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Адв. Срђа Поповић: Кажете да сте себи рекли и цитирам Ваше 
речи «Милораде ово је нека грешка». Зашто се онда нисте 
једноставно предали, да расчистите ту грешку? 

Окр. Милорад Улемек: Па из врло једноставног разлога. Када 
вас оптуже, значи одмах, сат, два, после тог атентата који се 
догодио, знате то није као да Вас оптуже за обијање трафике, па 
да Ви кажете, нема везе, отићи ћу ја тамо па ћу све то да 
разјасним. Очигледно је као што је и очигледно, да је то била 
нека игра у питању. Ја сам једноставно себи хтео да дам што ја 
кажем, времена, прво да се ја сам са собом на неки начин, како 
да кажем, смирим, консултујем, да видим шта ће да буде, па 
евентуално вероватно би у тим наредним данима размишљао и 
о тој једној предаји. Међутим, сад са ове тачке гледишта видим 
да сам био потпуно у праву и да сам потпуно исправно поступио 
што се нисам тог првог дана предао, јер вероватно сада не би 
имао прилику да стојим овде. 

... 

Адв. Срђа Поповић: Добро. Ви сте 15. јуна на главном претресу 
изнели да је један једини разлог Ваше предаје, да би се сазнала 
истина. Зашто по Вашем мишљењу та истина није могла да се 
сазна 13. марта? 

Окр. Милорад Улемек: Јел сте завршили са питањем? 

Адв. Срђа Поповић: Јесам. 

Окр. Милорад Улемек: Па ја се надам и верујем. Ја сада не 
могу да Вам одговорим на то питање зато што би Ви то 
очигледно погрешно схватили. Али ја верујем да ћемо на то 



питање добити одговор кад се буде цео овај процес завршио и 
када се тачно буде утврдило шта се десило тог 12. марта. 

Адв. Срђа Поповић: Да ли Ви онда верујете да сада истина 
може да се сазна? 

Окр. Милорад Улемек: Па знате како. Ја верујем, верујем у себе 
и верујем у овај суд. Сада да ли ће бити политичке воље да се та 
истина сазна... 

Адв. Срђа Поповић: Суд је независтан. 

Окр. Милорад Улемек: Мени је драго због тога. Ја то поштујем, 
ја сам се због тога на неки начин и предао јер сам видео да, не 
би сада желео да ме нико схвати погрешно, у једном, нити да 
било ко схвати да говорим ово у једном политичком правцу, али 
сам видео да значи после промене оне чувене власти за коју сам 
сигуран да је и направила целу ову конструкцију, око целе ове 
приче, значи нека клима се на неки начин променила и показало 
се да у тим неким моментима може рационалније и нормалније 
да се прича о целом овом поступку и предмету. Значи то је био 
један исто мој мотив предаје. То да се сазна пуна истина ја лично 
ћу се потрудити да до те како да кажем, истине дође, а да ли је 
то другима у интересу, то ће време показати. 

Адв. Срђа Поповић: Добро. Ја морам поново да Вас питам, да 
ли Ви сада овде верујете да истина о питању Ваше одговорности 
може да се сазна? 

Окр. Милорад Улемек: По питању моје одговорности? 

Адв. Срђа Поповић: Да. 

Окр. Милорад Улемек: У чему је моја одговорност? 

Адв. Срђа Поповић: Па за ово за шта сте оптужени? 

Окр. Милорад Улемек: Па ја сам већ рекао. 

Председник већа: Сачекајте моменат. Интервенција браниоца. 

Адв. Момчило Булатовић. Изволите. 



Адв. Момчило Булатовић: Прво у свом првом изјашњавању о 
оптужници, окривљени се изјаснио о својој одговорности. 
Пуномоћник сада покушава да импутира неку одговорност. Значи 
већ у овом питању, већ даје могућност неке одговорности. 

 

Председник већа доноси 

РЕШЕЊЕ ЗАБРАЊУЈЕ СЕ  

питање адв. Срђе Поповића зато што је капциозно. Наиме, 
окривљени је негирао да је извршио кривична дела која му се 
стављају на терет у овом раздвојеном кривичном поступку, по 
оптужници Специјалног тужиоца, а једна од ствари суштинских 
јесте да се прво утврђује да ли је неко извршилац кривичног 
дела, а тек након тога се поставља питање евентуално његове 
кривичне одговорности, а узимајући у обзир и претпоставку 
невиности. 

Адв. Срђа Поповић: Нисте разумели, али није то важно. Ја бих 
желео да ми објасните шта значе Ваше речи «По мени цела ова 
прича, мислећи на суђење, завршиће се као нека шарена лажа 
за Вас». Шта значи то? 

Окр. Милорад Улемек: Па то значи да, видите, ја мислим да смо 
сви овде свесни како је кренула цела ова прича, значи од самог 
13. марта па на овамо, какве су одређене коментаре и закључке 
давали поједини политичари који су били тада на власти, а које 
сада не можемо да чујемо, не да не можемо да чујемо те 
коментаре, него не можемо да видимо ни те политичаре који су 
се толико здушно трудили да убеде јавно мњење да је све ово 
направљено од стране наравно, мене и мојих бивших сабораца. 
И уз све то уз неке мотиве о којима данас нема ни речи. Ја бих 
Вас само подсетио да ударне вести тих дана су биле да смо 
наводно ми, извршили тај несрећни атентат, због тога јер смо, не 
знам, направили неко противхашко братство, не знам стоп Хагу, 
да су наводно ту били не знам, неки финансијери одређени 
политичари, њихови сарадници, који су били хапшени, па после 
пуштани. Да иза тога стоји једна читава организација, да је ту 
био у питању један државни удар, међутим, како је време 



пролазило, како се овај наш народ дозивао памети, ја све мање 
и мање видим да се тако неке тезе, и закључци, помињу, а Бога 
ми све мање и мање видим те политичаре који су се тада здушно 
бусали у груди како су они осветили све то и како је све то био 
тај неки разлог. Значи то је само једно основно мерило које само 
изгледа, Ви не видите, које ће даљим својим развојем, како иде 
цео овај процес, ја верујем, само показати не само овде, у овој 
судници, него и јавном мњењу, да оно што сам ја рекао, а то да 
се бојим да ће све ово остати прича за народ, верујем да ће се 
показати да је заправо све ово што се издешавало протеклих 14 
месеци, где смо ми били сатанизовани, била само једна прича за 
народ. А сада, да ли ће истина изаћи на видело, то видећемо до 
краја. 

Адв. Срђа Поповић: Имам само још једно питање. Није нешто 
важно, али нешто ме копка. Кад идете у ту своју кућу, 13., 14.-ог, 
шта ће Вам она метла? То нисам разумео? Дршка од метле? 
Шта је смисао? 

Окр. Милорад Улемек: Смисао дршке од метле је био тај, значи, 
ако сте добро пазили, онда сте требали да ме питате шта ће ми 
пластична кеса са ђубретом. 

Адв. Срђа Поповић: То могу да схватим, то сте се као  
маскирали. Али шта ће Вам дршка од метле? 

Окр. Милорад Улемек: Дршка од метле? Па дршка од метле је 
требало да ми послужи да претурам по контејнерима уколико бих 
био у ситуацији да извршим једно такво маскирање, као што сам 
између осталог и био. 
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