
К.П.бр.5/03 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ 
ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 19. ЈАНУАРА 2007. ГОДИНЕ 

 
 

Председник већа:  Отварам заседање у наставку 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 КТ.С. бр. 2/03 од 21. 
августа 2003. године. 

 
Констатује се да је веће у истом саставу. 
 
Констатује се да су на наставак главног претреса приступили: 
 
заменик Специјалног тужиоца Joван Пријић, пуномоћник 

породице оштећеног Председника Владе Републике Србије др. Зорана 
Ђинђића адвокат Дошен Мајкић Нино, пуномоћник оштећеног Милана 
Веруовића, нико, а уредно обавештени о дану и часу наставка главног 
претреса, окривљени Милорад Улемек са браниоцем адвокатом 
Слободаном Миливојевићем, окривљени Звездан Јовановић са 
браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, окривљени Александар 
Симовић са браниоцем адвокатом Миодрагом Рашићем и адвокатом 
Желимиром Чабрилом, који су и браниоци окривљеног Милоша 
Симовића коме се суди у одсуству, бранилац окривљеног Владимира 
Милисављевића адвокат Александар Поповић, бранилац окривљеног 
Нинослава Константиновића адвокат Оливера Ђорђевић, бранилац 
окривљеног Сретка Калинића адвокат Жељко Грбовић за адвоката 
Александра Ђорђевића по заменичком пуномоћју, бранилац окривљеног 
Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Александар Зарић, окривљени 
Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом Вељком Делибашићем за 
кога се јавља по заменичком пуномоћју адвокат Александар Зарић који 
ће доставити пуномоћје у року од 3 дана, окривљени Саша Пејаковић са 
браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем, окривљени Бранислав 
Безаревић са браниоцем адвокатом Жељком Грбовићем и окривљени 
Жељко Тојага са браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем. 

 
Главни претрес у наставку је јаван. 
 
Да ли су приступили сведоци који су позвани на данашњи главни 

претрес? 
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Ако јесу, да приступе да то констатујемо. 
 
Констатујем да су на главни претрес приступили Дивац Душан, 

лично, Николић Александар, лично.  
 
Сведоци се удаљавају из суднице до поновног позива суда.  
 
Молим да у судницу приступи сведок сарадник Дејан 

Миленковић. 
 
Јавио се за реч адвокат Александар Поповић. 
 
Адв. Александар Поповић:  Ја бих искористио само ову прилику 

пре него што се сведок сарадник појави. Имао бих један предлог који се 
тиче сведока сарадника обзиром да су нам данас приступили на главни 
претрес, ако можемо да искористимо ту прилику, предложио бих 
суочење између сведока сарадника Миладина Сувајџића и сведока 
сарадника Дејана Миленковића, а на околност разлике у њиховим 
исказима везаних за чињенице и сазнања која је имала мајка сведока 
сарадника Миладина Сувајџића, Ибољка, везано за атентат на Премијера 
Ђинђића. У томе се разликују искази сведока сарадника Миладина 
Сувајџића и сведока сарадника Дејана Миленковића. Ако можемо... 

 
Председник већа:  То нам је много битно за овај поступак, је ли? 
 
Адв. Александар Поповић:  Јесте, јако битно. Неко од њих 

двојице, председнице, не говори истину. Ако неко не говори истину не 
може да има статус сведока сарадника. Не да је битно, мени је то 
круцијално можда. Према томе, то је мој предлог, ви ћете одлучити о 
томе у сваком случају. 

 
Председник већа:  На које околности конкретно реците? То што 

је контрадикторно шта Ибољка зна, ми њу нисмо саслушали као сведока.  
 
Адв. Александар Поповић:  Околности да се разликују искази 

сведока сарадника Миладина Сувајџића и сведока сарадника Дејана 
Миленковића. На околности која је сазнања имала мајка сведока 
сарадника Миладина Сувајџића везана за атентат на Премијера Ђинђића. 
Сувајџић је рекао да није имала никаква сазнања, док је Дејан 
Миленковић говорио да је имала итекако сазнања о атентату. 

 
Председник већа:  На те околности да их суочимо? 
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Адв. Александар Поповић:  На те околности да се изврши 
суочење. 

 
Председник већа:  А где нам је Ибољка, је ли жива негде? 
 
Адв. Александар Поповић: Ако дозволите само да завршим. Јер 

неко од њих двојице не говори истину, а имамо законску презумпцију 
која нам каже да сведок сарадник мора говорити истину, врло су битне 
околности да ли неко, ако је спреман сведок сарадник Миладин 
Сувајџић, да не правим претпоставке, да заштити своју мајку, и на тај 
начин не говори истину, зашто не би био спреман да заштити на исти 
начин и себе или било кога другог и да на исти начин не говори истину у 
многим другим ситуацијама. То треба рашчистити. То је мој предлог. 
Образложење, ви ћете о томе одлучити. 

 
Председник већа:  Одлучићемо о томе. Али вероватно вам није 

јасан институт сведока сарадника када питате да ли треба да заштити 
себе од кривичног гоњења.  

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Добар дан.  
 
Председник већа: Приступио је сведок сарадник Дејан 

Миленковић са подацима који су познати суду. Ви сте овде саслушани 
као сведок сарадник. Да ли је потребно поново да вам дам упозорења 
која сам вам дала током поступка да као сведок сарадник морате 
говорити истину, да ништа не смете прећутати пред судом? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не. Није потребно. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Није потребно. 
 
Председник већа:  Нисте привилеговани у смислу да не морате 

одговарати на питања којима би себе или себи блиска лица изложили 
кривичном гоњењу, то и сами знате, значи морате одговарати на сва 
питања, на све оно што буде овде спорно. Веће је усвојило предлог 
оптуженог Александра Симовића да се ви суочите са њим, а на 
околности различитих исказа јер Александар Симовић каже да он нема 
никакве везе са извршењем овог кривичног дела. Кажите ми да ли 
желите да се ова радња суочења у наставку, пошто сте раније сведочили 
јавно, обави такође јавно или сматрате да треба искључити јавност? 
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Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не. Јавно, исто такође 
желим. 

 
Председник већа:  Јавно суочење са Александром Симовићем? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Тако је. 
 
Председник већа:  Добро. Молим вас нека изађе оптужени 

Александар Симовић. Ви се окрените овако са ове стране. Ту се овако 
окрените.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ја бих само замолио суд... 
 
Председник већа:  Чекајте, полако. Чекајте да констатујем прво. 
 
Оптужени Александар Симовић и сведок сарадник Дејан 

Миленковић Багзи окренути један ка другом лицем, гледају се. 
Потребно је да се суочите на околности које је изнео сведок сарадник 
Дејан Миленковић око његових сазнања око учешћа Александра 
Симовића у атентату на Председника Владе др. Зорана Ђинђића, на 
околност када је то први пут чуо и да ли је био присутан у тој групи како 
је говорио приликом саслушања Александар Симовић, затим улога 
Александра Симовића на покушају атентата код хале Лимес 21. 
фебруара 2003. године, затим у погледу његовог учешћа и боравка у 
канцеларији број 55 у улици Адмирала Гепрата, шта и на који начин сте 
ви то чули? Изволите Симовићу, ако имате поставите му питања. 

 
Опт. Александар Симовић:  Ја имам само једну примедбу. 
 
Председник већа:  Мало гласније. 
 
Опт. Александар Симовић:  Имам примедбу само једну. Пошто 

ја познајем господина Миленковића, поприлично онако, па сада ово 
његово стање, не изгледа ми баш, као да је допингован или тако нешто. 
Ја не знам како ви то... 

 
Председник већа: Немамо објашњење да ли је допингован или 

није. Јесте ли ви здрави Миленковићу, јесте ли имали данас некаквих 
проблема? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не.  Потпуно сам здрав. 
 
Председник већа:  Изволите. 
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Опт. Александар Симовић: Пре него што почнемо са овим 
суочењем, ја бих само замолио још једанпут сведока сарадника да 
говори само истину, јер је дао пред вама и овим судским већем заклет. 

 
Председник већа:  Кажите у ком делу није говорио истину када је 

вас спомињао? 
 
Опт. Александар Симовић:  У свим сегментима, значи у сваком 

делу. 
 
Председник већа:  Јесте ли малопре чули шта сам ја рекла?  
 
Опт. Александар Симовић:  Како да нисам. 
 
Председник већа: У погледу вашег учешћа 21. фебруара... 
 
Опт. Александар Симовић:  Како да нисам. Све сам чуо. 
 
Председник већа: У погледу вашег учешћа 12. марта, вашег 

боравка у канцеларији број 55 у улици Адмирала Гепрата и пред ким сте 
и од кога сте то чули Миленковићу. Поновите да чује оптужени 
Александар Симовић. 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Значи, све што сам 

говорио, то је тачно што се тиче вас. Што се тиче покушаја убиства пок. 
Премијера код хале Лимес, ваш задатак је био да возите један мали 
аутомобил и да њих довезете код хале Лимес, тачно на узвишењу оном 
из кога би требало да пуцају са зољама. А и знате да смо дан пре него 
што смо изашли на ауто-пут код хале Лимес, спавали заједно у стану, ви, 
ваш брат Милош и Влада Милосављевић. И да смо ујутру изашли сви 
заједно по договореном, тачно у 8 сати смо већ били на ауто-путу 
заједно. Што се тиче убиства пок. Премијера знате да смо дошли у 
стан... 

 
Председник већа:  Сачекајте мало.  
 
Опт. Александар Симовић:  Ја сведока не чујем добро. 
 
Председник већа:  Прођите некако да буде ближе микрофону.  
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли могу да поставим питања нека 

сведоку? 
 
Председник већа:  Чекајте само да заврши сведок. 
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Сведок сарадник Дејан Миленковић: Што се тиче убиства пок. 

Премијера знате да смо боравили у стану у Војводе Степе заједно. Ви 
сте такође дошли са вашим братом и када је пок. Душан Спасојевић 
издао наређење ко ће тачно да има и какву улогу, ви сте имали задатак 
да уђете у канцеларију која је нађена у Адмирала Гепрата са Нинославом 
Консантиновићем. Такође знате да смо пре тога исто причали о месту 
које је нађено у Бирчаниновој улици, да је било приче исто о томе да је 
Нино предлагао да се убије баба. Такође сте и ви били присутни ту, исто 
у стану у Војводе Степе. И знате да смо заједно разговарали о свему 
томе. И код других покушаја атентата код Савезне скупштине где је исто 
био, такође сте и ви били присутни са мном и са вашим братом и Владом 
Милосављевићем.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ја ћу само кратко одговорити да ово 

све што господин Миленковић је рекао није тачно. Али бих му поставио 
пар питања ако дозвољавате? 

 
Председник већа:  Реците то. Изволите. 
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли сведок, одакле њему сазнања 

да је Душан Спасојевић у Војводе Степе позвао мене и мог брата и 
предочио му да Човић подржава Легију да убије Зорана Ђинђића? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Шта, да Човић? 
 
Опт. Александар Симовић:  Подржава Легију да убије Зорана 

Ђинђића? 
 
Председник већа:  Не Легију да убије Зорана Ђинђића, него да је 

Небојша Човић знао... 
 
Опт. Александар Симовић:  Да подржава. 
 
Председник већа:  Чекајте. У Војводе Степе, не тако. Да је 

Небојша Човић подржавао Милорада Улемека да се убије Зоран Ђинђић, 
а не да убије Улемек Зорана Ђинђића, како ви питате.  

 
Опт. Александар Симовић:  Нисте ме разумели. Ја сам рекао 

одакле сазнања сведоку сараднику да је мени и мом брату Душан 
Спасојевић предочио да Небојша Човић подржава Легију да убије 
Зорана Ђинђића? 

 
Председник већа:  Добро. Изволите. 
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Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, знате да смо то 

коментарисали и ви и ја и ваш брат Милош Симовић заједно. И после 
тога када је нама пок. Душан Спасојевић рекао.  

 
Опт. Александар Симовић:  То није тачно. То, нити сам био у 

том стану. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, долазили сте једно 10 

– 15 пута у том стану у Војводе Степе где сам и ја спавао.  
 
Опт. Александар Симовић:  Нити сам био у том стану, нити се то 

десило. Да ли је сведоку сараднику познато одакле му да је Душан 
Спасојевић у Војводе Степе позвао мене, Крсмановића, Јуришића и мог 
рођеног брата Милоша Симовића да нам зада задатак на дан атентата? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Био је и Дуле 

Крсмановић. Не само тада, био је и када је објашњавао Дуле да га је баба 
терала да пије кафу, пошто он не пије кафу, да је морао да попије кафу. 
То је било у стану у Војводе Степе.  

 
Опт. Александар Симовић: То апсолутно није тачно зато што тог 

дана уопште нисам био ту присутан. Био сам на сасвим другом месту. Да 
ли је сведоку сараднику позната та улица Бирчанинова? И реците ми, 
одакле му сазнања да сам ја тражио место и локацију да се изврши 
убиство Премијера из тог стана код те бабе? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, нисте само ви. И 

остали чланови су тражили локацију око Владе где може тачно да се 
убије пок. Премијер.  

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли сте пратили ових дана ток 

суђења и да ли знате да је дошла жена власник тог стана... 
 
Председник већа:  Не. Не. На те околности нећемо. Ви се 

суочавате на оно што је сведок сарадник рекао, а не на оно да ли је он 
пратио или није пратио суђење. 

 
Опт. Александар Симовић:  То апсолутно није тачно зато што 

већ се поседују докази да то апсолутно није тачно. 
 
Председник већа:  Када сте кренули редом, онда прочитали сте из 

транскрипта Симовићу, пошто сте у то време били у бекству, да је 
сведок сарадник поред ових што је говорио малопре, што сте га питали, 
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такође рекао да сте учествовали и у тражењу локације за покушај 
атентата пре Лимеса на ауто-путу до аеродрома. Ајде и на те околности 
се суочите. 

 
Опт. Александар Симовић: Нема проблема. Што се тиче 

тражења локације да сам са Звезданом Јовановићем и Нинославом 
Константиновићем боравио у стану, боравио у канцеларији, можете ли 
ми рећи само то? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Јесте. Боравили сте 

поготово што је била прича пошто је ваш брат Милош Симовић 
инсистирао, било му је мало криво, да ви не идете у канцеларију, да 
Влада Будала иде у канцеларију, али пок. Душан, знате да није дао, да је 
рекао да људи могу да га препознају и да је упадљив са очима.  

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли знате да је тих дана Звездан 

Јовановић вршио у Кули скокове падобраном? 
 
Председник већа:  Не. То нећете се суочавати. Симовићу, 

суочење значи да се суочавате на оне околности о којима је сведок 
говорио и оно што сте ви говорили. 

 
Опт. Александар Симовић: Господине, ја сам 11. био на 

рођендану. Ја ћу предочити суду сваки мој траг где сам био и шта сам 
радио.  

 
Председник већа:  Сачекајте. Сачекајте. Миленковићу, реците где 

сте ви чули понашање оптуженог Звездана Јовановића и Александра 
Симовића, Нинослава Константиновића након извршеног атентата и 
онога свега што се одвијало у тој канцеларији након извршеног пуцња и 
касније како су напустили канцеларију? То поновите да подсетите 
оптуженог Симовића, можда је заборавио нешто. 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Ја сам био у стану са пок. 

Душаном Спасојевићем и дошао је Миладин Сувајџић да нам саопшти 
поруку од вашег брата, како сте ви пренели вашем брату све тачно шта 
се десило у канцеларији. Да вам је Звездан на брзину дао пушку, да 
нисте успели да запалите канцеларију и да је ћебе остало на прозору. И 
да се бринете због тога да нису остале неке длаке или нешто на ћебету. 
То је Милош Симовић саопштио Сувајџићу, а Сувајџић мени и пок. 
Душану Спасојевићу. 

 
Опт. Александар Симовић: Ја сам се већ изјаснио да то није 

тачно јер тог дана уопште нисам, ја сам предочио суду где сам ја био тог 
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дана и шта сам радио. Што се тиче Фрушке Горе, одакле вам сазнања, 
значи, причам вам, децидно вас питам, одакле вам сазнања да је мени 
Миле Луковић причао, мени и мом брату да је Звездан Јовановић 
испробавао ту пушку и да ће да из те пушке 100% бити убијен 
Премијер? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Тако је. Значи, то није 

само био један разговор који смо ми водили заједно, јер је пок. Душан 
Спасојевић стално питао Кума да ли је сигуран да Звездан може да 
уради то. Знаш Ацо да је говорио да идемо на... 

 
Опт. Александар Симовић:  Колико је пута испробавао пушку 

Звездан Јовановић? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Значи, знам да је било 

приче да је Звездан са пок. Милетом Луковићем Кумом ишао на Фрушку 
Гору и да је испробао пушку и да је Кум објашњавао и нама и пок. 
Душану Спасојевићу и ви сте били присутни ту... 

 
Опт. Александар Симовић:  То вам је рекао Душан Спасојевић? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, то смо ми причали и 

ваш брат и ја и пок. Миле Луковић Кум значи пошто је Душан нон-стоп 
инсистирао на томе... 

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли имаш нека сазнања од других, 

а не само од мртвих људи? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, имам. Ви сте били 

присутни и ваш брат. 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја сам био присутан? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: И ваш брат је био 

присутан. 
 
Опт. Александар Симовић:  То је апсолутна лаж. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: А то је тачно Ацо, због 

чега бих ја сада... 
 
Опт. Александар Симовић:  Због чега?  
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. 
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Опт. Александар Симовић:  Како не. Па, договорио си се са 

господином.  
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Са којим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Пријићем, да не би добио због тих 

лажних конструкција и да не би добио тај бедни затвор, 40 година, 
колико су те уценили, зато си пристао све. 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: И добро Ацо, хоћеш да 

кажем да ово сада ништа није тачно, да си ти невин за све ово? 
 
Опт. Александар Симовић: Апсолутно кажем да сам невин у 

погледу на све то што ти износиш сада. Апсолутно.  
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То је Ацо нетачно. Значи 

не бих те оптужио, значи, нити сам те оптужио ни за ово кривично дело 
ни за друга кривична дела. Значи, знаш где смо боравили, у којим 
становима, знаш да смо боравили у Војислава Илића, сетио сам се дан 
пре него што смо изашли код хале Лимес. Знаш да смо гледали филмове 
на видео касетама.  

 
Опт. Александар Симовић:  Реци ми само... 
 
Председник већа:  Одговорите сада на ово. 
 
Опт. Александар Симовић:  Па, ја сам рекао да стварно немам 

појма о чему човек прича. Неке касете помиње и ја стварно не знам 
какве касете. Ајде објасни ми, молим те, какве касете? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Јесмо ли гледали филмове, 

значи заједно смо спавали дан пре него што смо изашли код хале Лимес.  
 
Опт. Александар Симовић:  У којем стану? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: У Војислава Илића. 
 
Опт. Александар Симовић:  У Војислава Илића? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Је ли се сећаш када је 

пок. Душан Спасојевић дошао... 
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Опт. Александар Симовић: Јеси ли ти свестан тога да је 
балистика вршена и да није нађен ниједан мој траг, ни папиларни, а ни 
никаква длака, ДНК профил ниједан у том стану о којем ти сада 
говориш? Значи немогуће да сам спавао у том стану. Узимала је 
полиција и све истраживала. И сада ти мени говориш да сам ја спавао у 
неком у Војислава Илића. Не знам ни где је та улица. А што се тиче, 
реци ми само, реците ми, ја се извињавам, реците ми само око бацања 
пушке, Звездан Јовановић мени баца пушку, коме, Нину, реците, ту би 
имали полемику, читао сам у транскрипту, са судијом када вам је 
сугерисала ко је бацао, шта је бацао, сада мени реците овде ко је коме ту 
бацао пушку, шта је то било? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, знам да је Сувајџић 

нама пренео да си ти рекао твом брату или ви, пошто ћу вас звати са ви, 
тако ви мене ословљавате, да сте ви рекли вашем брату да је он на 
брзину бацио пушку, да се нисте надали томе, да ли теби или... 

 
Опт. Александар Симовић:  Нисам вас чуо. Коме сте рекли? Ко 

вам је то рекао? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То је нама пренео 

Сувајџић. 
 
Опт. Александар Симовић:  Сувајџић? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Тако је. 
 
Опт. Александар Симовић: А молим вас, немојте те приче, то 

приче и казивања, препричавања. То што сам ја рекао немојте сада 
износити овде молим вас. Те приче стварно не пију воду овде на суду. 
Дајте, молим вас, материјалне доказе где можемо да овде, овом суду, 
предочимо све, да буде све јасно. 

 
Председник већа: Можемо мало само да питамо сведока 

сарадника око оног боравка у Милентија Поповића, стану 24, шта сте 
тамо чули? Милентија Поповића 24? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То је задњих дана где сам 

боравио? 
 
Председник већа:  Да. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То је значи, ја сам тих, 

када сам напустио стан у Војводе Степе, то на 8. на 9., када смо 
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напустили стан, тачно када смо нашли ту канцеларију и када сам прешао 
са пок. Душаном Спасојевићем у стан горе, тада је било приче, Сувајџић 
је тачније био курир нама и преносио је поруке, одлазио је код пок. 
Милета Луковића Кума, са Звезданом се налазио, са вама, са Милошем 
Симовићем и преносио нам је поруке тачно шта се дешава и шта сте ви 
говорили где сте, у ком стану боравите, да немате тренутно пара код вас, 
да не знате шта ћете да радите, да вам Душан није дао тачне инструкције 
око тога свега шта ће тачно да се уради после убиства пок. Премијера.  

 
Опт. Александар Симовић:  Добро. То није тачно. Није ми јасно 

само зашто сте погледали у господина Пријића када сте се окренули 
тамо према председнику. 

 
Председник већа:  Гледајте Симовићу у Дејана Миленковића. 
 
Опт. Александар Симовић:  Гледам, гледам.  
 
Председник већа:  То је сврха суочења, а не да гледате у нас 

остале овде. 
 
Опт. Александар Симовић:  Не. Гледам га, како да не, гледам 

господина Миленковића. То није тачно. То што причате да ја нисам 
имао пара. Ја сам увек имао пара. Значи то уопште није тачно. Реците ми 
само што се тиче хале Лимес, да ли сте ме видели тог дана? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не. Значи тог дана видео 

сам вас нормално када смо изашли заједно сви из стана.  
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли имате сазнања са којим 

лицима сам ја био? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Значи ваша улога је 

била као што је био договор да са два мала аутомобила возите пок. 
Милета Луковића Кума, Звездана Јовановића, Тојагу и Сретка Калинића. 
Знате то је била ваша улога и тај дан сам вас видео јер смо заједно 
напустили тај стан у којем смо боравили. Ви сте отишли у гараже да 
узмете мале аутомобиле пошто је договор био да не узимамо «Аудије» и 
оно да буду велики аутомобили. Ја сам имао свој задатак и остао сам 
поред свог камиона. 

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли знаш да оптужница говори да 

су сасвим други аутомобили у питању? 
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Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, ја не знам шта говори, 
ја вам кажем шта смо ми имали и која је била ваша улога. 

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли си ти мене видео да ја возим 

та кола? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, напустили смо заједно 

стан ујутру у 8 сати и кренули смо сви значи на задатак. 
 
Опт. Александар Симовић:  То није тачно. 
 
Председник већа:  Јесте ли имали телефонску комуникацију? 
 
Опт. Александар Симовић:  То је тотална неистина. 
 
Председник већа:  Са оптуженим Александром Симовићем? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Милош Симовић, 

његов брат, је био поред мене пошто смо ми били паркирани код Сава 
центра са камионима. И он је имао специјалу једну али био је само један 
телефон са пок. Милетом Луковићем Кумом. 

 
Опт. Александар Симовић:  Ја не знам ни шта је то специјала? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Дај Ацо, бре, ајде, шта је 

специјала. Па значи знаш лепо колико смо користили специјала. 
 
Опт. Александар Симовић:  Не знам шта је, ако може сведок да 

објасни шта је специјала? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, могу. Специјале смо 

користили ми међусобно, заједно. На почетку само смо ми 
комуницирали, значи, 5 – 6 специјала које се користе међусобно. Нисмо 
звали никог другог него смо само користили за наше акције или за 
отмице или знаш у вези чега су се све користиле. 

 
Опт. Александар Симовић:  Не знам у шта си ти користио те 

телефоне, стварно не знам. Није ми јасно. Нити ме занима. Реци ми неке, 
читао сам у транскриптима, неке борбене специјале, тако нешто, 
борбени неки специјал, телефони? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Значи, ауто смо звали 

борбени. Не специјале. Значи специјале су биле телефони, како смо их 
ми звали. А за борбени, то смо звали аутомобиле из ког се пуцало.  
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Опт. Александар Симовић:  Борбене специјале, пуцали сте из 

борбених специјала? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Из аутомобила. 
 
Опт. Александар Симовић:  Аха. А реци ми да ли су твоји 

емисари долазили код мене и тражили паре да ти не би теретио мене? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Моји? 
 
Опт. Александар Симовић:  Емисари, твоји људи? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не. Никада. 
 
Опт. Александар Симовић:  Никада? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Никада. 
 
Опт. Александар Симовић:  Сигурно? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не знам због чега 

измишљаш? 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја ти то не причам без везе, зато што 

имам доказе и преко адвоката ћу овде предочити суду. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Слободно доставите ко је 

код вас долазио. 
 
Опт. Александар Симовић:  Колико пара и коју изјаву си требао 

да даш.  
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То никада нисам нити 

радио, нити тражио од вас.  
 
Опт. Александар Симовић:  Ниси? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Не. 
 
Опт. Александар Симовић:  Добро. 
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Председник већа:  Кажите Миленковићу да подсетите оптуженог, 
колико дана се боравило у тој канцеларији у Гепратовој и ако може у 
временском интервалу и одакле вам је то познато? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, значи, то се боравило 

тих 3 дана у канцеларији јер смо знали да ће пок. Премијер, знате да је 
ваш брат био у вези са Бранком, пошто ја више нисам хтео да будем у 
вези са њиме и он је остао у вези са њиме и знало се да ће пок. Премијер 
да дође у Владу. И ту се боравило тих 2 – 3 дана у канцеларији док пок. 
Премијер није дошао. Обично је пок. Душан Спасојевић излазио са 
Пејаковићем око 9 – 10 сати ујутро и значи није се остајало до касно 
поподне.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ја сам већ суду предочио моје 

доказе и моје, где сам ја боравио тог дана и тих дана. Према томе, ово 
што прича господин Миленковић, то су ноторне лажи које ја... 

 
Председник већа: Можете ли Миленковићу да подсетите 

оптуженог око боравка његовог у стану у Војводе Степе... 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја се извињавам, ви мени говорите 

да он мене подсећа. Нема он за шта мене да подсећа. Јер он, то су његове 
приче и нема он мене за шта да подсећа на његове... Ја се само то 
извињавам судија. 

 
Председник већа:  Добро. Али ја вас суочавам сада. 
 
Опт. Александар Симовић:  Суочавате ме са његовом причом. 
 
Председник већа:  Сачекајте. Добро, ви реците примедбу, али 

дозволите да нешто ми знамо што нама представља знање неко да би 
смо могли да радимо овај посао који радимо. А ви ћете се изјаснити на 
те околности. Да подсетите оптуженог око боравка у стану у Војводе 
Степе када је Душан Спасојевић поделио задатке пре атентата. 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Да. Тачно. То је као што 

сам рекао 8. на 9. када је покојни Душан тачно рекао ко ће какву улогу 
да има. Знаш да је Јуришић био имао задатак да са једним својим 
аутомобилом, малим, легалним, које смо ми користили, да дође тамо и 
да чува паркинг место. Која је улога била ваша, да ви уђете у 
канцеларију са Нинославом Константиновићем и Звезданом 
Јовановићем, да пок. Миле Луковић Кум са Сретком Калинићем држи 
одступницу у случају да полиција реагује. Ви знате да су... 
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Опт. Александар Симовић:  То није тачно ништа. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Ово је све тачно што 

причам и стојим иза тога. 
 
Опт. Александар Симовић:  Ово није тачно и апсолутно стојим 

иза својих речи да ово није тачно што господин Миленковић прича. Ја не 
знам стварно али имам, чињеница је ту да господин због чега то ради и 
зашто. Он се плаши своје робије и плаши се да оде у затвор. Ја немам 
коментара на његово сведочење, на његов исказ уопште. Значи уопште, 
без текста сам што се тиче његовог исказа и тако. 

 
Председник већа:  То њему реците да он не говори истину. 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја њему говорим, ја њега гледам сво 

време. Вас и њега. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Немам кога другог овде да гледам. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Гледајте ме слободно. И ја 

вас гледам у очи и рекао сам истину. Све што се тиче убиства пок. 
Премијера, покушаја код хале Лимес и других покушаја где је требао да 
се убије пок. Премијер и сваку вашу улогу сам описао. И стојим иза 
свега тога што сам рекао, то је истина. 

 
Опт. Александар Симовић: У реду. Ја ћу само рећи суду, ја 

поседујем доказе, материјале за овог господина, па ћемо видети за пар 
дана предочићу их суду детаљно и комплетно.  

 
Председник већа:  Не.  
 
Опт. Александар Симовић:  Које су све лажи, које је он све лажи 

изрекао... 
 
Председник већа:  Немојте сада да плашите сведока сарадника. 

Немојте, прекидам вас, молим вас Симовићу. Него само се изјашњавајте 
око овога што је он говорио до сада. О ономе што ће бити предмет неког 
другог поступка, то ћемо о том потом. Изјасните се на ове околности 
што он говори све где вас је видео и уопште о вашем учешћу у атентату. 
То је нама суочење, то сте тражили. 
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Опт. Александар Симовић:  Тако је. Тако је. Реците ми још само 
да ли су та сазнања само од пок. Душана Спасојевића и Милета 
Луковића пошто видим да се на све... 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, не. Ви упорно причате 

да су то сазнања од пок. Душана Спасојевића. Ја вам кажем и ви сте 
били присутни и ваш брат Милош Симовић и Дуле Крсмановић... 

 
Опт. Александар Симовић:  Ја вам сада говорим да ја нисам био 

присутан. Према томе, реците ми да ли још има неко да потврди ту вашу 
причу, материјални доказ нам дајте овде да цела јавност чује да ли имате 
ви неки доказ? Господине Миленковићу, ја ћу овде отићи у затвор на 40 
година због ваших тих лажи и клевети. Зато ми лепо реците и мени и 
овим овде присутним људима, где су вам ти докази? Шта имате, причу 
само од пок. Душана и Милета Луковића Кума? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Није тачно. Били сте и ви 

присутни.  
 
Опт. Александар Симовић:  Па ја вам кажем сада да ја нисам био 

присутан. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: И ваш брат је био 

присутан, био је Душан Крсмановић присутан, био је Нинослав 
Константиновић присутан. 

 
Опт. Александар Симовић:  Доведите те људе. Ево га, 

Крсмановић је овде па нека човек каже да ли је био присутан и да ли 
није. 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Ја говорим оно... 
 
Опт. Александар Симовић:  О чему говорите? 
 
Председник већа:  Имате ли још нешто један другом да кажете? 
 
Опт. Александар Симовић:  О чему говорите Миленковићу? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Ја говорим истину и 

стојим иза свега што сам рекао за вас и за свако ваше учешће и код 
покушаја Лимеса и убиства пок. Премијера и где сте били у ком стану, 
где смо спавали у Војислава Илића, у Војводе Степе и стојим иза свега 
тога. 
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Опт. Александар Симовић:  Добро. Лепо вас је господин Пријић 
инструментализовао тако да нема проблема. Ја се надам, како сте рекли 
оно, да проживим овај живот како тако. Је ли вам лепо у животу? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: А? 
 
Опт. Александар Симовић:  Је ли вам лепо, како се сада осећате? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: То није ваш проблем да ли 

је мени лепо или није. 
 
Опт. Александар Симовић:  Је ли вам лепо? Па реците овде 

свима, да ли вам је лепо? 
 
Председник већа:  Тишина Симовићу, само на околности које су 

спорне.  
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли вам је лепо? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Јесте. Много ми је лепо. 

Лепше него вама сигурно.  
 
Опт. Александар Симовић:  Дај Боже да вам буде сваки дан тако 

леп. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па да. 
 
Опт. Александар Симовић:  И вама и овоме... 
 
Председник већа:  Је ли имате још нешто један другом да кажете? 
 
Опт. Александар Симовић:  Желим му угодан живот. 
 
Председник већа:  Добро. То вас нисам питала. Него сам питала 

на околности које су предмет суочења? 
 
Опт. Александар Симовић:  Не. То што господин прича сво 

време ја сам већ рекао. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Опт. Александар Симовић:  Да је то ноторна лаж. 
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Председник већа:  Добро. Миленковићу, имате ли ви још нешто 
да кажете? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Имам. Стојим иза свега 

што сам рекао и то је тачно. Ништа га лажно нисам оптужио и сва моја 
изјава значи нико ме није натерао, нити Пријић као што ви, јер Пријић 
са мном није ни причао. 

 
Опт. Александар Симовић:  Он ти дође као мама и тата, видим 

ја. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Били су други тужиоци 

који су са мном причали и стојим иза свега што сам рекао Ацо. И знаш 
да вас лажно ништа нисам оптуживао. 

 
Опт. Александар Симовић:  Добро. Ти то говориш и нон-стоп 

понављаш то. Али иза тога немаш ниједан материјални траг. Никакво, 
ништа ти нама ниси рекао овде. Само обмањујете јавност. Ја могу да се 
вратим на пре неки дан, онај снимак, али то ћу касније кроз примедбу. Ја 
морам ту примедбу да изнесем што се тиче тог снимка. Али то ћу 
касније када господин оде, јер не мора све да овде слуша. Ја немам више 
питања за овог господина. 

 
Председник већа:  Добро. Ви немате ништа да кажете? Добро.  
 
Око боравка у Гепратовој ви сте ту нешто говорили око тог 

боравка у Гепратовој, да нису били по цео дан, можете ли то да кажете 
оптуженом Симовићу, од када до када? 

 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Могу.  
 
Председник већа:  Окрените се па му реците. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Што се тиче боравка у 

Гепратовој, као што сам рекао, значи нисте боравили цео дан у тој 
канцеларији јер се пок. Душан Спасојевић враћао. Он је био около, 
кружио је, возио се са Пејаковићем. Значи обично сте ишли око 9 – 10 
сати у канцеларију до 1 – 2 сата. Значи нисте остајали поподне до 5 – 6 
увече да чекате пок. Премијера.  

 
Опт. Александар Симовић:  Када је нађена та канцеларија? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, као што сам рекао 9. 
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Опт. Александар Симовић:  9.? 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: 8. на 9. Да. 
 
Опт. Александар Симовић: Па зато што сам ја, на пример, био на 

крштењу 9. 
 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па, знам Ацо, могао си да 

одеш на крштење на сат времена и да се вратиш. Значи, знаш Ацо и 
колико смо пута одлазили и код других акција па одемо код некога кући 
да попијемо кафу, одемо код некога на рођендан или у «Мек Доналдс» и 
наставимо даље. Колико смо пута били у пратњи у свему па одемо негде 
у кафић, одемо у «Мек Доналдс» свратимо да једемо нешто. Значи то 
никакав проблем није. 

 
Опт. Александар Симовић:  Добро. Добро. Добро. Па сада ја 

суду остављам на оцењивање да ли смо били до 3 сата или до 12 сати 
како једном каже сведок, други каже до 3 сата, следећи ће рећи до 6 сати 
увече. Ја немам појма. Мене господин Пријић, исто врбовао, још за 
време «Сабље», слао ми тамо неког Минића, не знам Манића, имам број 
телефона. Али ја нисам пристао јер је моја мајка рекла да не будем 
камен спотицања. 

 
Председник већа:  Зар нисте били у бекству тада? 
 
Опт. Александар Симовић:  За оно што нисам радио. 
 
Председник већа:  Је ли Симовићу, да нисте били тада у бекству 

када вам је то све нуђено? 
 
Опт. Александар Симовић:  Јесте госпођо, ја сам био у бекству. 

Али господин Пријић је слао своје емисаре. 
 
Председник већа:  Код кога? 
 
Опт. Александар Симовић:  Код моје мајке. Код моје мајке и код 

комшинице која је исто тражила, која је била код господина и који је 
претио тамо комшиници.  

 
Председник већа:  Можете ли рећи име те комшинице? 
 
Опт. Александар Симовић:  Како да не могу. Драган Повић, исто 

њему је прећено. Биљана Повић, због Повић Зорана, исто је њему нуђен 
статус сведока као што је, мени је нуђено у то време, госпођо, да 
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теретим Војислава Шешеља да је он био наручилац свих, мада још није 
био ниједан заштићени сведок. Још није била прича око ничега.  

 
Председник већа:  А ко је вама то све преносио? 
 
Опт. Александар Симовић:  Ко је мени? Па, ви знате и сами да 

сам ја имао контакт са својом фамилијом. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Па ви знате и сами да сам ја имао 

контакт са својом фамилијом. 
 
Председник већа:  Ја не знам Бога ми ништа о томе. 
 
Опт. Александар Симовић:  Е па ја сада кажем овде, немам од 

чега да бежим. 
 
Председник већа:  Суд о томе не зна ништа да ли неко... 
 
Опт. Александар Симовић:  Не зна много шта госпођо. 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја кажем да суд не зна много тога. 

Ово што господин Миленковић овде прича, то је само његове неке, не 
знам работе, како хоћете... 

 
Председник већа:  Сада сте поменули... 
 
Опт. Александар Симовић:  Шта је он радио, да ли је радио, 

немам појма. 
 
Председник већа:  Сада сте поменули ова лица, ту Биљану Повић 

и не знам још кога. 
 
Опт. Александар Симовић:  Да. Да. 
 
Председник већа:  Јесу ли то ваши сродници? 
 
Опт. Александар Симовић:  Нису моји сродници. То су људи 

којима је прећено и којима је... 
 
Председник већа:  То су ваше комшије, је ли? 
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Опт. Александар Симовић: То су људи којима је прећено и 

којима је, тај Зоран Повић покојни, којем је исто нуђен статус сведока.  
 
Председник већа:  Јесу ли они били лишени слободе за време 

акције «Сабља»? 
 
Опт. Александар Симовић:  Привођени су на информативни 

разговор у Макишу. 
 
Председник већа:  Због чега? 
 
Опт. Александар Симовић: Баш код господина Пријића. Он 

вероватно се сећа тога. А слао ми је... 
 
Председник већа:  Не. Немојте то тако. Него да ли је то имало 

везе са вама или није имало везе са вама? 
 
Опт. Александар Симовић:  Како да не. Како да не. Имало је везе 

са мном да тај господин када сам ја одбио да будем сведок сарадник, да 
теретим Шешеља и тамо не знам, Булатовића... 

 
Председник већа:  Значи вама је нуђено да будете сведок 

сарадник пре него што сте били доступни било коме... 
 
Опт. Александар Симовић:  Мени и мом брату. 
 
Председник већа:  Сачекајте да вас питам, да ми одговорите на 

то. Вама је нуђено да будете сведок сарадник пре него што сте били 
доступни било ком државном органу и МУП-у и суду је ли тако? 

 
Опт. Александар Симовић:  Тако је. Преко родитеља. Тако је. 
 
Председник већа:  Преко родитеља? 
 
Опт. Александар Симовић:  Да. Имам презиме и тог господина 

који је долазио код мене. Чак ја мислим да имам и број телефона.  
 
Председник већа:  А да ли је нуђено то и вашем брату? 
 
Опт. Александар Симовић:  Да. Да. Мени и мом брату. Али било 

је првенствено као мом брату, па после мени.  
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Председник већа:  Добро. Суочење између сведока сарадника 
Дејана Миленковића и оптуженог Александра Симовића је завршено. 

 
Опт. Александар Симовић:  Ја још само напомињем да ћу на 

следећем саслушању са господином Багзијем предочити све доказе које 
имам против њега.  

 
Председник већа:  На које мислите, у овом другом предмету? 
 
Опт. Александар Симовић:  Не знам. Ја сада стварно не знам то 

К.П.бр.3/04, К.П.бр.5/03, ја... 
 
Председник већа:  У овом другом предмету, је ли тако? 
 
Опт. Александар Симовић:  Да. Пошто сам се сада овде 

изјашњавао само на околности око атентата.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Опт. Александар Симовић:  Па, нека човек ужива. 
 
Председник већа:  Добро. Суочење је завршено.  
 
Молим вас да се одведе сведок сарадник Дејан Миленковић.  
 
Нека приступи сведок сарадник Миладин Сувајџић. 
 
Да ли заменик Специјалног тужиоца има предлога на који начин 

ће бити обављено ово суочење, тј. да ли ће у току овог, да кажемо 
наставка доказног поступка, када буде суочавање између оптуженог 
Симовића и Миладина Сувајџића бити искључена јавност или не? 

 
Заменик Специјалног тужиоца:   Ја предлажем да буде јавно. 
 
Председник већа:  Добро. Добар дан. Ви сте Миладин Сувајџић, 

сведок сарадник у овом поступку.  
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. 
 
Председник већа:  Ви сте сведочили и ваш исказ је био без 

присуства јавности. Веће је усвојило предлог да се изврши суочење 
између вас и оптуженог Александра Симовића на његов предлог, 
имајући у виду чињеницу да се бранио да ништа од тога што му је 
стављено овом оптужницом није тачно. Реците да ли, пошто је заменик 
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Специјалног тужиоца предложио да суочење буде јавно, ви сте свој 
исказ дали без присуства јавности, да ли сте сагласни, потребна је ваша 
сагласност уколико ће ова радња бити изведена јавно? 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја остајем при свом ставу 

као и пре. 
 
Председник већа:  Да се искључи јавност? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да буде искључена.  
 
Председник већа:  Да се искључи јавност? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. 
 
Председник већа:  Добро.  
 
На основу члана 504-Ж Законика о кривичном поступку, 
 
Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 
Да се у даљем току кривичног поступка, данашњег главног 

претреса, јавност искључи док се не заврши суочење између сведока 
сарадника Миладина Сувајџића и оптуженог Александра Симовића.  

 
За реч се јавља бранилац оптуженог Александра Симовића. 

Изволите. 
 
Адв. Миодраг Рашић: Нимало оспоравајући ову вашу одлуку, 

молимо да се изузме, дакле што се тиче супруге окривљеног Симовића и 
мајке, дакле госпође Миланке и госпође Зоране, да оне могу 
присуствовати, а у смислу одредби члана 292 и 293 став 2 ЗКП, дакле да 
оне остану у судници на његов захтев. Хвала. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја бих само замолио да у овом стручном 

делу, то је питање стручне јавности, а то је приправник из канцеларије. 
Зове се Ана Млађенов.  
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Адв. Слободан Миливојевић:  Ja молим да остану и присуствују 
овом делу тока кривичног поступка супруга Александра Ивановић, мајка 
Наталија Улемек и приправница из канцеларије Јелена Стојиљковић. 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Ја се извињавам, нисам видео да је стигла 

мајка Звездана Јовановића па уколико дозволите да мајка Звездана 
Јовановића буде присутна.  

 
Председник већа:  На основу члана 504-Ж ЗКП, 
 
 Веће  доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Искључује се јавност приликом извођења радње суочења између 

сведока сарадника Миладина Сувајџића и оптуженог Александра 
Симовића.  

 
Ради се о императивној норми, како је предвиђено прописом члана 

504-Ж ЗКП, да се саслушање може обавити јавно само уз сагласност 
сведока сарадника. 

 
Како у конкретном случају немамо ту сагласност јавност је 

искључена.  
 
На основу члана 293 ЗКП, 
 
Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Да у наставку главног претреса могу присуствовати приправници 

из адвокатске канцеларије Миливојевић и Вукасовић и супруга 
оптуженог Александра Симовића. 

 
Сва остала лица нека напусте судницу. Неће им бити дозвољено 

присуство приликом суочења. 
 
Законска могућност је, у члану 293 ЗКП стоји да веће може 

дозволити да главном претресу на коме је јавност искључена 

OK 01
71



 26

присуствују поједина службена лица, научни радници, а на захтев 
оптуженог може дозволити његовом брачном другу, његовим блиским 
сродницима и лицу са којим живи у ванбрачној или каквој другој 
заједници.  

 
Упозоравам лица која присуствују главном претресу на коме је 

јавност искључена, на основу члана 293 став 3 ЗКП, да су дужна да као 
тајну чувају све оно што су на претресу сазнали и указујем им да 
одавање тајне представља кривично дело. 

 
Бранилац оптуженог Милорада Улемека. Изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, није од неког 

посебног значајног утицаја али је принципијелно питање и са друге 
стране и људско. Не видим разлога да се онемогући супрузи мог 
брањеника Улемека да присуствује овом делу суђења, тим пре што је 
она и раније присуствовала тајним деловима суђења уз одобрење већа. 
Закон истина каже инфинитивно у једнини, али то се односи на све 
оптужене. Дакле, не бих... 

 
Председник већа:  Да вам кажем, ми тумачимо да се односи на 

оног оптуженог који се суочава, који је тражио извођење тог доказа. 
Имаћете право жалбе уз пресуду. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Није председнице, није за жалбу, 

није ни за шта. Сматрам ово само некаквим животним подвођењем 
законских прописа и мислим да нема разлога да не присуствује јер она 
једноставно сада, нећете ми замерити, али желим ово да кажем, неће се 
тиме служити, али би онда да би обезбедио присуство предложио да се 
саслушају мој брањеник Улемек и сведок Сувајџић без обзира на које 
околности, па ћемо онда имати разлога да... Да не би улазили у такве... 

 
Председник већа:  Не можете тако колега. Знате да не можете без 

обзира на које околности. Немојте. Ја ионако мислим да браниоци у овој 
судници имају велико стручно знање и сада ви мени ту... 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Нећу то председнице сигурно 

урадити. Ја само кажем на неке животне околности због којих не видим 
разлога да они буду искључени. 

 
Председник већа:  Добро. То нека буде за сада. Таква је одлука 

већа. Немојте да је мењамо. Имате право жалбе. Молим вас нека изађе 
Александар Симовић да се обави ова радња. 
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Констатујем да се радња обавља на тај начин што се сведок и 
оптужени окрећу један другоме лицем.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ја се извињавам. Само могу ли 

питање једно?  
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Ако допуштате само питање једно.  
 
Председник већа:  Шта сте хтели Симовићу? 
 
Опт. Александар Симовић:  Ако допуштате само секунд са 

својим адвокатом. Само секунда. 
 
Председник већа:  Нека приђе адвокат тамо код вас.  
 
Опт. Александар Симовић:  Хвала. 
 
Председник већа:  Окренути један другом лицем погледаше се у 

очи па изјављују:  
 
Сувајџићу само да вас упознам да је оптужени Александар 

Симовић тражио суочење са вама, да је веће усвојило такав предлог, да 
се суочење односи на све оне околности о којима сте ви говорили да су 
вам познате у вези атентата на Премијера Владе Републике Србије др. 
Зорана Ђинђића у погледу њиховог договора како ће се то обавити, 
боравка у канцеларији број 55 у Гепратовој улици број 14, о ономе што 
сте причали на који начин су се налазили у тој канцеларији, ко је све био 
присутан, око начина на које је дело извршено, што сте ви касније чули. 
Изволите и то сада са оптуженим расправите. 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Видео сам те, овај, 

мислим, како се зове, што се тиче... 
 
Опт. Александар Симовић:  Како се зове? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Атентата 16. фебруара, 

како се зове, први пут, како се зове, код «Мека»... 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја се извињавам. Ја не разумем 

ништа сведока, како се зове, немам појма. 
 
Председник већа:  Сачекајте да сведок каже. 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Значи, 16. фебруара код 

«Мека» сам те видео када је твој брат... 
 
Опт. Александар Симовић: Ја се извињавам, ништа не чујем 

сведока. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Видео сам те 16. фебруара 

код «Мека» када је твој брат распоређивао задатке. Када сам ја имао, 
како се зове, задатак па да идем на «Маг». Видео сам те тамо. Онда 
касније сам те видео што се... 

 
Опт. Александар Симовић:  Ја бих замолио Сувајџића ако може 

да ме гледа у очи пошто он гледа доле у под. Ипак је ово суочење. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Нема проблема 

господине. Гледаћу вас право у очи. 9. марта у, како се зове, стану у 
Велимира Тодоровића број 2 када је Спасојевић финализирао план за 
убиство Ђинђића. Након тога сам те и 12., како се зове, сам те видео код, 
овај, гаража, али нисам био, како се зове, сигуран па да си ти исто у, 
како се зове, ауту, али си ми ти то следећи дан потврдио у стану у, овај, 
Милентија Поповића 24. И онда сте ми ти, Влада и Нино испричали све 
детаље у вези, како се зове, онога шта се дешавало у тој, како се зове, 
канцеларији одакле је убијен Ђинђић. 

 
Опт. Александар Симовић:  А зашто бих ја то теби испричао? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Зашто си ми испричао? Па 

због тога, како се зове, што сам био, како се зове, значи курир и онда сте 
ми испричали то и плус тога сте били у паници јер нисте имали пара, 
нисте знали, како се зове, шта ћете са, како се зове, пушкама, онда сам 
ја, како се зове, ту информацију донео пошто сте ме слали да идем код, 
како се зове, Спасојевића. 

 
Опт. Александар Симовић:  Да ли смо се ја и ви... 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Нисте имали пара, нисте 

знали шта ћете, како се зове,... 
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли смо се ја и ви дружили? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ми смо се дружили пет 

година. Пет година мислим јер сте... 
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Опт. Александар Симовић:  Ми смо се дружили, ја и ти? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па како се нисмо 

дружили.  
 
Опт. Александар Симовић:  Па, не знам. Рекли сте да се ми 

нисмо дружили, да вам је Спасојевић рекао... 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, били смо у истој 

групи. Дружили, значи није ствар у дружењу. Али смо били у истој 
групи и радили смо исте ствари и познајемо се јако добро.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ја и ви? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. Ја и ви.  
 
Опт. Александар Симовић:  Познајемо се, у неким причама се, ја 

се извињавам нисам чуо. 
 
Председник већа:  Дозволите да заврши сведок сарадник око овог 

стана 24 што је почео да прича. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. И ту сте ми значи све 

испричали оно, како се зове, околности... 
 
Опт. Александар Симовић:  У којем стану, шта је то, финални 

тај, како сте рекли, финални нешто? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. То је већ после 

атентата.  
 
Опт. Александар Симовић:  Рекли сте нешто финално, Душан 

Спасојевић? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је било 9., како се зове, 

то је било 9.  
 
Опт. Александар Симовић:  У којем стану у којој улици? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је било у Велимира 

Тодоровића број 2, први спрат. 
 
Опт. Александар Симовић:  Малопре смо чули господина 

Миленковића овде да каже у неком у Војводе Степе. Немам појма. 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, видите, шта је рекао 

Миленковић, ја са тиме немам ништа. Ја се зовем Сувајџић. То са њиме 
расправљајте.  

 
Опт. Александар Симовић:  Жао ми је. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Жао је и мени. И да 

наставимо тамо где сам стао. И онда сте ми објаснили овај је ли и 
причали сте ми да се Звездан чудно, како се зове, понашао, да је, како се 
зове, након што је испалио, како се зове, хице, овај мимо договора, 
вама... 

 
Опт. Александар Симовић:  Чудно понашао. Па у оптужници си 

рекао, тамо си рекао да се он успаничио, да сам ја теби рекао да се он 
успаничио. 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, сачекај да кажем. 
 
Опт. Александар Симовић:  Чудно понашање, чудно понашање. 

А паника је паника. Зато ми објасните шта вама то значи.  
 
Председник већа:  Сачекајте да заврши прво. 
 
Опт. Александар Симовић:  Немојте ми говорити, како се зове, 

ово, оно, тамо, вамо. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Немој да ме прекидаш, 

пусти да кажем оно што имам, а после изволи па излажи оно што ти 
имаш. 

 
Опт. Александар Симовић:  Само ти настави. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Немој да ме прекидаш. 

Па, немој да ме прекидаш.  
 
Опт. Александар Симовић:  Причај. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Значи да се чудно, како се 

зове, понашао. Да се успаничио. Да ти је, како се зове, уместо... 
 
Опт. Александар Симовић:  Сада помињеш успаничио, а сада 

малопре кажеш да је, човек се чудно понашао. 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Је ли имаш још нешто да 
кажеш, када све завршиш онда ми кажи да ја наставим.  

 
Председник већа:  Симовићу, немојте да прекидате стално 

сведока. Пустите га да заврши па ћете онда расправити то. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Немој да ме прекидаш. И 

да ти је онда, како се зове, овај, пошто сте имали план да запалите, како 
се зове, канцеларију, и да је овај, а то нисте урадили, да ти је он, како се 
зове, убацио, како се зове, пушку у руке, уместо да сте је ставили у 
торбу и лепо изнели, како се зове. Након да, како се, зове што би 
упалили канцеларију да је, како се зове, напоље истрчао овај за њим 
Нино Константиновић. И након тога и ти, како се зове, и то, како се зове, 
ниси ни ставио пушку, овај, у ташну него си је у руци, како се зове, 
држао и тако сте истрчали напоље. Да вас је Влада чекао испред у 
ономе, како се зове, «Пасату» каравану затамљеном и да вас је, како се 
зове, одбацио до, овај, оних гаража на Новом, како се зове, Београду. И 
да, како се зове, оставили сте ауто, како се зове, овај у гаражи и пушку. 
А овај, ви сте, како се зове, сели, како се зове, у «Ибицу» са овај 
Милошем и, како се зове, отишли сте у стан у, овај, Милентија 
Поповића. А, како се зове, Звездан је, како се зове, овај, са Луковићем, 
како се зове, и са, како се зове, Калинићем отишао у овај стан, онај на, 
како се зове, Вождовцу.  

 
Опт. Александар Симовић:  Одакле ти то знаш? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па то сте ми ви 

испричали. 
 
Опт. Александар Симовић:  Ја? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: А, како се зове, то сте ми 

ви испричали. А, како се зове, касније сам, је ли, овај, тај дан, како се 
зове, сам ишао и у тај стан, па сам тамо и видео, како се зове, Звездана.  

 
Опт. Александар Симовић:  У који стан? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Војводе Степе 259, како 

се зове, девети спрат.  
 
Опт. Александар Симовић:  Ја питам... 
 
Председник већа:  Сувајџићу јесте ли ви чули... 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Пошто сам ја све станове 
изнајмио тако да знам који је стан. 

 
Председник већа:  Сувајџићу, јесте ли ви нешто чули лично од 

Александра Симовића да вам је говорио око њиховог боравка на дан 
атентата у канцеларији у Адмирала Гепрата? 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Јесте, како се зове, па они 

су били. Оно што је, како се зове, овај, када сам ја, како се зове, када сам 
у стан, како се зове, ушао први пут значи после атентата они су били, 
како се зове, узнемирени јер су оставили, како се зове, ћебе. А овај, али 
су се ипак, како се зове, тешили да су га, како се зове, тај дан, како се 
зове, купили то, како се зове, јутро, па да онда неће остати, како се зове, 
никакви, како се зове, ови, како се зове,... 

 
Опт. Александар Симовић:  Реците ми зашто три дана долазимо 

у тој, како се зове, Адмирала Гепрата и трећи дан купујемо то ћебе, због 
чега нисмо купили то ћебе први дан? 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја не могу да одговарам, 

па на та питања због чега и зашто.  
 
Опт. Александар Симовић:  Пошто ви сте већ све знали... 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја одговарам оно што ја 

знам. Оно што сте ми ви рекли. Оно што ми је рекао Влада и Нино. 
 
Опт. Александар Симовић:  Господине то сте све знали па нам 

објасните овде лепо због чега трећи дан се купује ћебе? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, види... 
 
Опт. Александар Симовић:  Објасните да чујемо овде. Жао ми је 

што ово не чује јавност да се смеје. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ви сте купили ћебе због 

тога да не, овај, како се зове, значи да онај ко гађа, је ли стрелац, како се 
зове, а да има да наслони, како се зове, лепо... 

 
Опт. Александар Симовић:  Зашто није онда први дан купљено 

ћебе? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, ја не знам зашто није 

купљено. 
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Опт. Александар Симовић:  Па, ви знате све. Реците нам овде. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То ви треба, како се зове, 

сами да се питате.  
 
Председник већа:  Кажите Сувајџићу јесте ли нешто говорили да 

сте ви њима набављали неке маске или нешто? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, не. Да, како се зове, 

мислим, значи ја сам им дао то још, како се зове, у овај петак, а то је 
рецимо како се зове био 7., како се зове, али нисам дао њима, него сам 
дао, како се зове, Миши сам дао, како се зове, или, како се зове, 
Спасојевићу сам дао ове... 

 
Опт. Александар Симовић:  Молим вас будите децидни. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ове, како се зове, перике 

и, како се зове наочаре, сам им дао како се зове. 
 
Опт. Александар Симовић:  Па, не можете оптуживати два лица 

за једну ствар. Или сте дали Спасојевићу или сте дали Миши. Па реците 
дао сам Спасојевићу или Миши. Немојте ту дао сам Спасојевићу, дао 
сам Миши и тако. 

 
Председник већа:  Јесте ли чули од Александра Симовића да је 

користио перике? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја, како се зове, 

највероватније сам дао вашем, како се зове, брату, како се зове, пошто 
сам са њим имао, како се зове, највише контаката. 

 
Опт. Александар Симовић:  Јеси ли дао Миши или Спасојевићу? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Изјавио сам оно што сам 

изјавио, како се зове. Значи... 
 
Опт. Александар Симовић:  Коме, Миши или Спасојевићу? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Прошло је већ пуно, како 

се зове, година. 
 
Председник већа:  Јесте ли Сувајџићу, јесте ли чули од њих који 

су били тамо у канцеларији након атентата, то објасните? 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Причали су ми, како се 

зове, да су били маскирани, како се зове, са, овај, перикама, да је Нино 
имао браду своју, како се зове, да овај, су имали, како се зове, наочаре те 
које сам им дао и да је неко од њих имао, како се зове, и да су имали, 
како се зове, комбинезоне.  

 
Опт. Александар Симовић:  Ко је имао комбинезоне? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не знам тачно ко је имао. 
 
Опт. Александар Симовић:  Како када сам вам испричао, молим 

вас, лепо реците. 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: А значи нисам памтио... 
 
Опт. Александар Симовић:  Ко је носио те ваше перике? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То ми је било небитно.  
 
Опт. Александар Симовић:  Па, прочитао сам тамо... 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је уопште било 

небитно ко је од вас имао, како се зове, комбинезон, а ко није. 
 
Опт. Александар Симовић:  Врло је битно. Причате глупости, 

лажи. Дајте реците истину. Материјални траг овде дајте. 
 
Председник већа:  Јесте ли чули нешто од Симовић Александра 

да је он причао након атентата око те пушке, око боравка у Гепратовој? 
 
Опт. Александар Симовић:  Да ли сте чули то? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Како нисам. Па, како се 

зове, то сам чуо од њих. 
 
Опт. Александар Симовић:  Значи ваше сазнање је од мене? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Од вас, од Владе, како се 

зове, значи ви сте наизменично, како се зове, сви причали у стану. 
 
Опт. Александар Симовић:  И хоћете да кажете да сам вам ја 

рекао? 
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. Како не. 
 
Опт. Александар Симовић:  Помињали сте неки стан тамо, 

Ниновог брата, тако сам нешто прочитао? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. То је било касније. 
 
Опт. Александар Симовић:  Па, ја молим суд ако може, ја бих 

позвао тог сведока, да ли сам ја уопште био у том стану и да ли сам... 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Кумодрашка 99. 
 
Опт. Александар Симовић:  Немам појма која је то, то ти знаш 

све.  Ја бих, молим вас, ако можете да позовете на ове околности, како се 
зове тај момак, Нинов брат? 

 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Слађан. 
 
Опт. Александар Симовић:  Како? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Слађан.  
 
Опт. Александар Симовић:  Тог Слађана да дође да посведочи да 

ли сам ја био уопште или нисам био у том стану. И да ли су уопште 
нађени трагови ако сам ја боравио у том стану, да ли су нађени неки 
ДНК профили моји да се зна тачно да ли има трагова или нема. Ово што 
прича господин Сувајџић то је све уз... Ја не знам шта да кажем на ове 
његове инсинуације, значи ја једноставно немам текста за овог 
господина. Свака реч му је лаж и оно како се зове, његова поштапалица. 
То му је главно, како је преварио господина Пријића није ни чудо. И што 
се тиче другог предмета, и за тебе господине имам итекако, то што си ти 
тамо био све си свалио на пок. Душана, свака ти част. Морам да ти 
аплаудирам.  

 
Председник већа:  Имате ли Сувајџићу још нешто да му кажете? 
 
Опт. Александар Симовић:  Нећемо сада о томе. Ја говорим све 

ово што је сада изјавио Миладин Сувајџић да је све апсолутна лаж јер те 
приче које потичу од мене, то су тоталне неистине. Ја тих дана уопште 
нити сам био са њим, нити, можда сам га видео 4 – 5 пута у животу у 
Шилеровој. Ја не побијам чињеницу да познајем Душана Спасојевића. 
Нити ћу је икада побијати.  
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Председник већа:  Јесте ли познавали сведока сарадника 
Миладина Сувајџића? 

 
Опт. Александар Симовић:  Да. Виђао сам га у Шилеровој 

улици. Чак сам једном приликом седео са њим у друштву. 
 
Председник већа:  Добро. Знате ли да је имао неки надимак у то 

време? 
 
Опт. Александар Симовић:  Како не бих знао.  
 
Председник већа:  Молим? 
 
Опт. Александар Симовић:  Како не бих знао. И знао сам да има 

надимак Мутави. Звали смо га Мутави.  
 
Председник већа:  Имате ли ви Сувајџићу нешто да кажете још 

оптуженом Симовићу? 
 
Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Ја, како се зове, сам 

све рекао оно што сам имао. 
 
Председник већа:  Добро. Суочење је завршено. Можете се 

вратити Симовићу на оптуженичку клупу.  
 
Отпушта се сведок сарадник Миладин Сувајџић. Можете да идете.  
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Прекида се главни претрес и одређује се пауза у трајању од 30 

минута. 
 
Примедбе ћемо урадити у наставку главног претреса. 
 
 

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
 

Председник већа:  Наставак главног претреса.  
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Констатујем да је у наставку главног претреса приступио 
пуномоћник оштећеног адвокат Катарина Костић. 

 
У наставку главни претрес је јаван. 
 
Позивам странке уколико имају, и браниоце, некаквих примедби 

на изведену радњу суочења између оптуженог Александра Симовића и 
сведока сарадника Дејана Миленковића и Миладина Сувајџића, да се на 
те околности изјасне.  

 
Да ли има неко нешто да констатује? 
 
Констатујем да заменик Специјалног тужиоца нема ништа да 

примети.  
 
Пуномоћници оштећених такође немају ништа да примете. 
 
За реч се јавио бранилац првооптуженог Милорада Улемека 

адвокат Слободан Миливојевић. Изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић: Наравно, овом приликом примедбе 

се неће односити на садржину изјаве сведока сарадника јер смо се о томе 
већ изјашњавали. Ми смо данас чули од сведока сарадника Сувајџића да 
је у току суочења саопштио окривљеном Симовићу да је од окривљеног 
Александра Симовића, Душана Крсмановића и Нинослава 
Константиновића... 

 
Председник већа:  Сада немојте понављати то јер је у наставку 

главни претрес јаван и на тај начин, ви ако хоћете, онда да искључимо 
јавност, јер онда износите исказ. Немојте. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Извињавам се. На други начин ћу 

образложити предлог. Дакле, сведок Сувајџић је идентификовао лица од 
којих је наводно сазнао о догађају у Адмирала Гепрата након пуцања. 
Сведок Миленковић је тврдио да је сведок Сувајџић добио сазнања од 
сасвим другог лица од ових које је данас сведок Сувајџић поменуо. 
Утолико и онај ранији предлог колеге Поповића уз ову околност указује 
на то да би било заиста неопходно да се суоче сведок Сувајџић и сведок 
Миленковић. То је мој предлог. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли има још неко нешто да примети? 
 
Бранилац оптуженог Звездана Јовановића адвокат Ненад 

Вукасовић. Изволите.  

OK 01
71



 38

 
Адв. Ненад Вукасовић:  С обзиром да је било затворено за 

јавност, ја ћу само рећи да имамо у виду да смо данас чули један податак 
који у време саслушања сведока Сувајџића, исто када је била искључена 
јавност није изнешен, а данас је изнешен управо везано за сам 12. и за 
одређени предмет. Знате о чему мислим, то је везано за ћебе. Ето ништа 
више. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли се још неко јавља за реч? 
 
Бранилац оптуженог Александра Симовића адвокат Желимир 

Чабрило. Изволите. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Поштујући законске одредбе о чувању 

тајне нећу се освртати на исказ Сувајџића већ само у најкраћем на исказ 
сведока сарадника Дејана Миленковића. Не бих дуго анализирао него 
бих указао суду само на неке контрадикције и нелогичности у исказу 
сведока сарадника Миленковића које смо имали у списима и које смо 
данас чули. На пример, када је он врло детаљно испитиван о догађајима 
код хале Лимес и тако даље, и о улози појединих других лица, сведок 
сарадник Миленковић је само фрагментарно поменуо Александра 
Симовића, тврдећи да мисли да је он возио нека кола и то да мисли да 
није сигуран да ли је возио он или је возио Влада Милосављевић. То је 
једини контакт у ком је поменуо Александра Симовића везано за Лимес. 
Данас смо чули једну потпуно другу причу. Где он зна и где су спавали, 
и када га је видео, и која су кола, и ко је возио и тако даље и тако даље. 
Због чега он преферира, због чега развија своју причу, допуњава је и 
мења и тако даље? То је овом већу на оцену. Ја заиста не мислим да би 
требало даље елаборирати, указивати на разлике у исказима сведока 
сарадника Миленковића и Сувајџића које не желим да наводим 
конкретно, али веће зна о којим се очигледним разликама ради. На 
пример, када један тврди да је уочи атентата видео Александра 
Симовића на једној адреси, а други за исти тај догађај тврди да га је 
видео на потпуно другој адреси и тако даље и тако даље. Ето то би биле 
у најкраћем моје примедбе на данас саслушане сведоке сараднике и 
указивање на то колико су њихови искази контрадикторни, непотпуни и 
једноставно да не дужим даље, користићу за једну другу прилику 
анализу тих доказа. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли још неко има нешто да примети? 
 
Констатујем да се са бранилачке стране више се нико не јавља за 

реч. 
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Констатујем да више примедби на изведену радњу суочења нема у 
овом поступку. 

 
Молим вас да приступи у судницу сведок Дивац Душан. 
 
Ви сте Душан Дивац? 
 
Сведок Дивац Душан: Да. 
 
Председник већа:  Име оца? 
 
Сведок Дивац Душан: Александар. 
 
Председник већа:  Дан, месец и година вашег рођења? 
 
Сведок Дивац Душан: 08. 06. 1974. године. 
 
Председник већа:  Место? 
 
Сведок Дивац Душан: Београд, Савски Венац. 
 
Председник већа:  Кажите ми шта сте по занимању? 
 
Сведок Дивац Душан: Полицијски службеник. 
 
Председник већа:  Само мало гласније, не чује се. 
 
Сведок Дивац Душан: Полицијски службеник у ПС Савски 

венац. По занимању, тренутно вођа сектора. 
 
Председник већа:  Кажите ми адресу вашег стана? 
 
Сведок Дивац Душан: Делиградска 9. Савски венац. 
 
Председник већа:  Добро. Идентитет сведока утврђен на основу 

личне карте број Ј 80163 издата 25. 08. 1997. године. Са личним бројем 
0806974710069. 

 
Ми смо вас овде позвали као сведока на предлог одбране у 

кривичном поступку против оптуженог Улемек Милорада, Звездана 
Јовановића и других. И питам вас претходно да ли сте у сродству са 
неким од оптужених? 

 
Сведок Дивац Душан: Не. Ни са једним од оптужених.  
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Председник већа:  Да ли сте у сродству са оштећеним? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. 
 
Председник већа:  Добро. Као сведока упозорићу вас да сте као 

сведок дужни пред судом да говорите истину, да не смете ништа 
прећутати, да давање лажног исказа представља кривично дело, да нисте 
дужни да одговарате на питања којима би себе или себи блиска лица 
изложили кривичном гоњењу, знатној материјалној штети или тешкој 
срамоти. А дужни сте да суду пријавите евентуално сваку промену 
адресе боравишта или пребивалишта. Јесте ли разумели ова упозорења? 

 
Сведок Дивац Душан: Разумео сам. 
 
Председник већа:  Поред тога што сам вас упозорила сходно 

одредбама Законика о кривичном поступку, ја вас позивам да пред 
судом положите заклетву. Прочитаћу вам текст заклетве па уколико сте 
сагласни са текстом ви ћете рећи «да», а уколико нисте сагласни рећи 
ћете разлоге због чега не желите да сведочите или због чега не желите да 
положите заклетву.  

 
Текст заклетве гласи: «Заклињем се да ћу о свему што пред судом 

будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати». 

 
Сведок Дивац Душан: Да поновим или само да кажем сагласан 

сам? 
 
Председник већа:  Само реците да или не? 
 
Сведок Дивац Душан: Да. 
 
Председник већа:  Добро. Ми смо добили податак, а ви ћете нам 

рећи да ли нешто знате о догађају од 12. марта 2003. године и да ли сте 
се ви нашли на лицу места извршења овог кривичног дела, ако јесте где 
сте ви у ствари били 12. марта око 12,00 сати, 12,30 часова до 1,00 сат? 
Изволите. 

 
Сведок Дивац Душан: Радио сам 12. марта 2003. године. 
 
Председник већа:  Само гласно да вас сви добро чујемо. 
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Сведок Дивац Душан: Радио сам 12. марта 2003. године. ПС 
Савски венац. Значи радио сам 12. марта 2003. године у времену од 8 до 
20,00 часова у ауто патроли. Значи редовну делатност. И покривао сам 
терен, значи тај део терена око Владе Србије. Конкретно сам... 

 
Председник већа:  Где? 
 
 Сведок Дивац Душан: Конкретно, то је био мој подручни реон. 

Значи од Кнеза Милоша па према Зеленом венцу. Значи, где се обухвата 
и Влада Србије, објекат Владе Србије, околне улице и све остало према 
Бранковом мосту. Значи да кренем од почетка или како? 

 
Председник већа:  Да. Крените.  
 
Сведок Дивац Душан: Па, тог дана, значи, налазили смо се око 12 

и нешто часова. Не знам тачно време. Ми смо били у парку хотела 
«Београд» испод Владе Србије. Били смо изашли из возила ја и колега 
Николић.  

 
Председник већа:  Ко је био са вама? 
 
Сведок Дивац Душан: Колега Николић Александар. Ја сам водио 

патролу. Он је био пратилац, возач у патроли. Паркирали смо своје 
службено возило испред хотела «Београд» на углу Немањине и 
Балканске улице. Значи баш испод оног парка код Владе Србије. Ушли 
смо у парк, прошетали смо парком. Враћали се до возила. Колега 
Николић је ушао у наше службено возило. Ја сам улазио у своје 
службено возило, у том тренутку смо чули као два потмула, да ли 
пуцња, да ли од топовског удара, нисмо могли да проценимо у том 
тренутку шта је то било конкретно. Ја сам ушао у возило. Али некако је 
ваздух носио са Савског трга, значи од железничке станице. Значи из тог 
правца. Па смо помислили да се одоздо чуло. Нико нас нигде није 
упућивао, нити било шта. Значи, самоиницијативно смо кренули улицом 
Балканском својим службеним возилом. Скренули смо у Милована 
Миловановића низбрдо. Значи према БАС-у, да би у том тренутку од 
стране дежурне службе Градског СУП-а били упућени преко радио везе 
у улицу Адмирала Гепрата број 14, зграду Геоинжењеринга, ја мислим 
да је тада било или већ како се звала фирма, а где је по пријави грађана 
дошло до пуцњаве. Значи у самом објекту. Значи по том смо упућени. 
Окренули око БАС-а службеним возилом. Вратили се, паркирали се 
испред наведене зграде и видели смо особље тј. запослене из зграде како 
истрчавају. Значи жене и мушкарце. Утрчали смо унутра где нас је на 
улазу зауставио радник ...., сећам се да је имао наочаре. Мислим да се 
звао Бугарски, да се презива Бугарски или нешто слично. Само сам 
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запамтио старији господин. Значи имао је наочаре. Који нам је рекао да 
су у канцеларији на другом спрату број 55 у којој нико не ради, да ли је у 
њој било реновирање, да ли није, значи нисам упућен у то, која је била 
празна, десила пуцњава. Да су из ње истрчала три НН њему лица, за које 
не зна, и како је он рекао једно 3 – 4 минута пре нашег уласка, значи, и 
паркирања испред саме зграде, протрчала пешке, како је он рекао, према 
Добринској улици. Заједно са њим смо утрчали, значи, горе на други 
спрат, значи, пешке смо дошли до канцеларије 55. Она је била затворена. 
Отворили смо лактом, значи, врата. Ушли смо унутра. Затекли смо 
празну канцеларију. Једна столица је била поред отвореног, широм 
отвореног прозора, који је гледао према Влади Србије. И специфично 
преко прозора је било пребачено ћебе јарке боје, да ли браон, да ли 
наранџаста, значи не могу да се сетим тачно. Погледали кроз прозор. 
Видели смо комешање у дворишту Владе Србије. Значи све смо то 
видели. Одмах сам известио своје непосредне старешине. Известио сам, 
значи, дежурну службу Градског СУП-а да је овде дошло, по изјави 
очевидаца, значи, конкретно нисам знао у том тренутку шта се десило, 
да је дошло до пуцања, да су три наоружана лица како је рекао сведок 
Бугарски, један је наводно носио пушку са телескопским нишаном, 
други је имао пиштољ, а трећи је носио неку моталицу у руци. То смо 
известили... 

 
Председник већа:  Мало спорије само да можемо да вас пратимо. 
 
Сведок Дивац Душан: Известили смо, значи, да су та наведена 

три лица истрчала из објекта. Протрчала поред тог Бугарског и још 
једног господина са брадом који је био у суседној канцеларији. Рекао 
сам колеги Николићу да стане испред наведене канцеларије, да никога 
не пушта унутра. Ја сам се спустио до пријавнице доле заједно са 
Бугарским и тим господином поред кога су они протрчали који је био 
запослен, не могу да се сетим његовог имена. Поред пријавнице... 

 
Председник већа:  Гласније и лаганије. 
 
Сведок Дивац Душан: Поред пријавнице, одоздо сам даље 

извештавао до доласка непосредних старешина Осмог одељења увиђајне 
екипе итд. То је то. На лицу места смо иначе били на наведеним 
позицијама до 20,30 часова.  

 
Председник већа:  Ту сте се нашли? 
 
Сведок Дивац Душан: Колега Николић је сво време био испред 

собе 55 на другом спрату. Није се померао. 
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Председник већа:  Испред канцеларије? 
 
Сведок Дивац Душан: Испред канцеларије. Ја сам био то испред 

пријавнице што сам се пео горе, значи шетао горе, доле, горе, доле. Али 
већином сам био на улазу у згради.  

 
Председник већа:  Сада ви мени реците, кажете када сте дошли 

канцеларија је била затворена. 
 
Сведок Дивац Душан: Колико се ја сећам била је затворена. Ми 

смо наравно нисмо хтели за кваку и слично, него смо само значи... 
 
Председник већа:  Да ли је било људи испред те канцеларије? 
 
Сведок Дивац Душан: Није било људи испред те канцеларије. 

Био је само тај господин са брадом који је истрчао поред нас са тог 
спрата. Он је радио у канцеларији поред. Он је наводно видео те људе 
како су истрчали и значи њега смо исто задржали. Не могу да се сетим 
његовог имена тачно, до доласка увиђајне екипе нормално који су даље 
преузели цео рад, а ми смо остали да обезбеђујемо лице места до краја.  

 
Председник већа:  Да ли сте нешто померали док није дошла 

увиђајна екипа? 
 
Сведок Дивац Душан: Ништа. Наше је било колико смо ушли у 

канцеларију да прођемо до прозора, погледали смо доле, видели 
комешање. Вратили се до врата и то је то. 

 
Председник већа:  Да ли вам је познато колико је дуго прошло 

времена до доласка увиђајне екипе? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, није ми тачно познато. Значи не могу 

да вам кажем да ли је било протекло 20 минута или 40 минута. Али то је 
неко оквирно време. Све у свему, ми смо првих једно 10-так минута 
били сами у згради. Прво су дотрчале колеге са обезбеђења Владе 
Србије, значи који су дотрчали, видели су из ког правца вероватно се 
десио догађај. И знам да су они дошли до мене из пријавнице. Рекли су 
да раде у Влади Србије, били су и са дугим и кратким наоружањем.  

 
Председник већа:  Јесте ли их пуштали да улазе у ту канцеларију? 
 
Сведок Дивац Душан: Они нису улазили у канцеларију. Били су 

до мене и дошли су до испред канцеларије. Значи конкретно они нису 
ушли у наведену канцеларију. Колико је мени познато и колико се 
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сећам. А после тога је дошло Осмо одељење које смо једноставно 
пустили. Дошао је наш непосредни старешина командир станице, значи, 
и даље ко је већ улазио то је већ било надлежност Осмог одељења. Ми 
смо само стајали ту. 

 
Председник већа:  Кажите ми да ли је након тог догађаја било ко 

од вас узимао изјаву у овом смислу у којем вас ја сада питам? 
 
Сведок Дивац Душан: Први пут од тада. Значи нико ми до сада 

није узимао изјаву. 
 
Председник већа:  Нико? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. 
 
Председник већа:  Никада? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала. Ја немам више питања за овог 

сведока. Да ли неко од чланова већа има питања? 
 
Колегиница Радмила Драгичевић-Дичић. Изволите. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хтела сам да вас питам то, 

кажете да сте кренули Балканском улицом и да су вам тада радио везом 
јавили. Шта су вам тачно јавили, хоћете ли ми рећи? 

 
Сведок Дивац Душан: Не сећам се тачно. То је снимљено 

сигурно. Мислим то, вероватно сте ви добили тонски запис. Али колико 
се сећам конкретно је било да је дошло до употребе ватреног оружја у 
згради у Адмирала Гепрата број 14. И ништа друго. Значи ми нисмо 
знали ни на шта идемо, ни где идемо. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Споменули сте по пријави 

грађана, је ли вам то тада речено преко радио везе? 
 
Сведок Дивац Душан: Мислим да је тада речено по позиву 

запослених или по пријави грађана. Па, вероватно је звао радник ФТО-а 
или неко већ звао, значи да се десило. Чим су конкретизовали зграду 
значи где смо упућени. Вероватно неко од запослених је позвао 92 преко 
мобилног телефона. Претпостављам.  
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Је ли вам то речено тада 
док ви идете Балканском улицом у том првом позиву? 

 
Сведок Дивац Душан: Да. Значи ми смо чули пуцње, нисмо 

знали да су то пуцњи. Нисмо знали шта је. Кренули смо према доле. И 
онда док смо кренули, па ми смо стигли можда после једно 7 – 8 минута.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Да ли се сећате још 

нечега у тој канцеларији или само ових ствари што сте описали? 
 
Сведок Дивац Душан: Конкретно канцеларија је била празна. 

Само ми је то остало упечатљиво. Широм отворен прозор, столица 
испред прозора и пребачено ћебе. Ништа друго. Визуелним погледом на 
поду није било чаура, није било ничега значи што би могло конкретно да 
се обезбеди на лицу места, тако да смо само канцеларију затворили и 
колега Николић је стајао испред канцеларије.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да ли се сећате намештаја 

у канцеларији, распореда? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, колико се сећам канцеларија је била 

празна. Као да је, да ли је реновирана, да ли није реновирана, нешто нам 
је радник обезбеђења помињао да се последњих дана та канцеларија 
реновирала али то опет са неком резервом пошто прошло је ипак три и 
нешто година. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Шта значи празна, је ли 

било неког намештаја у њој? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, празна колико се сећам. Ја колико се 

сећам, била је празна или можда чак и није, али мени је остало 
упечатљиво то. Знате оно када остане упечатљива једна ствар, значи 
отворен прозор, столица, пребачено ћебе, погледате, видите комешање, 
знате да се нешто десило и то је оно што вам остане. Е сада, ја после 
даље нисам улазио у канцеларију. Значи моје је било тих минут колико 
сам ушао и после тога нисам више улазио. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да ли сте тражили кључеве 

од те канцеларије или ви нешто лично да знате? 
 
Сведок Дивац Душан: Радник ФТО-а нас је одвео до горе. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Молим? 
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Сведок Дивац Душан: Радник ФТО-а нас је одвео, наведени 
Бугарски, он нас је одвео до горе. Иначе ми конкретно нисмо 
закључавали канцеларију. Она је остала откључана. Само је колега 
Николић остао до краја испред ње. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Не. Да ли сте након тога се 

распитивали где су кључеви од канцеларије, да ли сте учествовали у 
томе на било који начин? 

 
Сведок Дивац Душан: Не. Нисам. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Немам више 

питања. 
 
Председник већа:  Кажете, извињавам се, кажете било је 

пребачено ћебе на прозору. Хоћете мало да нам објасните шта 
подразумевате под тим пребачено ћебе? 

 
Сведок Дивац Душан: Пресавијено вунено ћебе. Да ли браон, да 

ли наранџасто. 
 
Председник већа:  Сложено или пребачено? 
 
Сведок Дивац Душан: Сложено, пресавијено, уролано и 

пребачено преко симса прозора. 
 
Председник већа:  Добро. Судија Милимир Лукић има право на 

питања. 
 
Судија Милимир Лукић:  Рекли сте да сте остали тога дана до 

20,00 часова и након тога. 
 
Сведок Дивац Душан: И 30 минута, до доласка нове смене. 
 
Судија Милимир Лукић:  Који је ваш задатак био, значи сада сте 

нам описали до доласка радника Осмог одељења. Шта је било после са 
вама, шта сте ви радили? 

 
Сведок Дивац Душан: Морало је бити неко униформисано лице, 

значи конкретно ја и колега ту, пошто су из Осмог одељења били људи у 
цивилу, колеге. Ту су долазили из других јединица. Тако да ми смо били 
конкретно који су остали први на лицу места. А знате већ како је, до 
краја увиђаја прва патрола која изађе, она остаје до краја. До 20,00 
часова се ми смењујемо. Они су дошли на лице места, нова патрола која 
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је преузела обезбеђење. Не знам до којих часова. Ја сам већ сутра радио 
друге задатке. 

 
Судија Милимир Лукић:  То сам хтео да вас питам, следећи дан 

Николић Александар да ли је наставио да буде ту? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. Заједно са мном је смењен, значи до 

20,30 часова ми заједно радимо. Од 8 до 8, тако да је и он отишао. А он 
је конкретно био сво време горе. Значи он је конкретно био постављен, 
прво сам му ја рекао, после му је наш непосредни старешина командир 
ПС рекао да буде испред канцеларије, што је он и био горе сво време. 
Колико ја знам, он се није спуштао или се можда спустио једанпут када 
је већ дошло Осмо одељење. 

 
Судија Милимир Лукић:  То сте нам рекли. Да ли сте након овог 

догађаја још некада били ту на лицу места? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. 
 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Право на додатно питање има судија Радмила 

Драгичевић-Дичић.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хтела сам да вас питам ако 

нешто знате евентуално о проналажењу чаура на лицу места да ли сте ви 
учествовали у томе, да ли сте видели када су пронађене и било шта тако 
нешто? 

 
Сведок Дивац Душан: Нисам учествовао али сам био присутан 

тако да из приче сам знао да се траже чауре по крову, изнад «Храброг 
срца», који је био од сламе. То су радиле колеге из Осмог одељења. 
Значи то није надлежност подручног ОУП-а него Градског СУП-а. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Знам, него вас питам сада у 

својству сведока да ли сте... 
 
Сведок Дивац Душан: Ја чауре нисам видео. Само сам чуо да су 

ваљда нађене. Значи пред крај моје смене. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Када сте чули да су 

пронађене, колико од вашег доласка? 
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Сведок Дивац Душан: Пред крај смене. Не могу да се сетим 
тачно. Неко је рекао да су пронађене чауре на сламнатом крову. Ја их 
нисам видео тако да не могу да потврдим. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хвала. Немам више 

питања. 
 
Судија Милимир Лукић:  Имам ја још једно питање везано, 

рекли сте да сте чули два пуцња. Опишите нам мало то. 
 
Сведок Дивац Душан: Колега Николић је био у возилу, већ је 

ушао у возило и затворио је врата. Било је лепо време. Отворени 
прозори. Ја сам улазио у возило. У том тренутку смо чули као два 
пуцња, али конкретно нама су деловали као оно када деца баце оне 
топовске ударе, значи потпуно са одјеком. И вукло је на Савски трг. 
Тако да у том тренутку смо мислили да се чуло нешто са Савског трга. 
То је ниже према железничкој станици. Зато смо и кренули доле. Значи 
тако нам је деловало. Значи конкретно да ли су пуцњи, да ли нешто 
друго... 

 
Судија Милимир Лукић:  Сада да вас питам, да ли сте били ви у 

возилу када сте чули или сте били ван возила? 
 
Сведок Дивац Душан: Ја сам улазио у возило. Колега је већ био у 

возилу. Али чуо је и он пошто је био спуштен прозор. 
 
Судија Милимир Лукић:  Да ли нам можете сада рећи колико је 

размак био између првог и другог пуцња? 
 
Сведок Дивац Душан: Не могу тачно да се сетим. Али било је не 

знам колико секунди. Можда 10-так секунди, 5 секунди. Значи не могу 
тачно да кажем од прилике.  

 
Судија Милимир Лукић:  У том тренутку Николић Александар 

где је био? 
 
Сведок Дивац Душан: Он је био, значи, кажем вам када смо чули 

прво, он је већ сео за свој волан, значи у возилу, ја сам улазио са 
сувозачке стране у возило. 

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли је мотор возила био упаљен тада, 

сећате ли се? 
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Сведок Дивац Душан: Мотор возила колико се ја сећам био је 
упаљен. 

 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Да ли заменик Специјалног тужиоца има 

питања?  
 
Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је сведок током свог 

боравка у тој зони сазнао шта се догодило у вези са тим пуцњем? Шта је 
то било?  

 
Сведок Дивац Душан: Конкретно тог тренутка ово што сам 

рекао, ја нисам знао и у наредном периоду, наредних једно пола сата, 
сат, ја нисам уопште знао шта је. Конкретно ми нисмо ни упућени у 
Адмирала Гепрата број 14 по пријави да се нешто десило према Влади 
Србије. Ми смо упућени значи да је дошло до употребе ватреног оружја 
у самом објекту. Ми смо можда мислили да је унутра у објекту дошло до 
неког пушкарања или тако нешто. Нормално, накнадно, после пола сата 
када су већ долазили остали, ми смо сазнали шта се десило.  

 
Заменик Специјалног тужиоца:   Од кога сте сазнали и шта? 
 
Сведок Дивац Душан: Конкретно не знам, али ту је било и колега 

из Осмог одељења. Ту су дотрчале и колеге са обезбеђења објекта Владе 
Србије које су значи саопштиле, дошло је до пуцњаве према Влади 
Србије и да је погођен Премијер. 

 
Заменик Специјалног тужиоца:   Да ли сте са Бугарским било 

шта разговарали шта се догађало? 
 
Сведок Дивац Душан: Конкретно ради неког првог штурог 

описа, нормално смо га питали шта је уочио... 
 
Председник већа:  Немојте сада да препричава разговор између 

овога што му је рекао сведок који је саслушан на лицу места. 
 
Да ли пуномоћници оштећених имају питања? Не. 
 
Бранилац оптуженог Милорада Улемека. Ја сам данас погрешила. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Што каже моја учитељица зовите 

и шерпом и лонцем, само ме немојте лупати. Наравно дозвољавате 
непосредно? 
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Председник већа:  Да.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. Да ли нам можете 

рећи, пре него што сте сели у ауто, када сте последњи пут погледали на 
сат и колико је било сати? 

 
Сведок Дивац Душан: Не. Могу само да, значи, нисам погледао 

на сат. Знам да је прошло 12,00 часова.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Значи прошло је 12,00 часова? 
 
Сведок Дивац Душан: Прошло је 12,00 часова. Прошло је подне. 

Ми смо изашли у парк са намером.. 
 
Председник већа:  Рекао је на почетку 12,10 часова да је било 

прошло када су кренули из тамо... 
 
Сведок Дивац Душан: Могу само да додам, значи, ево конкретно 

ако нешто значи сам догађај када је био ми смо после, пошто смо чули, 
стигли на лице места у Адмирала Гепрата после једно 7 – 8 минута. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  То ме је управо и интересовало. За 

тих 7 – 8 минута, ви крећете, ако се ја добро сећам, Милована 
Миловановића, враћате се, улазите у Адмирала Гепрата, је ли тако и 
долазите до зграде. У том међувремену добијате, оно што рекосте, 
извештај од дежурне службе и  налог да се догодило нешто у Адмирала 
Гепрата? 

 
Сведок Дивац Душан: Тако је. Већ смо ушли у Милована 

Миловановића.  
 
Адв. Слободан Миливојевић: Све је у реду. Ја се извињавам 

председниче. 
 
Председник већа:  Немојте се понављати. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Можда је то понављање, али ја 

морам да одређени редослед, са детаљима... 
 
Председник већа:  Редоследом постављајте питања. Лакше вам је. 

Али то смо запамтили. Оптерећујете ми транскрипт.  
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Адв. Слободан Миливојевић:  Неће, издржаће он све. Ово је 
битно само да дођемо до истине. На том делу пута ви сте добили 
информацију од које, дежурне службе Градског СУП-а или Савског 
Венца? 

 
Сведок Дивац Душан:  Градског СУП-а и непосредно после тога 

Савског Венца. Значи колега из Градског СУП-а по пријави, значи, 
пријави да је дошло до пуцњаве. То слушају у дежурној служби Савског 
Венца који се одмах убаце на то и кажу одмах, одмах, одмах у Адмирала 
Гепрата. Значи то је било то.  Колико се ја сећам тако је било. 

 
Адв. Слободан Миливојевић: Од кога сте ви добили налог да 

идете у Адмирала Гепрата? 
 
Сведок Дивац Душан: Колико се ја сећам од Градског СУП-а 

дежурне службе. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Од Градског СУП-а. Када смо већ 

код тог питања, снимања тих разговора, да ли вам је познато колико се 
дуго чувају снимци разговора са 92 дежурном службом? 

 
Сведок Дивац Душан: Не. Заиста ми није познато. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала. Питао сам овако више 

оријентације ради, али ће нам можда требати. Да ли сте тада када сте 
добили практично наређење, је ли, да идете у Адмирала Гепрата, да ли 
су вам рекли који број зграде? 

 
Сведок Дивац Душан: Адмирала Гепрата број 14. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли су вам рекли који број собе 

треба да... 
 
Сведок Дивац Душан: Не. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Ко вам је рекао у коју собу треба 

да... 
 
Сведок Дивац Душан: Бугарски. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Бугарски?  
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Сведок Дивац Душан: Рекао је да је из канцеларије на другом 
спрату било и онда је показао собу. Није нам рекао број, него нас је 
одвео. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  И он је био са вама све време? 
 
Сведок Дивац Душан: Ја сам га после спустио доле као и још 

једног господина који је био соба преко пута. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Можете ли оријентационо да нам 

кажете од тренутка када сте добили ту информацију да треба да идете у 
Адмирала Гепрата до тренутка када сте дошли до просторије број 55, 
колико је прошло? 

 
Сведок Дивац Душан: 3 до 4 минута. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. 
 
Сведок Дивац Душан: И пре пуцњаве можда још једно 4 минута. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. 
 
Председник већа:  Бранилац оптуженог Звездана Јовановића има 

право на питања. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Мене занима од овог момента 

уласка у зграду Адмирала Гепрата по свим овим налозима како су 
добили, са особом коју овде сведок опредељује као сведока Бугарског, 
занима ме да ли је питао да ли је било ко од лица до њиховог доласка 
улазио у ту просторију која им је показана на другом спрату? 

 
Сведок Дивац Душан: Конкретно значи Бугарски кога смо 

затекли нам је рекао да су из те собе непосредно пред наш долазак 
неколико минута истрчала наведена три лица и то смо и пренели. Први 
смо ми ушли. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  А да ли сте питали... 
 
Сведок Дивац Душан: По његовој изјави. Можда је он улазио 

пре. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не. У реду је, ништа није то спорно. 

Него да ли сте ви питали Бугарског, спомињали сте још једног 
господина који је био са њим, евентуално њих двојицу, да ли сте питали 
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да ли је неко од тих из зграде улазио након изласка тих лица, колико је 
било? 

 
Сведок Дивац Душан: Питао сам. Он је рекао да није смео да 

крене према соби. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Да није смео да крене према соби. Добро. 
 
Сведок Дивац Душан:  А да ли је неко други, можда он није 

видео. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  И добро. Сада само још једно питање бих 

имао. Када су стигле колеге из «29. новембра», како сте рекли из Осме 
управе, а касније и ваше станице, да ли су они вас питали и сачинили 
евентуално неку врсту белешке или, није битно како, забележили, да ли 
су вас питали на ове околности које сам ја сада поставио питање, да ли је 
неко улазио у ту просторију? 

 
Сведок Дивац Душан: Да. Питали су, али искључиво усмено. 

Никакву службену белешку на лицу места нисам сачињавао, нити било 
шта. По доласку појединих колега што из Осме управе, што из управе, 
што из Градског СУП-а, значи питан сам, одговорио сам како је било и 
шта се десило, да би на крају смене ја поднео посебан извештај о 
догађају, нормално који је прослеђен даље. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. Реците ми само још једно, да ли 

сте објашњавали колегама односно да ли су вас питали, а ви им рекли, 
око начина отварања врата и о положају врата канцеларије 55 када су 
дошли? 

 
Сведок Дивац Душан: Пракса моја иначе и колеге увек, значи 

увек када идемо на пуцњаву где ће да се врши увиђај или било шта, је да 
никада не хватам кваку. Значи врата су била или затворена или 
притворена, али није се могло ући на други начин осим да се гурну 
наведена врата. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не. Не питам ја због... 
 
Сведок Дивац Душан: Рекао сам да ми нисмо ништа дирали, што 

на вратима, што у самој соби. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја сам директно питао, да ли сте рекли 

колегама начин на који сте ви отворили врата, поштујући нормално 
правила да не остављате трагове? 
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Сведок Дивац Душан: Не сећам се тачно. Претпостављам да 

јесам. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. Хвала. Немам више питања.  
 
Председник већа:  Да ли се још неко јавља за реч са бранилачке 

стране? 
 
Јавља се адвокат Александар Поповић, бранилац Владимира 

Милисављевића. Изволите. 
 
Адв. Александар Поповић:  Хвала. Да ли нам можете рећи да ли 

сте легитимисали евентуално људе који су улазили у зграду на улазу где 
сте боравили након... 

 
Председник већа:  Није он... Касније мислите? 
 
Адв. Александар Поповић:  Касније, да након што сте стигли? 
 
Сведок Дивац Душан: Од значи легитимисања личних карата 

које смо узели, то смо конкретно узели личну карту од Бугарског и 
личну карту од господина са брадом који је био задржан, који је био 
канцеларија преко пута. Заједно са њим, а ја сам се спустио доле са 
личним картама које сам по доласку Осмог одељења дао њима, значи 
што господу, што личне карте, а даље је преузело Осмо одељење. Ми 
смо чисто били ту проформе. Ја стојим на вратима улаза, господин 
Николић, мој колега, стајао је на улазу горе. Осмо одељење када дође 
преузима даљи посао. 

 
Адв. Александар Поповић:  Значи проформе сте били ту, нисте 

имали задужења? 
 
Сведок Дивац Душан: Ја конкретно сам био да не дам 

новинарима да уђу и тако то. Значи конкретно, колеге из Осмог одељења 
се не легитимишу. Уђу, покажу значку и прођу. 

 
Председник већа:  Само мало гласније молим вас. 
 
Адв. Александар Поповић:  Да ли то значи да је поред вас био 

неко из Осмог одељења? 
 
Сведок Дивац Душан: Не. Ми смо први били на лицу места.  
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Адв. Александар Поповић:  Не. Не. Извињавам се. Ја све причам 
после тога када сте отишли горе и вратили се доле. Значи, по доласку 
колега из Осмог одељења, да ли је неко од њих био поред вас, мислим 
како сте знали ко је новинар, ко је полицајац? 

 
Сведок Дивац Душан: Не. Они су шетали горе, доле, горе, доле. 

Нама је наложено да стојимо ту. То је то. Знате већ како долази, колико 
њих долази из Градског СУП-а и све остало. 

 
Адв. Александар Поповић:  Кажите ми колико је људи ушло 

односно да ли сте ви видели некога сем вас и колеге који је био са вама 
да је ушао у канцеларију број 55? 

 
Сведок Дивац Душан: Колико се ја сећам тада, у конкретном том 

догађају, значи, ушли смо колега и ја. Бугарски је стајао на вратима. Ту 
је био и овај господин са брадом који је исто био у ходнику испред 
канцеларије и конкретно ми смо, за нама, значи затворили врата. Колега 
је остао испред и даље су преузели остало како сам већ рекао. 

 
Адв. Александар Поповић:  Да ли нам можете само рећи то 

затворили врата, како сте затворили врата? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, нисмо успели да затворимо врата. 

Нормално, колега је вероватно ногом притворио и она су се само 
притворила. Нису била закључана пошто нисам хтео кваку. 

 
Адв. Александар Поповић:  Нисте дирали кваку је ли тако? 

Значи притворена, не затворена? 
 
Сведок Дивац Душан: Притворена врата. 
 
Адв. Александар Поповић:  Да ли нам можете определити када 

су стигле колеге из Осмог одељења? После колико од момента када сте 
ви стигли? 

 
Сведок Дивац Душан: Па, рекао сам малопре, значи тачно се не 

сећам да ли 15-так минута, до пола сата, 45 минута. 
 
Адв. Александар Поповић:  Од момента када сте ви стигли? 
 
Сведок Дивац Душан: Од момента када смо ми стигли. Ја сам 

јавио после 2 минута. 
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Адв. Александар Поповић:  Да ли се можда сећате са колегама из 
Осмог одељења да ли су стигле колеге из неког другог одељења, 
мислим... 

 
Сведок Дивац Душан: Пре колега из Осмог одељења до врата 

доле су дотрчале, рекао сам, колеге из обезбеђења Владе у цивилу. 
 
Адв. Александар Поповић:  Нисте сачекали само да поставим 

питање. 
 
Сведок Дивац Душан: Са дугим наоружањем. 
 
Адв. Александар Поповић:  Када сам вас питао, мислио 

евентуално на колеге из крим. технике? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, то је Осмо одељење.  
 
Адв. Александар Поповић:  Је ли тако? 
 
Сведок Дивац Душан: Увиђајна екипа. 
 
Адв. Александар Поповић:  Пошто они ту неку поделу имају. 

Можда ја не разумем то најбоље.  
 
Сведок Дивац Душан: Да. То су колеге из технике. Нормално са 

њима су дошли још и колеге из управе, из Градског СУП-а, старешине, 
знате већ како је то. 

 
Адв. Александар Поповић:  И кажите ми да ли су они сви 

отишли горе или су остали, да ли се сећате тога? 
 
Сведок Дивац Душан: Неки су одлазили горе, неки су долазили 

доле, неки су остајали, али то је опет да вам кажем била надлежност 
Осмог одељења. Значи од њих зависи кога ће пуштати на лице места. 
Знате. Конкретно наредбу ми нису издали да задржим све, нити да 
легитимишем све. Онај ко се не представи са службеном, покаже 
службену или видим униформу, значи њега не смем да пустим. 
Нормално покаже службену, а сигурно нећу ја узимати када неко покаже 
службену, моторола и све остало и прође горе и каже техника, овај каже 
у реду је, нећу га ја легитимисати доле. То није мој посао.  

 
Адв. Александар Поповић:  Добро. И само још једно питање, да 

ли се сећате да сте видели истражног судију или тужиоца у том периоду 
док сте били тамо? 
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Сведок Дивац Душан: Колико се ја сећам долазили су, али нико 

ми их није представио, нити сам са њима имао шта да разговарам. Значи 
одмах су отишли на лице места. Са мном конкретно нису обавили 
разговор. 

 
Адв. Александар Поповић:  А да ли познајете истражног судију и 

тужиоца па сте их препознали и ако се нису представили, откуд знате да 
су они? 

 
Сведок Дивац Душан: Мислим да је неко рекао долази судија, 

долази тужилац. Прошли су поред мене. 
 
Адв. Александар Поповић:  Је ли се сећате када је то било у 

односу на долазак колега? 
 
Сведок Дивац Душан: Не могу да се сетим. Не могу тачно. 

Накнадно после тога, један дужи период. 
 
Адв. Александар Поповић:  Дужи период после доласка колега 

из технике? 
 
Сведок Дивац Душан: Можда пола сата, сат времена касније 

после њих. 
 
Адв. Александар Поповић:  Хвала. 
 
Председник већа:  Да ли још неко од бранилаца има питања?  
 
Адвокат Александар Зарић. Изволите. 
 
Адв. Александар Зарић: Да ли може да се изјасни, ови из зграде 

Владе Србије, да ли су  они ишли до канцеларије у Адмирала Гепрата? 
 
Председник већа:  Не разумем, шта сте питали? 
 
Адв. Александар Зарић:  Да ли су ови из зграде Владе Србије из 

обезбеђења који су били, да ли су они ишли до ове канцеларије у 
Адмирала Гепрата горе? 

 
Председник већа:  Сведок је одговорио на то два пута. 
 
Сведок Дивац Душан: Дотрчавали су и колега је конкретно 

дошао до другог спрата али није улазио унутра. Значи, један колега са 
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дугим наоружањем, «Хеклер» је имао код себе. Али знате већ како, они 
су у том тренутку истрчали. Још само да појасним, нисам остао дужан, 
како су они видели да је из те наведене собе. Значи када сам прошао 
дошли смо до прозора, конкретно ја сам дошао до прозора и појавио се 
на прозору. У том тренутку су ме видели из дворишта Владе Србије. 
Значи видели су униформу, видели су све. Ја сам подигао руку. И они су 
на тај начин дошли до наведеног објекта. Одмах сам изашао и сачекивао 
доле. Значи они су одмах дошли на лице места. Значи нису упућени о 
чему се дешава.  

 
Адв. Александар Зарић:  Ја вас питам да ли су дошли до улаза у 

канцеларију? 
 
Сведок Дивац Душан: Долазили су до улаза у канцеларију. 
 
Адв. Александар Зарић:  Ко је дошао? 
 
Сведок Дивац Душан: Али враћали су се доле. Значи не знам 

заиста име и презиме.  
 
Адв. Александар Зарић:  Један, двојица? 
 
Сведок Дивац Душан: Један, двојица су улазила. Дошло је њих 

троје, четворо, што неки у униформи, што нису у униформи. Конкретно 
нису улазили у канцеларију, али су долазили до приземља, долазили су 
до другог спрата, али нису пуштани у канцеларију. 

 
Адв. Александар Зарић:  Ви кажете да сте ви комуницирали са 

овима који су били доле, значи када сте им махнули са прозора из 
Адмирала Гепрата, је ли тако? 

 
Сведок Дивац Душан: Да. Значи са прозора сам само овако 

показао, значи да виде. Ништа друго. А видео сам комешање, значи 
видео сам колеге које су биле узрујане, неки су имали дуго наоружање, 
неки су имали пиштоље, неки нису имали ништа. Било је трчања кроз 
двориште Владе Србије. Значи мислим да су ме двојица видела и овако 
сам махнуо.  

 
Адв. Александар Зарић: Јесте ли причали нешто са њима, 

конверзација нека? 
 
Сведок Дивац Душан:  Не. Ништа са прозора, пошто је далеко, 

раздаљина. Нормално да нисам ништа причао. 
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Адв. Александар Зарић: Хвала. Немам више питања. Ја се 
извињавам, да ли су можда нашли у згради у Адмирала Гепрата неку 
торбу или неко... 

 
Председник већа:  Шта? 
 
Адв. Александар Зарић:  Неку торбу или неку кантицу са 

бензином? 
 
Председник већа:  Ко? 
 
Адв. Александар Зарић: Уопште да ли му је познато да је то 

пронађено? 
 
Председник већа:  Где да је пронађено? 
 
Адв. Александар Зарић: У Адмирала Гепрата улици? У згради у 

Адмирала Гепрата не само у канцеларији него негде у Адмирала Гепрата 
да ли му је познато да је пронађена нека торба? 

 
Председник већа:  Када? 
 
Адв. Александар Зарић:  Или кантица са бензином? На тај дан 

када су обезбеђивали? 
 
Сведок Дивац Душан:  Конкретно не. Ја нисам претраживао 

зграду, нити сам упућен да ли је нашло Осмо одељење. Значи заиста не 
знам. 

 
Адв. Александар Зарић:  Хвала.  
 
Председник већа:  Право на додатно питање има члан већа судија 

Милимир Лукић. 
 
Судија Милимир Лукић:  Да ли се сећате када сте дошли, значи 

са возилом где сте паркирали возило? 
 
Сведок Дивац Душан: Возило смо паркирали, колико се ја сећам, 

испред самог објекта. Можда мало ниже. Ту је онај клуб «Храбро срце», 
улазак у «Храбро срце». Мислим да смо баш стали испред улаза у 
Адмирала Гепрата. Ту је било паркирано. Мислим да је био «Пежо 307». 

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли је имало слободног простора или 

сте поред возила паркирали, можете ли да се сетите? 
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Сведок Дивац Душан: Заиста се не сећам. 
 
Судија Милимир Лукић: Да ли можете да се сетите како су... 
 
Сведок Дивац Душан: То је била журба.  
 
Судија Милимир Лукић: Добро. Каква су врата била, да ли се 

сећате? Да ли су била стаклена, дрвена, гвоздена, на канцеларији, значи, 
ту коју отварате? 

 
Сведок Дивац Душан: Знам на шта мислите, али заиста се не 

сећам. Мислим да су била дрвена, али опет узмите са резервом. Значи 
ипак је прошло толико. Више се никада нисам горе попео, тако да... 

 
Судија Милимир Лукић: Јасно ми је. Прошло је доста времена, а 

сада смо сазнали да сте врло брзо и дошли на лице места, 7 до 8 минута, 
како сте рекли.  

 
Сведок Дивац Душан: Од пуцњаве. 
 
Судија Милимир Лукић:  Да ли сте по отварању врата, рекли сте 

шта сте видели, да ли сте по мирису нешто могли да осетите? 
 
Сведок Дивац Душан: Мислим да је колега рекао да се осећа 

барут. Ја конкретно нисам осетио. Био сам прехлађен. 
 
Судија Милимир Лукић:  Сада, имате прва сазнања да је било 

наоружаних лица и то кажете три лица, да ли сте то ви неком саопштили 
путем средстава везе? 

 
Сведок Дивац Душан: Да. Путем средстава везе прво и основно 

што треба урадити када се дође на лице места то је да се обезбеди лице 
места, задрже сва присутна лица која су била присутна. Конкретно ми 
смо имали само ову двојицу јер су се остали разбежали. Никог другог 
нисмо сахватали по ходнику. А конкретно поред њих су протрчала 
наведена лица. Обојица су понављали реч од три НН мушка лица, дали 
су неки штури опис, један је носио, како сам рекао, аутоматску пушку са 
телескопским нишаном. Није запамтио значи тачно... 

 
Судија Милимир Лукић: Моје питање је да ли ви та прва 

сазнања неком саопштавате? 
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Сведок Дивац Душан: То сам јавио Авали, значи дежурној 
служби Градског СУП-а преко радио везе. 

 
Судија Милимир Лукић:  Како сте то јавили? 
 
Сведок Дивац Душан: То сам јавио на тај начин што значи јавио 

сам да је пре 7 – 8 минута у наведеном објекту дошло до употребе 
ватреног оружја. Нисам прецизирао где и према коме, пошто још нисам 
био упућен, да су лица која су употребила ватрено оружје истрчала из 
канцеларије са другог спрата, стрчала низ степенице, дао сам штури 
опис који су мени у првом тренутку, значи за тим лицима, а на основу 
изјаве радника ФТО-а и да су се иста лица пре нашег доласка удаљила, 
како је он рекао, пешке улицом Добрињском уз брдо ка Краљице 
Наталије. То су сви чули.  

 
Судија Милимир Лукић:  Којим средствима везе сте то јавили? 
 
Сведок Дивац Душан:  Ручном радио станицом сам то јавио. 

Значи то је слушао цео град. 
 
Судија Милимир Лукић:  Добро. Хвала вам. Немам више 

питања. 
 
Председник већа:  Да ли неко од оптужених има питања за 

сведока? 
 
Јавља се оптужени Звездан Јовановић. Изволите. 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Може непосредно председавајућа? 
 
Председник већа:  Може. 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Захваљујем. Рекли сте, помињали сте 

два лица која сте затекли, која су ишла са вама у канцеларију број 55 и 
помињете једно лице, Бугарски. Можете ли да нам га опишете пошто сте 
рекли да носи наочаре, не мислим ликом него стасом? 

 
Сведок Дивац Душан:  Старији просед господин. Био је 

необријан и носио је наочаре. Радник ФТО-а у наведеној фирми. 
Мислим радник обезбеђења у наведеној фирми. Постоји пријавница када 
се уђе у ту зграду са десне стране или са леве стране, не могу тачно да се 
сетим. Он нас је први сачекао на лицу места.  
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Опт. Звездан Јовановић: А реците ми значи, он је радник ту на 
пријавници, или тај Бугарски или? 

 
Сведок Дивац Душан: Ради на пријавници. Радник ФТО-а. 

Физичко техничко обезбеђење.  
 
Опт. Звездан Јовановић: А тај други господин, можете само 

стасом да нам га објасните? 
 
Сведок Дивац Душан: Старији господин. Крупније грађе. Просед 

са брадом. Радио је у канцеларији преко пута канцеларије 55 на другом 
спрату. Он је изашао кроз врата и наводно је он рекао да су протрчала 
поред њега лица.  

 
Опт. Звездан Јовановић: Добро. Захваљујем. Сада ми реците, 

значи ви сте легитимисали овог нижег господина са наочарима и 
утврдили сте да је он Бугарски, је ли? 

 
Сведок Дивац Душан: Колико се ја сећам тако. Тако сам и 

написао у извештају. 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Добро. Захваљујем. Реците ми ово, 

када сте рекли да су вам објаснили да су три лица изашла из тога и 
протрчали доле, је ли тако, протрчали пешке низ улицу, је ли тако? 

 
Сведок Дивац Душан: Први опис, а да ли је заиста не знам, 

пошто су га преузели из Осмог одељења, је дао да су пешке отрчали 
Добрињском улицом. То је улица која иде горе према Краљице Наталије. 
Али опет сам рекао да нисам сигуран у те наводе пошто питање је, да ли 
је он гледао баш за њима куда су протрчали.  

 
Опт. Звездан Јовановић:  То вам је, тај опис вам је дало то лице 

Бугарски, нижи човек са наочарима је ли тако? 
 
Сведок Дивац Душан: Радник ФТО-а у наведеној фирми и 

господин са брадом. 
 
Опт. Звездан Јовановић:  Још само моменат, та столица коју сте 

видели ту на прозору, да ли можете да се сетите како је била окренута 
евентуално, да ли према прозору или? 

 
Сведок Дивац Душан: Столица је била окренута према прозору 

колико се ја сећам. Отворен широм прозор и пребачено ћебе. Значи била 
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је одмах можда једно пола метра, метар од прозора. Према дворишту је 
гледала.  

 
Опт. Звездан Јовановић:  Јесте ли можда ту негде у близини 

поред те столице можда видели још неку столицу или било шта друго? 
 
Сведок Дивац Душан: Па, остане онако утисак када се уђе 

искључиво то. Погледа се кроз прозор, види се шта се десило и то се 
извести. То је остало утиснуто. Баш нешто конкретно да се сећам да је 
било са друге стране, мање-више. 

 
Опт. Звездан Јовановић:  Одлично. Баш зато, значи чим уђете у 

ту просторију, то је онако упечатљиво, је ли тако? 
 
Сведок Дивац Душан: Директно са врата се види отворен прозор, 

столица, пребачено ћебе.  
 
Опт. Звездан Јовановић:  Хвала лепо.  
 
Председник већа:  Да ли има још неко питања? 
 
Оптужени Улемек Милорад има право да постави питање. 
 
Опт. Милорад Улемек:  Добар дан. Рекли сте да сте од тог 

Бугарског добили некакав прелиминаран опис лица и да сте то јавили 
преко радио станице у дежурној, где већ. Мене занима ако се сећате, 
како су вама описана та лица, значи да ли су описани стасом, изгледом, 
гардероба, значи како то већ иде? 

 
Сведок Дивац Душан: Конкретно нама није рекао значи, осим да 

је једно лице имало кожну јакну... 
 
Председник већа: Само мало гласније, ја вас стално опомињем. 

Не чујем вас. 
 
Сведок Дивац Душан: Једно лице је наводно имало кратку кожну 

боксерку или како сам га ја разумео. Било је кратко ошишано. Друга два 
лица су била у неким комбинезонима. Једино што је успео да нам каже 
да су сва три била мушка лица, да су били млађих и средњих година. 
Један је наводно носио пушку, не зна који модел, само зна да је био 
снајпер на њој. Један је носио моталицу. Трећи је носио пиштољ. То је 
оно што сам рекао. То је први опис који сам дао. Конкретно лик и све 
остало, није се сећао у том тренутку да ли је касније нешто рекао, али ја 
га даље нисам испитивао. То је било првих минут, два. 
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Опт. Милорад Улемек:  И ви сте тако проследили? 
 
Сведок Дивац Душан: То сам проследио преко радио везе. Значи 

и опет сам се оградио на изјаву сведока. Ја конкретно та лица нисам 
видео.  

 
Опт. Милорад Улемек:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа: Добро. Да ли још неко има неко питање за 

сведока? 
 
Констатујем да више питања за сведока нема. 
 
Да ли ви тражите накнаду трошкова за данашњи долазак пред суд? 
 
Сведок Дивац Душан: Ја сам из Београда.  
 
Председник већа:  Добро. Не тражите. Хвала вам.  
 
Ево враћам вам личну карту. Отпушта се сведок Дивац Душан. 
 
Да ли неко има нешто да примети у односу на исказ овог сведока? 
 
Да ли заменик Специјалног тужиоца има нешто да примети? 
 
Не.  
 
Пуномоћници оштећених? 
 
Не. 
 
За реч се јавио бранилац оптуженог Звездана Јовановића адвокат 

Ненад Вукасовић. Изволите. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Имам само да приметим у једном 

делу, то је ко је први ушао у ту просторију 55 и подсетио бих веће да 
имамо исказ сведока Милана Бојића, чини ми се да се зове Милан Бојић, 
толико ми је остало у глави да је овде на главном претресу пред тада 
председником Марком Кљајевићем, говорио да су пре него што су 
стигли први полицајци отворили и погледао, отворили врата канцеларије 
55, погледали и на директно питање председника већа Марка Кљајевића 
да ли је видео столицу у просторији, не. Тако да бих ту имао односно 
ово да приметим. Ја ово не могу говорити, примедбу у смислу шта је 
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говорио сведок. Ја сам слушао овог човека који говори оно што је он 
чуо. Али да имамо то у виду да пре тога лице Милан Бојић који је 
саслушаван овде каже да су они улазили из саме зграде, значи радници 
из Адмирала Гепрата број 14 у просторију. На директно питање да ли су 
видели столицу не. А када су стигли, ево овде конкретно полицајац из 
Савског Венца, каже да је видео столицу. И ту онда нешто није јасно 
сада о положају те столице. Јесте била ту или није била ту у моменту 
првог отварања врата и сагледавања. Само бих то приметио за овај 
моменат. И друга ствар је оно питање али добро, то ћемо овог другог, па 
ћемо тек онда у односу на њега. Ово за сада оволико. Хвала. 

 
Председник већа:  Да ли има још неко? Да ли се неко јавља са 

бранилачке стране?  
 
Констатујем да се више нико не јавља да стави примедбу.  
 
Да ли се неко од оптужених јавља да стави примедбу? 
 
Јавља се оптужени Звездан Јовановић. Изволите. 
 
Опт. Звездан Јовановић: Председавајућа, пре свега имам 

примедбу зато што се овај сведок позива на Бугарског. И описује сасвим 
друго човек. Ми смо овде имали прилику да видимо и Мићићеловића и 
Бугарског, тако да очигледно он је заменио ту двојицу. Па, друго, ја бих 
само допунио ово што је мој бранилац рекао, значи ради се о Милану 
Бојићу који је дао овде исказ 22. 12. 2004. године, на страни 8, ту 
детаљно описује ко је први, када, ушао и шта је видео. Дакле, директно 
на питање господина председавајућег бившег Марка Кљајевића, да ли 
сте приметили столицу у тој просторији, канцеларији 55 он одговара не, 
нисам. Значи једна контрадикторност између њих. Тако да ја не знам 
упечатљиво да остане само та столица и да остане само та столица и 
ћебе поред свог оног намештаја. Толико само. 

 
Председник већа: Добро. Да ли се још неко јавља од оптужених 

да нешто примети? 
 
Констатујем да се нико од оптужених не јавља за реч.  
 
Бранилац оптуженог Звездана Јовановића адвокат Ненад 

Вукасовић јавља се за реч. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Само кратко да додам да ево 

видимо и данас по исказу овог сведока, онда прво сазнања која добија о 
кретању тих НН лица која су изашла из канцеларије 55, он и даље 
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говори да прва сазнања која има, да су се пешице кретали Добрињском и 
кренули ка улици Краљице Наталије. У склопу онога што знамо о 
положају аутомобила, уласку и тако даље и тако даље. Знамо где се 
налази Добрињска улица, колико треба до Добрињске из Адмирала 
Гепрата и колико ка Краљици Наталије горе. Значи шта ће код Краљице 
Наталије ако је аутомобил паркиран ту. Толико само везано за, то су 
некакве не примедбе, него једноставно ради упоређивања. 

 
Председник већа:  Добро. Нека приступи сведок Николић 

Александар. 
 
Александар Николић? 
 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Председник већа:  Име оца? 
 
Сведок Николић Александар: Слободан. 
 
Председник већа:  Дан, месец и година вашег рођења? 
 
Сведок Николић Александар: 07. децембар 1978. године. 
 
Председник већа:  Место? 
 
Сведок Николић Александар: Шабац. 
 
Председник већа:  По занимању сте? 
 
Сведок Николић Александар: Полицајац. 
 
Председник већа:  Где сте запослени? 
 
Сведок Николић Александар: СУП Шабац. 
 
Председник већа:  Адреса вашег стана? 
 
Сведок Николић Александар: Петловача, Железничка 32. 
 
Председник већа:  Идентитет сведока утврђен на основу личне 

карте број 262267, издата 04. 12. 2003. године, а лични број 
0712978772021. 
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На предлог одбране веће је донело решење да се саслушате као 
сведок у кривичном поступку против Милорада Улемека и других. Да ли 
сте у сродству са неким од оптужених овде Звезданом Јовановићем, 
Пејаковић Сашом, Тојага Жељком, Браниславом Безаревићем... 

 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Председник већа: Да ли сте у сродству са оштећеним? 
 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Председник већа: Као сведоку дужна сам да вам дам упозорење, 

да вас упозорим да пред судом сте дужни да говорите истину, да ништа 
не смете прећутати. Давање лажног исказа представља кривично дело. 
Нисте дужни да дајете одговор на питања за која је вероватно да би себе 
или себи блиска лица изложили кривичном гоњењу, знатној 
материјалној штети или тешкој срамоти. А дужни сте да суду пријавите 
евентуалну сваку промену адресе боравишта или пребивалишта. 

 
Јесте ли схватили ово упозорење? 
 
Сведок Николић Александар: Јесам. 
 
Председник већа: Поред овога што сам вас упозорила, ја ћу вам 

прочитати и заклетву. Уколико сте сагласни са текстом заклетве позваћу 
вас да је положите тако што ћете рећи «да», уколико нисте сагласни 
рећи ћете разлоге због чега не желите да положите заклетву. 

 
Текст заклетве гласи: «Заклињем се да ћу о свему што пред судом 

будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати». 

 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Председник већа: Добро. Ви сте дужни да нам испричате оно што 

знате у вези догађаја од 12. марта 2003. године, где сте се налазили, шта 
сте видели у вези атентата на Председника Владе др. Зорана Ђинђића. 
Изволите. 

 
Сведок Николић Александар: Па, наведеног дана радио сам у 

ауто патроли са колегом Дивац Душаном на подручју првог ауто 
патролног реона Савског Венца, општине Савски Венац. Не знам тачно 
време, не могу да се сетим, значи налазили смо се у улици Балканској, у 
парку значи, парк у улици Балканској преко пута хотела «Београд». 
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Изашли смо у парк да би легитимисали лица која се налазе ту. Пошто 
није било никога занимљивог, враћали смо се у службено возило које је 
било паркирано на тротоару, значи испред парка. Ја сам већ сео у 
возило. Врата су била отворена, на место возача сам сео. Док колега 
Дивац је још стајао поред возила. Зачуо се један пуцањ, више нисмо 
могли оценити, нисам могао оценити, учинило ми се као да је детонација 
неке експлозије гуме, пошто је ту у близини железничка станица и 
аутобуска, пролази транзит. Затим после још једног, можда размак 2 
секунде, зачуо се још један пуцањ. Сели смо у возило. Кренуо сам према 
Савском тргу пошто ме је однело, значи одјек, звук, однео као да долази 
са Савског трга. Сели смо одмах у возило да кренемо тамо да видимо 
шта је то. Ја сам возио. Ушао сам, значи, у улицу Милована 
Миловановића, колико се сећам. Ушао сам, кренуо сам према Савском 
тргу. У том моменту, можда на пола улице, позвани смо од стране 
Авале, значи дежурне службе града Београда. Исти нам је саопштио да 
је у згради у Адмирала Гепрата број 14 дошло до пуцњаве. Окренуо сам 
службено возило и упутио се према згради. На уласку, значи, стали смо 
испред зграде. Утрчали смо у зграду. Сачекао нас је радник обезбеђења, 
значи, који је радио ту и рекао је да је на другом спрату дошло до 
пуцњаве у једној од канцеларија. Кренули смо уз степенице горе. Уз пут 
нам је исти изјавио да су наводно три лица истрчала из зграде од којих је 
један носио пушку, један је носио пиштољ, један је носио моталицу 
неку, као кабл. Дошли смо до просторије на другом спрату, канцеларија, 
не могу се сетити тачно који број. То су иначе, рекао је, напуштене 
просторије пошто су већ те фирме које су биле ту отишле из тих 
просторија. Врата су била затворена. Отворили смо врата, значи лактом 
на кваку. Ушли смо у просторију. У просторији када сам ушао видео 
сам, значи, једну столицу која је стајала испред прозора. Прозор је био 
отворен и на прозору је стајало ћебе неко постављено. Не знам тачно, 
нешто наранџасто тако нешто. Наранџасто-браон боје, колико могу да се 
сетим. Пришао сам прозору да видим шта се дешава. Видео сам испред 
Владе, пошто директно значи одатле се види двориште Владе Србије. 
Видео сам да је гужва нека, да је узнемиреност. Јавио сам се дежурном 
центру Авала. Рекао сам да сам дошао на лице места. Пренео какво сам 
стање уочио и после тога је иста обавештена да је пуцано у правцу 
Владе, значи да је дошло до атентата на Премијера. Лице места смо 
обезбедили. У моменту када смо стајали на прозору, колеге које су се 
налазиле испред Владе, обезбеђење тамо из дворишта, потрчали су када 
су видели нас. Потрчали су према Влади и дошли су код нас горе. Значи 
пар људи, не могу да се сетим колико њих и ко. Дошли су значи. Ја сам 
остао, обавестио сам свог, ја мислим да је тада био заменик командира, 
Сашу Станимировића који је рекао да обезбедимо лице места, да ја 
останем испред те канцеларије, а колега да сиђе доле. Значи на 
пријавницу где су задржани сведоци, да се задрже сведоци који су били. 
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После је дошла увиђајна екипа, не знам после колико времена. Дошло је 
ту више колега из других одељења, из МУП-а и СУП-а. 

 
Председник већа:  Кажете отворили смо врата лактом.  
 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Председник већа:  Ко је од вас двојице отварао врата? 
 
Сведок Николић Александар: Ја мислим да сам ја отворио. Не 

могу се тачно сетити. Ја мислим да сам ја отворио врата. Колико се 
сећам да сам лактом отворио врата због тога да не би, нисмо знали шта 
се дешава уопште, шта је било.  

 
Председник већа: Да ли сте било које лице затекли испред 

канцеларије 55 када сте дошли? 
 
Сведок Николић Александар:  Не. 
 
Председник већа:  Ниједно? 
 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. Ја мислим да 

нико испред канцеларије није био. На пријавници у уласку у зграду је 
била гужва, значи ту су били. Не знам ко је од радника тих.  

 
Председник већа:  А ово ћебе што кажете, видели сте на прозору, 

да ли је то било пребачено или уредно сложено ћебе? 
 
Сведок Николић Александар:  Па, ћебе је било значи сложено 

онако по прозору, доњем делу прозора.  
 
Председник већа:  Да ли вам је још нешто упало у очи у тој 

канцеларији осим тог ћебета и те столице? 
 
Сведок Николић Александар:  Па, ништа. Било је још неких, 

колико се сећам, било је још неких ствари. Ја не могу да се сетим шта. 
 
Председник већа:  А шта од ствари, не сећате се? 
 
Сведок Николић Александар: Не сећам се да ли је било 

намештаја неког или тако нешто. Не могу да се сетим. 
 
Председник већа:  До када сте ви остали ту на лицу места? 
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Сведок Николић Александар: Остали смо ја мислим до 
завршетка. Смена нам је била до 20,00 часова, тако можда 20,00 часова и 
нешто. Не знам тачно. Док није дошла нова смена.  

 
Председник већа:   Да ли сте ви са неким разговарали и изнели му 

ово све што сте данас овде сведочили? 
 
Сведок Николић Александар: Па, ја мислим само увиђајна 

екипа, радници увиђајне екипе који су били на лицу места, који су 
дошли, да су нас они питали да смо са њима причали. 

 
Председник већа:  А у МУП-у тамо нисте подносили никакав 

извештај? 
 
Сведок Николић Александар: Поднели смо извештај. Колико се 

ја сећам извештај о интервенцији, значи о томе. Колико се могу сетити 
сада. Било је ипак то давно.  

 
Председник већа:  Кажете рекли су вам сведоци да су ова лица 

стрчала доле низ степенице, је ли? 
 
Сведок Николић Александар: Да. Да су истрчали низ степенице. 

Истрчала из зграде и да су највероватније улицом Добринском, ја 
мислим Добринска улица да се тако зове, значи том улицом отрчали 
према улици Народног фронта. 

 
Председник већа:  Колико је лица било која су вам то испричала? 
 
Сведок Николић Александар: Испричао нам је радник 

обезбеђења. Не могу да се сетим како се зове. 
 
Председник већа:  Је ли вам рекао да је он добро видео та лица? 
 
Сведок Николић Александар: Он је рекао то. 
 
Председник већа:  Да ли их је описивао или нешто? 
 
Сведок Николић Александар: Од описа, колико се сећам да је 

дао, могу да се сетим да су наводно два лица имала комбинезоне неке, 
радничке тако нешто комбинезоне, а једно лице да је имало црну кожну 
јакну и плетену капу црну на глави.  

 
Председник већа:  А око тог оружја или нешто? 
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Сведок Николић Александар: Не. 
 
Председник већа:  Ништа није причао? 
 
Сведок Николић Александар: Ништа. 
 
Председник већа:  Или се ви не сећате? 
 
Сведок Николић Александар: Ништа он није, он је рекао само да 

имају пушку и да је једно имало пиштољ. И та моталица наводно, нека 
као кабл. 

 
Председник већа:  Да ли је причао о каквој се пушци ради или 

нешто? 
 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Председник већа:  Није ништа? Добро. Хвала. Ја немам више 

питања за овог сведока.  
 
Судија Милимир Лукић има право на питања. 
 
Судија Милимир Лукић:  Када сте дошли у улицу Адмирала 

Гепрата да ли се сећате где сте паркирали возило? 
 
Сведок Николић Александар: Испред зграде. Испред улаза. 
 
Судија Милимир Лукић:  Можете ли мало да опишете то ближе, 

да ли је било слободног места, да ли до возила, како сте? 
 
Сведок Николић Александар: Не. Оставили смо на улици како 

смо стигли и истрчали из возила. 
 
Судија Милимир Лукић:  Да ли се сећате каква су врата била на 

тој канцеларији коју сте отварали тако како сте описали данас? Каква су 
врата, како су изгледала? 

 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Судија Милимир Лукић:  Када сте ушли у канцеларију, да ли сте 

осетили, рекли сте нам шта сте видели, да ли сте осетили чулом мириса 
нешто? 
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Сведок Николић Александар: Не. Не могу да се сетим уопште да 
ли је било.  

 
Судија Милимир Лукић:  Да ли је радник обезбеђења који вам је 

дао тај опис носио наочаре или не? 
 
Сведок Николић Александар: Не сећам се. 
 
Судија Милимир Лукић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа: Судија Радмила Драгичевић-Дичић има право 

на питања. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хтела сам да вас питам 

јесте ли ви, је ли вам познато нешто како су пронађене чауре на лицу 
места, да ли сте ви видели чауре или било шта ако знате нешто, само 
што знате? 

 
Сведок Николић Александар: По доласку увиђајне екипе, они су 

значи преузели сав део посла. Ја сам остао ту у униформи да би био 
присутан. Познато ми је да је једна чаура пронађена у олуку. Значи 
неког крова испод зграде значи. Прилепљене зграде. У олуку. А за другу 
не знам. За другу су чауру тражили, наводно тражили су је на тој трсци 
некој. Значи била је трска нека. Ту су остали да траже. А ја сам отишао, 
значи заменио сам смену пре него што је то завршено.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Како вам је то познато, из 

приче или сте ви видели ту прву чауру? 
 
Сведок Николић Александар: Ту прву чауру, видео сам. Видео 

сам да су је пронашли у олуку. Значи видео сам да је увиђајна екипа 
пронашла у олуку.  

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Одакле сте то видели? 
 
Сведок Николић Александар: Са прозора, значи у предсобљу. У 

ходнику у ствари. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Из ходника? 
 
Сведок Николић Александар: Из ходника, да, да. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Када је то било да су 

пронашли ту прву чауру у односу на тренутак када сте ви дошли, 
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односно када је увиђајна екипа дошла, колико после, ако се сећате 
наравно? 

 
Сведок Николић Александар: Не бих вам могао рећи. Не сећам 

се. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Које доба дана је било? 
 
Сведок Николић Александар: Ја мислим да је био дан још увек.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Кажите ми то када су вам 

јавили радио станицом, прво јављање да је било то, да треба да идете у 
Гепратову, јесу ли вам казали још нешто? 

 
Сведок Николић Александар: Не. Само су рекли да је пуцњава у 

згради. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Јесу ли вам спомињали 

неке сведоке које треба да, неке грађане или нешто? 
 
Сведок Николић Александар: Када су нам јавили? Не. 
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Добро. Кажите ми када сте 

ушли у ту канцеларију, да ли сте још нешто приметили, да ли сте 
тражили вас двојица неке трагове, нешто? 

 
Сведок Николић Александар: Не. Ја нисам обратио пажњу на 

трагове. Изашао сам из канцеларије одмах после тога да бих обезбедио 
лице места. 

 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Да ли сте нешто приметили 

још у тој канцеларији што мислите да би било важно? 
 
Сведок Николић Александар: Значи не могу се сетити. Било је 

неких ствари, значи али не знам. Не знам шта. Не могу да се сетим.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Када је екипа за увиђаје 

вршила увиђаје, јесу ли улазили људи унутра неки осим тих људи који 
су вршили увиђај? 

 
Сведок Николић Александар: За време вршења увиђаја само 

увиђајна екипа је значи била ту. Ти људи који су радили увиђај.  
 
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Хвала. 
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Председник већа:  Да ли заменик Специјалног тужиоца има 

питања за сведока? 
 
Констатујем да нема. 
 
Пуномоћници оштећеног немају. 
 
Да ли одбрана има? 
 
Бранилац оптуженог Улемек Милорада, адвокат Слободан 

Миливојевић. Изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хоћете рећи до колико сати је 

трајала ваша смена и када сте напустили место догађаја? 
 
Сведок Николић Александар: Смена је трајала до 20,00 часова 

значи по распореду. А смену не знам колико се после тога завршила. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Када сте ви напустили значи било 

је 20,00 часова? 
 
Сведок Николић Александар: Не знам тачно да ли је 20,00 

часова, пошто смо мало, продужена је смена била. Када је дошла нова 
патрола да нас замени. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли је тада био дан, сумрак, ноћ, 

какво је било време? 
 
Председник већа:  Када? Када је завршио смену? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да, када је напустио смену. 
 
Сведок Николић Александар: Мрак је већ пао. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Мрак. Да ли је пре него што сте 

ви, морам да поновим то питање, пре него што сте напустили ово место, 
да ли сте на било који начин добили информацију од било кога да је 
пронађена друга чаура? 

 
Сведок Николић Александар: Чуо сам после. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Након? 
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Сведок Николић Александар: Након, сутрадан. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  До тада не? 
 
Сведок Николић Александар: Тог дана не. Док је била моја 

смена нисам.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала. Можете ли нам некако 

најдетаљније колико се сећате, објаснити где се тачно налазило ваше 
возило у тренутку када добијате од Авале односно дежурне службе 
информацију да треба да идете у Адмирала Гепрата? 

 
Сведок Николић Александар: Значи негде можда на средини 

улице Милована Миловановића, јер смо кренули према Савском тргу. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Према Савском тргу? 
 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Којим путем сте ишли? 
 
Сведок Николић Александар: Балканском улицом и после 

Балканске улице лево значи. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Где лево? Ја знам где је али 

морамо због транскрипта и осталих. 
 
Сведок Николић Александар: Значи лево када се крене према 

Гаврила Принципа и одмах лево. 
 
Председник већа:  То је једносмерна? 
 
Сведок Николић Александар: Једносмерна улица.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  И тамо сте на углу, дакле на тој 

раскрсници ушли у коју улицу? 
 
Сведок Николић Александар: У једносмерну ту улицу. Ја 

мислим да је Милована Миловановића.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Како сте стигли до Адмирала 

Гепрата? 
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Сведок Николић Александар: Тада су нас звали, звала нас је 
значи Авала. Окренули смо возило и вратили се према Адмирала 
Гепрата. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Куда сте ишли? 
 
Сведок Николић Александар: Вратили се том истом улицом, 

значи Милована Миловановића и у Адмирала Гепрата. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Директно у Адмирала Гепрата? 
 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Е, па од те раскрснице тамо 

Балканска, Милована Миловановића и Адмирала Гепрата, на тој самој 
раскрсници да ли сте приметили нешто необично у саобраћајном смислу 
речи? 

 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли сте приметили неки судар, 

удар? 
 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Чешање возила? 
 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ли сте на том тргу и до места 

где се налази та зграда број 14 у улици Адмирала Гепрата уочили било 
које возило које се кретало неуобичајеном брзином? 

 
Сведок Николић Александар: Не. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. 
 
Председник већа:  За реч се јавља бранилац оптуженог Звездана 

Јовановића. Изволите. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Када смо код тог већ доласка вашег 

возила са вашим колегом до зграде у Адмирала Гепрата, да ли нам 
можете рећи или да ли се можда присећате каква је била фреквенција 
саобраћаја у Адмирала Гепрата према... 
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Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. Када сте стигли на лице места да 

ли нам можете рећи да ли ви остајете у колима, а ваш колега улази у 
зграду или улазите заједно у зграду у Адмирала Гепрата број 14? 

 
Сведок Николић Александар: Заједно улазимо у зграду. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Заједно улазите. Да ли нам можете рећи 

да ли ви присуствујете разговору или ви водите разговор, ко од вас 
двојице води разговор први са тим човеком кога су означили као именом 
Бугарски, није сада важно име и презиме? 

 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Није ни важно. 
 
Сведок Николић Александар: Значи у том моменту док смо се 

пењали уз степенице... 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не. Када улазите већ? 
 
Сведок Николић Александар: Када смо ушли у зграду? 
 
 Адв. Ненад Вукасовић:  Да. Ко вас...? 
 
Сведок Николић Александар: У том моменту човек тај прилази, 

значи радник обезбеђења, значи, сачекује нас и прича нам да је на 
другом спрату дошло до пуцњаве. На другом спрату значи. Трчимо уз 
степенице и он иде за нама и прича. 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  У ком моменту вам он говори о три лица 

која су истрчала из зграде, да ли можете да се сетите у том интервалу 
када сте почели тај разговор, када вам каже за та три лица? 

 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим тачно. 
 
Председник већа:  Да ли вам само он то прича или је било још 

неко лице које је о томе причало? 
 
Сведок Николић Александар: Још једно је лице било. Не могу да 

се сетим како је изгледао. Он је рекао да, био је у суседној некој 
канцеларији, да је он исто видео. 
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Адв. Ненад Вукасовић:  Добро. Да ли можете да се сетите у том 

разговору односно њиховом казивању према вама, то све шта су видели, 
да ли сте их питали, да ли су вам рекли моменат вашег доласка пре тога 
колико је протекло времена да су они излетели? Да ли можете 
оријентационо да определите време изласка та три лица из зграде, а и у 
односу на ваш долазак? 

 
Сведок Николић Александар: Релативно је то кратко време 

било.  
 
Председник већа:  Сада нећемо питати сведока шта су му рекла 

лица која смо ми саслушавали као сведоке. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Не. Говорим само на том делу у смислу 

временског, од њиховог доласка, да ли има та сазнања пре тога колико 
су лица изашла, временски. И чини ми се да сте ви говорили да, ако сте 
већ рекли, можда сам ја превидео, ко од њих вам то говори да та лица 
трче тамо према некој улици? 

 
Сведок Николић Александар: Радник обезбеђења.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Је ли можете само, не знам да ли је рекао 

сведок да не би што кажете оптерећивали транскрипт, тај сведок да ли је 
рекао према којој улици трче? 

 
Председник већа:  Да ли вам је рекао где су трчали, тај радник 

обезбеђења? 
 
Сведок Николић Александар: Ја мислим да је он у ствари рекао 

према улици Добринској. Ја мислим да се зове та Добринска улица. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Добро.  
 
Сведок Николић Александар: Уз брдо према Народног фронта. 
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Према Народног фронта? 
 
Сведок Николић Александар: Да су истрчали из зграде и да су 

отрчали тамо у том правцу.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Немам више питања. 
 
Председник већа:  Да ли још неко од бранилаца има питања? 
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Бранилац оптуженог Александра Симовића адвокат Желимир 

Чабрило. Изволите. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Сасвим кратко. Да ли се можда сећате 

приближног времена колико је било сати када сте ви дошли у Адмирала 
Гепрата улицу? 

 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Приближно или оријентационо? 
 
Председник већа:  Рекао је да не може да се сети. Сада немојте. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Хвала. Да ли се сећате, ви сте стајали 

једини пред вратима као обезбеђење просторије 55? 
 
Сведок Николић Александар: Значи у моменту када смо дошли, 

дошли смо обадвојица до просторије. Колега је потом после, када смо 
ушли и видели шта је било, јавили дежурном центру Авали. Колега је 
сишао доле да би затворио улаз у зграду и излаз. Значи да не би изашао 
нико. Ја сам остао ту. У том моменту су значи дошли већ колеге из 
обезбеђења из Владе, су дотрчали до нас. И касније је дошао мој 
заменик командира Саша Станимировић ког смо обавестили о томе 
свему. Ја сада не знам тачно време.  

 
Адв. Желимир Чабрило:  Сагласан. Ако се сећате да ли можете 

да определите када је одприлике дошла увиђајна екипа Градског СУП-а, 
одприлике? 

 
Сведок Николић Александар: Не.  
 
Адв. Желимир Чабрило:  Да ли се сећате да ли су долазили 

истражни судија и тужилац? 
 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Је ли се не сећате или не знате или? 
 
Председник већа:  Рекао је да не може да се сети. 
 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Ништа. Хвала. Немам више питања. 
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Председник већа:  Да ли има још неко питања? 
 
Бранилац оптуженог Владимира Милисављевића адвокат 

Александар Поповић. Изволите. 
 
Адв. Александар Поповић:  Рекли сте лакат на кваку да би 

отворили врата. Можете ли мало то да ми појасните да ли сте могли да 
одгурнете врата или сте морали да ставите лакат на кваку да би сте их 
отворили, сећате ли се? 

 
Сведок Николић Александар: Не могу да се сетим. 
 
Адв. Александар Поповић:  Можете ли да ми објасните лакат на 

кваку? 
 
Сведок Николић Александар: Па, то је процедура увек да не би 

оставили, да не би поништили отиске или тако нешто, трагове на тим 
деловима. 

 
Адв. Александар Поповић:  А да сте могли да их одгурнете, да 

ли би сте стављали лакат на кваку? 
 
Председник већа:  Рекао је да не може да се сети. Сада немојте. 
 
Адв. Александар Поповић:  Ја га питам да закључи логично. 
 
Председник већа:  Немојте сада. Рекао је да не може да се сети. 

Сада ви хоћете да га питате нешто што се не сећа човек.  
 
Адв. Александар Поповић:  Судија, пошто лакат на кваку не 

може да се сети, није логичан одговор. 
 
Председник већа:  Па, не сећа се. Па не можемо све терати 

сведока, колега, да се не сећа.  
 
Адв. Александар Поповић:  Да ли нам можете описати ситуацију 

када је стигла увиђајна екипа, ваш доживљај, да ли је била гужва, метеж, 
да ли је то све било нормално, нормалан увиђај или је другачије било... 

 
Председник већа:  Не може сведок давати оцену да ли је нешто 

било нормално или није било нормално. Него га питајте, 
преформулишите питање.  
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Адв. Александар Поповић:  Повући ћу ово питање. Није ми 
толико битно. Питаћу вас да ли сте ви остали испред канцеларије број 55 
до доласка увиђајне екипе? 

 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Адв. Александар Поповић:  Да ли сте остали тамо и након што је 

увиђајна екипа дошла? 
 
Сведок Николић Александар: Након доласка увиђајне екипе 

значи био сам у том предсобљу, пре уласка у ходник, на степеништу 
значи том. 

 
Адв. Александар Поповић:  Да ли то значи да нисте били 

директно испред просторије број 55? 
 
Сведок Николић Александар: Када је дошла увиђајна екипа 

нисам јер су они преузели даљи рад. 
 
Адв. Александар Поповић:  Да ли можда имате сазнања да ли је 

увиђајна екипа одмах почела да ради чим је стигла на лице места? 
 
Сведок Николић Александар: Па, они су почели да раде. 
 
Адв. Александар Поповић:  Ништа више. Хвала. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли се још неко јавља за реч? 
 
Бранилац оптуженог Милана Јуришића адвокат Александар Зарић. 

Изволите. 
 
Адв. Александар Зарић:  Сведок говори овде да не може да се 

сети око времена с обзиром на временску дистанцу. Рекао је да су 
писали неки извештај СУП-у Савски Венац. Да ли је то тачно? 

 
Сведок Николић Александар: Да. 
 
Адв. Александар Зарић:  Да ли сте тада у том извештају СУП-у 

Савски Венац навели време, место када сте дошли на лице места и ко је 
потписао од вас тај извештај? 

 
Сведок Николић Александар: Написали смо сигурно. Има време 

сигурно.  
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Адв. Александар Зарић:  Када сте примили од дежурне службе 
позив... 

 
Председник већа:  Шта? Не чујем вас колега гласније. 
 
Адв. Александар Зарић:  Питам шта су написали у извештају, да 

ли су написали у ком тренутку су примили позив од дежурне службе? 
 
Председник већа:  Сведок се изјаснио на те околности о томе шта 

су писали у извештају, сада објаснио нам је све што је имао. 
 
Адв. Александар Зарић:  Добро. Шта сте написали у извештају? 
 
Председник већа:  Па, рекао је шта су написали.  
 
Сведок Николић Александар: Извештај о интервенцији, значи о 

догађају. 
 
Адв. Александар Зарић:  Јесте ли написали када сте добили 

позив? 
 
Председник већа:  Молим? 
 
Адв. Александар Зарић:  Да ли су написали када је уследио 

позив, у које време? 
 
Председник већа:  Забрањујем одговор на то питање. Сведок се 

изјаснио на те околности. Хоћете одлуку већа? 
 
Адв. Александар Зарић: Не. Нећу одлуку већа него само га питам 

да ли постоји, пошто не може да се сети са ове дистанце. 
 
Председник већа:  Не питате га тако него сте питали другачије. И 

забранила сам вам одговор на такво питање. 
 
Адв. Александар Зарић:  Већ је рекао да су написали. Због тога 

питам. И реците ми да ли вам је познато име пуковник Аризановић? 
 
Сведок Николић Александар:  Не. 
 
Адв. Александар Зарић:  Да ли вам је познато, људи из зграде 

Владе који су дошли до улаза значи у канцеларију, да ли су вам се 
представили ко су? 
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Сведок Николић Александар:  Можда у том тренутку јесу, али 
не могу да се сетим имена. 

 
Адв. Александар Зарић:  Јесу ли се легитимисали?  
 
Сведок Николић Александар:  Јесу. 
 
Адв. Александар Зарић:  Да ли му је познато име Гарић 

Мирослав? 
 
Сведок Николић Александар:  Не. 
 
Адв. Александар Зарић:  Немам више питања. Хвала. 
 
Председник већа:  Добро. Хвала. Да ли неко од оптужених има 

питања? 
 
Констатујем да се нико од оптужених не јавља да постави питање 

сведоку. 
 
Да ли тражите накнаду за данашњи долазак у суд и сведочење? 
 
Сведок Николић Александар:  Не.  
 
Председник већа:  Не. Добро. Хвала. Отпушта се сведок 

Александар Николић. Можете да идете. Довиђења. 
 
Да ли неко има нешто да примети у односу на исказ саслушаног 

сведока Николића? 
 
Заменик Специјалног тужиоца и пуномоћници оштећеног немају. 
 
Бранилац оптуженог Милорада Улемека адвокат Слободан 

Миливојевић. Изволите. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Ја сам председниче намерно 

сачекао да чујемо и овог другог сведока. Ја немам примедбу на 
садржину изјаве овог сведока. Само желим да укажем да из изјаве овог 
сведока и претходног, имајући у виду време и времена од када су 
сазнали кретање њихових возила, а упоређујући са оним другим 
доказима које нам је оптужница понудила, у Балканској улици је морало 
да дође до судара између оних који су бежали и ових који су долазили. 
Овде очигледно то није случај па ћете ви као веће вероватно ценити 
истинитост исказа једне или друге стране.  
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Председник већа: Добро. Бранилац оптуженог Звездана 

Јовановића.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Хвала. Моја примедба не на сам исказ. 

Човек је испричао шта је видео. Апсолутно се односи на оне две ствари. 
Прва ствар је шта су видели односно приметили приликом уласка у 
канцеларију 55, у односу на исказ Милана Бојића, сведока. Дакле, да или 
не столица испред прозора. И друга ствар је ово питање трчања та три 
лица са описом који су имали какав су добили, не улазећи у то, према 
Добринској и Народног фронта. А управо што каже колега према ономе 
што нам је оптужница дала, о паркираном возилу испред, а знамо опет 
где је у односу на број 14 где је Добринска и пут ка Народног фронта. 
Тако да је то једино, у том делу бих имао да приметим. Хвала. 

 
Председник већа:  Добро. Да ли још неко има примедбу? 
 
За реч се јавља бранилац адвокат Александар Зарић. Изволите. 
 
Адв. Александар Зарић:  Намерно сам сачекао да и овај други 

сведок да изјаву из једног простог разлога. Ми смо имали раније овде 
сведоке Мићићеловић Драгољуба и Гарић Мирослава који су се 
изјашњавали. Мићићеловић Драгољуб се изјашњавао на време после ког 
је дошла полицијска патрола из Савског Венца. Он је децидирано овде 
рекао да је то трајало негде 15 минута након догађаја. 15 минута када 
слушамо ова два сведока од прилике, значи та њихова путања кретања, 
значи, све док су били и та обавештења која су добили од стране, значи, 
дежурне службе, ми се уклапа више у време Мићићеловића него у 
њихову изјаву да су могли да стигну од Савског трга до улице Адмирала 
Гепрата за тих 6 – 7 минута. Вероватно због тога нису ни могли да виде 
тај судар који је постојао у Адмирала Гепрата што значи да они нису 
дошли у оном времену у којем говоре. А друга главна примедба се 
односи на то, намерно сам их питао који су били дошли људи из зграде 
Владе. Ми смо имали овде тачно два човека који су децидирано 
изјавили, у ствари једног човека који је децидирано изјавио да су њих 
двојица дошли. То је био Мирослав Гарић који је рекао да је са 
пуковником Аризановићем стајао испод прозора у Адмирала Гепрата где 
је видео лице, полицајце на прозору и да је комуницирао са њима и да 
су, полицајац један који се јавио рекао видим две чауре. Они су отишли 
горе и испред врата је пуковник Аризановић издао наређење овоме да 
обезбеди лице места. То је изјава Мирослава Гарића коју смо овде 
имали. Данас ови сведоци причају нешто сасвим друго. Ко од њих не 
говори истину, то ће ово веће морати да цени. Али је чињеница да 
постоји изјава Мирослава Гарића који је рекао да је полицајац из 
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Савског Венца који је први дошао рекао да је видео две чауре на крову. 
А данас смо чули њихову причу.  

 
Председник већа:  Добро. За реч се јавља Александар Поповић 

бранилац Владимира Милисављевића. 
 
Адв. Александар Поповић:  Хвала. Моја примедба само иде 

судија, пре свега на то што сматрам да ви руковођењем ове доказне 
радње саслушања сведока нам нисте омогућили да дођемо до једне јако 
битне чињенице. А то је због чега је ставио лакат на ту кваку. Врло 
кратко ћу то објаснити. Не може неко да стави лакат на кваку и да се не 
сећа због чега је ставио лакат на кваку. То је једноставно логички 
немогуће. А због чега је то битно? Битно је због тога што нама сведок 
Китић говори да та врата нису могла да се затворе јер језичак од браве 
није одговарао и није могао да уђе пошто је била нека денивелација и 
тако даље. Ако је он ставио лакат на кваку ставио га је због тога да би та 
врата отворио, што значи да су та врата била затворена. Ако су била 
затворена онда не знам како је могло да постоји та денивелација и како 
она нису могла да се затворе. То је једна чињеница за коју ја лично 
сматрам да је била битна и до које сам хтео, покушао да дођем. 
Међутим, ви сте прихватили одговор сведока не сећам се зашто сам 
ставио лакат на кваку и ето утолико само сматрам да смо остали 
ускраћени за један одговор који може да помогне. Хвала. 

 
Председник већа:  Ако се сећате добро Китић је говорио да нису 

могла да се закључају, а не да су могла да се отворе или затворе. Знате, 
то је већ разлика.  

 
Да ли се још неко јавља за реч? 
 
Од бранилаца се више нико не јавља за реч. 
 
Да ли неко од оптужених има да стави примедбу на исказ данас 

саслушаног сведока? 
 
Да ли се неко јавља за реч? 
 
Констатујем да се нико више не јавља за реч. 
 
Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Одређује се по службеној дужности саслушање вештака Стојана 

Костића. 
 
 Вештака који је вештачио чауру са Фрушке Горе за коју нисмо 

добили сагласност да се прочита налаз, па ћемо и његово саслушање 
обавити у понедељак 22. јануара 2007. године.  

 
О осталим евентуалним доказима које ћемо изводити 23. и 24. 

јануара обавестићу вас у понедељак.  
 
 
 
Председник већа доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
Прекида се главни претрес. 
 
Наставак главног претреса је: 
 
 

22. јануара 2007. године са почетком у 10,00 часова. 
 

 
На главном претресу ћемо извршити увид у фотодокументацију за 

стан Опарушића, то смо остали дужни и саслушаћемо Опарушић 
Милана и Милутина, оца и сина. То је усвојено као доказ. Решење је 
донето и то сам прочитала одмах о усвајању тог доказа.  

 
О осталим евентуалним доказима које ћемо изводити 23. и 24. 

јануара обавестићу вас у понедељак.  
 
Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, извињавам се, 

управо у том контексту да се не би понављали и чекали ваше одлуке. У 
односу на предлог одбране окривљеног Улемека везан за датум 11. март, 
је ли... 

 
Председник већа:  За? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Ја бих хтео само да сугеришем да 

осим ових доказа које сте извели саслушањем сведока већ саслушаних и 
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замолићу веће да донесе одлуку којом ће саслушати Милана Јовановића, 
то је пилот хеликоптера. Не упуштајући се при том у овлашћење већа да 
затражи онај писмени извештај уколико сматра да је то потребно.  

 
Председник већа:  Како сте рекли да се зове пилот? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Милан Јовановић. Има у мом 

предлогу. Милан Јовановић, пилот хеликоптера који је тог дана 
пилотирао на релацији.. 

 
Председник већа:  Радник МУП-а Србије, је ли тако беше? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  МУП-а Србије, у хеликоптерској 

ескадрили. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  И још нешто сам хтео да и 

предложим и да вас замолим да нам омогућите. Мој брањеник и ја би 
затражили да нам омогућите поновни преглед видео записа који је 
сачињен од стране МУП-а, гледали смо га прекјуче на релацији Бубањ 
Поток – Лимес – Фрушка Гора, јер би, уочили смо неке ствари за које 
нисмо потпуно сигурни па желимо једноставно да их ратификујемо у 
нашој... 

 
Председник већа:  За оне што сте рекли да тражите издвајање, је 

ли тако? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Тако је. Али да би били 

дефинитивни код те одлуке, морамо да погледамо још једном тај снимак 
да би дефинитивно дали своје мишљење. И ја вас молим када буде... 

 
Председник већа:  Тражите комплет снимак или само одређени 

део? 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Не, комплет снимак од почетка до 

краја. Није он толико дуг. А можемо и ако нам обезбедите услове и у 
просторијама ЦЗ-а, а можемо и овде као што смо то чинили и 
претходном приликом.  

 
Адв. Желимир Чабрило:  И други браниоци окривљених такође 

су заинтересовани јер је био врло лош... 
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Председник већа:  Па није циљ да посматрамо пет пута. Ви сте 
могли када смо емитовали тај снимак да нам кажете вратите снимак на 
то, то, и на то, то, то. Размотрићемо могућност... 

 
Адв. Желимир Чабрило:  Много се боље чуло код окривљених 

него код нас.  
 
Председник већа:  Једино да пређемо тамо сви. 
 
Адв. Желимир Чабрило:  Сагласан. На било који начин, али ми 

нисмо чули. 
 
Председник већа: Ја нисам сагласна право да вам кажем. Али 

одлучићемо о том предлогу. Је ли се још неко придружује овом предлогу 
колеге Миливојевића? 

 
Адв. Ненад Вукасовић:  Ја се придружујем овом предлогу јер у 

сваком случају одбрана Звездана Јовановића превасходно је 
заинтересована јер стварно поједине сегменте и дијалога и речи неких 
овде нисмо чули. Из којих разлога не знам, можда техничких, али ако 
дозволите ја се придружујем овоме, ја бих заједно са колегом 
Миливојевићем то прегледао, да погледамо неке сегменте који су нам 
остали овако нејасни. 

 
Председник већа:  Али не чује се добро иначе. Знате проверено 

је.  
 
Адв. Ненад Вукасовић:  Али онда можемо да не замарамо остале, 

можемо застати... 
 
Председник већа:  Постоје шумови мотора, птичица, шуме и тако 

даље. Одлучићемо о томе накнадно на који ћете начин обратити пажњу 
на тај снимак. Само да подсетим заменика Специјалног тужиоца, остали 
сте ми дужни за изјашњење јуче када смо радили када су тражили 
браниоци, то ћемо на претресу у понедељак пошто смо сада прекинули, 
у вези издвајања из списа овог допунског налаза од 17. 03. 2003. године. 
Изволите. 

 
Адв. Слободан Миливојевић:  Можда да мало прецизирам или 

допуним овај наш предлог да погледамо видео запис. Није нама проблем 
видео запис, нама је проблем аудио снимак, а знате техника је до те мере 
савршена и ја знам да су наши толико способни да могу изоловати и 
говор и тако даље. Па у том правцу, то нам је најважније што смо 
желели да чујемо. 
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Председник већа:  Тражите изоловање аудио запис... 
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Да ми прегледамо видео запис па 

ћемо онда... 
 
Председник већа:  Након тога ћете одлучити шта ћете даље.  
 
Адв. Слободан Миливојевић:  Хвала лепо. 
 

Записничар                                                Председник већа-судија 
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