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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ
ПРЕТРЕСА ОД 11.02.2004. ГОДИНЕ

Констатујем да су дана 11. фебруара 2004. године у 10,27 
минута приступили заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић
и Небојша Мараш, пуномоћник породице ошт. др. Зорана Ђинђића адв.
Рајко Даниловић, браниоци окр. Милорада Улемек Луковића адвокати
Момчило Булатовић и Марко Миливојевић, окр. Звездан Јовановић са
браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша
Симовића, Александра Симовића и Владимира Милисављевића адв.
Александар Поповић, бранилац окр. Нинослава Константиновића адв.
Дејан Лазаревић, 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 браниоцима адв. Мирком
Трипковићем и адв. Мирославом Тодоровићем, окр. Саша Пејаковић са
браниоцима адв. Гораном Петронијевићем и адв. Крстом Боботом, окр.
Бранислав Безаревић са браниоцима адв. Драгишом Поповићем,
констатује се да није приступио други бранилац адв. Жељко Грбовић, а
позив му је уредно саопштен, окр. Жељко Тојага са браниоцем адв.
Зораном Николићем, окр. Тони Гаврић са браниоцем адв. Владимиром
Бојовићем, окр. Предраг Малетић са браниоцем адв. Душаном
Машићем, бранилац окр. Зорана Повића адв. Ђорђе Калањ кога замењује
адв. Александар Зарић, окр. Никола Бајић са браниоцем адв. Миодрагом
Гломазићем, окр. Саша Петровић са браниоцем адв. Иваном Бајазитом,
за кога се јавља по заменичком пуномоћју адв. Никола Николић,
бранилац окр. Милана Глишовића адв. Никола Гавриловић, окр. Ђорђе
Славковић са браниоцем адв. Душаном Слијепчевићем, за кога се јавља
адв. Никола Гавриловић, окр. Милан Јуришић зв.''Јуришко'' са
браниоцем адв. Душаном Николајевићем за кога се јавља адв. Милан
Савић, бранилац окр. Дарка Милићевића адв. Дејан Лазаревић и адв.
Оливера Ђорђевић, бранилац окр. Дејана Ранђеловића адв. Вељко
Ђурђић, окр. Драган Миладиновић са браниоцем адв. Босиљком Ђукић,
окр. Слободан Ковчић са браниоцем адв. Миланом Савићем, окр. Бојан
Долић са браниоцем адв. Снежаном Маринковић-Јекић, окр. Дарко
Милић са браниоцима адв. Дејаном Лазаревићем и адв. Оливером
Ђорђевић, окр. Александар Здравковић са браниоцем адв. Зором
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Добричанин, окр. Милан Дрча са браниоцем адв. Душаном Кошутићем,
окр. Срећко Трајковић са браниоцем адв. Миланом Савићем, окр. Милан
Јовановић са браниоцем адв. Мирославом Тодоровићем и адв. Невен
Адамом, бранилац окр. Селмана Хамидовића адв. Драгољуб Тодоровић,
окр. Миломир Каличанин са браниоцем адв.. Николом Николићем, окр.
Слободан Пажин са браниоцима адв. Милошем Јанковићем и адв.
Зораном Сударевићем, окр. Далибор Нишавић са браниоцем адв.
Немањом Васиљевићем за кога се јавља адв. Ивица Вуковић, и окр.
Ненад Опачић са браниоцем адв. Илијом Радуловићем . 

Председник већа: Дајем саопштење да сам у разговору са
Председницом Врховног суда Србије Соњом Бркић добио информацију
да због комплексности одлучивања о захтевима за изузеће Председника
Окружног суда у Београду и мог личног изузећа неће донети одлуку до
петка ове недеље, а с обзиром да је у понедељак следећи државни
празник из тог разлога што постоји процесна сметња да се главни
претрес настави суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се главни претрес не одржи, а следећи се заказује за

17. фебруар 2004. године са почетком у 10 часова у судници
бр.1

- што је присутнима саопштено уместо позива.

Председник већа: Изволите. Нека уђе окр.Жељко Тојага.

Окр. Жељко Тојага: Ја бих Вас молио за дозволу да се браним,
јер пошто ја штрајкујем глађу 316 дана, не једем, већ хлеб једем сув,
хоћу да причам не могу више издржати ово.

Председник већа: Ја морам да Вам дам одговор.

Окр. Жељко Тојага. Да ли се може одржати да ме испитају брате,
кога треба питати?

Председник већа: Ево ја ћу Вам одговорити, пошто је овде суд
надлежан да Вам одговори, ја као председник већа знам за Ваша права
као окривљеног и та права поштујем с обзиром да се налазите у
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притвору, обавеза је суда да што пре у разумном року изведе окривљене
да би се изјаснили о наводима из оптужнице. Ваша права у поступку
знате и ја сам Вас поучио о томе. Суд се руководи искључиво правом, а
сада у овој ситуацији ја не могу да руководим даље претресом, немамо
могућности да судимо док се не одлучи о захтеву за мојим изузећем
према томе ја вих Вам омогућио да изнесете одбрану, али сада је то
немогуће правно.

Окр. Тојага Жељко: Али 316 дана да се мени не да право да ја
докажем да немам везе с ничим. 316 дана с којим правом и ко то има
право, чије је то право?

Председник већа: Видите сами ко је тражио захтев за изузеће и
када је исто почело суђење то се врло добро зна, према томе таква је
ситуација. Ја сам заказивањем главног претреса Вама омогућио да
изнесете одбрану, али постоје процесне сметње зато што су браниоци
поднели захтев за моје изузеће, ето то је разлог.Можете се вратити.

Окр. Тојага Жељко: Да Вас још само нешто, 316 дана значи у
притвору сам у ЦЗ-у, није ми дозвољено суочење са мајором
Јовановићем, није ми дозвољено препознавање са Крсмановићем, значи
зашто сам ја 316 дана овде. Због нечије силе или због потребе.

Председник већа: Нема ни силе ни потребе само се поступа по
закону.

Окр. Тојага Жељко: 50 кила ја сада имам. Ако се настави
одлагати ја нећу моћи изаћи овде.

Председник већа: Рекао сам Вам можете се вратити.

Окр Тојага Жељко: Хвала.

Записничар Председник већа-судија


