
КП.бр.5/03 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 14.7.2004.ГОДИНЕ 

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 14. 
јула 2004. године са почетком у 10,18 часова пред већем Посебног 
одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка бр. 29. судница 
бр. 1. у кривичном предмету са службеном ознаком КП.бр. 5/03 окр.
Милорада Улемека и других због кривичног дела удрживања ради 
непријатељске делатности из чл. 136. Основног кривичног закона,
кривичног дела убиства представника највиших државних органа из чл.
122. Основног кривичног закона и друга, по оптужници Специјалног 
тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС бр. 2/03 од 
21. августа 2003. године пред већем у саставу судија, 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, пуномоћници породице 
оштећеног председника владе Републике Србије др Зорана Ђинђића, адв.
Рајко Даниловић и Срђа Поповић, пуномоћник мајке погинулог 
председника владе Републике Србије др Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић,
адв. Радивој Пауновић, пуномоћник ошт. Милана Веруовића адв. Варија 
Банић, окр. Милорад Улемек са браниоцима адв. Момчилом 
Булатовићем, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем,
окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем,
браниоци окр. Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира 
Милисављевића адв. Александар Поповић и Слободан Миливојевић,
бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Оливера Ђорђевић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.
Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју 
браниоца по службеној дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр.
Милана Јуришића званог Јуре адв. Александар Зарић, окр. Душан 
Крсмановић са браниоцем адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша 
Пејаковић са браниоцем адв. Крстом Боботом, окр. Бранислав Безаревић 
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са браниоцем адв. Жељком Грбовићем, окр. Жељко Тојага са браниоцем 
адв. Зораном Николићем.

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Председник већа: Главни претрес се наставља процесном радњом 
наставка саслушања првоокривљеног Милорада Улемека. Нека приступи 
пред судско веће. Саслушање првоокривљеног Милорада Улемека 
настављамо са постављањем питања од стране пуномоћника оштећене 
породице председника владе покојног др Зорана Ђинђића. Има реч 
адвокат Рајко Даниловић. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Хоћете преко Вас да постављам питања 
или непосредо. Како Ви хоћете.

Председник већа: Можете преко мене, а ако желите можете и
директно да се обраћате. Можете се директно обраћати, а Ви имате 
право евентуалног приговора на постављено питање да одлучи веће.
Можете директно. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Од када познаје Радомира Марковића?

Окр.Милорад Улемек: Господина Радомира Марковића познајем 
од оног момента када је преузео руковођење Службом односно Ресором 
државне безбедности. Значи први пут када је дошао у Кулу, ја сада 
нисам сигуран да ли је преузео крајем октобра или новембра 1998. 
године. Од тада га познајем.

Адв. Рајко Даниловић: Ко је био Ваш непосредни старешина,
хијерајхијски када сте Ви били командант Јединице за специјалне 
операције?

Окр.Милорад Улемек: Мој непосредни старешина је био 
начелник службе осим уколико он не би при одређеним акцијама,
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задацима итд. овластио неког па је онда то ишло преко тог неког кога је 
он овластио. Могао је да овласти свог помоћника или начелника центра 
уколико би се Јединица налазила на том подручју центра.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли се сећате када је ухапшен Радомир 
Марковић и где сте Ви тада били?

Окр.Милорад Улемек: Када је ухапшен Радомир Марковић,
сећам се да је то објављено, ја сам тада био у Београду.

Адв. Рајко Даниловић: Не. Пре објављивања, само хапшење, да 
ли сте знали пре објављивања, пре него ми остали?

Окр.Милорад Улемек: Да ли сам знао да ће бити ухапшен?

Адв. Рајко Даниловић: Не, да га хапсе, да је ухапшен, не да ће 
бити.

Окр.Милорад Улемек: Не. Нисам знао.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте са Душаном Спасојевићем 
одлазили код Радомира Марковића?

Окр.Милорад Улемек: Не. Душан Спасојевић никада није био 
код Радомира Марковића.

Адв. Рајко Даниловић: Не то. Ви тврдите али ја питам Вас да ли 
сте Ви са... 
 

Окр.Милорад Улемек: Не. Нисам.

Адв. Рајко Даниловић: Ко је конкретно рекао ко ће из Ваше 
Јединице за специјалне операције бити у обезбеђењу Душана 
Спасојевића? Значи ко је то одлучио биће тај, тај и тај?

Окр.Милорад Улемек: С обзиром да ја тада нисам био у земљи,
то је вероватно могао да одлучи командант тадашње јединице или 
начелник Одељења безбедости, с обзиром да је то одељење ОЗЛ које је 
било формацијски.

Адв. Рајко Даниловић: Ко је био шеф ОЗЛ одељења? Да ли 
знате?
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Окр.Милорад Улемек: Не знам ко је био али онај ко је био 
ауторитет односно ко је био меродаван да контролише то одељење је 
био тадашњи помоћник команданта за оперативне и безбедносне 
послове Веселин Лечић, мислим да је био у то време.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви, значи Ваша Јединица и пре 
5. октобра имали то одељење и обезбеђивали политичаре или неке људе 
којима је требало дати обезбеђење?

Окр.Милорад Улемек: Да. Постојало је такво одељење. Оно је 
формирано по доласку начелника Марковића у Ресор због тога што је 
тада и направљена та једна реорганизација у Јединици те сходно у то 
одељење су били прерасподељени сви они припадници, мало старија 
гарда, рањеници који нису више могли да прате физичке активности, оне 
редовне што су се дешавале у јединици. То може да се провери,
вероватно постоји папирологија о систематизацији када је то 
формирано.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли Вам је познато која лица имају само 
обавезно обезбеђење. Значи не тражи се посебно одељење ОЗЛ или 
начелника Шестог одељења, него обавезно је за њих обезбеђење?

Окр.Милорад Улемек: Из којих структура мислите?

Адв. Рајко Даниловић: Из које функције. Рецимо да ли 
председник Владе, да ли председник државе?

Окр.Милорад Улемек: Ја сад могу да Вам кажем уопштено. По 
некој логици ствари да председник државе, председник владе, сад не 
знам до ког нивоа, не знам како је то по систематизацији.

Адв. Рајко Даниловић: Ако не знате, не знате. У реду.

Окр.Милорад Улемек: Урађено али један од тих челника значи 
аутоматски када дође на функцију има право на обезбеђење државно.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли знате од када има Спасојевић то 
обезбеђење ЈСО. Тачно откада, отприлике, мада кажете били сте ван 
земље.

Окр.Милорад Улемек: Ја сад не знам тачан датум када је он 
изашао из притвора али мислим да је одмах убрзо после тога добио то 
обезбеђење. Не могу сада.
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Адв. Рајко Даниловић: Да ли имате сазнања ко је плаћао ове из 
обезбеђења код Душана Спасојевића, где су плату примали?

Окр.Милорад Улемек: Плату су примали у МУП-у редовно. Они 
су били тада званично службеници Министарства унутрашњих послова.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли можете да се сетите од 5. октобра 
па на овамо док сте Ви били командант те јединице ко је функционално 
био одређен да обезбеђује лица и одлучује о саставу обезбеђења, о
техничкој опреми возила, везе, наоружање?

Окр.Милорад Улемек: Мислите у Јединици?

Адв. Рајко Даниловић: Да. У јединици или у МУП-у Србије.

Окр.Милорад Улемек: У МУП-у Србије... 
 

Адв. Рајко Даниловић: Јер јединица извршава налог нечији.

Окр.Милорад Улемек: Да. Наравно. У МУП-у Србије вероватно 
је био начелник управе за обезбеђење, ја не знам ко је тада био 
форматски постављен. У јединици с обзиром да је то за нас било, још 
није стасало баш то одељење, о томе је одлучивао углавном начелник 
безбедности а логистичку ту подршку што се тиче возила и свега тога 
давала је јединица јер су они били у склопу јединице. С обзиром да ми 
нисмо били нека велика формација, све смо завршавали унутар 
јединице.

Адв. Рајко Даниловић: Рекосте и то поновисте да је Чеда 
Јовановић одредио да Спасојевић има обезбеђење из ЈСО-а. Одакле Вам 
то сазнање пошто нисте били тада када је одређено?

Председник већа: Право на приговор има бранилац адв. Слободан 
Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Приговарам начину постављања 
питања, то је иначе уобичајена пракса овог пуномоћника била још 
раније да уз свако питање има свој коментар. Ја ћу замолити 
председника већа да убудуће питања која овај пуномоћник има поставља 
преко Вас.

Адв. Рајко Даниловић: Значи да поновим. Моје питање одакле 
њему сазнање пошто каже да је био ван земље да је Чедомир Јовановић 
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одредио да Душан Спасојевић има обезбеђење из ЈСО-а.То је дозвољено 
питање.

Председник већа: Дозвољава се питање. Ако хоћете да одлучи 
веће?

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче ја не тражим да веће 
одлучује о питањима о постављању питања.

Адв. Рајко Даниловић: Ово је ометање. Ја се извињавам. Омета 
ме у постављању питања. Нема никаквих примедби. Дајте да наставимо.

Председник већа:Мислим да нема потребе заиста.

Адв. Рајко Даниловић: То је његов метод којим се он користи 
стално у свим процесима.

Председник већа: Нема потребе заиста да се дижу неке тензије, да 
се међусобно полемише. Окривљени зна своја права да евентуално 
одбије да одговори на одређено питање и да га оцени. Ако Ви оцените да 
је сугестивно, капциозно да се не односи на предмет ми би у том случају 
донели прво ја као председник већа, касније и веће на основу приговора 
одлуку о таквом приговору. Мислим да нема потребе да коментаришете 
међусобно како ко поставља питања итд. Можете формално правно речи 
приговарам да је питање капциозно, сугестивно или се не односи на 
предмет па да одлучимо, без тих коментара како је раније било. Заиста 
ме то апсолутно не занима. Мене интересује сада како се одвија ова 
процесна радња, а и право окривљеног да подсетим да не одговори на 
питање, а поготову ако и сам оцени без Ваше сугестије и приговора да је 
оно сугестивно или капциозно или се не односи на предмет тако да ту 
процесно нема потребе да се полемише на тај начин. Изволите имате 
реч, адв. Слободан Миливојевић.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, ја заиста нисам имао 
намеру нити желим на било којин начин, нити подижем тензију, желим 
само достојанствено на начин на који ја то сматрам да саопштим већу да 
се не слажем са начином на који се поставља питање и коментаре које 
упућује пуномоћник. То је једина моја сугестија била и због тога сам се 
изјаснио. Не желим уопште даљу расправу.

Председник већа: Ево, имате могућност да одговорите на ово 
питање, а Ваше је право и да не одговорите. Изволите.
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Окр.Милорад Улемек: Ја ћу одговорити на ово питање.
Уважавам сугестију свог адвоката међутим ја сам рекао када сам дошао 
овде да ћу отворено одговарати на сва постављена питања. Сад како та 
питања неко поставља то није до мене већ до начина сваке особе која се 
овде изражава. Везано за Ваше питање, ја никада нисам рекао да је 
Чедомир Јовановић одобрио обезбеђење за Душана Спасојевића већ да је 
Чедомир Јовановић ургирао да се Душану Спасојевићу да обезбеђење, а
то одобрење да се Душану Спасојевићу да обезбеђење могао је да донесе 
једино министар унутрашњих послова господин Михајловић. Значи он је 
једини могао у МУП-у да да своју сагласност са својим помоћницима и
да то наређење проследи даље да се неком лицу да обезбеђење, поготово 
ван тих неких државних структура.

Адв. Рајко Даниловић: Одакле знате да је Чедомир Јовановић 
ургирао? Кажете само је ургирао, није одредио. Ја сам схватио погрешно 
јуче, али се извињавам за овај први део питања.

Окр.Милорад Улемек: Нема потребе да се извињавате.

Адв. Рајко Даниловић: Како знате да је он ургирао? Одакле знате 
када нисте били ту, зато Вас питам?

Окр.Милорад Улемек: То сазнање имам и од Душана 
Спасојевића и од самог Чедомира Јовановића.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли окривљени има сазнања од када је 
Чедомир Јовановић имао обезбеђење?

Окр.Милорад Улемек: Мислите државно, званично. Чедомир 
Јовановић је своје државно званично обезбеђење добио одмах 
непосредно када се десио онај инцидент везано за када му је џип 
запаљен.

Адв. Рајко Даниловић: Значи тврдите да пре тога није имао 
обезбеђење?

Окр.Милорад Улемек: Пре тога да ли је имао неко своје лично 
обезбеђење?

Адв. Рајко Даниловић: Не. Обезбеђење службено, официјелно.

Окр.Милорад Улемек: Ја то не знам. Ја знам да је Чедомир 
Јовановић добио обезбеђење из Јединице непосредно после тога када му 
је овај џип запаљен.
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Адв. Рајко Даниловић: Хајде да се вратимо на тај џип. Да ли сте 
Ви тог дана били на неком састанку са Чедомиром Јовановићем и још 
једним човеком код.. 
 

Окр.Милорад Улемек: Јесам.

Адв. Рајко Даниловић: Где је то било?

Окр.Милорад Улемек: Тоје било у згради, не знам која је зграда 
код министра Михајловића, не знам како се тачно зове та.

Адв. Рајко Даниловић: Са ким сте имали састанак.

Окр.Милорад Улемек: Имао сам са Чедомиром Јовановићем и
министар Михајловић. Не сећам се да ли је био још неки трећи како Ви 
то... 
 

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је овај кафић у Шилеровој био 
отвореног типа и да ли се у њега могло ући без претходне контроле 
обезбеђења и најаве? Да ли је могао свако са улице да уђе у њега или је 
то био неки затворени кафић у коме могу ући само они којима је 
дозвољено да уђу?

Окр.Милорад Улемек: С обзиром да је тај кафић радио, да је био 
отворен верујем да је могао да уђе ко је хтео.

Адв. Рајко Даниловић: Значи био је отвореног типа по мојој 
некој класификацији. Да ли има сазнања да се Душан Спасојевић 
састајао са неким политичарима, ово када сте се са њим дружили, како 
сте објаснили.

Окр.Милорад Улемек: Да ли се он састајао са неким 
политичарима не знам. Ја могу да причам само оно што знам и рецимо о
једном сусрету или сусретима којима сам ја присуствовао, а који су били 
везани за др Војислава Шешеља. Значи два сусрета су та била. Мислим 
да је то већ опште познато у јавности. Значи ја сам сведок у та два 
сусрета. Нисам имао сазнања мада се Душан хвалио да је добар са свим 
тим неким политичарима али ја лично сем ова два сусрета нисам 
присуствовао нити сам имао сазнања, нити сам приметио да се он икада 
састао са било којим политичарем.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви били на инаугурацији 
председника Коштунице за председника СРЈ, када је био изабран?
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Окр.Милорад Улемек: Ја нисам био када се то дешавало. Ја сам 
био испред Сава Центра и то на молбу покојног премијера Ђинђића и
Чедомира Јовановића. Био сам заједно са Чедомиром Јовановићем јер је 
онда отприлике прављена та нека тензија да постоји могућност да 
Радикали направе неки екцес итд. Ја сам ту био сам са својом пратњом,
био сам у униформи. Самном је био Чедомир Јовановић. Када је то 
требало да почне Чедомир Јовановић се одвојио од мене и ушао у здање 
Сава Центра а ја сам остао на улици. Не знам, сат времена после тога ми 
смо се повукли, пошто смо имали, добијали смо податке од људи који су 
вршили то обезбеђење унутра да ту нема никаквих проблема, да нема 
никаквих екцеса и ми смо били повучени одатле.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте том приликом видели тада 
Душана Спасојевића и Љубишу Буху Чумета.

Окр.Милорад Улемек: Могуће да су и они били ту около нас.
Немојте ме држати за реч. Не могу тачно да Вам прецизирам.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви били, ако се сећате,
децембар 2000. године на југу Србије са Јединицом?

Окр.Милорад Улемек: Могуће да сам био зато што када је био 
онај проблем доле на југу Србије, сад не знам крај октобра, почетак 
новембра, када је јединица доле интервенисала, ја мислим да је тада 
остављен један део јединице, да се нађе доле при руци. Могуће је да сам 
као командант вршио редовне обиласке.

Адв. Рајко Даниловић:. Да ли се сећате да је тада Зоран Ђинђић 
који тада још није био Премијер, то је децембар, посетио неке јединице 
ту на југу Србије? Да ли је посетио ЈСО?

Окр.Милорад Улемек: У праву сте. Сећам се био је са њим, чини 
ми се министар Лечић. Сећам се тог момента.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је посетио јединицу ЈСО-а или неку 
другу јединицу?

Окр.Милорад Улемек: Не. ЈСО није посетио. Мислим да је 
посетио тада, оно што сам ја видео на терену, јединице које су биле на 
првој линији у селу Кончуљ, мислим, немојте ме држати за реч.

Адв. Рајко Даниловић: Сада, ја се бојим да ово моје питање 
пошто ја волим о чињеницама само да питам. Моје питање како он 
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објашњава да је после овог инцидента у Кули иако каже да је био у
добрим односима сад већ са премијером Ђинђићем био суспендован?
Како то објашњава? Ако је био у добрим односима па суспендован или 
се ради о крупном неком прекршају?

Председник већа: Ви сте поставили питање. Изволите има реч 
адв. Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија ја бих молио пуномоћника да 
поставља питања, а не да тражи објашњења. Знате како објашњава. Нека 
постави конкретно питање шта га интересује, пошто каже да га 
интересују чињенице. Објашњење нису чињенице. Толико ваљда 
пуномоћник зна.

Адв. Рајко Даниловић: Хвала на цитату. Цитирате ме колега.

Адв. Момчило Булатовић: Па морам. Како да не. То је такав 
допринос правној науци да то... 
 

Адв. Рајко Даниловић: Па треба да научиш. Не учи се по 
кафанама.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја Вас молим да опоменете 
колегу Даниловића што сте учинили још не знам колико пута због 
његових оваквих упадица. Ја сам можда и учио у кафани нешто. Нећу 
говорити где је колега Даниловић учио, бојим се да би након тога добио 
отказ пуномоћја. Хвала.

Председник већа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање пуномоћника породице оштећеног адв.
Рајка Даниловића због тога што се питање не односи на чињенице које 
се утврђују у кривичном поступку већ спада у домен мишљења.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли познајете лице под надимком Вања 
Црногорац?

Окр.Милорад Улемек: Не.
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Адв. Рајко Даниловић: Да ли је у ЈСО било лица са криминалним 
досијеом и која су кривично одговарала? Значи, припадници Јединице?

Окр.Милорад Улемек: До оног периода када сам ја преузео 
јединицу не могу да говорим не знам шта се дешавало до 1996. године 
јер ја до тада нисам био командант, нисам имао увид у та досијеа која су 
до тада постојала. Од 1996. године строго се водила евиденција да се у
јединицу не примају лица која су на било који начин вршила нека 
кривична дела. Овде би се оградио да се то није односило не знам на 
туче, неке саобраћајне прекршаје итд. али лица са криминалним како 
можемо да назовемо досијеима нису била у јединици. О томе се строго 
водила евиденција.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви када кривично одговарали,
пре него што сте постали члан и командант Јединице за специјалне 
операције?

Окр.Милорад Улемек: Ја колико знам нисам. Имао сам тај један 
инцидент у младости када сам био доста млад. Са својим друговима сам 
обио једну продавницу спортске опреме. Хтели смо да узмемо патике.
Родитељи нису имали новца да нам купе. То је једини тај од тих већих 
прекршаја које имам у свом животу.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте се задуживали или раздуживали 
било са каквом снајперском пушком у ЈСО, Ви лично?

Окр.Милорад Улемек: Ја у ЈСО никада нисам дужио никакву 
снајперску пушку.

Адв. Рајко Даниловић: Говорили сте о овоме како сте отишли у
Кулу, да Вам је то рекао Милорад Брацановић, да је тражио да идете 
тамо, када је била побуна, како се тада у том разговору Брацановић 
легитимисао. Да ли као начелник, мада је био заменик начелника, али 
свеједно, Седмог одељења технике прислушкивања или је рекао да га је 
неко од виших старешина задужио да Вам каже да одете тамо или је 
напросто рекао да то ради самоиницијативно? Како Вам је објаснио. Ви 
нисте у јединици, он је начелник овог одељења, заменик начелника 
Седмог одељења.

Окр.Милорад Улемек: Управе не одељења. Да Вас исправим.

Адв. Рајко Даниловић: Управе.
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Окр.Милорад Улемек: Ако већ имате информацију онда 
износите правилно информације. Прво ја бих овде мало опширније 
одговорио на Ваше питање због тога управо да би схватили срж мога 
одговора. Ја бих подсетио да је тадашњи начелник, како Ви кажете 
заменик начелника, мада је био начелник Седме управе, био дуго година 
у јединици као начелник безбедности те јединице, значи од 1996. године 
па до 2000. године. Да сам ја био пет година командант те јединице, да је 
тадашњи начелник службе Горан Петровић и Зоран Мијатовић су се на 
неки начин, нису приступили том односу према јединици на начин како 
би требали да приступе, ја верујем да је тадашњи начелник Брацановић 
то урадио самоиницијативно, управо због тога да би се предупредиле 
неке ствари које су се касније отргле контроли. Ја сам већ појаснио због 
чега сам ја отишао тамо и са којим циљем и са којим намерама. Значи 
ако мислите да ли је он мени службено рекао, службено није могао да ми 
каже јер он није имао никакву ингеренцију тада надамном а верујем да 
је то урадио, како Ви кажете, приватно, мада... 
 

Адв. Рајко Даниловић: Нисам рекао. Самоиницијативно.

Окр.Милорад Улемек: Добро. Самоиницијативно. Урадио је 
самоиницијативно управо из разлога да би се избегле неке ствари које се 
касније отргле конроли.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је он Вама када сте одлазили тамо 
рекао то ти је задатак или циљ одласка тамо, ја се извињавам прешао сам 
на ти. Да ли Вам је рекао?

Окр.Милорад Улемек: Није он мени то морао да каже. Самим 
тим када ми је рекао отприлике шта се дешава, да су ти телефони тамо 
исечени, у прекиду итд. и с обзиром да сам ја имао већ овај један 
разговор са командантом јединице који је дошао код мене и објаснио ми 
целу ту причу, није мени морао ништа да наређује. Ја сам одмах схватио 
да нешто није у реду и да би требало да се појавим тамо.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте, када сте отишли у Кулу и
боравили у Кули, у Јединици, да ли сте имали неку комуникацију са 
Брацановићем и ако сте остваривали на који начин.

Окр.Милорад Улемек: Не. Комуникацију са Брацановићем нисам 
имао ја лично осим што сам рекао да је Брацановић, немојте ме држати 
за реч, другог или трећег дана дошао пред капију Куле са тадашњим 
замеником начелника министра Зораном Мијатовићем који је већ имао 
онај дијалог са командантом јединице, да сад не понављам то, да би 
једину комуникацију имао са начелником, замеником начелника 
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Брацановићем, после мог разговора са премијером Ђинђићем у влади 
Србије где сам му само онако јавио један мој коментар да ће све то биди 
у реду и да ће се све то вратити у неке своје оквире и нормале.

Адв. Рајко Даниловић: Познајете ли Љиљану Буху и од када је 
познајете, ако је знате?

Окр.Милорад Улемек: Не. Љиљану Буху не познајем лично.

Адв. Рајко Даниловић: Имате ли било каквих сазнања о писмима 
Љиљане Бухе која су објављивана у појединим новинама?

Окр.Милорад Улемек: Не, сем оног што сам прочитао у
медијима немам никаквих других сазнања.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли имате неко сазнање какав је Душан 
Спасојевић имао однос према Љиљани Бухи?

Окр.Милорад Улемек: Мени се Душан Спасојевић није 
поверавао какве односе има са.

Адв. Рајко Даниловић: Излазе писма па онако нормално 
разговарате о тим писмима, па нешто он коментарише.

Окр.Милорад Улемек: Нисмо разговарали о тим писмима 
никада.

Председник већа: Сачекајте моменат пошто има приговор адв.
Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Ја поново морам да приговорим.
Пуномоћник износи неку тврдњу. Каже Ви седите па разговарате о
писмима. Прво треба да пита да ли се разговара о писмима или не па тек 
онда разговор.

Председник већа: Нема потребе да полемиком из разлога тог што 
је окривљени Милорад Улемек већ почео да одговара, а он ће то 
објаснити тако да нема потребе поучавати пошто је и пуномоћник адв.
Рајко Даниловић доктор наука. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Моје је питање било, да ли сте нешто 
коментарисали са Душаном, та писма или нешто, па јел он нешто рекао?

Окр.Милорад Улемек: Не. Нисам коментарисао.
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Адв. Рајко Даниловић: У вези са овом побуном у Кули па и у
Београду да ли сте Ви комуницирали са неким другим политичарем 
осим оних посета које сте имали у Кули када је долазио Ђинђић,
Јовановић или тако?

Окр.Милорад Улемек: Ја морам да Вас исправим то није била 
побуна него је био протест.

Адв. Рајко Даниловић: Протест, нека буде.

Окр.Милорад Улемек: Разлика је.

Адв. Рајко Даниловић: Белих мантила.

Окр.Милорад Улемек: Добро. Не мора да сте иронични.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, извињавам се.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Ја се исправљам. Погрешио сам 
побуна није била.

Председник већа: Мислим да нема потребе за таквом врстом 
полемике.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Научићете, ако не знате има 
времена. Млади сте.

Председник већа: Дозволићемо окривљеном да одговори и
евентуално прокоментарише питање. Изволите. Ево за реч се јавља 
бранилац адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, очигледно да 
пуномоћник др наука нема неки свој ниво васпитања и начина 
изражавања па Вас молим да га упозорите на то да када поставља 
питања да питања не буду цинична, малициозна итд., да он не даје своје 
коментаре о томе да ли је у питању побуна, да ли је и да подмеће на тај 
начин и замењује тезе. То наш брањеник није рекао и молим Вас да га 
упозорите на то да питања поставља крајње коректно.

Председник већа: У том правцу ако приговарате не за будуће 
него у односу на ово питање ја могу као председник већа сада да 
донесем решење да се забрањује питање адв. Рајка Даниловића због тога 
што је капциозно јер полази у свом питању од тврдње да је окривљени 
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Милорад Улемек рекао у својој одбрани да се радило о побуни иако то 
није тачно јер је он рекао да се радило о протесту ЈСО-а. Изволите 
наставите са постављањем питање.

Адв. Рајко Даниловић: Моје питање да ли је, у вези са тим 
протестом ЈСО он комуницирао у Кули, у Београду, је ли комуницирао 
са неким од политичара осим ових које поменуо у одбрани који су 
долазили тамо.

Окр.Милорад Улемек: Не, нисам осим ових које сам поменуо у
одбрани нисам разговарао ни са једним другим политичарем.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви некада ишли на неки курс у
Институт безбедности, Ви лично? Да ли сте били на неком курсу?

Окр.Милорад Улемек: Не. Нисам био.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли су из Ваше Јединице, руководећи 
кадар, официри и други ишли на те курсеве?

Окр.Милорад Улемек: Да. Ишли су.

Адв. Рајко Даниловић: Колико трају ти курсеви? Да ли Ви знате 
пошто сте их пуштали, давали сагласност?

Окр.Милорад Улемек: Конкретно овај курс на који су били 
упућивани официри Јединице за специјалне операције траје између 
четири и шест месеци. То је значи курс где се добија статус оперативног 
радника у Служби државне безбедности што је посебан тај курс.

Адв. Рајко Даниловић: Једно време, колико сам ја схватио и Ви 
сте имали просторије у Институту. Да ли имате сазнања, да ли се води 
евиденција о уласцима и изласцима из Института, боравку?

Окр.Милорад Улемек: Да. Сигурно се води.

Адв. Рајко Даниловић: Ви рекосте да познајете Јуришића, Јурета 
и објаснили сте како и то, па Вас питам да ли се сећате једног интервјуа 
који је он дао листу «Сведок» Градиши Катићу и да је изјавио «БГ 
полиција без разлога пуца на нас, мораћемо мало да се бранимо, бојим се 
да не буде крви до колена»? Да ли се сећате тог интервјуа?

Окр.Милорад Улемек: Сећам се интервјуа али морам да Вас 
питам, не морате да будете тако иронични када постављате питања.



16

Адв. Рајко Даниловић: Нема ироније никакве.

Окр.Милорад Улемек: Можда мени то звучи.

Адв. Рајко Даниловић: Погрешно потпуно. Питам Вас сећате се 
интервјуа, ништа друго.

Окр.Милорад Улемек: Сећам се.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте у вези са Јуришићем имали неки 
састанак или разговор, са Милорадом Брацановићем у његовој 
канцеларији када је био присутан генерал Обрадовић, начелник СУП-а
Београд?

Окр.Милорад Улемек: Да ли сам имао састанак са Јуришићем?

Адв. Рајко Даниловић: Разговор, ушли у канцеларију био 
разговор у вези са овим управо Јуришићем и овим текстом. Да ли је био 
разговор?

Окр.Милорад Улемек: Не. То није био састанак поводом тога.
Тај састанак је био поводом решавања овог случаја везаног за Маку, у
том се периоду радило а везано за Јуришића сам питао начелника 
Обрадовића шта се тачно десило с обзиром да ми у то време када се то 
десило Душан Спасојевић ми испричао његову верзију па сам чисто хтео 
да се информишем код начелника Обрадовића, да видим његову верзију,
да ту не би било неких прича јер се он тада нешто наводно узјогунили 
као што се види у том тексту.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Ви сте се изјашњавали о посети 
генералу Аци Томићу где је био Раде Булатовић. Можете ли само да 
објасните зашто је Душан Спасојевић, је ли Вам објаснио, тражио да иде 
на тај састанак?

Окр.Милорад Улемек: Ја сам већ рекао када сам објашњавао о
томе да се он напросто, како да кажем, мени се тако учинило, утрпао да 
иде на тај састанак.

Адв. Рајко Даниловић: Како је било ово значење поруке преко 
Пелета које треба да пренесе Душану Спасојевићу да иде у шуму. Шта 
та порука значи? Да ли је то шифра, да ли је то Липовица или шта, или 
нека метафора? Говоримо о чињеницама, шта значи иде у шуму ако је 
направио срање?
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Окр.Милорад Улемек: Не знам да ли сте преспавали јуче када 
сам ја одговарао на то питање које ми је поставио председник већа. Ја 
сам тада рекао да сам се тада фигуративно изразио јер је моја узречица у
овом мом војничком жаргону била када неко направи срање, како сте 
рекли, да иде у шуму. Значи у том смислу сам му рекао. Није била 
никаква шифра или неки договор да се склони у шуму.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли познајете Мирослава Милошевића,
садашњег начелника јавне безбедности?

Окр.Милорад Улемек: Да, упознао сам га оно вече када сам се 
предао.

Адв. Рајко Даниловић: Раније га нисте знали?

Окр.Милорад Улемек: Не.

Адв. Рајко Даниловић: Ја бих се мало вратио на онај део његове 
одбране где каже како је дошао до свог стана па ја сам тражио неке 
егзактне податке, па има овај «Метеос», то је једна институција која даје 
услуге грађанима и ја сам скинуо са компјутера па ево овде могу и Вама 
и њему да ради питања, пошто видим да тих дана није било снега о коме 
он причао, како је дошао до зграде.

Председник већа: У реду, презентујте доказе окривљеном, већу и
браниоцима.

Адв. Рајко Даниловић: Ево, ја то што имам. Моје питање како 
сада објашњава ту разлику, ако је ово тачан извештај а вероватно је 
тачан, званичан.

Председник већа: Приговара бранилац адв. Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Ја судија морам да интервенишем.
Ово нема везе са оптужницом. Ако ја имам исту оптужницу и ако 
пуномоћник има исту оптужницу, колико видим не постоји никакав 
метеоролошки извештај се не помиње нити било шта. Вероватно ако 
нису поменули Душана Спасојевића који је ето имао амбиције да буде 
директор тог предузећа «Метеос». Не видим какве везе има ово са 
оптужницом и на питања која су везана за оптужницу на која би бар 
мислим требало да одговара окривљени.

Председник већа: Само бих замолио... 
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Адв. Рајко Даниловић: Има везе са одбраном.

Адв. Момчило Булатовић: Одбрану ће да цени суд.

Председник већа: Без полемике. Одузимам Вам реч. Сада ћу ја 
прокоментарисати. Заиста вас опомињем без доношења формалног 
решења да се не смејете и коментаришете. Мислим да сте озбиљни људи 
с обзиром на овај процесни тренутак, а друго можете приговорити у
другом тону без неких ироничних ставова везано за постављање питања 
од стране адв. Рајка Даниловића.

Председник већа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

ДОЗВОЉАВА СЕ питање пуномоћника оштећених адв. Рајка 
Даниловића с обзиром да има за предмет проверу навода из одбране 
првоокривљеног Милорада Улемека.

Председник већа: Ево јавља се адв. Слободан Миливојевић.
Имате право приговора на моју одлуку. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Ја стављам приговор на одлуку 
председника већа и молим да веће донесе одлуку по приговору. Наиме, у
питању које је пуномоћник поставио садржи се и навођење евентуалних 
доказа који треба да буду саставни део овог предмета а који треба потом 
да буду предочени окривљеном да би се он изјаснио. Дакле, он би морао 
претходно да се упозна са тим материјалним доказом па онда да се 
изјашњава. Због тога мислим да у овом тренутку он не би требао да се 
изјашњава о томе јер свако има право на своју тезу да ли је падала киша 
или снег, у Београду по месним заједницама се мења време. Мислим да 
треба да се пружи адекватан доказ да верификујемо да ли је то доказ или 
не, а не да се служимо можда неким фотокопијама, па тек потом да се 
изјаснимо.

Веће доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
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ЗАБРАЊУЈЕ СЕ одговор окривљеног Милорада Улемека на 
постављено питање из процесно правних разлога које је навео бранилац 
окривљеног адв. Слободан Миливојевић јер се мора водити рачуна да се 
позивање на одређени доказ може чинити у кривичном поступку 
искључиво када се изведе као доказ у процесном смислу.

Адв. Рајко Даниловић: Ми задржавамо право да то предложимо 
као доказ. Ви ако га усвојите, у реду, имаће прилике да се изјасни. Када 
је био јануар или фебруар 2003. године на Копаонику у ком својству је 
он био и ко га је позвао и шта је он конкретно тамо радио?

Окр.Милорад Улемек: Изгледа баш да сте спавали јуче,
господине Даниловићу. Као што сам рекао ја сам био увек у својству 
бившег команданта Јединице за специјалне операције. Позвали су ме 
официри, односно команда Јединице за специјалне операције да идем са 
њима горе на Копаоник због тога што се горе одржавала једна 
падобранска манифестација у коју су између осталог учествовали и
припадници из падобранског клуба Јединице за специјалне операције.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је био у униформи или у цивилном 
оделу тада када је био горе?

Окр.Милорад Улемек: Ја сам тада био у цивилном оделу. Нисам 
имао никакво својство да носим униформу.

Председник већа: Да ли сте завршили са постављањем питања?

Адв. Рајко Даниловић: Завршио.

Председник већа: Право на постављање питања има адв. Срђа 
Поповић. Изволите.

Адв. Срђа Поповић: Ја морам одмах, пре него што почнем да 
постављам питања, да објасним, да не би касније око тога имали 
примедбе да многа моја питања се односе на субјективни елемент, на 
стање свести окривљеног с обзиром на квалификацију дела. Ја мислим 
да је важно да то утврдимо. Нека од тих питања можда су уопштена, то 
ће суд одлучити али хоћу унапред да кажем у ком правцу је ово 
испитивање. Окривљени је у току свога исказа у више махова и
спонтано истицао своје поштовање закона и да је Служба за њега 
светиња. И то моје прво уопштено питање јесте да ли је окривљени као 
припадник Службе, дакле изостављам ове малолетна дела итд. у свему 
поступао само у оквиру закона и опет изузимам «Ступицу» и дискотеку.
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Дакле да ли је у вршењу своје службе по његовом мишљењу увек 
поступао искључиво у оквирима закона?

Окр.Милорад Улемек: Поступао сам у оквиру закона с тим што 
ја и Вама морам да напоменем, све је то у реду што закон написан на 
папиру и што слово закона треба да се уважава са тог папира али ја бих 
Вас подсетио да живот не може да се чита са папира. Такође бих Вас 
подсетио да сам ја био командант специјалне јединице, где можда, не 
знам, Ви сте правник, можда би Ви неке моје поступке при разноразним 
акцијама квалификовали као противзаконите али у реалном животу не 
знам да ли баш све може да се ради по слову закона како је написано на 
папиру али углавном све што сам радио радио сам по закону.

Адв. Срђа Поповић: Да ли могу да схватим да је одговор 
углавном?

Окр.Милорад Улемек: Не. Схватите да сам рекао да сам радио по 
закону.

Адв. Срђа Поповић: На питање председавајућег 12. јула 
окривљени је једанпута рекао да није приметио ништа криминално у
делатности Душана Спасојевића, да је до душе било прича али није било 
доказа. Да ли може окривљени да нам каже какве су то биле приче, шта 
се то конкретно причало?

Окр.Милорад Улемек: То су биле, како се то каже, чаршијске 
приче по граду. Нисам ја 24 сата спавао код Душана Спасојевића, али 
сам живео један нормалан свој живот, кретао се по граду, функционисао 
са својим пријатељима где су провејавале одређене приче да за нека 
одређена кривична дела се помиње Душан Спасојевић. Међутим, није се 
само Душан Спасојевић помињао при тим кривичним делима, значи 
конкретно ради се о делима свих оних убистава која су се дешавала по 
Београду, већ су то помињани и други како да кажем тада на улици 
виђенији.

Председник већа: Председник већа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

ПРЕКИДА СЕ главни претрес ради паузе у трајању од 15 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 11,39 часова.
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Председник већа: Настављамо са процесном радњом саслушања 
првоокривљеног Милорада Улемека. Нека приступи за говорницу.
Право на постављање питања има пуномоћник оштећених адв. Срђа 
Поповић. Изволите.

Адв. Срђа Поповић: Моје последње питање, окривљени је 
одговорио да су постојале приче за Душана Спасојевића за нека 
одређена кривична дела. За која дела? На шта су се те приче односиле?
Да ли може да каже неко конкретно дело на која су се односиле те 
приче?

Окр.Милорад Улемек: Ја нисам рекао да су постојале приче 
конкретно за Душана Спасојевића, него за Душана Спасојевића између 
осталих прича које су колале, оно што се каже, по граду и по чаршији, а
које су се углавном односиле на, сви се добро сећамо, тог доба кад су се 
дешавала та, како да кажем, како је то преношено у медијима,
спектакуларна убиства. Чувени онај сиви «Ауди» и тако даље. Значи у
том смислу, на те приче сам мислио. А конкретно, не знам сад која су 
све убиства се дешавала, углавном се радило о тим убиствима.

Адв. Срђа Поповић: Значи постојале су, ако ја добро Вас 
схватам, исправите ме, постојале су неке приче да је Душан Спасојевић 
извршио нека убиства?

Окр.Милорад Улемек: Не. Ја опет понављам, нису постојале 
приче да је Душан Спасојевић извршио неко убиство. Него су колале 
приче по граду да, везано за та убиства, између осталог се помињао и
Душан Спасојевић.

Председник већа: Само моментат. Извињавам се. Пошто се јавља 
за реч бранилац адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо председниче. Моја је 
сугестија и предлог да ову групу питања, иначе сте Ви председник већа 
који ће судити од 19.-ог раздвојени део оптужнице, у коме ће ово бити 
иначе и тема и предмет расправљања по оптужници и мислим да ову 
групу питања треба оставити за тај кривични поступак. Хвала.

Председник већа: Ви можете прихватити сугестију Вашег 
браниоца, па не одговорити на то питање. Значи, користећи Ваше право 
процесне природе да не одговарате на питања. Можете рећи, нећу да 
одговорим, па ћемо наставити даље. Изволите. Има реч адв. Срђа 
Поповић.
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Адв. Срђа Поповић: Шта је сам окривљени о томе мислио? Јел 
мислио да су то празне приче, јел мислио да у томе можда има нечег? Не 
питам да ли је нешто знао, него је ли веровао тим причама?

Окр.Милорад Улемек: С обзиром да сам ја уважио сугестију свог 
адвоката, значи ја ћу Вам одговорити да везано за таква питања, која 
могу да се поставе и у овом делу, другом, сада раздвојеном делу ове 
оптужнице, то ћу оставити за тај поступак од 19. јула.

Адв. Срђа Поповић: На записнику од 14. јуна, окривљени је 
изјављује да му је Горан Петровић говорећи о групи Душана 
Спасојевића објаснио њихову обуку, тако, што је казао требају ми 
шлифовани људи са улице за послове у иностранству, што је окривљени 
овде прокоментарисао речима, «Није ми се то допало». Зашто? Зашто му 
се то није допало?

Окр.Милорад Улемек: Прво ја морам да Вас исправим, није ми 
то рекао Горан Петровић, него заменик начелника службе Зоран 
Мијатовић. Мени лично се није то допало због тога што, како сам Вам 
већ рекао, ја сам тада знао да су у нашој прошлости, како да кажем, неки 
одређени људи из те сиве зоне, или са улице, извршавали одређене 
задатке, да ли за службу, да ли за државу, да ли тада, за тај Савезни 
СУП, како се то звало, и да је ту увек на крају било, или проваљено, или 
на неки начин се преко тих људи, преко тих прича, сав прљав веш 
сваљивао на службу. Значи, због тога ми се то није допало. Међутим,
после кад сам видео да заменик начелника не жели на неки начин да ми 
детаљније објашњава о чему се ту ради и због чега је он то тако одлучио,
ако је он самостално о томе одлучивао. Ја право да Вам кажем, нисам ни 
постављао више питања, јер то је било једно правило у служби тако.

Адв. Срђа Поповић: Када је Душан Спасојевић пуштен из 
притвора, то након што је изручен из Француске, према исказу 
окривљеног, у њиховом сусрету Душан Спасојевић му каже, «Све ми је 
то намештено, седео сам за ништа». Мене занима да ли је окривљени 
поверовао Душану Спасојевићу да му је то све намештено, и да је седео 
за ништа?

Окр.Милорад Улемек: Па знате шта. С обзиром да је Душан 
Спасојевић, како сте рекли, седео у затвору, а да је био оптужен по 
питању отмице господина Мишковића, и с озбиром, не знам, да је 
министар давао, онако помпезно, како да кажем, јаке изјаве, те да ће 
поднети оставку ако открије, ако не открије, и тако даље, с обзиром да 
су га пустили из притвора, а како су сви тврдили, имали су 100% доказе,
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доказни материјал, не знам шта су већ све тврдили, ја сам му поверовао.
Зато, јер ако имате некакве доказе против неког и то објављујете на сва 
звона, и поносите се са тиме, онда одједном испадне да главног актера те 
афере пустите, логично је да помислите да, ако он каже да је седео за 
ништа, да то има неког смисла.

Адв. Срђа Поповић: Окривљени препричава у једном тренутку 
свој разговор са Брацановићем, када му овај каже «Има прича да Душан 
Спасојевић, продаје дрогу по земљи», и окривљени одговара «Ја ћу да га 
питам». Је ли га питао?

Окр.Милорад Улемек: Да. Питао сам га.

Адв. Срђа Поповић: Какав је био одговор?

Окр.Милорад Улемек: Па његов одговор је буквално био да је 
почео да се куне, малтене, да плаче, да он то не ради код нас у земљи и
да све то што је радио са том дрогом, да је овај задњи посао, значи, било 
то његово задње, а да је то урадио због тога, што, ето, као је то био неки 
државни посао. Признао ми је да је он раније радио са дрогом овде код 
нас, али ми је рекао да је то сада за њега, како се каже, прошлост и
убеђивао ме је да он са било каквом продајом дроге, поготово да кажем,
на нашем тржишту, нема апсолутно никакве везе.

Адв. Срђа Поповић: И, да ли је окривљени том одговору 
поверовао?

Окр.Милорад Улемек: Па јесам. Поверовао сам, зато што ја 
нисам имао никакав конкретан доказ, па да му кажем. Значи, то је била 
једна, како да кажем, прича која је дошла од тадашњег заменика 
начелника службе, али ни он ми није конкретно рекао, да, имам сазнање 
да тада и тада, ту и ту, на мерама, или не знам, неким другим 
оперативним стварима је ухваћен конкретно Душан Спасојевић да ради 
дрогу. Значи, то је било његово једно, како да кажем, питање, не знам,
можда закључак, али с обзиром да никакви докази нису презентовани 
томе, а са друге стране опет да је Душан се клео и кукао да то нема везе,
да, поверовао сам.

Адв. Срђа Поповић: Да ли је окривљени тада, и у сличним 
приликама, повезивао ове приче са необичним богатством Душана 
Спасојевића, јер је био млад човек, без занимања, са очигледно великим 
богатством? Да ли је окривљени у неком тренутку повезао те приче са 
тим богатством и начином како је оно стечено?
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Окр.Милорад Улемек: Да ли можете да прецизирате које приче?

Адв. Срђа Поповић: Па, рецимо, приче о продаји дроге?

Окр.Милорад Улемек: Па знате шта. Ја сам имао сазнање и мени 
је Душан, како да кажем, признао да је раније радио, значи да се бавио 
продајом наркотика, да се бавио, не знам, препродајом кола, значи у оно 
време, тада је још био и тандем, значи, у истој екипи са Љубишом 
Бухом.

Адв. Срђа Поповић: Да ли је окривљени онда схватио да је то 
богатство стечено кривичним делима?

Окр.Милорад Улемек: Па знате шта. Ако неко продаје дрогу,
сигурно да је то кривично дело.

Адв. Срђа Поповић: Не. Не. Да ли је то богатство, тај тржни 
центар, базени, кола. Да ли је окривљени схватио да је то вероватно 
стечено кривичним делима?

Окр.Милорад Улемек: Па видите овако. Значи, Ви сад помињете 
кола, не знам, тржни центар. То ја морам да назначим да у оно време,
када је Душан Спасојевић ушао у онај државни посао са дрогом, тај 
тржни центар није био завршен. Значи ја сам претпостављао да је део 
новца који је он добио као проценат за то што је радио, значи са 
Љубишом Бухом Чуметом, значи да је узето од тих пара.

Адв. Срђа Поповић: Да је отуда то богатсво?

Окр.Милорад Улемек: Па не све. Један део тог богатства.

Адв. Срђа Поповић: Други део?

Окр.Милорад Улемек: Па други део сам претпостављао да је 
акумулирао обављањем овим радњама пре тог нашег упознавања и пре 
тог, како да кажем, великог посла.

Адв. Срђа Поповић: Кад кажете радњама, је ли мислите на 
кривична дела?

Окр.Милорад Улемек: Да. На кривична дела.
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Адв. Срђа Поповић: Окривљени такође износи да је Спасојевић 
пред њим порицао своје учешће у атентату на Ибарској магистрали. Да 
ли му је окривљени то поверовао?

Окр.Милорад Улемек: На Ибарској магистрали?

Адв. Срђа Поповић: Да.

Окр.Милорад Улемек: Ја се извињавам. Ја никада нисам рекао да 
је Спасојевић учествовао ... 
 

Адв. Срђа Поповић: Не. Да је он порицао да нема са тим никакве 
везе?

Председник већа: Моменат. Јавља се за реч бранилац окривљеног 
адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Ја се извињавам. Имам приговор 
на ово питање. Мој брањеник окр. Улемек, ни једног тренутка није 
изјавио ово што иначе изјављује пуномоћник кроз питање. Дакле, није 
повезивао Душана Спасојевића са Ибарском магистралом. Не видим 
разлога, и не знам одакле је овакво питање формулисао. Молим да буде 
прецизније питање. Па онда у складу са тим да буде одговор.

Адв. Срђа Поповић: Да ли могу да објасним.

Адв. Слободан Миливојевић: Дакле, када, где, када је то изјавио,
где је то изјавио и тако даље.

Председник већа: Ево изволите. Објасните у односу на овај 
приговор браниоца.

Адв. Срђа Поповић: Ја дозвољавам, јер сад тренутно то не могу 
да нађем. Према томе, повлачим то питање. Нема никаквих проблема.
Окривљени је такође износио да је Душан Спасојевић пред њим, на 
питање окривљеног, негирао икакво учешће у убиству Гавриловића. Да 
ли му је он то поверовао?

Окр.Милорад Улемек: Па то није, како да кажем, било ни питање 
ни негирање. Ја сам то већ објаснио у ком контексту сам ја Душану 
Спасојевићу поставио то питање. Значи због оног једног делића 
разговора између њега и Љубише Бухе Чумета и оног момента када је 
Душан, бар се то мени тако онда чинило, када је поменуо Гавриловића,
односно Гавру. Мени се онда учинило као да се он нешто излетео, онда 
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ми се учинило да он зна нешто по том питању. Међутим, он је то рекао 
како је рекао, «Ма није то тај Гавра» или шта је већ прокоментарисао и
мени је он рекао, «Ја сам онда био у притвору». 
 

Председник већа: Дозволите. Искористићу ову прилику и
контекст да ја поставим једно питање. Ради разјашњења. Ви сте јасно и
гласно рекли да сте имали црв сумње јер сте у дворишту у Шилеровој 
улици, где се налазио тај тржни центар и те куће, чули разговор између 
пок. Душана Спасојевића и сведока сарадника у овом поступку, Љубише 
Бухе, и других присутних лица, које нисте именовали, и да је контекст 
био следећи: Исправите ме ако добро не интерпретирам. «Ви то радите 
неколико дана, а ја пљас за један дан.» Тај контекст, ако можете да нам 
кажете? Које је то значење имало?

Окр.Милорад Улемек: Па видите овако... 
 

Председник већа: И још један детаљ, да је то рекао сведок 
сарадник Љубиша Буха, управо обраћајући се пок. Душану Спасојевићу.
Које је то значење било, таквих речи? Директно питање. Да ли се то 
односило на извршење кривичног дела убиства?

Окр.Милорад Улемек: Па видите овако. Ја сам то разумео на 
следећи начин. Значи, оног момента када сам ја ушао, значи приближио 
се, пошто су они стајали ту испред улаза те куће, значи било је 
двориште, па онда се ишло према тој кући. Значи, напољу је тај 
разговор. Значи, ја сам у том моменту чуо, значи, како се Душан,
односно... 
 

Председник већа: Не морате понављати. Знате шта, не морате 
понављати цео одговор. Него само ово моје питање. Дакле, Ви сте то 
чули и поставили питање и рекли сте да сте имали црв сумње, ребус,
везано за Гавру, јер се он и помињао. То је надимак погинулог Момира 
Гавриловића. Вашег пријатеља као што сте навели у одбрани. Дакле,
директно питање.

Окр.Милорад Улемек: Да. Имао сам сумње. После, кад сам питао 
Душана, значи, да ли се то ради о Гаври, због тога што се Чуме тако 
изразио да му је рекао, «Теби треба недељу дана да спремиш, а мени јаве 
пре подне, а ја поподне пљас». Значи и овако се руком визуелно показао.
То «пљас» кад је рекао, и показао овако руком, мене је то асоцирало на 
уклањање некога, с обзиром да се тада већ почела појављивати једна 
одређена информација у тим круговима, да је пок. Момир Гавриловић 
буквално на неки начин издат, јер је, ваљда у 12 сати, не знам, био код 
председника Коштунице, и да се ваљда поверио неком свом колеги, а да 
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одмах после му је направљена та сачекуша, која је направљена испред 
његове куће. Значи мене је на моменат то асоцирало због тога што су ту 
чак у једном том периоду, сад не знам... 
 

Председник већа: Сачекајте.

Председник већа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 
минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 

Члан већа судија Ната Месаровић: Отказује се наставак главног 
претреса за данас, сутра и прекосутра. Значи, 14., 15. и 16. јул 2004. 
године.

Наставак главног претреса се отказује због здравствених тегоба 
које су наступиле код председника већа.

Да Вас обавестим, председник већа има неке проблеме са 
притиском, и биће у обавези да изврши неке претраге здравствене, па из 
тих разлога се отказује наставак главног претреса.

Главни претрес се одлаже за:

6., 7., 8., 9., 10., 13., 14. и 15. септембар 2004. године, са наставком у
10,00 часова.

Што се тиче распореда саслушања сведока у наставку претреса, о
томе ћете бити писмено обавештени од стране председника већа, када ће 
који сведок тачно утврђеног дана бити саслушаван.

Што се тиче главног претреса који је заказан за 19. јул 2004. 
године, планирано је да се одржи у понедељак. О томе ћете бити 
накнадно обавештени, да ли ће се одржати или не.
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Треба 19. јула да се појавите редовно па ћемо онда видети.
Добићете саопштење шта ће се даље десити.

Записничар Председник већа-судија 


