
К.П.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 14. НОВЕМБРА 2006. ГОДИНЕ 

 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса у кривичном 
предмету К.П.бр.5/03 у кривичном поступку против опт. Милорада 
Улемека и других, по оптужници Окружног јавног тужилаштва у 
Београду – Специјалног тужиоца КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. 
године.   

 
Веће је у истом саставу. 
 
Констатујем да су на главни претрес приступили: 
 
заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник 

породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана 
Ђинђића адвокат Рајко Даниловић и адвокат Срђа Поповић, пуномоћник 
оштећеног Милана Веруовића - нико, уредно обавештен о дану и часу 
одржавања главног претреса, окривљени Милорад Улемек са браниоцем 
адвокатом Слободаном Миливојевићем,  окривљени Звездан Јовановић 
са браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених 
Милоша Симовића и Александра Симовића адвокат Желимир Чабрило, 
бранилац окривљеног Владимира Милисављевића адвокат Александар 
Поповић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адвокат 
Никола Думнић по заменичком пуномоћју адвоката Оливере Ђорђевић, 
бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар Поповић по 
заменичком пуномоћју адвоката Александра Ђорђевића, бранилац 
окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Никола Думнић по 
заменичком пуномоћју адвоката Александра Зарића, окривљени Душан 
Крсмановић са браниоцем адвокатом Марком Вукшом, окривљени Саша 
Пејаковић са браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем, 
окривљени Бранислав Безаревић са адвокатом Жељком Грбовићем и 
окривљени Жељко Тојага са браниоцем адвокатом Гораном 
Петронијевићем. 

 
Главни претрес је у наставку јаван. 
 
Колега Миливојевићу, ово можемо да оставимо за паузу главног 

претреса да се суд упозна са тим.  
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Главни претрес се наставља доказним поступком. 
 
У доказном поступку изводи се радња доказивања читања исказа 

сведока Милорада Брацановића са главног претреса од 10. марта 2005. 
године. 

 
 
Молим режију да нам пусти транскрипт од 10. марта 2005. године. 
 
Колега Миливојевићу, ја сам прочитала овај поднесак, само мало, 

да рашчисстимо ову ствар. Пошто ви сте написали да не можете вршити 
бранилачку функцију у овом поступку, о чему ће коначну одлуку 
саопштити мој брањеник. По Закону о адвокатури ваш отказ месец дана, 
морате пружати услуге, је ли тако? 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче, ја сам обавештен да 

је поднесак мог клијента већ стигао и он је дао изјашњење о томе управо 
је у томе разлика између отказа и повлачења пуномоћја, а поднесак је 
стигао. 

 
Председник већа:  Значи овај ваш отказ ступа на снагу када суд 

постави браниоца Улемеку како је он написао у поднеску? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Тек када он буде дао мени отказ. 

Дотле вршим своју функцију. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Милорада 

Брацановића са транскрипта са главног претреса од 10. марта 2005. 
године. 

 
 
Да ли има неко нешто да примети у односу на овај исказ, а што 

није речено на ранијем главном претресу? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч, нема примедби на исказ 

овог сведока. 
 
Настављамо главни претрес читањем исказа сведока Биљане 

Станков од 5. априла 2005. године. 
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Биљане Станков са 
транскрипта са главног претреса од 5. априла 2005. године.  

 
Да ли има неко нешто да примети, а што није ушло као примедба 

на ранијем главном претресу? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч. Нема примедби осим оних 

које су раније изнете. 
 
Прелазимо на читање исказа сведока Маје Васић од 5. априла 

2005. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Маје Васић са 

транскрипта са главног претреса од 5. априла 2005. године. 
 
 
Да ли има неко нешто да примети ново у односу на овај сада 

прочитани исказ? 
 
Констатује се да нема примедби, да се нико не јавља за реч. 
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
Прекида се главни претрес ради одмора и одређује се пауза у 

трајању од 30 минута. 
 
 
Наставићемо са читањем исказа сведока Миладина Веруовића и 

Родољуба Миловића. 
 
 

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 
 
Председник већа:  Наставак главног претреса у 12,35 часова. 
 
Настављамо главни претрес читањем исказа сведока Миладина 

Веруовића са главног претреса од 5. априла 2005. године. 
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Адв. Оливера Ђорђевић: Судија, само да се констатује да је 

бранилац окривљеног Константиновић Нинослава адвокат Ђорђевић 
Оливера стигла. 

 
Председник већа:  Констатујемо то као чињеницу. Приступила је 

адвокат Оливера Ђорђевић у паузи. 
 
Констатује се да је уместо браниоца окривљеног Саше Пејаковића 

и Жељка Тојаге адвоката Горана Петронијевића, који је напустио главни 
претрес, приступио бранилац адвокат Крсто Бобот.  

 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Миладина 

Веруовића са транскрипта са главног претреса од 5. априла 2005. 
године.  

 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Председниче, ја се надам да ћете 

ово схватити као примедбу иако ја желим да повучем паралелу једну. 
Садржина изјаве овог сведока као што су изјаве сведока сарадника у 
деловима у којима сведоци сарадници упорно причају причу на причу, 
дакле, сазнања која су добили путем некаквих извора информација и 
прича које су добили  или од пок. Спасојевића и тако даље. Њима је то 
било јако допуштено. Овде желим само да прокоментаришем да у 
тренутку када је сведок Миладин Веуровић покушао да исприча шта је 
сазнао од својих колега о трећем метку и тако даље, где је прекинут 
једноставно од стране председника већа. Хвала.  

 
Председник већа:  Прелази се на читање исказа сведока Радосава 

Мијаиловића од 18. маја 2005. године. 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Радосава 

Мијаиловића са транскрипта са главног претреса од 18. маја 2005. 
године. 

 
 
Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ овог сведока? 
 
Констатујем да примедби на исказ овог сведока нема. 
 
Прелазимо на читање исказа сведока Вере Бранковић са главног 

претреса од 21. децембра 2004. године. 
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Констатује се да је прочитан исказ сведока Вере Бранковић са 
транскрипта са главног претреса од 21. децембра 2004. године. 

 
Да ли неко има нешто да примети, а што није ушло у тадашњи 

транскрипт? 
 
Констатује се да примедби нема. 
 
Прелази се на читање исказа сведока Гордане Живковић са 

главног претреса од 21. децембра 2004. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Гордане Живковић 

са транскрипта са главног претреса од 21. децембра 2004. године. 
 
Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ овог сведока? 
 
Констатујем да примедби нема. 
 
Прелазимо на читање исказа сведока Далибора Марјановића са 

главног претреса од 21. децембра 2004. године. 
 
 
Констатује се да је прочитан исказ сведока Далибора 

Марјановића са транскрипта са главног претреса од 21. децембра 
2004. године. 

 
 
Да ли има неко нешто да примети у односу на овај исказ? 
 
Констатујем да се нико не јавља за реч, нико нема ништа више да 

примети. 
 
Са овим читањем исказа сведока исцрпили смо данашњи дневни 

ред на овом наставку главног претреса. 
 
Председник већа доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Данашњи главни претрес се прекида. 
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Следећи се одређује за: 
 

22., 23. и 24. новембар 2006. године са почетком у 9,30 часова. 
 
 
У овом периоду прочитаћемо исказ сведока Родољуба Миловића и 

предузети процесну радњу саслушања сведока сарадника Дејана 
Миленковића. 

 
Довршено у 14,10 часова. 

 
Записничар                                                      Председник већа-судија 
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