
К.П.бр.5/03 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 14. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ 

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 14. 
априла 2005. године са почетком у 10,17 часова, пред већем Посебног 
одељења Окружног суда у Београду, Устаничка брoj 29, судница брoj 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 Кт.С.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, пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адв. Божо 
Прелевић, окривљени Милорад Улемек са браниоцима адвокатима 
Момчилом Булатовићем и Марком Миливојевићем, окривљени Звездан 
Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, за браниоце 
окривљених Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира 
Милисављевића јавља се бранилац адв. Александар Ђорђевић по 
заменичком пуномоћју браниоца адв. Слободана Миливојевића које ће 
доставити у року од три дана по налогу председника већа, бранилац 
окривљеног Нинослава Константиновића адвокат Александар Зарић по 
заменичком пуномоћју браниоца адв. Дејана Лазаревића, окривљени 
Дејан Миленковић са браниоцем адв. Љубишом Радојичићем, бранилац 
окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар Ђорђевић, браниоци 
окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокати Драган 
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Крстићевић и Александар Зарић, окривљени Душан Крсмановић са 
браниоцем адвокатом Милованом Комненићем, окривљени Саша 
Пејаковић и окривљени Жељко Тојага.

Констатујем да нису приступили браниоци окривљених Саше 
Пејаковића и Жељка Тојаге адвокати Горан Петронијевић и Крсто 
Бобот, а уредно су позвани. Поднеском бранилаца окривљених Саше 
Пејаковића и Жељка Тојаге адвоката Горана Петронијевића и Крсте 
Бобота од 14. априла 2005. године обавестили су суд да нису у
могућности да приступе на данашњи главни претрес наводећи у
поднеску, цитирам: ''Приликом заказивања наставка главног претреса 
за 14. април 2005. године председник већа, нити судско веће није 
питало странке за сагласност, нити је браниоцима остављена могућност 
да суду саопште разлоге своје спречености јер се судско веће одмах по 
објављивању датума наставка главног претреса повукло из суднице 
зобг чега се браниоци обраћају насловљеном суду овим поднеском.
Наиме, због раније заказаних суђења и то главног претреса пред Првим 
општинским судом у Београду К.бр.424/04 у 9,00 часова и главних 
расправа пред Првим општинским судом у Београду у предмету 
П.бр.1463/05 у 11,30 часова и П.бр.15/03 у 12,00 часова, а затим пред 
Трговинским судом у Београду у предмету XХ П.бр.4371/02 у 12,00 
часова као и због учествовања на саветовању које се поводом измена 
Законика о кривичном поступку и њиховог усклађивања са правилима 
Хашког трибунала одржава на Правном факултету у Београду са 
почетком у 10,30 часова нисмо у могућности да приступимо на 
наставак главног претреса у кривичном предмету пред Вашим судом 
јер су наведена суђења раније заказана и наведене обавезе раније 
преузете, а због краткоће времена нисмо били у могућности да за 
наведена суђења обезбедимо адекватне замене.''  

 
Завршен цитат.

Констатујем да је приступио окривљени Бранислав Безаревић са 
браниоцем по службеној дужности адв.Жељком Грбовићем.

Нека приступи пред судско веће позвани сведок Владимир 
Поповић.

Констатујем да је приступио сведок Владимир Поповић.
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Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Усваја се предлог пуномоћника оштећених адвоката Рајка 
Даниловића и одређује извођење доказа саслушањем сведока Горана 
Петровића, а на околности повода, разлога, организовања и захтева 
протеста Јединице за специјалне операције новембра 2001. године, о
кривичним делима који су предмет кривичног поступка и другим 
важним околностима.

С обзиром да не постоје процесне претпоставке за одржавање 
данашњег главног претреса јер је обавезно присуство и обавезна 
одбрана, бранилаца окривљених Саше Пејаковића и Жељка Тојаге,
који су овим поднеском оправдали свој изостанак, али нису у праву 
када говоре о томе да је потребна сагласност бранилаца о одређивању 
термина главног претреса, што очигледно представља одређену 
злоупотребу и погрешно тумачење Законика о кривичном поступку,
али то није било први пут с њихове стране,

Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Главни претрес се одлаже за:

16. мај 2005. године са почетком у 10,00 часова,

што је присутнима саопштено уместо позива,

када је планирано извођење процесне радње доказивања 
наставка саслушања сведока Владимира Поповића, што му се и
саопштава од стране председника већа и има му служити уместо 
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позива, уз напомену да с обзиром на немогућност предвиђања трајања 
саслушања сведока Владимира Поповића да дође и

- 17. маја 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници 
број 1 Посебног одељења Окружног суда у Београду када се заказује 
други дан главног претреса на који позвати:

-сведока Радослава Мијаиловића,

За 18. мај 2005.године са почетком у 10,00 часова у судници 
бр.1 

 
на који позвати 

- сведока Горана Петровића 

Зa 19. мај 2005. године са почетком у 10,00 часова у судници 
бр.1 
 

на који позвати судске вештаке:

- медицинске струке др. Душана Дуњића и
- вештака балистичке струке Милана Куњадића,

За 20. мај 2005. године са почеткому 10,00 часова у судници 
бр.1 
 
када позвати:

- судске вештаке др. Душана Дуњића и Милана Куњадића.

што је присутнима саопштено уместо позива.

На главни претрес позвати браниоце адвокате Горана 
Петронијевића, Крста Бобота, Слободана Миливојевића, Александра 
Поповића, Драгољуба Ђорђевића, Милана Мандића, Дејана Лазаревића 
и Оливеру Ђорђевић.
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Остале колеге нека преузму обавезу и обавесте браниоце друге,
који такође бране у овом кривичном предмету, а из исте су канцеларије 
и имају заменичка пуномоћја.

Довршено у 10,27 часова.

Записничар Председник већа-судија 


