
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 11. МАРТА 2005. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 11. 
марта 2005. године са почетком у 10,15 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду, Устаничка бр.29, судница бр.1, у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03, окривљеног
Милорада Улемека и других окривљених, 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 друга
кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном
јавном тужилаштву у Београду Кт.С.бр.2/03 од 21. августа 2003. године,
пред већем у саставу: судија Марко Кљајевић, председник већа, судије – 
чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић, са записничарем
Љиљаном Атлагић, приступили:

заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша
Мараш, пуномоћници породице председника Владе Републике Србије
др. Зорана Ђинђића, адвокати Рајко Даниловић и Срђа Поповић,
пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић, пуномоћник
оштећеног Милана Веруовића адв. Божо Прелевић, окривљени Милорад
Улемек са браниоцима адвокатима Момчилом Булатовићем и Марком
Миливојевићем, окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом
Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша Симовића,
Александра Симовића и Владимира Милисављевића адвокат Драгољуб
Ђорђевић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адвокат
Александар Зарић, по заменичком пуномоћју браниоца адв. Дејана
Лазаревића, окривљени Дејан Миленковић са браниоцем адв. Николом
Гавриловићем, бранилац по службеној дужности окривљеног Сретка
Калинића адвокат Александар Ђорђевић, бранилац окривљеног Милана
Јуришића званог «Јуре» адвокат Александар Зарић, окривљени Душан
Крсмановић са браниоцем адвокатом Марином Вујанић, окривљени
Саша Пејаковић са браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем,
окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем по службеној дужности
адвокатом Жељком Грбовићем, окривљени Жељко Тојага са браниоцем
адвокатом Мирком Ђорђевићем.

Нека приступи пред суд сведок Маја Васић, ако је стигла у суд.
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Констатујем да није приступила сведок Биљана Станков, позив јој
је телефонским путем уручен и позвана је уредно по закону, а
телефоном је обавестила суд да није у могућности да приступи на главни
претрес.

Констатујем да није приступила сведок Маја Васић, а није уредно
позвана јер секретаријат Владе Републике Србије није доставио суду на
тражење адресу пребивалишта сведока Маје Васић, која је вршила
функцију секретара Владе Републике Србије у бившем сазиву, без
образложења.

Председник већа доноси
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Прекида се главни претрес, а наставиће се 14. марта 2005. године,
са почетком у 10,00 часова.

Предвиђена је радња доказивања саслушањем сведока Зорана
Јањушевића.

Довршено у 10,18 часова.

Записничар Председник већа-судија


