Адв.Слободан Миливојевић: У односу на овај предмет. Ви сами
и видите, а наравно и да знате, да сте се упознали са свим чињеницама
које се налазе у списима нама је потребно месец и по дана да се он
упозна са чињеничним стањем. Ми молимо да ово веће то прихвати, јер
је крајње озбиљан предмет, крајње, крајње озбиљан и желимо и ми са
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своје стране да учинимо да тај предмет остане до краја и заврши онако
како је започео.

Председник већа: Да ли Ви прихватате ову сугестију ваших
бранилаца и Ваше лично изјашњење за време које вам је потребно за
припремање одбране у овој кривичној ствари?

Опт.Милорад Улемек-Луковић: Прихватам, а моје изјашњење
је.... 

Председник већа: Упозоравам вас, не морате се изјашњавати о
кривичној ствари, него само у вези ових процесних ствари. Дакле, дужан
сам да вас поучим и то да имате право увида у спис, имате право да
захтевате фотокопирање свих доказа који постоје у спису, то ће вам суд
омогућити, доставити, или можете прегледати у судској писарници
Посебног одељења Окружног суда у Београду. То су ваша права.
Реците.

Опт.Милорад Улемек-Луковић: Прихватам став адвоката.

Председник већа: Има реч адвокат Момчило Булатовић.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, ја потпуно уважавам ваше
проучавање ове материје која се тиче нове процесне ситуације да се
господин Луковић данас појавио пред претресним већем, али мислим да
одлуку о томе мора да донесе кривично веће када је у питању приговор.
Да ли ће кривично веће Посебног одељења Окружног суда у Београду
оценити тај приговор недозвољеним, неблаговременим, то је одлука
већа, кривичног већа Посебног одељења.

Председник већа: У ту се одлуку ја не упуштам.

Адв.Момчило Булатовић: Зато што сте ви рекли, да сте Ви
поручавали, ипак онда би смо то свели на неке терене неког посебног
разматрања једне процесне ситуације која јесте нова. Ја то уважавам,
ценим, поштујем, али одлуку ће донети кривично веће Окружног суда са
својим образложењем. То је једна ствар. Друга ствар, ви знате да се
господин Луковић добровољно предао. Ово је само због садржине
исправа и онога што имате у списима. Прочитали сте извештај да је он
лишен слободе, па да дозволим импликацију да је њега полиција лишила
слободе тако што га је нашла негде на улицу, или било где у некој
акцији. То је ради јавности, ради свега, да би оповргли неке
манипулације што су задњих дана кроз медије почеле да се провлаче, и
где се користе медији да би се неки делови са оног дела суђења које је
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проглашено службеном тајном што сте ви учинили да би се то провукло
у јавност.

Председник већа: Добро можете се вратити на оптуженичку
клупу.

Да ли Заменици Специјалног тужиоца желе да се изјасне о
предлогу одбране првоокривљеног Милорада Улемека за одлагање
главног претреса, у циљу припремања одбране.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се не
противим, обзиром да је то његово право, другим ставом ми би
повредили његово право на одбрану. Што се рока тиче, то остављамо
суду на оцену. Нека суд процени колико би реално било потребно за
припрему одбране.

Председник већа: Ради прецизности само још једном питање, пре
него што се веће повуче да би одлучивало о овом предлогу и
одређивању главног претреса. У односу на овај раздвојени кривични
поступак који има за предмет атентат и да не понављам која су све
кривична дела предмет овог поступка, колико је потребно за овај део за
припремање, можете ли се само поново изјаснити?

Адв.Слободан Миливојевић: Претпостављам да мислите на онај
део кривичног поступка који је раздвојен из ове оптужнице која је
заказана.... 

Председник већа: Не у односу на овај.

Адв.Слободан Миливојевић: На ово суђење које је предмет
данашње расправе. Је ли тако?

Председник већа: Да. То ме интересује колико је укупно
потребно?

Адв.Слободан Миливојевић: Месец и по дана колико смо се већ
изјаснили. То је минимум.

Председник већа: У реду.

Суд доноси:
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Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес, ради паузе од 15 минута и разматрања
захтева одбране првоокривљеног Милорада Улемека.

Председник већа: Наставак главног претреса у 11,10 часова.

Узимајући у обзир право првоокривљеног Милорада Улемека да
има време за припремање одбране у овој кривичној ствари веће је
донело:

Р ЕШ ЕЊ Е

Главни претрес се одлаже за 10.,11.,14.,15.,16.,17. и 18.06.2004. 
године са почетком у 10,00 часова, у судници бр. 1 Посебног одељења
Окружног суда у Београду, што је присутнима саопштено уместо позива.

Отказује се главни претрес заказан за дане 11.12.13.14.17.18.19.20. 
и 21.05.2004. године са почетком у 10,00 часова, из разлога омогућавања
припремања одбране првоокривљеног Милорада Улемека.

План рада за заказане термине главног претреса би био да се
изведе процесна радња саслушања првоокривљеног Милорада Улемека
за 10. и 11.06.2004. године, с тим што би се та радња наставила и
следећих заказаних термина уколико то буде потребно за извођење ове
процесне радње.

Позивају се сведоци који су позвани ради упознавања датума
њиховог саслушања у својству сведока на главном претресу.

Констатује се да су приступили сведоци Данило Копривица, Зоран
Петровић и Зоран Трајковић па им председник већа саопштава да ће
њихово саслушање у својству сведока бити према плану обављено
14.06.2004.године са почетком у 10,00 часова, што им има служити
уместо позива.

Дођите 14.06.2004. године са почетком у 10,00 часова, ради Вашег
саслушања.Можете да идете.
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За 15.06.2004.године позвати сведоке Ненада Шареа, Вукашина
Вукашиновића и Лазу Никића.

За 16.06.2004.године са почетом у 10,00 часова позвати сведоке
Горана Нешковића, Синишу Глишића, Горана Илића и Драгољуба
Мићићеловића.

За 17.06.2004. године са почетком у 10,00 часова, позвати сведоке
Дејана Глишића, Бранка Бугарског,Миленију Николић и Јелену Ружић.

За 18.06.2004. године са почетком у 10,00 часова позвати сведоке
Радомира Мијаиловића и Данимира Ристића.

Наставак главног претреса према плану већа би био и за
21.06.2004.године па надаље, током целе радне недеље, да би позвали
сведоке оптужбе који су вам познати да их не понављам сада, зависно од
тога да ли ће бити слободна судница бр. 1, с обзиром да у другим
судницама није могуће сместити оволики број бранилаца.

Кажем вам планирам, ако буде заказано ја ћу вас обавестити и о
тим терминима главног претреса.

Довршено у 11,16 часова.

Записничар, Председник већа-судија,


