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20 јун 
Почетак у 7,30 часова 

(При уласку тужиоца Минића и његовог помоћника Јовановића 
публика пљескањем поздравља, а потом претседника Ђорђевића и 
осталих судија публика још јаче пљеска, све док претседник и 
судије нису заузели своја места.) 
Претседник: Наставља се претрес по кривици оптуженог Драго-
љуба Михаиловића и осталих. Друже заставниче, уведите све оп-
тужене који су јуче били. (Улазе оптужени по реду како су били 
испитивани и заузимају места на оптуженичкој клупи). Наставља 
се извиђање по кривици отсутних. Јуче нисмо рашчистили по 
кривици оптужених Пурића и Петра Живковића. Бранилац Ми-
љаковић, имате ли да поставите извесна питања првооптуженима? 
Бранилац Миљаковић: Имам. 
Претседник: Конкретно коме? - приђите мало овде. 
Бранилац Миљаковић: Ја бих хтео да питам оптуженог Михаи-
ловића. 
Претседник: Оптужени Михаиловићу, приђите Суду. (Оптужени 
Михаиловић устаје са клупе и прилази Суду.) 
Бранилац Миљаковић: Да ли је, пре него што је добио налог да 
са устанком причека искрцавање савезничких снага, обавестио 
владу да су Немци, специјално у Србији, били прописали извесне 
одмазде за напад на њихове објекте и њихово људство? Да ли би 
оптужени могао да одговори? 
Оптужени Михаиловић: О свима одмаздама извештавао сам. За 
јајиначко стрелиште, где је било, по моме рачуну, стрељано преко 
114.000, тражио сам да се то објави преко радио Лондона. Никад 
савезници нису хтели те жртве да објављују. 
Бранилац Миљаковић: Да ли сте ви обавештавали владу у Лон-
дону тачно о вашим односима и сукобима са партизанима? 
Оптужени Михаиловић: Ја мислим да јесам. 
Бранилац Миљаковић: Да ли знате да је влада у Лондону преду-
зимала какве мере да ти сукоби престану и какве је мере преду-
зимала? 
Оптужени Михаиловић: Не знам за те мере. 
Бранилац Миљаковић: А да ли знате да је предузимала какве ме-
ре? Да ли вас је о томе обавестила? 
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Оптужени Михаиловић: Не. 
Бранилац Миљаковић: Ви сте предложили извесне ваше сарад-
нике те су они били одликовани. У образложењу које сте дали на 
овоме претресу за извесне сараднике да сте хтели на тај начин да 
их вежете за себе. Мене интересује, а сматрам да треба да интере-
сује и Суд, какво сте ви образложење дали влади? 
Оптужени: У прво време обавештавање је било кратким депешама 
о предлозима за поједине као вођење народиог покрета. Дрцније 
сам добио овлашћење да могу сам да издајем одликовања по изве-
сној форми и декрете по извесној форми, и ако се није могло то 
вршити радиовезом наређено је да се ти декрети доставе у виду 
спискова доцније, кад се имају повољне прилике. 
Бранилац Миљаковић: Тужилац Минић је поменуо једно такво 
одликовање и ваш предлоГ за владу да влада има сазнање да је то 
лице било у некој вези са квислинзима или окупатором и с тих 
разлоГа тај ваш предлоГ је одбијен. Ви сте инсистирали да се 
предлоГ усвоји и предлоГ је усвојен. Објасните Суду како је до то-
Га дошло. 
Оптужени Михаиловић: На коГа се то односи? 
Бранилац: Мислим на Јевђевића. 
Тужилац: То је питање расправљено. 
Бранилац: Ви сте дозволили да се извесни официри лише звања. 
Какво сте образложење дали за тај предлоГ. 
Оптужени Михаиловић: То је било кад сам дошао у Црну Гору. 
Старешине Црне Горе износиле су тешко стање у Црној Гори и 
мноГобројна стрељања која су вршена од стране партизана. То 
су вршили официри који припадају организацији која је политич-
ка а не војничка. 
Бранилац: А јесте ли ви том приликом били тачно обавештени? 
Оптужени Михаиловић: Ја сам обавештен онако како сам тада 
обавестио. 
Бранилац: А је ли моГла бити влада тачно обавештена? 
Оптужени Михаиловић: Нисам могао ни ја бити тачно обаве-
штен. 
Бранилац: Говори се о стубовима у Лондону који су подржавали 
ваш рад на терену. 
Оптужени Михаиловић: Ја не знам. 
Бранилац: Да ли знате да ли је Петар Живковић, и у којој влади, 
био министар од 1941 до 1944 године? 
Оптужени Михаиловић: Ја не знам тачно о времену кад је био 
министар. Мислим да је био у влади Пурићевој и да је заступао 
поменутог министра војске, а после није био у влади министар во-
јни, већ помоћник врховног команданта. 
Бранилац: А јесте ли имали везе с њим? 
Оптужени Михаиловић: Имао сам преко падобранца Луке Бале-
тића. 
Бранилац: Јесте ли ви о вашим стварима на терену све саопшта-
вали емигрантској влади или сте извесне ствари прећутали? 
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Оптужени Михаиловић: Уколико сам могао обавештавати, обаве-
штавао сам, а тамо је отишао Воја Лукачевић почетком 1944 годи-
не и могао је обавестити све што се догађа. 
Бранилац: А пре тога? 
Оптужени: Уколико сам могао обавештавао сам, а поред тога је 
била и енглеска мисија. 
Бранилац: Је ли енглеска мисија све обавештавала? 
Оптужени: Не знам. 
Претседник: Имате ли још каква питања? 
Бранилац: Ја немам више ниједно питање. 
Претседник: Можете сести. 


