
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 9. НОВЕМБРА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 09. 
новембра 2004. године, са почетком у 10 часова и 08 минута, пред већем
Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка
бр.29, судница бр.1, у кривичном предмету са службеном ознаком
К.П.бр.5/03 окривљеног Милорада Улемека и других окривљених, због
кривичног дела удруживање ради непријатељске делатности из члана
136 Основног кривичног закона, кривичног дела убиство представника
највиших државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и
друга кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при
Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС бр.2/03 од 21.августа
2003. године, пред већем у саставу: судија Марко Кљајевић, председник
већа, судије – чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић са
записничарем Љиљаном Атлагић,

приступили заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и
Небојша Мараш, пуномоћници породице оштећеног Председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића, адвокати Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог Председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића – Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцима адвокатима Момчилом
Булатовићем, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем;
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом
Вукасовићем; браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића, адвокати Слободан
Миливојевић и Александар Поповић; бранилац окривљеног Нинослава
Констатиновића адвокат Жељко Грбовић, по заменичком пуномоћју
браниоца адв. Дејана Лазаревића; бранилац окривљеног Дејана
Миленковића адвокат Биљана Кајганић; бранилац окривљеног Сретка
Калинића адвокат Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адвоката Владана Вукчевића;
бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» да ли је
приступио или га неко мења?. Констатује се да није приступио бранилац
окривљеног Милана Јуришића звног «Јуре» адв. Драган Крстићевић и
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адв. Александар Зарић, а уредно су позвани. Констатује се да су
приступили окривљени Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом
Милованом Комненићем; окривљени Саша Пејаковић са браниоцем
адвокатом Крстом Боботом; окривљени Бранислав Безаревић са
браниоцем адвокатом Жељком Грбовићем; окривљени Жељко Тојага са
браниоцем адвокатом Зораном Николићем.

Председник већа: Да ли је неком од бранилаца бранилац адв.
Драган Крстићевић и други бранилац адв. Александар Зарић дао
заменичко пуномоћје?

Констатује се да нису дали заменичко пуномоћје за одбрану
окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокати Драган
Крстићевић и Александар Зарић другом браниоцу.

Нека приступи пред судско веће позвани сведок Веселин Лечић,
ради констатације да ли је приступио.

Председник већа: Ви сте Веселин Лечић?

Сведок Веселин Лечић: Јесам.

Председник већа: Позвани сте у својству сведока.

Констатује се да је приступио сведок Веселин Лечић.

Обзиром на чињеницу да није приступио бранилац окривљеног
Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Драган Крстићевић као ни
други бранилац адвокат Александар Зарић, а то је процесна
претпоставка да би могло да се донесе решење о наставку главног
претреса, а због могућности евентуално да приступе у наредних
неколико минута, због евентуалне саобраћајне гужве или могућности да
обавесте председника већа браниоци, о разлозима спречености да дођу
на данашњи главни претрес, направићемо једну малу паузу, од десетак
минута, па ћемо видети да ли има процесних услова да се главни претрес
настави.

Можете сачекати па ћемо Вас позвати.

Адв. Жељко Грбовић: Господине председниче, ја сам у паузи
када сте рекли од 10 минута у ходнику путем телефона разговарао са
неким лицем и рекао да ли могу да га мењам. Верујте увек се то
дешавало код нас, уз сво уважавање Вас и овог суда, претходно ми се
најави, не могу сносити одговорност неко кад ми каже дајте да га
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мењам. То је мени јуче предочио колега Лазаревић, ја сам се уредно
јавио. Стварно извините. Да Вам кажем, неко ме је звао у паузи у
ходнику телефоном и Ваша секретарица, сарадница, дала ми је
слушалицу, ја тај глас нисам распознао у једном тренутку. Није никакав
проблем да ја се јавим, али не бих овог тренутка сносио ту одговорност
да се јавим за некога ко ми јавља телефоном, а претходно ми не најави
да га мењам. Хвала Вам.

Председник већа: Наставак главног претреса у 10,56 часова.

Констатује се да нису и након одређене паузе приступили
браниоци окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокати Драган
Крстићевић и Александар Зарић, а уредно су позвани.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес због тога што не постоји процесна
претпоставка за наставак главног претреса недолазак бранилаца
окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвоката Драгана
Крстићевића и адвоката Александра Зарића, а наставак ће бити 10. 
новембра 2004. године са почетком у 10,00 часова.

Председник већа: Позива се сведок Веселин Лечић да приступи
пред судско веће да би се обавестио о позиву у својству сведока за
сутрадан.

Обавештавам Вас да ћете бити саслушани сутра 10. новембра
2004. године, у 10,00 часова, у судници број 1, у својству сведока.

Обраћам се сведоку Веселину Лечићу који је присутан у судници.

Ово моје саопштење ће Вам служити уместо позива, тако да сте у
обавези да дођете сутра у 10,00 часова у исту ову судницу.

Можете да идете.
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Веће доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

КАЖЊАВА СЕ новчаном казном у износу од 50.000,00 
(педесетхиљададинара) бранилац окривљеног Милана Јуришића званог
«Јуре» адв. Драган Крстићевић и у обавези је да накнади трошкове
данашњег одлагања главног претреса колико буду изнели, а све у року
од 15 дана, рачунајући од дана пријема решења, у року од 15 дана по
пријему писменог отправка решења.

Кратко образложење за решење о кажњавању и обавези
сношења одлагања главног претреса, трошкова одлагања: Наиме,
бранилац окр. Милана Јуришића званог «Јуре» адв. Драган Крстићевић,
који је изабрани бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре»
који се налази у бекству и коме се суди у одсуству, је уредно позван на
данашњи главни претрес 9 . новембра 2004. године са почетком у 10,00 
часова. На главни претрес и поред уредног позива није приступио. Свој
изостанак са данашњег главног претреса није оправдао, према томе,
испуњени су сви законски услови да се изрекне новчана казна у
максималном износу као и да сноси трошкове данашњег одлагања,
онолико колико буду изнели, без обзира на исход овог кривичног
поступка.

Дакле, сутрадан 10. новембра 2004. године у наставку главног
претреса саслушаћемо сведока Веселина Лечића.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли дозвољавате управо због
тога што има техничких проблема у ЦЗ-у да обавим један кратак
разговор са нашим клијентом овде, једно 10-так минута, да не бисмо
тамо по два, три сата губили.

Председник већа: Дозвољава се разговор бранилаца окр.
Милорада Улемека у судници након што се повуче веће.

Дозвољава се свим браниоцима да обаве разговор са окривљенима
који су присутни.

Записничар Председник већа-судија


