
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 10. ЈУНА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на наставак главног претреса
дана 10. јуна 2004. године, са почетком у 10,07 часова, пред већем
Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка број
29, судница број 1, у кривичном премдету са службеном ознаком
К.П.бр.5/03, окр. Милорада Улемека и др., због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и др., по
оптужници Специјалног тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у
Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године, пред већем у саставу
судије чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић и председник
већа судија Марко Кљајевић, 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 пуномоћник мајке
покојног председника Владе Републике Србије др. Зорана Ђинђића
Миле Ђинђић адв. Радивој Пауновић, по пуномоћју које је предао
непосредно пре почетка главног претреса. Констатује се да је приступио
и други пуномоћник породице оштећеног председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића адв. Срђа Поповић по пуномоћју у спису.
Констатује се да није приступио пуномоћник оштећеног Милана
Веруовића адв. Божо Прелевић, а уредно је позван. Констатује се да је
приступио управо сада у 10,09 часова пуномоћник оштећеног Милана
Веруовића адв. Божо Прелевић. Окривљени Милорад Улемек са
браниоцима адв. Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем.
Констатује се да није приступио трећи бранилац окр. Милорада Улемека
адв. Момчило Булатовић а поднеском од 9. јуна 2004. године обавестио
је председника већа да због обавеза пред Међународним судом у Хагу
није у могућности да приступи на данашњи главни претрес. Окр.
Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, браниоци
окр. Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира
Милисављевића адв. Драгољуб Ђорђевић и Слободан Миливојевић,
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бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Дејан Лазаревић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.
Сретка Калинића адв. Владан Вукчевић са замеником адв. Александром
Ђорђевићем по пуномоћју у списима, браниоци окр. Милана Јуришића
званог «Јуре» адв. Александар Зарић и адв. Крстићевић Жарко по
заменичком пуномоћју адв. Драгана Крстићевића, окр. Душан
Крсмановић са браниоцем адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша
Пејаковић са браниоцима адв. Гораном Петронијевићем и Крстом
Боботом, окр. Бранислав Безаревић са браниоцима адв. Гораном
Петронијевићем и Крстом Боботом по заменичком пуномоћју изабраног
браниоца адв. Жељка Грбовића, окр. Жељко Тојага са браниоцем адв.
Зораном Николићем.

Позивам окр. Бранислава Безаревића да да изјаву да ли је сагласан
да га бране на главном претресу по заменичком пуномоћју адв. Горан
Петронијевић и Крсто Бобот.

Окр. Бранислав Безаревић: Сагласан сам да ме бране.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку
клупу.

Констатујем да је приступила и пуномоћник оштећеног Милана
Веруовића адв. Варја Банић, по пуномоћју које је непосредно предато
председнику већа.

Председник већа: Да ли има неких предлога везано за одржавање
и наставак главног претреса?

Нема.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е
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Главни претрес се наставља извођењем процесне радње
саслушања првоокривљеног Милорада Улемека.

Нека приступи за говорницу окр.Милорад Улемек.

Председник већа: Најпре да Вас поучим о Вашим правима у
кривичном поступку. Нисте дужни да се изјашњавате пред судом, имате
право на изабране браниоце, омогућено Вам је и право на припремање
одбране, браниоци имају право да присуствују Вашем саслушању. Суд је
у обавези да Вам омогући да се изјасните о свим чињеницама и доказима
који Вас терете и да Вам омогући право да изнесете све чињенице и
доказе који иду у прилог Вашој одбрани. Суд Вам је омогућио време за
припремање одбране. Посебно упозорење законско које је обавезно јесте
да све што изјавите пред судом може се употребити као доказ против
Вас. Имате право да предлажете извођење доказа на главном претресу,
да постављате питања саоптуженима, сведоцима, вештацима, да
стављате примедбе на све изведене доказе. Имате право да се служите
евентуално белешкама приликом изношења Ваше одбране.

Реците нам да ли сте разумели ова права која сам сад изнео?

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући разумео сам.

Председник већа: Реците нам да ли сте разумели оптужницу, која
кривична дела Вам се стављају на терет и која су предмет овог
раздвојеног кривичног поступка?

Окр. Милорад Улемек: Разумео сам.

Председник већа: Сада ако желите, дакле, то је Ваша воља,
можете да се изјасните на следеће питање, а то је, да ли признајете
извршење кривичних дела која Вам се стављају на терет и да ли
признајете Вашу кривичну одговорност?

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, пре него што
одговорим на Ваше питање, ја бих Вас замолио да ми дозволите да
изнесем један предлог.

Председник већа: Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, без обзира
како се ја данас овде изјаснио, ја сам уверен да ће моје изјашњавање на
неки начин утицати на ове председничке изборе. Ја бих Вас молио као
разумног човека, да моје изјашњавање померите за понедељак због тога
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што не желим нити да помогнем нити да одмогнем било којем
председничком кандидату на овим изборима. Верујте ми, ја сам то рекао
и прошли пут, ја немам намеру да се браним ћутањем. Све што будем
имао да кажем ја желим да кажем пред овим Вашим већем, и на тај
начин желим да помогнем да се цео случај распетља, али верујте ми, не
желим да носим бреме који историја може да ми наметне због свих оних
шпекулација које су се појављивале у јавности, а које су везане за овај
процес. Не желим да се и даље овај процес доводи у било какву
ситуацију везано за политику, пошто лично сматрам ово је већ сувише
исполитизовано. Ја лично сматрам да су ови председнички избори много
важнији од тога да ли ћу ја данас дати изјаву или не, поготово што је ова
држава већ четири године без председника и Ви добро знате где се ја
налазим, значи немам где да одем. Рекао сам да изјаву имам намеру да
дам. Мислим да овај народ треба да добије председника по вољи народа
а не под притиском неких афера или неких политичких манипулација.

Председник већа: Добро. Ви сте изнели тај предлог. О предлогу
имају право да се изјасне заменици Специјалног тужиоца, затим
пуномоћници оштећених, присутни окривљени и браниоци окривљених
који су присутни а дозволићу и другим браниоцима да изразе своје
мишљење о предлогу који је дао првоокривљени Милорад Улемек.

Право на изјашњавање о овом предлогу, изволите заменик
Специјалног тужиоца Милан Радовановић.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се
противим овом предлогу из разлога што то није никакав законски разлог
за одлагање данашњег главног претреса, а друго, ако би суд прихватио
тај предлог то би истовремено значило одређени чин политизације овог
главног претреса који је иначе како и сам окривљени добро каже, овог
тренутка довољно исполитизиран, тако да би то само један разлог био
више да се овај поступак посматра са неког политичког аспекта а
мислим да функција овог поступка није у том правцу. Тај поступак има
само један једини задатак, а то је да утврди чињенично стање и да буде
потпуно елиминисан, потпуно издвојен и изолован од сваког политичког
утицаја. Према томе, ја се том предлогу противим.

Председник већа: Право на изјашњење има пуномоћник
оштећених адв. Рајко Даниловић. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Ми смо сагласни са, и разлозима, и
ставом тужиоца.
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Председник већа: Право на изјашњавање има адв. Срђа Поповић.
Изволите. Изволите адв. Божо Прелевић.

Адв. Божо Прелевић: Ja сам сагласан са предлогом окривљеног.
Сматрам да без обзира што разумем став тужиоца да ће бити неумитно
политизација суда и предлажем да се онда у том случају следеће суђење
закаже након другог круга избора јер тај разлог стоји и пре другог, чак и
у другом случају, у другом кругу, чак још драматичније. Хвала.

Председник већа: Адв. Варја Банић, имате ли Ви да кажете
нешто?

Адв. Варја Банић: Ја сам такође сагласна са предлогом као и
колега.

Председник већа: Пошто имамо овакву врсту процесног
предлога, постоји законска обавеза суда да хитно поступа у притворским
предметима, изричито у закону пише, са нарочитом хитношћу. То је
законска обавеза суда и самим тим о том предлогу имају право, не и
обавезу, да се изјасне и окривљени, а касније и њихови браниоци, па бих
ја позвао сада окр. Звездана Јовановића, ако жели да се изјасни да
подигне руку, ако не онда ћемо констатовати да не жели да се изјашњава
о овом предлогу. Изволите. Нека приступи окр. Звездан Јовановић ради
изјашњавања о предлогу првоокривљеног Милорада Улемека.

Председник већа: Изволите, ако хоћете да се изјасните, можете,
ако нећете не морате.

Констатује се да окр. Звездан Јовановић ћути. Можете се вратити
на оптуженичку клупу.

Изволите бранилац окр. Звездана Јовановића адв. Ненад
Вукасовић, да се изјасни о предлогу првоокривљеног.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја остављам апсолутно, овде имамо
предлог самог оптуженог. Ја немам шта друго да додам сем, о оваквом
предлогу се као бранилац Звездана Јовановића не противим. Дакле,
априори, нисам против тога, а ја немам шта да одлучујем у том смислу,
према томе сагласан сам са одлуком суда, с обзиром да је то жеља
оптуженог Луковића. Тако да бранилац Звездана Јовановића оставља
предлог на оцену суда, али се не противим предлогу.
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Председник већа: Нека приступи за говорницу окр. Душан
Крсмановић ради изјашњавања о предлогу првоокривљеног за одлагање
главног претреса.

Окр. Душан Крсмановић: Господине председавајући, не желим
да се изјасним о овом предлогу.

Председник већа: Добро. Вратите се на оптуженичку клупу. Има
право да се изјасни бранилац окр. Душана Крсмановића адв. Вељко
Делибашић.

Адв. Вељко Делибашић: Не противим се предлогу. Остављам
суду на оцену.

Председник већа: Нека приступи окр. Саша Пејаковић ради
изјашњавања о предлогу првоокривљеног за одлагање главног претреса.

Окр. Саша Пејаковић: Сагласан сам са предлогом Легије да се
одложи његово излагање.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку
клупу. Браниоци окр. Саше Пејаковића имају право да се изјасне о
предлогу првоокривљеног.

Адв. Горан Петронијевић: Одбрана оптуженог Пејаковића
сагласна је са његовом вољом, дакле не противимо се овом предлогу.

Председник већа: Нека приступи окр. Бранислав Безаревић и
нека се изјасни о предлогу првоокривљеног за одлагање главног
претреса за понедељак.

Окр. Бранислав Безаревић: Судија, мени је сасвим свеједно. Суд
нека одлучи.

Председник већа: Суд ће свакако одлучити, него питамо Вас за
Ваше мишљење ако га имате, ако немате вратите се.

Окр. Бранислав Безаревић: Немам мишљење.

Председник већа: Нека приступи окр. Жељко Тојага и нека се
изјасни о предлогу првоокривљеног.

Окр. Жељко Тојага: Па немам никакво овај..... 
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Председник већа:Мишљење.

Окр. Жељко Тојага: Па немам. Како одлучите.

Председник већа: Добро. Можете се вратити. Да ли неко од
бранилаца жели реч поводом предлога?

Адв. Слободан Миливојевић: Желим само да се изјасним
поводом изјашњења заменика Специјалног тужиоца. Ни на који начин,
нити одбрана, нити сам наш брањеник није скривио ове политичке
импликације и ове димензије које су добијене тек након што је
претходни главни претрес одложен. Ми заиста желимо да ова изјава коју
ће наш брањеник дати да буде дата без икаквог оптерећења и да не буде
подложна разноразним манипулацијама које су се догађале. Узгред,
боље речено, иако наш брањеник није рекао, приликом достављања
списа, фотокопија списа и њиховог упознавања, њему је достављена
изјава Шаре Ненада и то тако што је достављена прва страна са
подацима идентитета и последња страна, без садржаја. То није од
значаја, дакле, без обзира на ту чињеницу, он је наравно дао своје
изјашњење и он је спреман да да своју изјаву.

Председник већа: Ако жели, може да се изјасни и бранилац адв.
Владан Вукчевић. Изволите.

Адв. Владан Вукчевић: Као бранилац опт. Калинић Сретка
оцењујем да евентуално удовољавање предлогу не дира у интересе
одбране мог брањеника и стога се не противим том предлогу, а наравно
остављам, уз потпуно поверење, суду на оцену.

Председник већа:Можете се вратити на оптуженичку клупу.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одлучивања о предлогу
првоокривљеног Милорада Улемека за одлагање главног претреса за
понедељак.

Наставак главног претреса ће бити за 20 минута.
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НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 10,56 ЧАСОВА

Председник већа: Нека приступи за говорницу првоокривљени
Милорад Улемек.

Веће доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ОДБИЈА СЕ предлог првоокривљеног Милорада Улемека за
одлагање главног претреса ради изношења одбране дана 15. јуна 2004. 
године у 10,00 часова.

Разлози:

Право је окривљеног да бира начин своје одбране. Може да се не
изјашњава на наводе оптужнице, да не одговара на питања, или да
изнесе своју одбрану. На даље, неприкосновено је законско право суда
да одреди дан и час одржавања главног претреса. Он је ограничен само
државним празницима, нерадним данима и радним временом суда. Ми
смо независтан суд. Дан одржавања избора за председника Републике
Србије, није законски разлог за одлагање главног претреса. Политичко
деловање странака не може и не сме да утиче на рад суда. Уставни
принцип независности суда у односу на законодавну извршну власт
овом одлуком већа само се афирмише. Окривљеном Милораду Улемеку
су омогућена сва права у кривичном поступку. Веће је одложило
претходни главни претрес да би омогућило окр. Милораду Улемеку да
припреми одбрану на његов захтев. Пошто не постоји законски разлог за
одлагање главног претреса, веће је донело одлуку као у изреци.

Председник већа: Јесте ли разумели одлуку већа?

Окр. Милорад Улемек: Разумео сам.

Председник већа: Ради поуке, нисте дужни да одговарате на
поједина питања у оквиру евентуалног Вашег изношења одбране. Ако
желите, понављам, можете да се изјасните сада, пред судом, да ли
признајете извршење кривичних дела која Вам се стављају на терет и да
ли се осећате кривично одговорним, у противном можете у неометаном
излагању да изнесете Вашу одбрану. Изволите.
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Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, жао ми је што
нисте имали разумевања за мој предлог. Ја остајем при свом ставу да
данас не желим да се изјашњавам пред Вашим већем због тога што не
желим да будем ничија политичка поштапалица и да ме ови сви
присутни извине, не желим да будем ничија политичка проститутка.
Значи остајем при свом ставу. Ја данас пред ове председничке изборе не
желим да се изјашњавам.

Председник већа: Да ли желите да одговарате евентуално на
питања?

Окр. Милорад Улемек: Не. Не желим.

Председник већа: Немате ништа да додате везано за данас изнету
одбрану да нећете да износите одбрану и Вашу одлуку?

Окр. Милорад Улемек: Немам.

Председник већа: То је сада у реду везано за Вашу одлуку. То сте
могли да учините и да не износите те разлоге, јер политика је ван суда.
Суд уопште не занима политика, у том смислу политичког деловања.
Занима га политика у неком апстрактном значењу тог појма, али
конкретно деловање одређених странака, председничких кандидата,
апсолутно никакве везе нема са судом. То треба да знате и Ви, сви
учесници у овом кривичном поступку а и јавност. Према томе, после
Вашег изјашњења

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

С обзиром да је планирано било саслушање окр. Милорада
Улемека за данашњи дан 10. јун са почетком у 10,00 часова, и за 11. јун
је планирано Ваше саслушање,

Главни претрес се одлаже за:

14. јун 2004. године, као што је и заказано, са почетком у 10,00 
часова, у овој судници.
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Једна од ствари коју желим да Вас поучим, а то је, да Ви нисте
изгубили права да износите одбрану пред судом. Можете је изнети, с
тим што ћете обавестити суд о планирању, да би суд могао да планира,
да се припреме учесници у поступку, веће, ради изношења Ваше
одбране. Према томе, суд ће Вам омогућити током главног претреса да
изнесете Вашу одбрану. То је Ваше неприкосновено право и обавеза
суда да Вам омогући да се Ви изјасните на наводе оптужнице, како год
Ви нађете за сходно, али суд мора да штити своју независност, и овом
одлуком суда. Према томе, можете се јавити поднеском на главном
претресу, кад желите да изнесете Вашу одбрану, суд ће Вам то
омогућити, да ли током главног претреса, до завршетка, до завршне
речи, кад год хоћете, можете изнети Вашу одбрану.

Председник већа: Чули сте за одлуку, тако да се одлаже главни
претрес за 14. јун, са почетком у 10,00 часова.

Записничар Председник већа-судија


