
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 8. МАРТА 2004. ГОДИНЕ

Дана 8. марта 2004. године са почетком у 10,07 часова
отварам заседање кривичног већа Окружног суда у Београду, Посебног
одељења, Устаничка бр.29, судница бр.1, објављујем предмет главног
претреса под службеним бр. К.П.бр.5/03,  кривична ствар против окр.
Милорада Улемек Луковића и др., због кривичног дела удруживање
ради непријатељске делатности из члана 136 ОКЗ и др., кривично дело
убиства представника највиших државних органа из чл.122 ОКЗ и др., по
оптужници Специјалног тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у
Београду КТС.бр.2/03 од 21.8.2003. године.

Веће у саставу: судије Ната Месаровић и Милимир Лукић,
чланови већа, и судија Марко Кљајевић, председник већа, са
записничарем Јасном Билић.

Констатујем да су на главни претрес приступили
заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
пуномоћник породице оштећеног Председника Владе Републике Србије
др. Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић, браниоци окр. Милорада
Улемек Луковића адвокат Момчило Булатовић и адв. Марко
Миливојевић, окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом
Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића адв. Драгољуб Ђорђевић,
бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Дејан Лазаревић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.
Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр.
Милана Јуришића званог ''Јуре'' адв. Драган Крстићевић и адв.
Александар Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцима адв. Мирком
Трипковићем и адв. Мирославом Тодоровићем, окр. Саша Пејаковић са
браниоцем адв. Гораном Петронијевићем, окр. Бранислав Безаревић са
браниоцима адв. Драгишом Поповић и адв. Жељком Грбовићем, окр.
Жељко Тојага са браниоцем адв. Зораном Николићем.
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На основу чл. 309 ст.2 Законика о кривичном поступку суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Као председник већа укратко износим ток ранијег главног
претреса јер главни претрес представља јединствену целину у
процесном смислу. Главни претрес је почео читањем оптужнице
Специјалног тужиоца КТС.2/03 од 21.08.2003. године и КТС.бр.11/03 од
27.10.2003. године. Дана 24. децембра 2003. године саслушан је окр.
Звездан Јовановић. Одбио је да изнесе одбрану, наводећи: ''Надамном је
извршен страховит притисак и прогон од стране извршних власти.
Осуђен сам пре уласка у ову судницу, зато немам поверења у овај суд,
судство ове Државе. Користим своје право на ћутање.''  

Одлуком већа на основу чл. 321 ст.2 Законика о кривичном
поступку прочитана је његова изјава дата органу унутрашњих послова
од 7.04.2003. године.

Поводом процесног приговора бранилаца председник већа је
донео наредбу да се од стране Клиничиог центра, Института за
психијатрију, Центра за судску психијатрију у Новом Саду, изврши
вештачење окр. Душана Крсмановића на околности његовог тренутног
психичког стања и да ли је способан да прати ток главног претреса.
Судско психијатријским налазом Комисије вештака наведене установе
дат је закључак да је код окр. Душана Крсмановића евидентиран
депресивно анксиозни поремећај који се према психијатријској
класификацији ЦД10 убраја у групу Ф43, реакција на тежак стрес и
поремећај прилагођавања, и да је способан да прати ток главног
претреса. Омогућене су примедбе и приговори бранилаца окр. Душана
Крсмановића на налаз и закључак Комисије вештака на главном
претресу. На примедбе и приговоре бранилаца одговорила је на главном
претресу проф. др. Гордана Мишић-Павков, да је окривљени Душан
Крсмановић способан да прати и учествује на главном претресу као
процесни субјект.
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Решењем већа на основу чл. 34 ст.1 Законика о кривичном
поступку из разлога целисходности раздвојен је кривични поступак у
односу на окр. Милорада Улемек Луковића, Звездана Јовановића,
Милоша Симовића, Нинослава Константиновића, Александра Симовића,
Владимира Милисављевића, Дејана Миленковића, Сретка Калинића,
Милана Јуришића зв. ''Јуре'', Душана Крсмановића, Сашу Пејаковића,
Бранислава Безаревића и Жељка Тојаге, због кривичних дела
удруживања ради непријатељске делатности из чл.136 ст.1 и 2 Основног
кривичног закона, убиство представника највиших државних органа из
чл. 122 Основног кривичног закона, тероризма из чл.125 Основног
кривичног закона и убиства у покушају из чл. 47 ст.1 КЗ РС у вези чл. 19 
Основног кривичног закона.

Решењем већа измењен је редослед саслушања окривљених.
Саслушани су окривљени Саша Пејаковић, окр. Бранислав Безаревић и
окр. Жељко Тојага.

Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се изведе процесна радња саслушања окривљеног
Душана Крсмановића.

Адв Биљана Кајганић: Ја имам примедбе на записник.

Председник већа: Има реч адв. Биљана Кајганић. Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Само један секунд извините.
Чланом 15-и Закона о организацији надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, регулисано је да се о току главног
претреса води аудио запис који одражава целокупан ток претреса.
Транскрипт аудио записа са главног претреса од 19.02.2004. године не
представља потпуно верну слику тога главног претреса. На пример, на
страни 58 овог транскрипта у делу који се односи на питање
пуномоћника оштећеног адв. Рајка Даниловића упућено окр. Саши
Пејаковићу, где се помиње покушај атентата код хале ''Лимес'', због чега
сам ја реаговала, обзиром да је за конкретни догађај против мог
брањеника поднета кривична пријава из чл. 184 КЗ РС и чл. 233 КЗ РС
став 1, а што је непосредно после овог питања пуномоћника оштећеног
евидентирано на истој страни записника, иако разлог мог реаговања
није констатован у питању пуномоћника оштећеног. Мислим на речи ''о
покушају атентата'' које речи су изостављене. Истоверемено, после
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питања члана већа судије Миломира Лукића, а које је забележено на
страни 49 и односи се на питање окр. Саши Пејаковићу под знаком
навода цитирам ''Кажете да сте из медија сазнали кога полиција тражи
због убиства Премијера Ђинђића, да сте се и у том тренутку налазили на
задатку пратње и обезбеђења Душана Спасојевића. Интересује ме да је у
том моменту полиција открила Душана Спасојевића и кренула да га
хапси шта би сте урадили?'' Крај цитата. Иако смо колега Горан
Петронијевић и ја реаговали констатацијом да се ради о не дозвољеном
питању, та наша реакција није забележена у транскрипту, а из навода
колеге адв. Горана Петронијевића који је забележен у последњем пасусу
на страници 52, јасно произилази поменута реакција, обзиром да је
забележено казивање браниоца Пејаковић Саше да је цитирам ''Остало
само једно питање на које је он одбио да одговори вероватно због тога
што сам ја реаговао на начин уваженог колеге члана већа.'' Из напред
наведених примера јасно произилази да записници, односно
транскрипти, са главних претреса нису верни, да се они коригују,
подешавају и мењају, а што је недопустиво и законом забрањено.
Обзиром како се записници воде, а суд уз транскрипт не доставља аудио
запис, одбрана није у могућности да ваљано поткрепи своје сумње
неопходним упоређивањем и суду представи недостатке, изостављене
речи ли реченице, које могу бити од значаја у даљем претресном
поступку На овакав начин одбрана долази у неравноправан положај и
знатно јој је умањена могућност да у законски предвиђеним оквирима
остварује своју функцију. То је везано за записник. А имам и примедбе
на вештачење обзиром да сам у петак тек добила наредбу и налаз
вештака који су на последњем главног претресу давали свој налаз,
односно усмено излагали свој налаз. Па би ја укратко и то прочитала
обзиром да сматрам да имам интереса јер се ово наравно одражава и на
мог брањеника. Па ако дозвољавате ја бих и то сада истакла о чему се
ради.

Председник већа: Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Наредбом председника већа којом
је за вештачење одредио Центар за судску психијатрију Институт за
психологију Клиничког центра у Новом Саду, суд је то учинио противно
чл. 114  чл. 4 ЗКП-а који одређује. ''Ако за коју врсту вештачења постоје
од суда стално одређени вештаци други вештаци се могу одредити само
ако постоји опасност од одлагања или ако су стални вештаци спречени,
или ако то захтевају друге околности.'' Одређујући овај Институт као
стручни орган за давање налаза и мишљења суд се није позвао на ове
законске разлоге који му дају такву могућност, нити су они у
конкретном случају постојали, обзиром на постојање стручних вештака
и реномираних установа у Београду које су могле то вештачење да
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обаве у смислу чл.114 ЗКП-а. Због тога ова наредба није у складу са
законом јер је неодговарајућа како у погледу чињеница у вези којих се
обавља вештачење тако и у погледу основа коме се поверава вештачење.
Судско-психијатријски налаз за Душана Крсмановића достављен од
Клиничког центра у Новом Саду, Института за психијатрију није
потписан од сва три лица која су према казивању једног од чланова
комисије вештака Гордане Мишић-Павков на главном претресу од
18.02.2004. године транскрипт страна бр.12,  учествовали у изради овог
налаза и мишљења и то она као први вештак, проф. Вучковић и
специјалиста медицинске психологије Милан Цвијановић. Налаз и
мишљење није потписано од стране проф. Вучковића и није јасно које је
он специјалности, а такође није јасно да ли је учествовао у давању
налаза и мишљења или можда није желео да потпише овај налаз и
мишљење. Према чл.120 тач.3 стручна установа односно државни орган
доставља налаз и мишљење потписан од лица која су вршила
вештачење. Обзиром на основни недостатак који се тиче задатка
вештачења и да се комисија о способности окривљеног да учествује у
поступку, није ни изјашњавала, нити јој је то био задатак то ни вештак
Гордана Павков није ни могла, нити смела, да се у име целе комисије о
томе изјашњава, већ је суд био дужан да од установе тражи додатна
објашњења у погледу налаза и мишљења или у смислу чл. 122 и 123 ЗКП
затражи мишљење других вештака. Мањкавост датог налаза састоји се у
томе што ова Комисија вештака није користила већ је одбила супротно
закону претходну медицинску документацију која се тиче менталног
здравља Душана Крсмановића. Мислим на документацију са ВМА која
се односи на разлоге за ослобађање служења војног рока. Посебно
проблематично мишљење вештака Гордане Павков која изводи закључак
из чињенице да како окривљени није посећивао психијатра и имао
стручне третмане од 1996. и 1997. године, да то искључује, цитирам, или
бар имплицира немогућност озбиљнијег душевног поремећаја код
окривљеног, из чега изводи погрешан закључак да онај који не иде
лекару није болестан. Овакав закључак вештака Гордане Павков
доприноси нашој основној сумњи у професионални став, што на овакав
начин вештак доводи у питање ваљаност целокупног вештачења.
Имајући све наведено у виду, предлажем да се одреди ново вештачење
окривљеног и његове способности да учествује у поступку и то на
основу новог прегледа и увида у комплетну медицинску документацију,
а да се ово вештачење повери Институту за ментално здравље у
Београду. Истовремено, напомињем, да сте на главном претресу 17.12. у
својој наредби, па ћу Вам прочитати тај део, саопштили страна 17: 
''Сада бих искористио прилику да изложим план рада за сутра на
главном претресу, то би било, да се поставе питања и изнесу приговори
који су везани за налаз и мишљење Комисије вештака психијатара и
психолога који су вештачили окр. Душана Крсмановића итд.'' На
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сутрашњем главном претресу одбили сте ту могућност, противно
Закону, позивајући се на одредбе Законика о кривичном поступку и на
неодговарајуће чланове. Значи одбили сте могућност адвокатима,
односно браниоцима, да постављају питање вештацима, што апсолутно,
имајући у виду начин како се саслушавају сведоци и вештаци на
главном претресу, и одредбе које се на то односе, нисте могли, а с
обзиром да сте се позвали на одредбе чл.120, мислим тач.5, ст.5, где
имате могућност да се од стручне установе може тражити објашњења.
Ви та објашњења не би сте ни могли, ако претходно не поставите
одређена питања вештацима на главном претресу како од стране Вас,
тако и од стране тужиоца и од стране одбране. Зато сматрам да сте у
том смислу повредили закон и да сте морали и били дужни да омогућите
и тужиоцу и одбрани да постави питање. Толико. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Мирко Трипковић.

Адв. Мирко Трипковић: Ја бих ставио процесни предлог у
вези примедби на технику вођења записника. Записник о претресу не
води се у складу са прописима чл. 312 и 313 Законика о кривичном
поступку, а у вези са чл. 179 и 175 Законика о кривичном поступку, а не
води се ни у складу са одговарајућим прописом Закона о надлежности и
организацији државних органа у сузбијању организованог криминала.
Према класичном вођењу записника, актери у поступку имају могућност
да ставе примедбе одмах по завршетку претреса. У овом поступку
примењује се савремена техника која би требало да омогући потпуну
аутентичност. Међутим, та техника се употребљава само делимично, и
не доводи до савршенијег регистровања тока поступка, већ онемогућава
да се записник прати а темпоре истовремено. У пракси то изгледа овако.
Врши са аудио визуелно снимање које се не може истовремено пратити,
транскрипти се добијају после десетак дана и тада се из више разлога не
могу стављати примедбе нити контролисати аутентичност. Постојећи
транскрипти видели смо, су са недовршеним мислима, са испуштеним
мислима, са искиданим мислима, без коректуре, а о граматичким
правилима је сувишно и говорити. Ако су испред актера постављени ови
монитори, онда они треба да буду у функцији. Значи, да се записник
истовремено очитава и на екрану, и да можемо да пратимо шта улази у
записник, а шта не. Ако то не може да се оспособи, ја предлажем да се
пређе на класично вођење записника, у смислу цитираних законских
прописа Законика о кривичном поступку. Молим да о овом процесном
предлогу веће одмах одлучи јер овакав начин вођења записника битно
утиче на важност свега што се овде догађа у овој судници. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Мирослав Тодоровић.
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Адв. Мирослав Тодоровић: Ја сам бранилац окр. Душана
Крсмановића, у свему се придружујем речима цењене колегице
Кајганић и мога колеге Мирка Трипковића. Ја сматрам да није на
поуздан начин утврђена способност окривљеног Душана да се данас
брани пред овим већем. Наше примедбе које су исказиване у
континуитету, малте не од првог дана, када је почео овај претрес, па до
данашњег дана, нису наишле на одговарајући пријем код Вас у Вашем
већу. Душан Крсмановић је отпуштен из војске као озбиљни душевни
болесник, он је после тог уживао дрогу и то је неспорно. Уживалац
дроге био је и у моменту када је лишен слободе. Био је преко три месеца,
односно пет месеци је био у тоталној изолацији без могућности да било
са ким комуницира осим са полицијом, тужиоцем и истражним судијом.
Одбрану је први пут могао да сретне после пет месеци. Његово психичко
стање је апсолутно руинирано и њему је потребно озбиљно лечење како
Закон каже у чл. 130 ЗКП, најмање месец дана. Он се не лечи. Њега нико
не лечи. Он није ни прегледан на прави начин. Видели сте прошли пут
да су лекари Института за психијатрију из Новог Сада рекли да су били
два сата, мада није било два сата. Два сата од како су пошли из Новог
Сада, па док су изашли из затвора из ЦЗ-а, толико је било. То је тај
период о коме говоре. Иначе, поуздано се може утврдити да је тај
преглед трајао практично 15 минута. Он је задњи пут видео лекара пре
месец дана. Он је стално под најтежим лековима. Колико знам малопре
смо разговарали и ноћас је имао бурну ноћ, односно ноћ несанице, ноћ
хаоса, ноћ ужаса у својој глави, и наравно дошао овде само захваљујући
томе што је узео одређени број лекова, одређену врсту лекова како би
могао да дође овде и колико толико да комуницира с нама. Ја Вас молим
у име хуманости, у име људских права, у име људских права која су
прихваћена и Конвенцијом од стране Србије и Црне Горе, да овом
човеку, да према овом човеку примените правило судске медицине и да
примењујете закон како се примењује. Примените Конвенцију о
људским правима, Европску конвенцију о људским правима нарочито
члан 5 и да му омогућите да има људски третман, третман човека, и да
буде лечен, и тек после да дође овде пред Вама и да даје своју одбрану.
Ја мислим да, нећете ми замерити, а то је Ваше право, ја мислим да и
даље Ви немате право да председавате овим већем, све док се на
поуздан начин не утврди Ваша подобност да ту функцију обављате. Ми
смо поднели кривичну пријаву која је у току за врло тешка кривична
дела, и за кривична дела која су у вези са предметом овог поступка, па
би било целисходно и морално, и не само са становишта општег
морала, а посебно са становишта људског кодекса да се померите са те
функције док се не утврди на поуздан начин Ваше учешће у свему ономе
што је у кривичним пријавама описано. Мислим да ће доћи време, и то
врло брзо, да ћемо сви полагати рачуне за наша поступања, Ви, ја и сви
остали који радимо у овом поступку. Само ћу поменути један случај који
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ми даје право да тако говорим, то је случај од пре неколико дана када је
постављен на врло важну функцију можда најважнију функцију у земљи
господин Раде Булатовић који је био притвореник управо у овом
предмету. То значи, да би ако случај посматрамо са становишта морала,
са становишта нашег менталног састава, значи да господин Булатовић
би морао да се повуче са ове функције док се не види да ли је он заиста
чинио кривична дела. Ако није то тако, онда би морали са функције сви
који су га до тог положаја довели, до положаја да буде притвореник у
најтежим условима или можда да буде окривљени у овом тешком
кривичном поступку. Значи да се повуче господин тужилац који је овде,
господин Пријић, господин Остојић и сви остали који су радили у овом
случају. Не можемо да имамо двоструки морал. Или смо чисти морално
или нисмо чисти морално. Ми морамо знати ко смо и шта смо. Ја зато
пледирам на Вас још једанпута на Вашу савест, на Вашу људскост, на
Вашу судијску озбиљност, да размислите да ли можете и даље радити
овај предмет или сачекате да се види да ли смо ми у праву који смо
ставили под сумњу Вашу функцију и Вашу улогу као судије и да ли смо
у праву. Ако нисмо у праву наравно ми ћемо сносити одређене
последице. Враћам се поново на окр. Крсмановића. Он је и даље под
лековима. Молим Вас, ја колико знам он је ноћас и јутрос узео велику
количину врло тешких лекова који утичу на његову физичку и психичку
способност да буде окривљен у поступку. Немојте да дозволите да
чините грех, а грех је тражити од човека да се брани за овако тешка
кривична дела уколико није у могућности. Време од месец дана не значи
велики губитак, а значи велики добитак у људском, моралном и у сваком
другом смислу речи. Зато Вас молим да још једанпут размислите да ли
ћете водити овај оступак прво због Вас, друго да ли ћете водити
поступак према окр. Крсмановићу а да није поуздано утврђено да ли је
он способан да се брани. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Ненад Вукасовић.

Адв. Ненад Вукасовић бранилац Зваздана Јовановића:
Господине председниче, ми смо својевремено поднели захтев за
издвајање одређених записника са саслушања пред полицијом, односно
пред УБПОК-ом, између осталог то је био предлог за издвајање и изјаве
опт. Звездана Јовановића. Тада смо навели одређене разлоге, не
присуства колегинице Весне Радомировић саслушању, а све се то
односило нормално и касније подета је и кривична пријава против
господина Пријића, господина Милета Новаковића и осталих лица која
су то сачињавала. Ја бих овом приликом, не да даље ширим, о томе је
већ речено, да се не би понављао, желим да суду предам доказ један који
смо добили, а који је издала Адвокатска комора Београда, председник
Адвокатске коморе Београда господин Војислав Недић, то је под
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захтевом заведено под бр.459/04 од 24.фебруара 2004. године, којим се
издаје потврда да се Весна М. Радомировић адвокат из Београда, са
седиштем канцеларије у Тимочкој бр.2, не налази на листи адвоката
браниоца по службеној дужности који води Адвокатска комора
Београда. Сагласно одредбама ЗКП-а где се каже да бранилац по
службеној дужности може бити лице само са листе адвокатске коморе, ја
бих желео да предам овај доказ Вама, и да још једанпут с обзиром на
овакав сада један нови моменат у смислу нашег ранијег предлога, који
чини ми се сада појавачава и озбиљно доводи у сумњу, све то шта се
дешавало 7 априла. Говорим о његовој изјави од 7. априла, да Вама
предам и да још једанпут одлучите у смислу издвајања записника о
саслушању Звездана Јовановића од 7. априла, јер 7. априла није
присуствовао бранилац. Дакле, како ни физички, а овде сада видимо ни
формално односно ''де јуре'' јер она није на списку бранилаца по
службеној дужности, што остаје сада недоумица, на који начин и којом
приватном линијом, је она позвана, ако је уопште позивана у том
смислу. Па бих Вам предао да евентуално и одлучите уз наш захтев,
значи поновљени сада захтев да одлучите. Ви сте рекли да ћете то
касније током поступка, а мислим да овај моменат можда изискује да
још једанпут размотрите Ваш став као веће и да евентуално одлучите
поново. Ево ја ћу Вам предати овај докуменат. Хвала.

Председник већа: Констатује се да бранилац адв. Ненад
Вукасовић предаје суду потврду Адвокатске коморе Београда бр.459/04 
од 24. фебруара 2004.године.

Има реч адв. Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија ја ћу почети од овог
става колеге Вукасовића за који мислим да је потпуно оправдан и да је
на месту. Мислим да коначно морамо да разрешимо ту дилему за коју
мислим да за нас није дилема. Можда је код Вас дилема, али после
толико доказа, да изјаву односно присуство колегинице Весне
Радомировић, доведемо у питање када је испитиван, наводно испитиван
Звездан Јовановић, 7. априла прошле године. Видите о чему се ради
судија. Члан 229 тачка 6 децидирано каже следеће. ''Да осумњичени
мора имати браниоца чим орган унутрашњих послова донесе решење о
задржавању. Ако осумњичени не обезбеди браниоца, огран унутрашњих
послова ће му га обезбедити по службеној дужности, по редоследу са
списка који доставља одговарајућа Адвокатска комора. Значи, ту нема
никаквих дилема да неко може ван тога, да неко уђе са улице, да неког
могу да доведу или било шта''. Значи ако нема браниоца Адвокатска
комора. Овде сте добили данас доказ ја сам то сам чуо јутрос, данас сте
добили доказ, да колегиница Весна Радомировић адвокат из Београда,
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није на списку адвоката по службеној дужности који стоји у Адвокатској
комори, и да може бити именована као бранилац по службеној дужности
као бранилац било коме од осумњичених пред органом унирашњих
послова, па ни Звездану Јовановићу. Према томе сви разлози који
указују на то да нису испоштоване одредбе Законика о кривичном
поступку о узимању изјаве на такав начин, у смислу овлашћених лица,
апсолутно стоји. Према томе та изјава апсолутно нема никакав значај и
са тих разлога потпуно се придружујем ставу колеге Вукасовића, да се
та изјава издвоји из записника без обзира што сте Ви прочитали и како
сте је прочитали, и да не улазимо у оне расправе о томе дали она може
бити доказ или се не може засновати судска одлука на таквом исказу, и
то да ми то не оставимо негде за крај. Значи ради се о питањима које
морамо овог тренутка да решимо. Друга ствар што се тиче записника
односно налаза и мишљења судских вештака када је у питању Душан
Крсмановић. Ја као бранилац, и Миливојевић, који бранимо Милорада
Луковића, због контакта и изјаве Душана Крсмановића где се помиње и
човек кога ја браним, односно кога колега Миливојевић и ја бранимо,
имамо интереса да тај записник имамо. Односно налаз и мишљење. Тај
налаз и мишљење до данас нисмо добили, нити смо имали могућности
да видимо шта тамо пише, о чему се ради и евентуалне примедбе да
ставимо и било шта. Према томе на тај начин сте нам ускратили права на
одбрану која имамо. Што се тиче примедбе колегинице Кајганић,
потпуно је на месту за неверно вођење записника са овог претреса, на
шта је она указала и све то. Заиста мислим ту морате нешто да урадите,
ако су уложена толика средства у ово, онда немојте да нам ово стоји као
украс да овде гледамо ове празне екране. Све то лепо изгледа, ако је то
за јавност, за сликање, онда да објавимо да је то тако. Нека јавност зна
да ово не функционише, да ово не служи ничему или ће можда служити
некоме другоме у неком другом периоду кад неко дође можда
интересантнији. Према томе то су моји ставови, моји предлози и молим
да о томе одлучите одмах. Хвала.

Председник већа: Има реч ад. Зоран Николић.

Адв.Зоран Николић бранилац окр. Тојага Жељка: У свему
се слажем са примедбама које је изнео колега Булатовић. Сматрам да ова
изјава Звездана Јовановића која је дата, а под каквим и којим
околностима је узета, да је то основ био, а сигурно и изјава Душана
Крсмановића, јер се сада утврдило да је Душан Крсмановић и пре тога
био психички неуравнотежена личност овде и психички и физички, а
комплетно те изјаве и Звездана Јовановића и изјава Душана
Крсмановића био је основ да се подигне оптужница против мог
брањеника Тојага Жељка, што има несагледиве последице. Према томе у
свему се придружујем колеги Булатовићу, колеги Тодоровићу и Биљани
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Кајганић, и сматрам да се ово у што краћем треба разрешити. Јер основ
оптужнице за Тојага Жељка је изјава и Звездана Јовановића и Душана
Крсмановића. Иначе, други нико о мом брањенику ништа није рекао.
Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Александар Зарић.

Адв. Зарић Александар бранилац Милана Јуришића:
Судија ја бих имао један конкретан предлог. Пошто се овде налази више
записника који су потписали адвокати по службеној дужности, ја бих
предложио да овај суд тражи од Адвокатске коморе, да ли се сви ти
адвокати налазе или не налазе на томе списку, значи да су адвокати по
службеној дужности. Тако би смо разрешили цео проблем да видимо да
ли се налази или не налази.Онда би знали како да поступамо. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић бранилац Пејаковић Саше:
Судија ја бих имао неколико примедби. Прва се односи на ово што су до
сада колеге рекле у вези вођења записника, аудио-записника, и
придружујем се у потпуности ономе што су до сада рекли. Нигде у
Основном законику о кривичном поступку нити овим посебним
одредбама не стоји да је суд ослобођен вођења класичног начина
записника, поред овога што је предвиђено у том смислу. Аудио-
записник је користан. То је једна технолошка тековина која сигурно
омогућава суду да боље и квалитетније води поступак и непристрасније
у крајњем случају, али никако не треба се ослањати искључиво на аудио
записник, не због евентуално неких примедби, лоше намере или чега
дургог. Ја у то не сумњам, већ због технолошке и техничке
неуиграности екипе која ово ради. Озбиљне примедбе имамо на овај
записник. Ми не можемо да одмах након добијања транскрипта
прелистамо у глави свако од нас шта се догађало претходних пет дана,
ако је од тога временска дистанца још 10 до 15 дана, онда је наша
могућност да ставимо примедбе на записник, адекватно да ставимо
примедбе на записник, потпуно елиминисан. Према томе конкретан
предлог је судија, да Ви записник водите онако како сте до сада водили
у класичном поступку, а да видео и аудио запис буде допуна. Дакле
транскрипт да буде допуна тог записника. Да иде уз тај записник као
прилог. Уколико то није могуће због евентуалног успоравања поступка
предлажем да се води стенограм. Дакле стенограм. Дакле стенографски
записник би требао да буде такође један од допуна основног записника
који треба Ви да водите. Друго судија, Ви сте на прошлом претресу
одбили да дозволите право браниоцима колегама Трипковићу и
господину Тодоровићу постављање питања вештацима. Ту сте
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прекршили одредбе Законика о кривичном поступку, позвали сте се на
одредбе чл.120 везано за 117.То нисте могли. Те одредбе се не односе на
поступање вештака пред судом у току главног претреса. Морали сте
применити одредбе чл. 331 везано за чл. 330 Законика о кривичном
поступку, који изричито даје обавезу председнику већа, да на тражење
чланова већа, тужиоца одбране, чак и оптужених дозволи да се
постављају питања, као и у другим осталим случајевима. И треће судија,
што се такође односи на једну врсту, рекао бих онемогућавања или
отежавања рада одбране. Врло је једноставна и техничка ствар. Ми сада
свакодневно, односно након сваког претреса добијамо транскрипте који
нису мали. Да не говоримо сад о квалитету, малочас сам о томе говорио.
Ми више нисмо у могућности да физички носимо тону материјала са
собом. Овде поред свих ових техничких услова који су примењени и
који су у одређеном делу за похвалу, у одређеном делу за критику као
што је ова блокада и спречавање контакта са оптуженим о чему смо већ
говорили, о неисправности или нераду ових екрана на којима би смо
могли да пратимо транскрипте или записник, постоји још један проблем,
а то је да ми овде немамо никаквог, апсолутно никаквог смештаја за
евентуалну документацију која не може и не треба да се носи
свакодневно. На овај начин свако од нас ће ускоро морати да води са
собом још једног човека приправника, помоћника или већ не знам који
ће у две руке у две торбе носити материјал који ми доносимо. У
супротном ми ћемо бити онемогућени да имамо у сваком тренутку
целокупан материјал који је неопходан, који чине списи овог предмета,
који је неопходан за квалитетну одбрану. Према томе судија, молба и
предлог да се изнађу услови да се за сваког од бранилаца посебно под
посебним кључем као што је то у Хашком Трибуналу који се очигледно
овде копира овим читавим поступком, направи ормарић, кутија, касета,
или како год хоћете, која би била под кључем и под притежањем,
искључиво корисника те касете, како би смо могли да одлажемо сав
материјал који не морамо да носимо. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв. Мирко Трипковић.

Адв. Мирко Трипковић: Једна информација и један
процесни предлог. У паузи између два претреса одржан је претрес код
Окружног суда у предмету К.бр.1134/03 где мој брањеник такође
одговара али за нека лакша кривична дела. У том поступку је спроведено
вештачење о његовој способности да учествује у поступку. Вештачио је
др. Мандић, који је у исто време и ординирајући лекар. На претресу
који је одржан 1. марта вештак је изјавио да је мој брањеник способан да
под овом терапијом ради свој посао. Мој брањеник је по занимању возач
и аутомеханичар. Он је у војсци ослобођен због тога што је неспособан
за вожњу и што је неспособан за војску. Вештак налази да је он способан
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да ради свој посао. Међутим, мој брањеник се више месеци налази под
терапијом неуролептика ''нозинале'' који се из месеца у месец појачава.
У упутству које је произвођач овог лека дао, наведено је да овај лек
изазива сањивост, дезоријентацију, конфузију и ексцесивну хипотензију
која умањује психофизичку способност. Изричито је речено, забрањено
је вожење и употреба и рад на машинама. Значи ординирајући лекар и
вештак је рекао да је дозвољено оно што је забрањено. Тиме је овај
вештак себе елиминисао као стручњака. Ја ћу замолити суд да прими
ово упуство о леку који се даје.

Председник већа: Констатује се да бранилац окр. Душана
Крсмановића адв. Мирко Трипковић предаје председнику већа упутство
о употреби лека ''нозинан''. Наставите, изволите.

Адв. Мирко Трипковић: Зашто сам ово рекао. Јер је
''нозинан'' у фармакологији познат као застарео лек и постоје лекови ове
врсте новије фармаколошке генерације, са којима се врши много
успешније терапеутско третирање. Како је мој брањеник под терапијом
која је доведена у сумњу и од стране лекара, и због тога што је у питању
застарео лек, ја предлажем да се формира комисија независних
психијатара ван КПД болнице која ће утврдити да ли се он правилно
ординира, и дати свој предлог за терапију. Овај предлог мислим да је
потпуно оправдан јер он даје одговор на круцијално просецно питање
да ли је мој брањеник у стању да учествује у овом поступку, да буде
свестан шта је питан, да разуме питање, да га мисаоно обрађује и да
оријентисано одговара. И најзад колико је он у стању под овом
терапијом кондиционо да учествује до наступања менталног замора.
Код садашњег стања ствари одбрана тврди да он није ни телесно ни
психички способан да учествује у поступку и сматрам да ово питање је
још увек отворено и није добило адекватан одговор и зато стављам овај
предлог за ново вештачење правилности ординирајуће терапије и
његове способности. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Драгољуб Ђорђевић.

Адв. Драгољуб Ђорђевић бранилац Александра и Милоша
Симовића и Владмира Милисављевића: Господине председниче већа, ја
бих као прво, обзиром на исказ који је у претходном поступку дао окр.
Душан Крсмановић, замолио да ми се такође достави транскрипт налаза
вештака из Новог Сада, везано за његову психичку, пре свега
могућности психијатријског да прати ток главног претреса, а друго,
везано и за његову урачунљивост и способност да евентуално темпоре
криминис схвати значај дела која је учинио или није учинио, то ће
утврдити суд у току овог главног претреса. Друго, везано за записнике
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који се овде, за овај аудио-записник који иде, ја морам да кажем да смо
ми много, кад кажем ми, мислим на адвокате, браниоце, и у оквиру
коморе, расправљали о начину како се то ради. Мислим, неспорно је да
се ради о једној новој технолошкој тековини, међутим сматрам да смо
ми сада, успели да схватимо како ово у основи функционише. Мада
лично сматрам да обзиром на оволике технолошке иновације да је било
нужно да се обави одређена едукација свих оних који учествују у овом
поступку, како се уопште ова техника користи. Што не сумњам да није
учињено када су у питању судије и тужиоци. Браниоци такође морају
бити едуковани за основну технолошку употребу ове технике. Што се
тиче аудио-записа колега Петронијевић малопре рече:''Ја не сумњам у
овај суд''. Шта је хтео да каже? Хтео је да каже да он не сумња да ћете
Ви колега Кљајевићу или колегиница Месаровић, или не знам колега
Милимир, узети па вршити, не знам, измену тих записника, налагати
некакву монтажу тих записника итд. Међутим, наше богато искуство, с
обзиром да смо јако дуго у правосуђу, нас учи да су се свакакве ствари
дешавале независно од воље или тужилаштва или председника већа.
Управо због тога оно што Законик о кривичном поступку не предвиђа
јесте аутентификација тих аудио-записа, њихово чување и њихова
употреба када Ви нисте, када они нису у Вашем притежању. Мислим да
је то крајње проблематична генерална ствар и Ви веома добро знате да
се и адуио-и видео записи да су подобни разним врстама монтаже или
пак прекрајања, избацивања одређеног дела материјала итд. Наравно,
пре него тшо сам било шта рекао, рекао сам да не сумњам у Вас. Не
сумњам ни у тужилаштво, али постоје различите друге службе које на
одређени начин могу да дођу у посед материјала, а да ми то не знамо, а
да Ви то такође не знате. Везано за вођење записника, ово што је
предложено чини ми се да је то рекао колега Трипковић да се уз аудио-
запис, није записано у Законику да ће аудио-запис бити једини видео,
сматрам такође и то не би било на уштрб истине процеса итд,. да треба
и класично водити записник. То је оно што ја имам за сада да кажем.
Значи само бих молио ето, да ми се омогући транскрипт односно препис,
копија налаза тима вештака, наводно. Видим да један овде од вештака
није учествовао везано за давање оцене психичког стања и
психијатријског стања окр. Крсмановића. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв. Жељко Грбовић.

Адв. Жељко Грбовић, бранлац Бранислава Безаревића:
Господине председниче и поштовано веће, ако почнете да правите кућу
и ставите добар темељ лако ћете је направити. Овде имамо четири
института који су фигурирали у предкривичном поступку. Моје колеге
су то малопре предочили и ту чињеницу доказали. Имамо институт
службене одбране. Није поштован. Имамо институт поверљивог
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разговора са клијентом и није пошотван. Имамо институт све што му се
предочи може бити употребљено као доказ против њега, није
поштовано. Ја бих се само осврнуо на записник у предкривичном
поступку да ли има драстичније нешто од тога што није потписан. Ако
и преко тога пређемо, записник код мога брањеника Безаревић
Бранислава није потписан. Отклонићемо и ту сумњу и Ви као
председник већа рекосте у доказном поступку, саслушаћемо, а мој
брањеник рече он и није био тамо. Погледајте сад тај фатални чл.13 
института из Декларације Међународног права о слободама и правима
грађана, проф. Грубач рече то је новина у нашем законодавству. Каже
чл.13 Међународно правна гаранција, Међународни пакт о политичким
правима, Европска конвенција о заштити људских права и основних
слобода. Хоћемо европске системе хоћемо футур други. Ајде све да
прогутамо, а дајте да се позовемо и на овај пети институт који каже о
Европским конвенцијама и слободама. Нико не сме бити подвргнут
мучењу, или нечовечном или понижавајућем поступању или кажњавању
чл.3. Мој брањеник рече њему су пиштољ ставили у уста. Хвала Вам.
Треба све ово издвојити и да се вратим на следеће. Оптужница је
заснована на свим овим елементима из предкривичног посутпка. Када
ово отклонимо верујте да ће нам бити лакше. Хвала Вам.

Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч са
бранилачке стране? Не.

Изјашњење о процесним предозима заменика Специјалног
тужиоца Милана Радовановића. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Овде има пуно процесних предлога. О некима сам се ја већ током овог
поступка изјашњавао. Не бих се понављао. Оно што је битно у целој овој
ситуацији у којој се налазимо то је мој став везан за питање издвајања
записника из предкривичног поступка. Ја сам се у том правцу, чини ми
се, већ изјашњавао. Овог пута бих само поновио једну ствар то је да се
записници током кривичног поступка могу издвајати у три момента. То
је мислим суд на прошлом главном претресу елаборирао. У овом
тренутку у коме се ми сада налазимо, у овом процесном тренутку то није
тај тренутак у коме се врши издвајање записника из предкривичног
поступка. Чл. 337 тачно говори који је тренутак. Да ли ти записници
имају одређене мањкавости а то је ствар која ће моћи касније да се
утврђује, то није никакав проблем. То Вам неће нико оспоравати.
Међутим, процесни тренутак није сада да би суд такву одлуку доносио у
смислу издвајања тих записника из списа предмета. Овде је данас
изречена примеда која је чињенично нешто другачија у односу на ове
претходне. Везано је за тај списак адвоката по службеној дужности. У
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овој ситуацији није јасно о каквом се списку ради. Да ли је то списак
адвоката одређене коморе или је то списак који прави Комора у смислу
неких подобних адвоката или неподобних, а у том смислу заиста ми
није јасно шта значи тај списак. Да ли то значи да неко не може да буде
бранилац по службеној дужности. У ком случају је то одредба, на први
поглед као таква неодржива, или је то реч о нечему другоме. Према
томе у том смислу бих предложио да се тај предлог браниоца окр.
Звездана Јовановића одбаци, одбије, као неоснован. Што се тиче осталих
примедби одбране везане за вођење записника ја лично немам ништа
против да се води класичан записник. Међутим, бојим се да у тој
ситуацији не дођемо у још гору ситуацију, а то је да ћемо имати
записнике који ће бити транскрипт живе речи овде да главног претреса,
а други који ће бити на неки начин, условно речено, фразиран, јер ће
бити диктиран, па ће и ту бити неких разлика и то ће тек бити проблем
који ми овде никако нећемо успети да решимо. Ја се могу сложити да ти
транскрипти имају одређених нејасноћа, имају одређених пропуста, чак
су и мени скренули пажњу да се неки делови речи које ја изговорим не
чују зато сам се и сагао данас. То су ствари које су нама потпуно нове,
свима су нам нове, на које се ми морамо навићи. Али кажем у принципу
ја немам чак ништа против да се води класичан записник с тим што ћемо
доћи у ситуацију да се тек неће моћи решити. Према томе то су техничке
ствари, ја то потпуно остављам суду на оцену.

Председник већа: Изволите. Има реч пуномоћник адв. Рајко
Даниловић.

Пун. оштећеног адв. Рајко Даниловић: Нећу да отварам
тему да то не буде онако опет у круг. Кад је реч о законској одредници
да бранилац по службеној дужности може бити постављен са списка
адвоката. Реч је о томе, о списку адвоката одређене адвокатске коморе.
Да ли супротна страна мисли да колегиница, мислим да се колегиница
зове Радомировић, није адовкат па нема права да обавља ту функцију
адвоката по службеној дужности, или се овде говори о једном списку,
пошто је, пазите, новина испитивање окривљених у полицији. То је
новина у нашем процедуралном кривичном праву и онда су млађи људи
похрлили код Коморе да се упишу у неки списак да иду наравно да
зараде хонорар и да уче мало посао. Према томе када је реч о овом
списку који је вама предочен, то је списак људи који су се јавили да
хоће да иду у полицију, а полиција има право да са списка Коморе, значи
списка свих људи који су уписани у адвокате, не дижите руку. Полако.
Свих адвоката који су уписани у адвокатски именик, који су на списку
адвокатске коморе. Па немојмо овако. Нисам ја адвокат од јуче, нити би
био ни полицајац, ни судија, него адвокат већ 30 година. Одувек је и у
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старом Закону. Не понашај се ти тако, немој да ми бацаш руку у лице
док говорим.

Председник већа: Без коментара. Заиста нема потребе.

Пуномоћник оштећеног адв.Рајко Даниловић: Не бацај
ми руку у лице док говорим, јел чујеш шта кажем. Мени бацаш овако
руку док ја говорим. Не прекидај. Не деконцентриши ме. Дакле шта је
суштина, Законик. Дајте да завршим. Могу ли да дођем до речи
председниче?

Председник већа: Дозволите да заврши пуномоћник
оштећених. Немојте да коментаришете.

Адв. Ненад Вукасовић: Молим? Не дозвољавам вређање
адвоката. Ово је недопустиво што говори господин Рајко Даниловић.
Прво не дозвољавам да ми се обраћа на ти. Ја са њиме нисам растао нити
сам било шта радио. Нека се понаша достојно адвокатуре коју заступа.
Нисмо овде на ти.

Председник већа: Без тензије.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Суштинско је
питање списка адвоката. Пазите, сада не говорим о Законику, говорим и
о ЗКП-у. Значи Закону о кривичном поступку, ранијој верзији, иста је
одредница стајала, 'каже «са списка адвоката Коморе''. То су они који су
уписани у адвокатски именик како то ми обично кажемо колоквијално.
Значи сваки адвокат који је адвокат може бити позван ако нема
изабраног адвоката да врши дужност адвоката по службеној дужности.
Према томе не постоји никакав списак нити може бити бити икакав
списак у Адвокатској комори да једни могу бити, по службеној
дужности, а други не могу. Таман посла да постоји таква
дискриминација.

Председник већа: Има реч адв. Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија захваљујем. Судија,
колега Даниловић је очигледно побркао неке ствари, или не познаје неке
ствари, тако да ја нећу замерити. Видите о чему се ради. Апсолутно није
тачно ово што колега Даниловић говори. Само да Вам појасним
функционисање тог списка. Не би законодавац ставио законски пропис,
управо ово што стоји у чл.229 тач.6, по редоследу са списа. Какав
списак? Ако би било тачно ово што колега говори онда немамо никаквог
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списка. Сви смо адвокати, па онда са реда адвоката. Шта ће Комора
достављати списак. Који списак? Чега? Скандал. Ради се о следећем,
што је управо ступањем на снагу овог Законика дошло се у ситуацију да
многи адвокати неће да раде посао по службеној дужности. Из
разноразних разлога. Ја то нећу објашњавати. Онда је Комора донела
своју одлуку да се формира списак који се доставља СУП-у у складу са
одредбом чл.229 тач.6. Значи није то Комора измислила, није то нечија
слободна воља нити било шта. То је једноставно у складу са законском
одредбом што је законодавац тражио да се олакша посао, да би могла
полиција да одради онај део посла који треба да одради, када нема
браниоца, изабраног браниоца. Ја нећу говорити овде да Звездану
Јовановићу није омогућено да изабере свог браница, па да је прекршен
чл.229, да би се могло применити ово са списка. Значи није му
омогућено да тражи адвоката, него су му довели, или нису довели, или је
накнадно дошао. То је ствар која ће се утврђивати током поступка.
Морам само да кажем још једну ствар. Мора да ми неко објасни.
Одлуком Владе Србије, увођењем ванредног стања једна од мера
приликом увођења ванредног стања имате по одлуци Владе, ја је
нажалост овде немам, али опште је позната, је да лицима лишеним
слободе у вези са организованим криминалом са овим због чега су
лишени, та лица немају право на адвоката у складу са одредбама
Законика о кривичном поступку. То је молим Вас став Владе Србије,
једног принципа Владе Србије. Е ако је то тако онда би да питам. Ко је
направио у Влади Србије преко правосуђа, извршна власт преко
правосуђа, селекцију да неки могу да имају адвокате, неки да не могу,
неки да могу имати изабране, а неки неизабране и ко су ти адвокати и
како су дошли, и да ли су на списку. То је оно што ствара сумњу у све
ово. Нећу да елаборирам даље. Каква је судбина свега тога што је
урађено у ванредном стању када је касније након завршетка ванредносг
стања, 27. или 28. априла, када је укинуто ванредно стање и када је
Уставни суд прогласио неуставним одредбе, управо оне које су биле
предмет овде наших расправа, и на основу којих су прикупљени ови
докази које ми данас користимо у поступку . То су све нека питања. То
је оно што изазива сумњу. Значи није никакав списак, како инсуинацију
даде тужилац, да прави подобни и неподобни. Ја нећу правити
инсуинацију како су тужиоци и судије подобни и неподобни, какви су
такви су, има Закон о тужилаштву. Ово је одлука Коморе да се
испоштује Законик о кривичном поступку и омогући се рад. Јер никакав
није фантомски списак нити било шта, него једноставно списак у
складу са Закоником о кривичном поступку. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Ненад Вукасовић.
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Адв. Ненад Вукасовић: Не желећи уопште да расрпављам
или улазиим у полемику сада са колегом Рајком Даниловићем, ја бих
само замолио, веће присутно, да ипак као што је урађено у одређеним
ситуацијама према браниоцима, упозори колегу Даниловића на једно
пристојно понашање, да питање ко му је потписао пуномоћје апсолутно
му не даје право никакве снаге овде, нити надмоћи у односу на
браниоце, нити ће то бити толерисано, бар не са моје стране. Друго, да
не бацамо прашину у очи овде једни другима, сви смо овде правници, а
поготово не јавности која ово слуша. Колега Даниловић очигледно не
жели да говори о нечему намерно или не намерно, оно што је рекао
колега Булатовић, да ли је заборавио или не зна, да у свакој управи
полицијској било које врсте почев од крвних деликата, секусалних,
питање дроге, па и питање касније УБПОК-а, постоје спискови лица где
Адвокатска комора, управо је тражила из разних разлога, јер колеге не
желе да прихвате одбране по службеној дужности, тако да прво ми кад
смо се изјашњавали овде, нисмо рекли да госпођа или госпођица, овог
момента не знам њен статус, није адвокат. То није тачно. Она јесте
адвокат, али она се не налази на списку. Сви адвокати који су добијали
позиве да се пријаве списку бранилаца по службеној дужности, ти
спискови су достављени буквално свакој управи Министарства
унутрашњих послова. Уколико нисте на списку те управе будите
сигурни нико од инспектора који раде на одређеном случају, када су
привођена током дана, ноћи, вечери, свеједно, а потреба је за браниоцем
по службеној дужности, нећете бити позвани. Ја нисам био позиван
деценију и кусур, све док се нисам сам пријавио Адвокатској комори, из
неких разлога, сада не улазимо у то, што су сматрали да сам незнам ово
или оно, због мог принципала, па су мислили да због тога не желим да се
пријавим. Тек од момента када сам се пријавио на званичан списак
бранилаца по службеној дужности ја до данас имам преко 3о и скоро 4о
одбрана по службеној дужности у смислу саслушања пред, говорим од
ванредног стања. Према томе нису тачни наводи да тврдим да Весна
Радомировић није адвокат. Тачно је да је адвокат, али није тачно да је
на списку. Списак прави Комора, то није никакав фантомски списак, то
је потпуно званичан списак корпориран и у ЗКП и мислим да око тога не
треба више имати никакве дилеме. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв. Биљана Кајганић. Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: У вези издвајања списа. Сви ови
записници који у смислу чл.89 ст.10 ЗКП не могу бити основ за
доношење судске одлуке, морају се издвојити. Уколико остану у
судском поступку и они се користе постављањем питања, значи они
апсолутно у том поступку, и на тај начин се злоупотребљава, односно
изиграва чл.89 ст.10 ЗКП, јер се увлаче у поступак, тако да не
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издвајањем ових записника се фактички крши ова одредба чл.89 ст.10 
ЗКП-а и због тога они морају бити издвојени. Тако да констатација,
односно став тужиоца, да они могу само у одређеним процесним
тренутцима бити издвојени, није тачна, јер се ова одредба крши и они се
увлаче у сам поступак, а на њима се дефакто не може судска одлука
заснивати. То је децидирано. Уколико су такви пропусти постојали,
истражни судија је био дужан, по службнеој дужности, да издвоји те
записнике. То што он није урадио, то није основ да се они сада користе,
а они се дефакто користе, ако се не издвајају, јер се овде, видимо,
постављају на основу тих записника, који касније, ако на крају поступка
решите да их издвајате, дефакто немају значаја јер су они све време
коришћени у току поступка. Зато, предлажем да се ипак овде поступа по
закону и користе, односно да се правилно примењују одредбе ЗКП-а.

Председник већа: Има реч адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Ја се
придружујем овоме што је колегиница Кајганић рекла. Судија, сматрам
да записници који су под сумњом из било којих разлога, законски и у
односу на које постоји захтев, било одбране, било тужиоца, било
пуномоћника оштећених да се издвоје, уколико веће донесе одлуку да о
томе одлучи накнадно уз то би морала да иде и паралелна одлука да се
такви записници не користе до даљњег, до доношења одлуке. У
супротном улазимо у ову грешку о којој смо сада говорили. О том
толико. Што се тиче господина тужица само сам се због тога јавио. Не
делим мишљењем уваженог колеге Радовановића у вези класичног
начина вођења записника. Он рече да ће тај записник на неки начин да
се фризира јер се диктира слободном интерпретацијом председника
већа. Сви који су радили тај посао знају шта је законска обавеза
председника већа, којих он мора да се придржава, тј. да записник
апослутно буде аутентичан исказу лица које се пред већем саслуша у
било ком својству. Према томе, ја, као и претходно колега Булатовић, не
делим мишљење тужилаштва, не сумњам у суд да ће суд непристрасно у
складу са својим способностима водити поступак, у толико што ће
записник диктирати онако како је то класично предвиђено Закоником о
кривичном поступку, а транскрипт у том случају никако не би могао да
дође у супротност са тим записником. Транскрипт аудио-записа био би
само разјашњење неких спорних питања која се појављују у току
поступка, да ли је нешто унето или није унето, да ли је речено или није
речено. То није никаква супротност. Он би једноставно траскрипт на
неки начин појашњава оно што би председник већа унео у записник. И
ту немамо могућности, ако се записник води како се води, да дође до
било каквих супротности нити фризирања како тужилац каже. Судија
још нешто. По питању службене одбране и полиције. Ово овде што
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данас отвара је нешто што је већ отворено у адвокатским круговима по
мојим инфомрацијама, а и остали знају да је покренуто питање улоге
одређених бранилаца, не само у време ванредног стања, него и касније, и
улоге полиције у одређеној селекцији ко може бити бранилац, ко не
може, кога ће позвати, кога неће позвати. Ово је потпуно тачно овако
како су колеге навеле у вези записника, односно у вези списка адвоката
који су се пријавили да ће одговорити на позив полиције што није без
значаја ако Вас неко пробуди у пола три ујутро и каже ''Молим вас
имате одбрану, и ви сте дужни да обавезно дођете ако немате неки
изузетно јак разлог.'' Због тога постоји тај списак. Пристанак да будете
на списку значи пристанак да у свакој ситуацији, изузев оних који вас
оправдавају морате да приступите да по службеној дужности обавите
посао адвоката сходно Законику. Полиција злоупотребљава, и овај
пример са колегиницом Весном Радомировић, је један од многих
примерака злоупотреба полиције у смислу коришћења службене
одбране према оптуженима. Ја ћу Вам само рећи ово, да ја лично као
бранилац имао сам осам одбрана укључујући и оптуженог Пејаковића
који су ме у фази полиције именовали као свог браниоца, а да ни једном
од стране полиције нисам позван да приступим. Што значи полиција
злоупотребљавајући право које јој не припада и које јој нико не може
дати, врши селекцију не само бранилаца по службеној дужности који је
Адвокатска комора по списку дала, већ и осталих бранилаца који су
изабрани. Дакле дупло се вређа право на одбрану. Право да опутжени,
односно у том тренутку пријављени, има право на изабраног браница и
друго право да му се да у случају замене, бранилац по службеној
дужности, али сходно одредбама Законика о кривичном поступку и
одлуци Адвокатске коморе. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв.Жељко Грбовић.

Адв. Жељко Грбовић Бранислава Безаревића:
Председниче, врло кратко. Никада нисам био бранилац по службеној
дужности. Питао сам једном у Комори зашто ме не зовете? Кажу нисте
на списку. Хвала Вам. Верујте на то.

Председник већа: Има реч адв. Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Само кратко судија. Нећу
говорити о овоме. Ово су апсолутно све примедбе које стоје, које
подржавам. Нешто друго, захтевам од Вас да ми дате. Прошлог, задњег
претреса, сте донели одлуку којом сте одбили приговор стварне
ненадлежности коју смо истакли колега Вујин, касније ја. Ја бих само
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захтевао да ми доставите писмени отправак тог решења на које имам
право. Хвала.

Председник већа: У вези предлога за издвајање записника
окр. Звездана Јовановића датог пред органом унутрашњих послова од 7. 
априла 2003. године, ако жели може да се изјасни управо на наводе које
је навео његов бранилац адв. Ненад Вукасовић, окр.Звездан Јовановић,
као жели, да скратимо процедуру, да се изјасни у вези тог предлога нека
дигне само руку.

Констатује се да окривљени Звездан Јовановић не жели да
се изјашњава о процесном предлогу за издвајање записника о његовом
саслушању пред органом унутрашњих послова од 7. априла 2003. 
године.

У вези процесних предлога за поновним вештачењем
способности да учествује у кривичном поступку окр. Душан
Крсмановић, позваћемо окривљеног Душана Крсмановића да се изјасни
о његовом садашњем психичком стању и како се он осећа, и да ли по
његовој изјави он може да данас изнесе своју одбрану.

Укључите само микрофон. Изволите, изјасните се. Чули сте
питање.

Опт. Душан Крсмановић: Поштовани суде, јако се лоше
психички осећам. И без обзира што су психијатри рекли и написали, ја
нисам способан да дајем изјаву. Пијем лекове и надам се да ће ми бити
боље и да ћу моћи да дам изјаву касније.

Председник већа: Како се сада психички осећате?

Опт. Душан Крсмановић: Лоше.

Председник већа: У чему се састоји то стање како Ви
називате лоше?

Опт. Душан Крсмановић: Преморен сам, не спавам
ноћима, а уз то имам вртоглавице и главобоље, тутњи ми у глави. Пишти
ми у ушима. Од лекова сам ових мало дезоријентисан и конфузан и
нисам у стању да дајем изјаву.

Председник већа: То је Ваше лично сада мишљење о
Вашем стању. Реците нам да ли сте Ви саслушани у Палати правде,
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пред Окружним судом у Београду, код председника већа судије Саше
Миловновића?

Опт. Душан Крсмановић: Нисам саслушан.

Председник већа: Да ли је обављена радња Вашег
саслушања?

Опт. Душан Крсмановић: Није.

Председник већа: Јесте ли било шта изјавили тада?

Опт. Душан Крсмановић: Изјавио сам да нисам добро.

Председник већа: Да ли сте износили одбрану, и како сте се
бранили?

Опт. Душан Крсмановић: Нисам износио никакву одбрану.

Председник већа: Да ли Вас је нешто судија питао?

Опт. Душан Крсмановић: Питао ме је да ли се добро
осећам.

Председник већа: И, шта сте Ви одговорили?

Опт. Душан Крсмановић: Молим?

Председник већа: Шта сте Ви одговорили на то питање?

Опт. Душан Крсмановић: Да се не осећам добро.

Председник већа: Шта Вас је даље питао?

Опт. Душан Крсмановић: Ништа више колико се ја сећам.

Председник већа: Да ли сте рекли на том суђењу, на
главном претресу, да не можете и да нећете да износите Вашу одбрану?

Опт. Душан Крсмановић: Рекао сам да не могу да изнесем
одбрану.

Председник већа: И шта је онда судија урадио?
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Опт. Душан Крсмановић: Прихватио је то колико се сећам.

Председник већа: Је ли наставио главни претрес?

Опт. Душан Крсмановић: Јесте.

Председник већа: Како је наставио главни претрес?

Опт. Душан Крсмановић: Не знам, господине судија.

Председник већа: Јесте ли били присутни?

Опт. Душан Крсмановић: Јесам.

Председник већа: Да ли се сећате шта се радило тамо на
главном претресу?

Опт. Душан Крсмановић: Не сећам се.

Председник већа: Ничега се не сећате?

Опт. Душан Крсмановић: Слабо се сећам.

Председник већа: Када сте почели да имате те проблеме
психичке природе?

Опт. Душан Крсмановић: Ја те проблеме имао годинама, а
погоршало ми се од тренутка када сам ухапшен.

Председник већа.: У чему се састојало то погоршање Вашег
психичког стања?

Опт. Душан Крсмановић: Па почеле су ми чешће
главобоље и изгубљен сам. Неки пут се изгубим не знам ни где се
налазим. И тако.

Председник већа: Кад би Ви, по Вашем мишљењу, могли
да изнесете Вашу одбрану, и да ли ћете уопште износити? То су Ваша
права, о томе ћу Вас поучити накнадно.

Опт. Душан Крсмановић: Ја желим да изнесем одбрану,
знам да је то у мом интересу. Али тренутно нисам у стању и надам се,
пијем ове лекове, мало ми можда помажу, и надам се да ћу бити боље.
Надам се да ћу бити боље ускоро и да ћу дати своју изјаву.
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Председник већа: А који су то разлози да сада не можете
да износите Вашу одбрану?

Опт. Душан Крсмановић: Малаксао сам, конфузан,
неиспаван.

Председник већа: Колико то стање траје?

Опт. Душан Крсмановић: Од када сам ухапшен.

Председник већа: Да ли сте износили Вашу одбрану у
предкривичном поступку и у истрази?

Опт. Душан Крсмановић: Не сећам се.

Председник већа: Не сећате се. Да ли се сећате било какве
изјаве да сте дали, било полицији, било истражном судији
Окружног суда у Београду?

Опт. Душан Крсмановић: Сећам се да сам саслушаван, али не
сећам се шта сам дао.

Председник већа: Не сећате се садржине шта сте рекли?

Опт. Душан Крсмановић: Не сећам се.

Председник већа: Јесте ли потписивали те записнике?

Опт. Душан Крсмановић: Не сећам се. Ја мислим да јесам.

Председник већа: Мислите или се сећате?

Опт. Душан Крсмановић: Не сећам се.

Председник већа: Како онда можете да мислите да сте
потписали?

Опт. Крсмановић Душан: Па не знам.

Председник већа: А да ли знате где се сада налазите?

Опт. Крсмановић Душан: У судници.
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Председник већа: А да ли знате због чега сте овде?

Опт. Крсмановић Душан: Па не знам.

Председник већа: Да ли знате да имате статус оптуженог?

Опт. Крсмановић Душан: Знам.

Председник већа-судија: Добро. Вратите се.

Адв. Биљана Кајганић: Једно појашњење молим Вас. Ја
верујем да је и Вама познато, истражни судија из Новог Сада, који је
саслушавао Крсмановић Душана, обратио се Вама, у једном предмету,
не могу сада да се сетим тачно, са дозволом да га саслушава и онда је на
њено тражење да се обави вештачење, обзиром да он није био у
могућности, то је био њен закључак, тражила је и мишљење психијатра,
да се он изјасни, да ли он може уопште да даје исказ. И он није могао да
даје исказ тада. Ја ту преписку са Вама и са психијатром Мандићем,
мислим, имам у списима. Тако да истражни судија из Новог Сада која је
то радила, у питању је нека жена, је такав утисак имала а и то је
потврђено од стране Мандића, да он у то време није ни могао да даје
исказ. Он није саслушан а донето је решење о спровођењу истраге иако
он тог тренутка није саслушан, што наравно по Закону није ни било у
реду да се доноси решење, обзиром да не постоји опасност од одлагања,
што би био законски разлог да се доноси решење о спровођењу истраге,
а обзиром да је био болестан и није саслушан, то решење није ни у реду.
Хоћу да потврдим само ово да је и од стране ових лица констатовано да
он не може да даје одбрану, односно да исказ даје.

Адв. Мирко Трипковић: Ако ми дозволите само да дам
једну кратку хронолошку фактографију по питању које сте сад
покренули у разговору са мојим брањеником. Мој брањеник је у току
априла саслушаван у предкривичном поступку, у току маја, сад не
располажем тачно датумима, пред истражним судијом Окружног суда у
Београду, Вучком Мирчићем. Тек на мој захтев 12. јуна он је 13. јуна
стављен под терапију која се до сада појачала са дозама. На саслушању
код судије колегинице Ракић из Окружног суда у Новом Саду он није
био у стању да да одбрану што је и констатовано, ја овог тренутка тај
записник немам, могу га сутра презентирати, исто тако није био у стању
да да одбрану ни пред истражним судијом Окружног суда у Београду
Небојшом Живковићем. И тај записник имам али тренутно не, могу га
презентирати. Дакле, од момента када је стављен под терапију огледа се
његова неспособност да оријентисано учествује у поступку. Сматрам да
је битно и да у склопу предлога које сам дао за проверу терапије од
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стране комисије вештака јер је очигледно да ова терапија није адекватна
и да ординирајући лекар због свог субјективног угла гледања није у
стању да да научно образложен захтев, је потребно спровести преглед а
такође и допунско вештачење његове способности да учествује у
поступку са конкретним питањима а које ће одбрана у међувремену
доставити. Хвала.

Председник већа: Сад ћу ја Вама поставити једно питање.
Да ли сте били бранилац окр. Душана Крсмановића на суђењу у Палати
правде пред Окружним судом у Београду где председава судија Саша
Миловановић?

Адв. Мирко Трипковић: Да.

Председник већа: Да ли је изнео одбрану окр. Душан
Крсмановић на том суђењу и када?

Адв. Мирко Трипковић: Ја имам копију тог записника и
могу Вам презентирати.

Председник већа: Можете да ми доставите. Него ми Ви
реците ради аутентичности, да не буде, пошто ја нисам присуствовао,
реците ми да ли је изнео одбрану?

Адв. Мирко Трипковић: Да.

Председник већа: Добро, доставите ми само ако можете,
ради одлучивања о овим предлозима, да би суд имао материјал.
Вратићемо Вам, ми ћемо фотокопирати. Хвала.

Констатује се да је бранилац окр. Душана Крсмановића адв.
Мирко Трипковић предао суду две копије записника о главном претресу
пред Окружним судом у Београду у предмету К.бр.1134/03 од 23. 
фебруара 2004. године и други записник у истом предмету од 1. марта
2004. године.

Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Прекида се главни претрес ради одлучивања о процесним
предлозима и приговорима бранилаца.
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Наставак ће бити у 12,00 часова.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Веће доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБИЈА СЕ предлог бранилаца окр. Душана Крсмановића
адв. Мирка Трипковића и адв. Мирослава Тодоровића да се обави ново
психијатријско вештачење окр. Душана Крсмановића у погледу навода
да ли је способан да учествује и прати ток главног претреса.

Разлог: Окривљени Душан Крсмановић је у овом предмету
већ једном вештачен на околности способности праћења и учествовања
у току главног претреса, којом приликом је комисија вештака судско
медицинске струке Центра за судску психијатрију Института за
психијатрију клиничког центра у Новом Саду, утврдила у свом закључку
да је окр. Душан Крсмановић способан да прати и учествује на главном
претресу у овом предмету. То вештачење је обављено 21. јануара 2004. 
године а прилику да евентуалне приговоре вештачења браниоци окр.
Душана Крсмановића ставе на налаз и мишљење комисије вештака
искористили су на главном претресу одржаном дана 18. фебруара 2004. 
године. У односу на приговоре и примедбе одговорила је председник
комисије Проф. др. Мишић Павков Гордана. Такође је окр. Душан
Крсмановић вештачен у предмету Окружног суда у Београду
К.бр.1134/03 и увидом у записнике о одржаним главним претресима,
поготово од 1. марта 2004. године, јасно се види да је др. Бранко
Мандић, психијатар, испред комисије вештака изнео мишљење и став да
је окр. Душан Крсмановић способан да прати главни претрес, да разуме
и схвати чињенице које су изнете на главном претресу, да изнесе своју
одбрану и да схвати и да се користи својим правима, након чега се
приступило извођењу процесне радње саслушања окр. Душана
Крсмановића. Та радња је и обављена у овом кривичном предмету
Окружног суда у Београду К.бр.1134/03.  

У погледу приговора стављених на транскрипте аудио
записа са главног претреса који се воде сходно члану 15-и Закона о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, веће истиче да исти представљају верну и
аутентичну слику излагања свих странака у поступку, због чега би
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евентуално диктирање на записник и вођење паралелних записника била
потпуно сувишно и непотребно и могло би само да доведе до конфузије
и недоумица. Према члану 15-и наведеног Закона, «о току главног
претреса води се аудио запис који садржи целокупан ток претреса, као и
записник у писаној форми, који се такође води на овом главном претресу
у који се уносе подаци о почетку и закључењу претреса, присутним
учесницима и изведеним доказима као и решења председника већа о
управљању поступком. Аудио запис из става 1 овог члана транскриптује
се у року од 72 часа и представља саставни део записника вођеног у
писаној форми. Аудио запис и транскрипт чувају се као записник
сачињен у писаној форми» Завршен цитат. Такође аутентичност овог
записника који се могу преузети у суду у року од 72 сата, од окончања
главног претреса, не може се доводити у питање, будући да транскрипти
представљају верно одсликану слику аудио записа који се такође чува на
чврстом медију у суду и због чега се у сваком моменту приговори
бранилаца о евентуалним недостацима могу проверити. Суд омогућава
браниоцима да изврше увид у аудио видео запис са главног претреса у
циљу истицања приговора на транскрипт записника о чему би накнадно
одлучило веће и извршило евентуалне исправке. Са друге стране,
оваквим начином вођења записника управо се тежи да се избегну
поменути недостаци, класичним диктирањем записника. Исто тако суд
истиче да се никакве корекције у погледу начина изговорених речи и
реченица не праве од стране суда, управо због аутентичности, тако да се
и евентуалне грешке у изговору процесних странака верно уносе у
транскрипте. То је питање технике укључивања без дозволе председника
већа и говорења од стране учесника у поступку, због чега долази до
неаутентичног или се не сними оно што је неко већ рекао.

У погледу предлога бранилаца да се издвоји записник о
саслушању окр. Звездана Јовановића, дат у својству осумњиченог пред
органом унутрашњих послова МУП РС, од 7.4.2003. године, веће истиче
да је већ у погледу овог питања донело одлуку, и да ће се о предлозима
бранилаца како о овом, тако и о претходно стављеним предлозима,
одлучити накнадно, по завршетку доказног поступка, на основу члана
337 став 3 Законика о кривичном поступку.

У погледу осталих процесних предлога суд ће одлучити
накнадно.

Суд доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

Да се изведе процесна радња саслушања окр. Душана
Крсмановића.

Нека приступи окр. Душан Крсмановић.

Адв. Мирко Трипковић: Ја бих само да се изврши једна
исправка у мом одговору који сам дао пре паузе. Ја сам погрешно
разумео Ваше питање да ли је мој брањеник дао одбрану. Разумео сам да
ли је он се изјашњавао о својој способности, па сам рекао да. Међутим,
мој одговор треба да буде не, што се најбоље види из копије записника
са тог претреса.

Председник већа: Извршили смо увид у копију записника о
главном претресу у предмету који сам навео.

Адв. Мирослав Тодоровић: Не видим зашто се доводи
Душан Крсмановић да се саслуша када је већ дао свој став у односу на
овај поступак. Рекао је да не може да се брани и да није способан да се
брани. Ја не знам шта Ви хоћете тиме, хоћете да га терате на силу да
говори или.... 

Председник већа: Не, колега. Заиста овде нећемо
полемисати него ћу Вам само објаснити ако дозволите, да ме не
прекидате. Пре свега радња саслушања окривљеног на главном претресу
подразумева одређена правила, према Законику о кривичном поступку.
Прво, председник већа треба да поучи окривљеног о његовим правима у
кривичном поступку, да га пита да ли је разумео оптужницу, која
кривична дела му се стављају на терет, да ли признаје евентуално, ако
жели да изнесе своју одбрану, кривична дела која му се стављају на
терет, и да ли се осећа кривично одговорним, и у ситуацији да негира
може да изнесе своју одбрану. Дакле, ништа није од тога учињено током
овог данашњег главног претреса. Ви дозволите да поучим окривљеног и
урадимо ту процесну радњу онако како Законик о кривичном поступку
наводи.

Адв. Мирослав Тодоровић: Извињавам се, он је јасно рекао
да не разуме ни где се налази.

Председник већа: Питаћемо га колега, питаћемо га.
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Адв. Мирослав Тодоровић: Јасно је рекао, молим Вас
немојте да кроз форму која није у реду, која није по закону, да уводимо
човека у саслушање.

Председник већа: Добро, то је Ваша примедба.

Адв. Мирослав Тодоровић: Ја Вас молим да ту радњу сада
не изводите јер је јасно рекао да не зна где се налази и да не може
одговарати на Ваша питања.

Председник већа: Једна ствар постоји а то је питање
елементарно, ја знам да Ви то знате, а то је када се приступи извођењу
ове процесне радње она мора бити на закону заснована, као што сам сада
и рекао. Питање Ваших тумачења може бити у приговору, евентуално у
том смислу, али ми смо већ донели одлуку да се окр. Душан Крсмановић
саслуша.

Адв. Мирослав Тодоровић: Ви сте донели одлуку и ја могу
да поштујем мада ми та Ваша одлука представља кршење закона од
стране судије из члана 234 КЗ РС. Ја ћу вероватно то право искористити.

Председник већа: У реду. Ваше право вам нико неће
ускратити.

Најпре да Вас поучим о Вашим правима у кривичном
поступку. Суд Вам мора омогућити да се изјасните о свим чињеницама и
доказима који Вас терете. Друго, посебно Вас упозоравам да све што
изјавите пред судом може се употребити као доказ против Вас. Имате
право да се браните сами или уз стручну помоћ Ваших изабраних
бранилаца. Нисте дужни да износите Вашу одбрану нити да одговарате
на поједина питања. Посебно Вас упозоравам да пажљиво пратите ток
главног претреса, да имате право да постављате питања саокривљенима,
сведоцима и вештацима. Да предлажете извођење доказа на главном
претресу и да стављате примедбе на изведене доказе. Да браниоци
имају право да присуствују Вашем саслушању, да нисте дужни да се
изјасните о било којој тачки оптужнице која је подигнута против Вас
због кривичних дела која Вам се стављају на терет, и Ваше је право да се
користите белешкама приликом изношења одбране.

Окр. Душане Крсмановићу да ли сте Ви разумели Ваша
права у кривичном поступку?

Опт. Душан Крсмановић: Господине судија, ја нисам
способан да се браним и ништа Вас нисам разумео.
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Председник већа: Да ли сте разумели која Вам се кривична
дела оптужницом стављају на терет?

Опт. Душан Крсмановић: Није ми јасна оптужница
уопште.

Председник већа: Да ли хоћете да Вам прочитамо поново
оптужницу?

Опт. Душан Крсмановић: Не знам, нисам способан да
размишљам о томе.

Председник већа: Да ли хоћете да износите одбрану или не?

Опт. Душан Крсмановић: Ја поштовани суде нисам
способан да износим одбрану, лоше се психички осећам.

Председник већа: Не желите да одговарате на питања?

Опт. Душан Крсмановић: Не могу поштовани суде да
одговарам на питања.

Председник већа: То питање је решено, зато што је
Комисија вештака Центра за психијатрију Вас прегледала и донели су
стручни закључак да сте способни да пратите ток главног претреса и да
учествујете на главном претресу. То је стручно питање и суд нема
стручног знања у вези тога и управо због тога је и одређено вештачење,
што су Ваши браниоци истакли то као процесни приговор да Ви не
можете да пратите ток главног претреса и да учествујете на један
валидан процесан начин у смислу психичког стања у коме се налазите, а
што сам и прочитао данас.

Опт. Душан Крсмановић: Ја не знам шта су написали
психијатри у налазу, али ја се стварно не осећам добро.

Председник већа: У чему се састоји то што кажете да се не
осећате добро?

Опт. Душан Крсмановић: У томе да сам малаксао,
преморен, конфузан, дезоријентисан. Не знам, не могу да објасним
уопште.
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Председник већа: Констатује се да окривљени Душан
Крсмановић не жели да износи своју одбрану. Можете се вратити на
оптуженичку клупу.

Адв. Мирослав Тодоровић: Протест. Он не каже не желим,
него не могу. Молим Вас. Велика је разлика између...

Председник већа: У реду ја сам констатовао овако као што
сам констатовао и то је оцена моја. Ви се можете сложити или не.

Адв. Мирослав Тодоровић: Молим Вас судија, немате
право да кршите закон, он није рекао да не жели, он каже не могу. То је
велика разлика, појмовна разлика. Није само терминолошка, језичка,
него појмовна.

Председник већа: Ушло је све то у транскрипт колега, тако
да не морате да интервеништете. Седите.

Председник већа на основу чл.321 ст.2 ЗКП доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се прочитају ранији искази окр. Душана Крсмановића.

Адв. Мирослав Тодоровић: Судија молим Вас, морате да
ме саслушате. Ви сте дужни да саслушате. Молим Вас.

Председник већа: Колега, заиста Вас опомињем поново,
опомињем Вас поново да ме не прекидате.

Адв. Мирослав Тодоровић: Не можете да кршите закон на
штету...  

Председник већа: Од 4.4.2003. године, и исказ дат на
записнику пред истражним судијом Окружног суда у Београду, од 13., 
14., 15. и 16. маја 2003. године.

Адв. Мирослав Тодоровић: Молим Вас, ми смо само
физички присутни овде, да нас не би кажњавали, психички нисмо овде
нити пратимо.
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Председник већа: Колега, дозволићу Вам реч, имате право
приговора против одлуке председника већа.

Адв. Мирослав Тодоровић: Само моменат да кажем. Имам
право да кажем.

Председник већа: Имате право кад Ви хоћете. Кад Ви
хоћете немате право.

Адв. Мирослав Тодоровић: Имам право зато што не дате.

Председник већа: Сад Вам омогућавам приговор на одлуку
председника већа, изволите. Има реч адв. Мирослав Тодоровић.

Адв. Мирослав Тодоровић: Молим Вас. Члан 321 став 2 
каже да се може читати записник из претходног поступка и
предкривичног поступка само ако окривљени одбија да одговара на
питања или да изнесе своју одбрану. Он не одбија да одговара на
питања, и он не одбија да износи своју одбрану, он каже ја не могу да се
браним. Молим Вас, немате законски основ да читате његове исказе из
претходног поступка и предкривичног поступка. Уколико Ви то
одлучите да урадите ја морам у циљу заштите интереса мог клијента да
Вам кажем да сам само физички овде присутан и да ћу се повући доле и
да Вас нећу слушати. И да сте дужни да у овој фази поступка обезбедите
оно што мора да се обезбеди а то је да има одбрану ваљану, квалитетну
одбрану приликом читања овог записника. Ја сам само физички
присутан молим Вас од овог тренутка, само физички.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, немојте да правимо
неки правни терор овде од одредби Законика о кривичном поступку и да
нам стално нешто читате да ми то тумачимо. Закон је јасан и апсолутно
морате да га примените. Колега Тодоровић је потпуно у праву. Окр.
Крсмановић је дошао овде. Ви сте му предочили његова права. Он је
јасно рекао да он не разуме зашто је оптужен, где се налази и о чему се
ради. Не разуме која су му права предочили и то, и ни једном једином
речју није рекао да неће да одговара, да износи одбрану, и да неће да
одговара на поједина питања, него да не може. Веаштачење које сте Ви
обавили, односно које је обавила Институција из Новог Сада, је било пре
месец, месец и по дана. Данас сте имали нове околности, нове примедбе
које су изнели браниоци да је то тако. Испоштујте право тог окривљеног
судија. Немојте на силу, молим Вас, да доводите људе да испитујете или
било шта. Ја заиста као бранилац првоокривљеног морам да реагујем
тако, јер такве радње, као опште процесне, да их тако назовем хигијене
процесне и свега осталог да поштујемо овај закон. Не може бити да смо
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сви ми овде правно неуки, или сте само сте ви неуки. Замолићу Вас још
једну ствар, подигли сте глас на колегу Тодоровића. Немојте да се деси
случајно више. Ми не подижемо глас на Вас, према томе уважите нас
максимално. Колико Ви будете уважавали нас толико ћемо ми Вас.
Хвала.

Председник већа: Колега пошто говорите о неком терору,
ја бих баш хтео да знам Ваше тумачење колега.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, ево одмах ћу Вам рећи.
То је фигуративно речено. Немојте одмах да се ухватите Ви за реч терор,
да је то у оном његовом изворном смислу. Знате, ако закон каже једно,
ми то кажемо, Ви то одбијете. Ми смо сведоци овде шта се дешавало
током ових претреса да смо ми овде стављали разноразне предлоге о
којима Ви нисте могли да одлучујете, Ви сте одлучивали. Нећу се ја сада
враћати на то. Али овде за ову ситуацију где окривљени каже ''ја нисам
способан, не осећам се добро, врти ми се у глави, осећам несвестицу,
зујање у ушима и већ шта, под терапијом сам, неиспаван сам, нисам
способан да дам изјаву'' Ви то протумачите да он неће да да одбрану.
Јесте ли Ви психијатар? Постоји ко је надлежан за то, да то процени или
било шта. Можда се променило нешто, данас Вам је добро, можда Вам
позли сутра па да се не осећате добро. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Мирко Трипковић.

Адв.Мирко Трипковић: После колеге Петронијевића који
је кроз једно дуже време елаборирао питање ситуације из чл.321 и чл.337 
па и после колеге Булатовића, који је такође исто питање третирао, а
посебно на претресу 19. фебруара ове године, ја указујем на страну 83, 
било би с моје стране препотентно да даље ово питање потежем. Ја се у
сваком случају придружујем питању и сматрам да ово веће има свој
став, али такође одбрана сматра да тај став овог већа не служи на част ни
судској пракси, ни правној мисли. Ми ћемо у случају да суд одлучи да
спроведе радњу коју је најавио бити само физички присутни у судници,
а суд нека процени да ли постоје процесне претпоставке за такву радњу.
Хвала

Председник већа: Да ли се неко још јавља за реч са
бранилачке стране? Има реч адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија, придружујем
се протесту, односно противљењу овог дела одбране који је до сада
говорио у вези Ваше намере и одлуке да читате записнике раније како то
стоји у чл.321 ст.2. Такође придружујем се и овој примедби коју је

www.K
RIK

.rs



36

одбрана Крсмановића дала, да сте Ви једном игром речи, потпуно
заменили тезе. Сви смо сведоци, а и овај транскрипт који ћемо добити,
надам се неизмењен, да је овде оптужени пред свима нама изјавио да
није у стању да не може. Не да не жели, не да неће, не да одбија. Ви сте
упорно покушавали да његов одговор ставите у вербалну законску
форму. Не законску форму, него да протумачите његов одговор речју,
коју ће Вашу одлуку о читању записника ранијих оправдати. Дакле,
судија, Ви сте урадили нешто што није по закону. Унели сте у записник
нешто што није тачно. Сада ми је јаснија и одлука Ваша, као већа, да не
водите паралелно записник, и ако би био користан. Позивате се на то да
ће доћи до непотребних конфузија и непотребних контрадикторности.
Судија, неће уколико Ви аутентично водите записник, тако је по закону
предвиђено. Уколико радите као што сте сада урадили онда ће долазити
до конфузије. И управо ево сада имате један такав пример. Изјаву
вербалну оптуженог који каже ''не могу да се браним'' , а Ви уносите у
записник ''одбија да се брани, не жели да да изјаву''. То ни смисаоно ни
језички, а ни терминолошки правно није исто. Још нешто судија. Ви сте
овде оптуженог поучили да може сам да се брани. Верујте ми да ја
нисам разумео ту Вашу поуку. Имајући у виду врсту кривичног дела,
имајући у виду одредбе Законика о кривичном поступку које се односе
на обaвезну одбрану, та Ваша констатација и та Ваша поука мени није
јасна. И још нешто судија. Ја морам да изнесем своје мишљење, нећу се
понављати, нећу више елаборирати чл.226 ст.9 о коме смо говорили,
чл.321 ст.2 и морам да Вам кажем да поново по трећи, четврти пут
дрaстично кршите одредбе Законика о кривичном поступку. Као доказ за
то даћу Вам пример већа које суди у једном другом поступку, у овом
истом суду, које је потпуно супротно од начина на који сте Ви, као веће,
одлучивали, надам се као веће, донело одлуку да све записнике који су
спорни, почетком претреса, не употребљава у претресу, док не донесе
одлуку о њиховом издвајању. То је исправно судија. Тако се одлучује.
Тако пише у Закону, и нема произвољног тумачења Закона. Нема
правног схватања, нема правног мишљења, нема става. Ви овде судите
по закону, не по ставовима. Судија, то исто веће је донело одлуку да
издвоји један од записника, односно два записника. И то исто веће није
дозволило да се ти записници чак ни питањима употребљавају у
поступку.

Председник већа: Добро колега, не морате сад објашњавати
шта се дешавало у одређеном другом предмету. Можете само рећи
укратко приговоре, везано за моју одлуку.

Адв. Горан Петронијевић: Ја судија управо то и
покушавам.
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Председник већа: Али знам, причате неке примедбе које
једноставно немају никакву сврху.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, ја покушавам да Вам
укажем на другачији став, једног другог већа, у овом истом суду. Као
пример, да би и о овоме веће морало да размисли, о својој одлуци коју је
донело. У том смислу не наводим примере који су ван овод догађаја.
Дакле, судија и тамо је била ситуација да се два пута одређени оптужени
бране ћутањем, и тамо је била ситуација да није ни један записник на
овај начин, нити у овој законској форми, нити уз изговор, морам тај
израз да употребим, јер то није тумачење одредби чл.321 нити чл.226 
ст.9. Ни један од тих записника није прочитан. Према томе, молим Вас,
имајте то у виду када овакве одлуке доносите. Не можете у једном истом
суду, у два различита предмета, два различита већа, да драстично
различито, како Ви кажете, тумаче Законик о кривичном посутпку. Он је
јасан и ту нема много тумачења. Треба само да се примени судија. Ви
ово сада што сте урадили понављате вишеструку грешку коју сте
претходно направили. Уколико је то грешка. Хвала.

Председник већа: Ево ради појашњења пошто адв. Горан
Петронијевић говори да нигде није прочитао да окривљени може да се
брани сам, цитираћу му чл.13 ст.1 Законика о кривичном поступку који
каже: ''Окривљени има право да се брани сам или уз стручну помоћ
браниоца кога сам изабере из реда адвоката.''' Има реч адв. Ненад
Вукасовић.

Адв. Ненад Вукасовић бранилац Звездана Јовановића: Ја се
извињавам, али морам кренути од Ваше констатације да окривљени има
право да се брани сам. Мислим да смо овде опет направили једну грешку
између факултативне и обавезне одбране. Овде су кривична дела која
апсолутно подразумевају обавезну одбрану, па према томе та
констатација да окривљени може да се брани сам губи онда смисао
појма обавезне одбране. Друго, ово што је говорио колега Петронијевић,
ја бих желео да знам, и нормално не морамо понављати овде се ради о
истом спрату, овде смо у судници 1, а ово о чему је говорио колега
Петронијевић догађа се у суднци бр.2. И ако се већ ствари постављају
овако да имамо различита тумачења одредбе ЗКП-а, мене занима, под
један, да ли ми браниоци имамо идентичан ЗКП који имате Ви испред
себе, уколико немамо, ја бих онда замолио да се упознам са тим ЗКП-ом,
а под два, мене занима једна врло озбиљна ствар, уколико ово тумачење
би било овако, ја се извињавам на изразу, ригидно, у смислу сужавања
неких одређених тумачења, која би искључиво била везана за ово веће,
морам овде пред Вама поставити питање. Да ли овај предмет убиство
Премијера Зорана Ђинђића излази само из оквира ЗКП-а и добија
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некакве друге облике, друге некакве примесе, да у истим ситуацијама.
када су у питању изјаве дате пред Министарством унутрашњих послова,
уз присуство браниоца, да не улазимо сада како и на који начин, са
некаквим својим мањкавостима, у судници бр.2 добијају валидност,
односно добијају једно тумачење које је по нашем становишту исправно,
из угла ЗКП-а, а да у овом предмету овде, апсолутно то нема на том
значају. И ја једноставно овог момента као бранилац се питам, онда, да
ли овај предмет излази ипак из оквира оних строгих оквира права и да
добија евентуално на некаквој својој евентуалној, и некаквој политичкој
димензији? То је моје питање, да бих могао даље једноставно да пратим.
Искрено речено ја као правник, без обзира на моје искуство, веће или
мање, у односу на присутне, налазим се сада у једној великој недоумици,
с обзиром да сам бранилац и у судници бр2. И сада видим, једног дана се
једна ствар тумачи на овакав начин, а данас ево видимо да апсолутно не
постоји могућност, у односу како Ви идете, на примену чл.321 ст.2 да се
чита, тако да морам себи да поставим то питање. Ја бих једноставно
молио за један одговор, шта се то дешава на истом спрату, а да имамо
два различита тумачења те одредбе у смислу читања, и, односно
презентирања исказа оптужених пред полицијиом, односно испред
Министарства унутрашњих послова. Видимо да су драстичне разлике и
само се питам да ли још један пут овај предмет добија на некој другој
дименији, а која по мени, извините, онда би излазила можда чак из
оквира права, и добијала некакав свој политички елеменат. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв.Алекандар Зарић.

Адв. Александар Зарић: Судија, ми смо овде били сведоци,
значи сви браниоци у овој судници када је окр. Душан Крсмановић
рекао да ће своју изјаву дати када му буде било боље. Ви сте прешли
преко те чињенице, и ја самтрам да сте морали, кад сте доносили ово
решење, да узмете у обзир и ту чињеницу. Ми са своје стране, пошто
смо изузетно везани у овом предмету, нашег брањеника у односу на
Душана Крсмановића би предложили ново вештачење. Значи ново
вештачење здравственог стања.

Председник већа: Јесте ли чули да је одлучено о томе?

Адв. Александар Зарић: Чули смо, али ово је наш нови
предлог. Предлог одбране Јуришић Милана, из првенственог разлога
зато што је он рекао да ће дати своју одбрану када му буде боље
здравствено стање. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Биљана Кајганић.
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Адв. Биљана Кајганић: Моје колеге су већ рекле оно што
сам мислила. Само би се онда придружила њиховом предлогу, односно
ставу, да немамо услова за читање, и приговор у том смислу.

Председник већа: Има реч адв. Драгољуб Ђорђевић.
Изволите.

Адв. Драгољуб Ђорђевић: Само кратко. Ја ћу се као
бранилац лица које браним, то се зна ко су, предложити такође
вештачење. Пре свега здравственог стања Душана Крсмановића. Истина
је да имате налаз судског тима судских вештака. Он је дат пре 30 дана.
Његова психијатријско-психолошка експлорација је вршена пре 30 дана,
а његово тренутно здравствено стање не можете процењивати Ви, а
такође не може важити ни налаз који је дат пре 30 дана. За стање
душевно, окривљених лица, извињавам се, такође је надлежан
искључиво судски вештак одређене струке. Ја бих рекао пре свега
психијатар, и он би фактички у таквим ситуацијама морао дневно да
реагује, наравно по налогу већа. Зашто то тако кажем? Тако стоји и у
Основној конвенцији о људским правима, што се тиче права
осумњичених лица и права на одбрану. Ето само толико. Хвала Вам.

Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч са
бранилачке стране. Адв. Горан Петронијевић. Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија, само кратко.
Ја бих само суд упутио на одредбе чл.71 ст.1 Законика о кривичном
поступку, а поводом цитирања одредби чл.13 који сте малопре
цитирали. Ја не бих цитирао али молим да погледате па ћете видети да
нисте у праву.

Председник већа: Да, нисам у праву зато што Ви колега
очигледно не правите разлику између материјалне и формалне одбране.
То је иначе теоријско питање, тако да нећемо о томе расправљати.
Изјашњење заменика Специјалног тужиоца на предлоге и приговоре
бранилаца.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја
сам се о тим предлозима, поново истакнутим, већ раније изјашњавао.
Заиста немам ново, нити шта да додам, нити да одузмем. У осталом о
свим тим предлозима који су сада, кажем још један пут истакнути, суд је
већ донео одлуку. Свако моје изјашњење би било својеврстан вид
коментара што ја не желим да чиним.
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Председник већа: Има реч адв. Мирослав Тодоровић.
Изволите.

Адв. Мирослав Тодоровић. Ја на жалост морам да
користим одредбу чл.40 ст.2 и да затражим Ваше изузеће и целога већа и
изузеће заменика Специјалног тужилаштва, зато што се очигледно ради
о кршењу закона на штету окривљеног и зато што се ради о Вашој
злоупотреби функције коју обављате, а исто тако и злоупотребу
функције господина тужиоца. Јер не можете бити паметнији, мада Вам
је положај јачи него наш, од свих ових људи којима је интерес само
материјална истина и само поштовање закона. Ми другачије не
поступамо, а Ви можете мислити шта хоћете о нама. Ми морамо да
вршимо своју функцију управо овако како је вршимо. Ви нам апсолутно
то не дозвољавате и кривотворите записник, чините кривично дело чак
и фалсификовања исправе. Ја зато тражим Ваше изузеће и изузеће
целога већа које не реагује. Исто тако тражим изузеће овде заменика
тужиоца.

Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Прекида се главни претрес ради одлучивања о процесним
приговорима, о предлогу за новим вештачењем окр. Душана
Крсмановића, на околност његове способности за учешће и праћење
тока главног претреса, и захтева за изузеће судског већа и заменика
Специјалног тужиоца, браниоца окр. Душана Крсмановића адв.
Мирослава Тодоровића.

Наставак главног претреса ће бити за сат времена, тачно у 14 
часова.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА

Констатује се да је приступила бранилац окр. Нинослава
Константиновића адв. Оливера Ђорђевић, а да је суђење напустио други
бранилац адв. Дејан Лазаревић.

Констатује се да је приступио други бранилац окр. Саше
Пејаковића адв. Крсто Бобот.
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Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за изузеће председника већа и судија
чланова судећег већа, браниоца окр. Душана Крсмановића адв.
Мирослава Тодоровића, због тога што није навео околности које доводе
у сумњу пристрасност у поступању већа, нити се позвао на било који
доказ, обзиром да је заснован на простој речи којом се не наводи било
која околност из чл. 40 ст.1 тач.6 ЗКП-а и односи се искључиво на
коментарисање поступања председника већа у овом кривичном
поступку.

Суд доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Да се на основу чл.321 ст.2 Законика о кривичном поступку,
прочитају записници о саслушању окр. Душана Крсмановића дати у
својству осумњиченог у предкривичном поступку, пред органом
Министарства унутрашњих послова Управе за борбу против
организованог криминала Републике Србије дана 4.04.2003.године и
записника о саслушању дат у својству окривљеног у истражном
поступку пред истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у
Београду дана 13., 14., 15. и 16. маја 2003. године.

Прочитаћемо разлоге за ову одлуку већа.

Приговори бранилаца окривљених који се односе на
извођење ове процесне радње, одбијају се будући да представљају став
одбране и тумачење поменуте законске норме. Будући да окр. Душан
Крсмановић није изнео своју одбрану на било који начин, нити се
изјаснио о питањима упућеним од стране председника већа, чиме је
према мишљењу већа одбио да одговара на питања, то су се стекли
законски услови за читање исказа окривљеног Душана Крсмановића што
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представља његову ранију одбрану у целини, са данашњим поступањем
окривљеног, представља његову комплетну одбрану.

Напомена од стране већа, у току главног претреса сви
окривљени који су саслушани на главном претресу имају право да
изнесу своју одбрану, ако то желе током целог главног претреса и у
доказном поступку и у завршној речи. Само је питање њихове воље и
одлуке да ли хоће да износе одбрану или евентуално допуне своју
одбрану или евентуално оповргну одређене исказе дате у одбрани.

На даље, да прочитам решење Окружног јавног тужилаштва,
Специјално тужилаштво заведен под бр. А.бр.20/04 од 8.03.2004. године,
које је потписао Специјални тужилац Јован Пријић. ''Решавајући о
захтеву за изузеће, заменика Специјалног тужиоца Милана
Радовановића и Небојше Мараша који је поднео бранилац опт.
Крсмановић Душана адв.Тодоровић Мирослав на главном претресу у
предмету Посебног одељења Окружног суда у Београду К.П.5/03 на
основу чл. 40 ст.2 Законика о кривичном поступку, доносим РЕШЕЊЕ,
Одбацује се као недозвољен захтев за изузеће заменика Специјалног
тужиоца Милана Радовановића и Небојше Мараша од јавног тужилачког
поступања у предмету Посебног одељења Окружног суда у Београду
К.П.бр.5/03.''   Можете да приступите да Вам предам један примерак
решења ради аутентичности.

Констатује се да председник већа уручује примерак решења
Специјалног тужиоца од 8.03.2004. године браниоцу окр. Душана
Крсмановића адв. Мирку Трипковићу који предаје решење браниоцу
адв. Мирославу Тодоровићу.

Адв. Биљана Кајганић: Само приговор у вези Вашег
донетог решења.

Председник већа: Сачекајате само да ја завршим. Пошто је
било још предлога.

ОДБИЈА СЕ као неоснован предлог бранилаца окр. Милана
Јуришића да се поново изврши вештачење окр. Душана Крсмановића у
погледу његове способности да учествује у кривичном поступку и да
прати ток главног претреса.

Образложење: У погледу навода приговора који се односе
на опаску да суд није овлашћен да цени психофизичке способности, веће
подсећа да то никада није ни чинило, нити има намеру, већ да је то по
наредби учинио тим стручних лица који су утврдили да је окривљени
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Душан Крсмановић способан да прати и учествује у даљем кривичном
поступку, тако да не стоји ни примедба да је вештачење обављено пре
више од месец дана јер је такође овај окр. Душан Крсмановић вештачен
и у предмету Окружног суда у Београду од стране друге комисије
вештака 1. марта 2004. године која је такође утврдила да је окр. Душан
Крсмановић способан да прати и учествује у даљем току поступка у
том кривичном предмету.

Адв. Мирко Трипковић: Одбрана Душана Крсмановића
жели у смислу чл.224 ст.3 Закона о кривичном поступку да поднесе
кривичну пријаву па молим да ми омогућите да се прочита.

Председник већа: У вези чега је кривична пријава?

Адв. Мирко Трипковић. У вези догађаја који се данас
десио у овој судници.

Председник већа: Не можете подносити сада, на главном
претресу, јер тиме злоупотребљавате Ваша права. Из тог разлога Вам
забрањујем да подносите кривичну пријаву на записнику. То можете
учинити у писменој форми, и предати надлежном Државном тужиоцу.

Адв. Мирко Трипковић: Ја се позивам на чл. 224 ст.3 
Закона о кривичном поступку.

Председник већа: Ја Вам управо одговарам да можете у
писменој форми, иначе би то била злоупотреба овог суђења.

Адв. Мирко Трипковић: Сматрам да сте поново повредили
Закон и одбрана ће се адекватно према томе поставити.

Председник већа: Добро. Има реч адв. Биљана Кајганић.
Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Ја сам само хтела да укажем и да
приговорим на одлуку о одбачају решења, односно донетог решења о
захтеву за изузеће, обзиром да сте мериторно одлучивали и ушли у
разлоге због чега се доноси одлука, што није основ за одбачај и за Ваше
поступање, него је то у надлежности Председника Окружног суда.

Председник већа: Добро.
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Председник већа приступа читању записника о саслушању
осумњиченог Душана Крсмановића дат у Министарству унутрашњих
послова Републике Србије, Управи за борбу против организованог
криминала од 4.04.2003. године.

Председник већа: Ви можете седети где год хоћете пошто
се налазите у судници. Добро, Ви сте то рекли.

Дакле, записник о саслушању осумњиченог Душана
Крсмановића дат пред Органом унутрашњих послова Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, Управе за борбу против
организованог криминала од 4.04.2003. године.

Присутни су: овлашћено службено лице Родољуб Миловић,
записничар Гордана Радић, Државни тужилац Александар
Милосављевић, осумњичени Душан Крсмановић, бранилац адв. Мирко
Трипковић.

''У време када је Душан Спасојевић најинтензивније јурио
Чумета приликом једног разговора са Милошем Симовићем сазнао сам
да постоји могућност да Душан Спасојевић убије Свилановића, али
нисам сазнао због чега. Након неколико дана сам то исто чуо и од самог
Спасојевића али сам сазнао да се Спасојевић консултовао са
инспектором Пажином који га је посаветовао да то не ради. Након месец
дана од прилике, у једном разговору са Кумом, Милетом Луковићем
речено ми је да треба да се убије неко. Кум ми је тада показивао на
место на увету где се ставља минђуша. Након тога упитао сам Јуришића
шта то значи Куму да треба неко да се убије а да је то повезано са
минђушом, а овај ми је рекао треба да се убије Ђинђић, јер минђуша је
ђинђува а иако сам то чуо нисам веровао у истинитост те Спасојевићеве
намере. Кад смо сви сазнали за намеру Душана Спасојевића да убије
Ђинђића дошло је до појаве нервозе код чланова групе а највећи
противник тога био је Влада будала. Спасојевић тада забрањује свима да
иду кући и углавном се остаје у изнајмљеним становима а ја сам боравио
у стану у улици Трише Каслеровића са Јуришић Миланом и повремено
кришом у току ноћи да не сазна Душан Спасојевић одлазио сам кући да
видим породицу. Као један од разлога да се убије Ђинђић Спасојевић је
наводио преузимање власти, да је то једини излаз, помињао је често
Јединицу за специјалне операције. Сигуран сам да иза Спасојевићевих
речи стоје као иницијатори Легија и сам Спасојевић. Као још један од
могућих разлога јесте борба против организованог криминала и
постављање Специјалног тужиоца. Једног дана је Влада будала чак
успео да побегне наводно се нашмркао, што је довело до узбуне код
Спасојевића и Кума али се Влада после пар дана појавио и Спасојевић
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му је опростио тај одлазак. Милош Симовић тада, тврди да ће Влада да
се преда полицији и да цинкари и да треба да га убију. Легија говори да
ће лично да убије Владу али ипак му је опроштено. За атентат на Зорана
Ђинђића се припремају тако што сви учествују у пратњи. Спасојевић
наређује да се оде на Копаоник где су Легија и Звездан који имају
снајперску пушку. Тамо се налазио Зоран Ђинђић, како је њему неко
рекао Миша Симовић. Спасојевић ме позива и од мене тражи да са
супругом и децом одем на Копаоник. Сећам се да је то било на дан
заљубљених 14. фебруар. Спасојевић наређује да иде и Нино на
Копаоник али ја успевам да избегнем одлазак јер ми је супруга заузета
због чувања детета. Када сам одустао од путовања нисам смео то да
саопштим директно Спасојевићу већ зовем телефоном Јуришића и
молим га да он то саопшти Спасојевићу што овај и чини. Нино тада
одлази са својом супругом али није могао да нађе преноћиште на
Копаонику и одседа у Брусу али током боравка се јавља и говори да не
виђа Ђинђића. Када су сазнали да Ђинђић треба да се врати у Београд,
негде на ауто путу колико могу да се сетим, пратњу држе Ђука – 
Сувајџић Миладин, Аца и Миша Симовић а Нино је тада кренуо са
Копаоника оставивши супругу у соби у Брусу. Из даљих разговора сам
схватио да су се пратњи прикључили Кум Луковић, Звездан и дечко из
Јединице (најбољи зољаш у јединици који станује на Чукаричкој
падини) а Влада будала их вози колима. У акцији учествују Душан
Спасојевић, Луковић Миле, Звездан, Легија, дечко са зољом, Миша
Симовић, Аца Симовић, Ђука – Сувјаџић Миладин, Влада будала, Јуре
Јуришић Милан, Багзи, Нино а могуће и Пеле. Није сигурно а ја сам сво
време у стану. Након тога, у стан у улици Лењинов Булевар број 5, 
десети спрат, стан број 40, долазе власник Опарушић, долазе Звездан,
зољаш, Душан Спасојевић, Кум Луковић, Влада будала, а накнадно
Миша и Багзи али нико тада није причао предамном о Ђинђићу. Мислим
да су тада водили неки озбиљнији разговор или је разлог што се Звездан
побунио што сам га једном приликом видео. После сам Звездана и
зољаша одвезао плавим «ескортом» на Чукаричку падину. Након пар
дана Спасојевић је након што је дошао до везе која му је јављала покрете
Ђинђића са својим обезбеђењем, за кога ја претпостављам да ради у
обезбеђењу породице Зорана Ђинђића, нисам сигуран, а са којим су
комуницирали Миша, Багзи и Вук Вукојевић Зоран, ословљавајући га са
Перо, испланирао да убију Ђинђића зољама јер је добио податак да
Ђинђић иде негде на пут. Тада нас је Спасојевић ставио поред ауто пута
да видимо како се креће колона и какво је обезбеђење, али тога дана
нисмо ступали у акцију већ смо само пропратили кретање колоне. У
пратњи смо били распоређени од стране Мише Симовића тако што је
Аца стајао код Сава Центра, ја и Јуришић смо стајали у непосредној
близини паркинга код Сава Центра а Влада је био негде на старом путу
код Сурчина. Миша се возио ауто путем а Спасојевић и Кум Луковић су
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били негде у близини али не знам где. Једног дана не знам када, Влада је
одвезао Сувајџића у Бубањ поток да купи два камиона. Сећам се из
приче да се Сувајџић маскирао, ставио перику и наочаре. Пошто сам
тога дана био слободан, позвао ме је Влада будала да идем са њим у
Бубањ поток где смо када смо стигли затекли Сувајџића који нам је
рекао да је препаркирао два камиона али да има проблем јер није могао
да угаси мотор једног камиона. Један камион ми је више личио на
поштански комби а други камион је био неки плави «ТАМ». Након тога
смо се сва тројица вратили назад у стан а Багзи је са неким претерао те
камионе у близини стана Сердаревић. Те камионе су стално морали да
пале да се греју јер су имали проблема са паљењем Багзи и Нино. За све
то време ишчекивања акције напада на Ђинђића, Легија, Звездан, Кум
Луковић и Спасојевић су ишли негде у близини ауто пута да осматрају
одакле је најпогодније место да се зољама нападне премијерова колона.
Увече, дан уочи напада на колону Премијера Ђинђића, Милош Симовић
нам саопштава да Ђинђић сутра креће на пут у Бања Луку а након тога
редовним летом негде у иностранство, рекавши нам где је чија позиција
у току наредног јутра са инструкцијама да сви будемо постављени тачно
у 8,30 часова. Моја позиција је била у непосредној близини Руда у
колима, бели «пежо» или плави «ескорт» нисам сигуран. Нино је био на
кружном току код Аутокоманде, сви су се његовој позицији подсмевали.
Багзи и Милош су били негде са камионима у близини Сава центра на
паркингу са намером да се брзо прикључе приликом наиласка колоне а у
њиховој близини је био Јуришић са краденим «голфом» црне боје ГТИ,
и имао је задатак да покупи Багзија и Мишу након заустављања колоне.
Два сива возила «ауди» су била паркирана у близини насипа код хале
Лимес. Један аутомобил је возио Влада будала а други Аца Симовић.
Један од та два аутомобила је служио за подршку у случају напада
полиције а у њему се вероватно налазио Кум Луковић а други аутомобил
је био спреман да покупи оне који ће да пуцају са зољама. Задужени за
пуцање зољама су били сигурно Сретко Калинић и зољаш а за Звездана
претпостављам нисам сигуран. Спасојевић и Легија су били негде у
близини. Сећам се да је Спасојевић пре тога обезбедио алиби преко
Цеце, Светлане Ражнатовић која је била задужена да каже да су били
заједно а и Легија је имао сигуран алиби али не знам преко кога. Не
сећам се где је тада био Сувајџић с обзиром да сам са закашњењем јавио
Багзију да је колона прошла моју позицију а колона је већ била у
близини ауто пута. Багзи је тада викао где је где је, а ја сам говорио да је
на половини Газеле и чуо сам када је Багзи викао где је Миша у пичку
материну. Након тога из приче знам, да су и Мишу са камионом
заустављали људи из обезбеђења, али он се направио луд. Багзи је
приликом заустављања код себе имао више телефона и папирић на коме
су писале регистарске ознаке возила Ђинђићевог обезбеђења али га
обезбеђење приликом заустављања није претресло, тако да је касније
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причао да је у међувремену прогутао папирић са регистарским
бројевима а картице мобилних телефона изломио и бацио. За ова
дешавања знам само из приче. Након тога одлазим у стан где су били
Милош, Александар, Влада и Нино где су ме изгрдили због пропуста
током пратње јер по њиховом убеђењу ја сам био крив за пропао
покушај убиства. Након тога ми је Спасојевић давао споредније задатке
јер је био разочаран мојим пропустом. Након овога Душан Спасојевић
одлучује да убију Ђинђића снајпером у непосредној близини Владе.
Спасојевић се чак заносио мишљу да ангажује неки одред АТГ из
јединице али ја сам мислио да лаже. Тих дана смо сви били распоређени
у близини зграде Владе Републике Србије. Нино је једном приликом
испричао да може да се гађа са неке зграде па су се Нино, Миша и Аца
пели на зграду, тражећи погодно место, а увече су водили и Душана
Спасојевића и Звездана да покажу локацију да би њих двојица
проценили колико је погодно то место. Једног дана су Нино, Аца и
Миша пронашли зграду у улици Бирчанинова број 8, стан у поткровљу
на вратима пише Јуришић, из које постоји излаз на терасу која гледа
према згради Владе. Милош Симовић се нама представљао као шеф,
наредио је да се у зграду попнемо ја и Нино обучени у радне
комбинезоне са алатом, каблом и сателитским тањиром, да би станари
помислили да треба да уградимо сателитску антену. Радне комбинезоне
је набавио мој брат Ђорђе а сателитску антену Адамовић Марко не
знајући праву намену свега тога. Када смо стигли до наведеног стана,
убедили смо станарку стана којој смо објаснили да треба да инсталирамо
кабловску телевизију. Она се бунила против сателитске али нас пушта да
из њеног стана изађемо на терасу. Ја сам тада држао тањир као да нешто
радим а Нино је осматрао зграду Владе и процењивао да ли је та
позиција добра. Након тога изашли смо из зграде рекавши баби да идемо
још по неки алат и после сат времена смо се вратили ја и Нино, а Нино је
објаснио баби да треба да позове свог шефа да и он погледа куда да
проведу каблове. Након чега је дошао Звездан који је док је Нино
заговарао ту бабу неким апаратом, вероватно двогледом, мерио даљину
од те терасе до места у близини зграде Владе. Звездан је након тога
отишао а Нино је објаснио баби да тренутно не одговара време и да ће
доћи сутрадан око 10,30 да заврше инсталирање. У току те вечери
налазимо се са Душаном Спасојевићем а ја му говорим да су нас видели
и баба и син, слагавши за сина, али је Нино и даље инсистирао да је то
добра позиција. Душан је инсистирао да убијемо и бабу и сина са чиме
се Нино сложио. Сутрадан Спасојевић мене самог шаље да видим да ли
је све у реду у стану код бабе, да проверим да ли је долазила полиција. Ја
тада скупљам ствари са терасе, торбицу са алатом, тањир за сателистску
антену и кесу са кабловима, након чега зовем Милоша Симовића и
кажем да су ме видели људи којима је баба наводно испричала да треба
да се постави антена за кабловску, након чега одустајемо од замисли да
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ту терасу искористимо за место пуцања. Наставља се даље тражење
погодног места за пуцање, а Нино, Аца и Милош су били задужени за тај
део посла. Остали чланови групе тада нису имали конкретна задужења.
Након дан или два, Нино и Аца налазе то место, тако што су били
обучени у радне комбинезоне, са перикама, наочарима и качкетима а
после зову и Звездана да дође да процени колико је добро то место.
Звездан је након тога рекао да му то место највише одговара. Ја нисам
никада улазио у просторију из које је пуцано на Ђинђића. Све време
када су тражили локацију за пуцање Звездан, Сретко и Кум Луковић су
били у непосредној близини Владе, возикајући се црним «пасатом»
панчевачких регистарских ознака којег је Сувајџић заједно са Владом
купио, а Милош Симовић је обезбедио и налепио црне фолије на
прозоре. Пре атентата је Спасојевић стално захтевао од Сувајџића да
обезбеди станове који ће им послужити за склањање тако да је по мојој
процени било око 20 станова за ту намену, али тачне адресе тих станова
не знам. Сувајџић је закупљивао све те станове али не знам на чије име
јер је користио разна документа. Два дана пре атентата добио сам
задатак да будем осматрач на простору кружног тога код Аутокоманде, а
на дан убиства сам добио задатак од Милоша Симовића да стојим на
аутобуској станици која се налази изнад зграде Владе идући према
Славији, а моје возило марке «ескорт» плаве боје сам паркирао недалеко
од своје позиције идући према Славији. Милош Симовић и Сувајџић су
били у близини Руда, Јуришић је био паркиран према главној аутобуској
станици и задатак му је био да буде резервна подршка. Влада будала је
био у црном «пасату» панчевачких регистарских ознака и био је задужен
да преузме након пуцања Нина, Александра и Звездана Јовановића који
су били у просторији из које је Звездан Јовановић према ранијем
договору пуцао на Ђинђића. Сретко и Кум Луковић су били у црном
«голфу» ГТИ, и били су наоружани и задужени да као подршка пуцају у
случају опасности. Душан Спасојевић и Пеле су се негде возикали али
не знам у којем аутомобилу јер је Душан заменио «пунто» у којем је
раније виђен у друштву са Легијом. Не знам где је тада био Легија.
Оружје, пушка за ово убиство је узета из јединице и колико знам из
њихове приче, број јој је избрисан. Комуникацију сам тога дана смео да
обављам телефоном само са Милошем и Александром Симовићем. У
једном моменту ме зове Александар и пита ме је ли ушао. А ја нисам до
тада ништа видео. Након чега ме зове Милош који је био на позицији
код Топчидерске звезде и каже ми «сад ће проћи», након чега ме зове
Александар и каже ми «јел га видиш». Ја кажем «не видим ништа» а
Александар каже «ево га улази». Ја тада крећем према аутомобилу и
када сам био у близини кола зове ме Александар и каже «није то био
он», након чега опет говори «ево га» прекидајући везу. Након 15 до 20 
секунди чујем два пригушена пуцња, а након чега седам у кола и улицом
десно идем ка Ургентном центру. Потом ка Славији и Аутокоманди не
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знајући шта да радим. Пола сата касније зовем Милоша који ми каже да
идем у стан и да искључим телефон. Ја одлазим у стан у улици Трише
Каслеровића број 28, а после извесног времена код мене долази и
Јуришић. Након тога не знајући где се ко од екипе налази, ја и Јуришић
гледамо телевизију, а пре тога смо уништили мобилне телефоне које смо
бацили у контејнере на различитим местима, а две картице које су биле
специјали сломили смо и бацили у ВЦ шољу у стану у улици Трише
Каслеровића. Наредног дана у вечерњим часовима, код нас у стан долази
Нино и каже «ови су добро» а Душан је рекао да се стрпите месец дана а
када вам пустим поруку на пејџер дођите код Сава Центра. Те вечери на
телевизији излази Сувајџићева слика и решавамо да напустимо стан.
Јуришић повремено хоће да се убије пиштољем који је имао код себе. Ја
телефоном који није коришћен шаљем поруку брату Ђорђу на пејџер
након чега ме зове Драгче након чега одлазим у стан код брата, стан у
којем сам ухапшен, не знам адресу, задржавајући телефон којим сам
Јуришићу слао поруке. Јуришић је након мог одласка још остао у стану у
улици Трише Каслеровића.

Председник већа: Завршено читање овог записника који се
односи на кривична дела која су предмет овог раздвојеног поступка.

Приступам читању ранијег исказа окр. Душана
Крсмановића дат на записнику о испитивању окривљеног пред
истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду
Ки.П.бр.2/03 од 13., 14., 15. и 16. маја 2003. године.

Поучен о праву на браниоца који може присуствовати
његовом саслушању и упозорен да оно што изјави може бити
употребљено као доказ против њега па изјави:

«Желим да ми бранилац буде адв. Трипковић Мирко.
Констатује се да присутни адвокат обавештава суд да је у преговорима
са родитељима осумњиченог и супругом да буде изабрани бранилац о
чему ће суд накнадно обавестити а осумњичени се са овим усаглашава.
Осумњиченом предочен захтев за спровођење истраге Специјалног
тужиоца КТС.бр.2/03 од 8.5.2003. године а тиме за која кривична дела се
терети и на чему се заснива основана сумња. Саопштено му да није
дужан да износи одбрану нити да одговара на постављена питања изјави:

Желим да изнесем одбрану. Углавном не поричем ово
за шта се окривљујем. Прво, желим да кажем да сам то радио из страха
од Спасојевић Душана. Ја сам се плашио и његовог успеха и неуспеха.
Кад бих га нешто слагао па би ме он касније позвао, плашио сам се да он
већ зна да сам га слагао. Када нешто не урадим како је он то замислио,
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онда би ми претио и говорио да размишља шта да ради самном. Једном
је Милисављевић Владимир, Влада будала, напустио друштво у
одсуству је узимао дрогу, па се Спасојевић на њега жестоко био
наљутио. Говорио је да од њега може да се оде, ко га не послуша са
ногама напред и у врећи. Ја све што сам урадио, урадио сам 90% по
њиховом наређењу, пре свега Спасојевић Душана из страха. Ја ћу вам
сада редом испричати како је све почео. Јуришић Милана познајем од
првог разреда основне школе. Он је био другар са Петровић Марком.
Отуда смо се ми дружили. Спасојевић Душан и Луковић Милета Кума,
први пут сам видео негде у току 1995. године у Земуну на игралишту ФК
«Милутинац». Тада сам на Спасојевићу видео толико пуно злата да сам
се ја зачудио, као и да га сада видим. У то време по Земуну се причало о
много људи да су опасни а међу њима и о Спасојевићу и Луковићу
Куму. Говорило се за Спасојевића да је криминалац, да ради са
Луковићем кола, што значи да их краду и продају. Међутим, у то време
нисам био у прилици да се упознам са њим. 1997. године био сам овде у
притвору месец дана са Јуришић Миланом и Петровић Марком под
сумњом да смо извршили кривично дело изнуде. Када нам је укинут
притвор у депозиту затвора где смо се раздуживали, Јуришић ми је рекао
као и пок. Петровић «извадио нас Дуле». Прво сам помислио да мисли
на мене да је нешто помогао мој отац, али када смо изашли из зграде
затвора тамо испред је стајао црвени «порше» и у њему су била тројица
међу којима сам препознао Спасојевић Душана и Луковић Кума, трећег
нисам препознао а чуо сам да је то био неки Риле кога сам касније
упознао. У то време билијар клуб «Акахрима» је држала једна Мира,
чије је презиме такво а мислим да она има удато друго презиме које не
знам. Она је познавала девојку Јуришић Милана а тиме и Милана.
Милан ми је испричао да је та Мира била у некој вези са Спасојевић
Душаном и пошто јој је Јуришићева девојка испричала да је Јуришић у
притвору због те изнуде онда је то Мира пренела Спасојевићу и молила
га да му помогне и да га извуче из притвора уз објашњење да је Јуришић
вредан, добар и већ како се то говори. Због тога се Спасојевић заложио
али не знам на који начин, па смо извучени из притвора после месец
дана. Крајем јула те године отишао сам у Перу. Тамо ми је отац радио
преко «Енергопројекта». Мајка и он су хтели да ми помогну да се
извучем из овога у шта сам био упао, тако да сам тамо провео до краја те
године. Када сам се вратио Јуришић Милан је држао један кафић у
Земуну. Од њега сам чуо да је простор за кафић изнајмио Спасојевић
Душан од општине Земун с тим што је тадашњу општинску власт држао
Шешељ. Касније сам сазнао да се Спасојевић са Шешељом познавао и
да му је чак поклонио један џип. У раду тог кафића учествовао је и мој
брат Ђорђе који је већ био упознао Спасојевића али се са њим није
дружио већ се затекао са Јуришићем и само га упознао. Кафић је слабо
радио и после пар месеци су престали са тим радом. Сада сам се сетио да
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сам још 1996. године од једног човека који је држао сплав сазнао да су
Спасојевић и Луковић Кум се бавили и продајом дроге. Спасојевић
Душана сам упознао једном приликом 1998. године. Био сам са Јуришић
Миланом. Превозили смо се колима. Рекао ми је да треба да иде код
Спасојевића и позвао ме је да пођем да га упознам. Колико се сећам то је
било у једном стану на Бежанијској коси. Када смо ушли у стан затекли
смо Спасојевића, Луковића Кума, тог Рилета кога сам раније поменуо
али чије друге личне податке не знам и још једног дечка. За тог дечка се
нисам сетио када сам саслушаван у полицији већ после тог саслушања
овде у притвору. Једино знам да се звао Мића, да га је полиција тражила
због неког убиства и да га је Спасојевић крио. То сам тада сазнао од
Јуришића када смо причали ко је ко од њих. За овог Кума се сећам да је
спавао на каучу и у руци је имао пиштољ «ЦЗ 99» са цеви окренутом у
груди и са натегнутим обарачем. Помислио сам «какав лудак, може да
му опали пиштољ». Они су се понашали врло једноставно без икаквих
коментара чак у смислу зашто ме је Јуришић уопште ту довео. Желим да
дам две напомене. Прво отац ми је у Перуу много причао да треба да
радим неки легалан посао, да отворим неки сервис да нешто легално
радим. Када сам се вратио то ме је држало око месец дана. Коме год сам
причао у окружењу сви су ме гледали као чудака. Друго, негде 1994. или
1995. године, када је био рат у Босни, отац од мог друга Џелатовић
Горана, за кога не знам где сада станује је био на Мајевици. Ја сам желео
да идем у рат. То сам осећао некако као своју дужност. На то моје
инсистирање ја и мој друг смо отишли на Мајевицу код његовог оца и
тамо смо били 10 дана у првој борбеној линији и онда смо се вратили.
После тога тамо више нисам одлазио. У току 1998. године Спасојевића
сам срео два, три пута, искључиво када смо били са Јуришићем, скоро да
нисам ништа ни причао са њим. Кад год би се срео са њим он би ме само
питао како сам и шта радим а ја сам се увек после тога чудно осећао. То
никоме до сада нисам рекао и желим вама сада то да покушам да
објасним. То није био ни страх већ некако сам постављао себи питање,
како сам се понашао при овом сусрету, шта ће да помисли о мени, да ли
нешто негативно да помисли, да ли ћу морати да се склањам од њега. У
току 1999. године, пре бомбардовања ја сам чуо да Спасојевић доста
ради за црногорску ДБ. То ми је причао Јуришић Милан, те да има
пиштољ са дозволом. Да он и неки Лоран чак обезбеђују Мила
Ђукановића кад дође у Београд. Од тада сам мало почео да мењам
мишљење о Спасојевићу. Нисам га више доживљавао као криминалца.
Кад је почело бомбардовање 1999. године, ја и моја два, три друга, смо
пошли у војни одсек да се пријавимо да идемо у рат. Осећао сам да хоћу
да браним државу. Тамо су нам рекли да не могу одмах о томе да
одлуче. Онда сам чуо од Јуришић Милана да Спасојевић Душан има
дозволу од државе, од Слободана Милошевића да формира неку како се
каже паравојну формацију за ратовање на Косову. Јуришић и ја смо
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одлазили код Спасојевића али је то нешто одлагано. Онда сам чуо од
Јуришића да је Спасојевић отишао и на Косово и отуда се јављао
Јуришићу да скупи нас што више. Потом је мењао одлуку да то не буде
пуно, да би се на крају појавио извесни Миша из Новог Сада, чије друге
податке не знам, за кога је речено да је провео више година на ратишту,
да је био у легији странаца, тако да смо према Косову пошли он,
Јуришић, Спасковић Зоран, чији је надимак «Киза» «опелом», с тим што
смо понели две аутоматске пушке, две, три бомбе и две униформе које
нам је Спасојевић дао пре него што је он отишао на Косово. Плашио сам
се да нас полиција не заустави. Да ли случајно или не ми смо прошли до
Медвеђе а да нас нико није контролисао и заустављао. Тамо нам је
речено да се пријавимо једном човеку чије име сам заборавио а који је
наводно био главни за ДБ тога краја, што смо ми и учинили у
полицијској станици. Ту смо похваљени да је ретко да неко долази ради
ратовања. Он нас је одвео код Спасојевића који је био смештен у једној
кући. Са њим су били Бајић Никола, пок. Петровић Марко а први пут
сам видео младића са надимком «Мићко» и «Бели» за кога сам тек у
току ове године сазнао да се зове Калинић Сретко. Када смо се упознали
тамо се причало да је он доста ратовао по Хрватској и Босни, да је
практично сво време био на ратиштима. Тамо смо се задржали 4,5 дана.
Мислио сам да смо на подручју Косова али сам у почетку, да би касније
сазнао да смо сво време били у близини границе Косова али не на
Косову. Онда нам је Спасојевић рекао да нема од одласка на Косово
ништа већ да ћемо ићи на обуку на Тару а тада је први пут поменуо
Легију и први пут сам ја и чуо за Легију. Први дан по доласку
Спасојевић је послао Калинић Сретка у собу да пробуди Петровића и
Бајића а Петровић је на њега уперио пиштољ. На њега се пожалио
Калинић код Спасојевића а који је истога дана Петровића послао за
Београд јер је наводно Калинић требао да буде главни у тој јединици. По
повратку у Београд Јуришић и ја смо пар пута запиткивали шта ће бити
од Таре и пошто се то одуговлачило одустали смо. Јуришић ми је рекао
да је Спасојевић одустао од формирања јединице наводно зато што је
схватио да је Милошевић хтео да га у то увуче, да направи неки злочин
па да га после има у шаци. У току те 1999. године ја сам врло слабо имао
контакте са Спасојевићем. Само напомињем да је он био такав да је
једном приликом затражио Адамовић Марку да се послужи његовим
возилом а овај му је понудио новац за такси, јер му је наводно ауто био
потребан. Спасојевић се био толико наљутио да мислим да му то није
опростио до смрти. Јуришић је објашњавао какав је Спасојевић и просто
се запрепастио да је могао да му понуди новац за такси. Сада ћу вам
рећи како сам ушао у ту групу а то је период од 2000. године па на
овамо. Почео сам са том групом негде пролећа 2000. године. Возио сам
се једном са Јуришић Миланом. Он ми је тада испричао да Спасојевић
убија за државу. Те године је чини ми се убијен Аркан и онда се причало
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по Земуну да је држава извршила многа убиства због Аркана. Тада ми је
Јуришић рекао да Спасојевић има намеру да убије Ускоковић Сколета.
Ја сам и сада убеђен да је он то урадио у сарадњи са ДБ-ом. Тада сам био
наиван, поводљив а можда и глуп па сам прихватио Јуришићев предлог
да учествујем у томе да пратим Ускоковића и јављам његово кретање.
Осећао сам се да ћу можда тим путем постати неки државни агент да ћу
постати нешто значајно. Јуришић ми је тада причао да је Спасојевић
убио неког Хамзу. У вези мог учешћа у убиству Ускоковића ја сам већ
дао детаљан исказ код вашег колеге истражног судије који води против
мене истрагу а мој бранилац је био присутан и зна број предмета. После
Сколетовог убиства био сам присутан и још неко ових из групе када је
Спасојевић рекао да ДБ има намеру да очисти Београд од неких група.
Он је употребио неки израз којег сада не могу да се сетим а да треба да
остане један и да су то једног одабрали управо њега. Од ових лица са
којима се окривљујем за Калинић Сретка сам рекао где сам га и како
упознао. Симовић Милоша и Симовић Александра и Милисављевић
Владимира чији је надимак Влада будала сам упознао у току 1999. 
године у Шилеровој улици. Тада сам био са Јуришић Миланом и дошли
смо у Шилерову поводом тог одласка на Косово. Тада сам се само
упознао са овом тројицом али ништа посебно нисмо причали. Јуришић
Милан ми је рекао да се њих тројица већ дуго друже са Спасојевићем и
да дуго раде разне послове. То сам схватио из њиховог међусобног
разговора када смо тада били у Шилеровој. За Петровић Марка сам већ
рекао да га знам из детињства преко Јуришић Милана а Бајић Николу
сам знао из Земуна. Само смо се поздрављали али се нисмо дружили.
Знао сам да се он већ дуже дружи са Спасојевићем. Такође сам рекао да
сам од почетка виђао Спасојевића и Луковића Кума, а и тог Рилета за
кога знам да је из Батајнице. Он је напустио то друштво јер није могао
да издржи та наређења Спасојевића. Знам да је Спасојевић правио три
куће и то једну за себе, једну за Кума и трећу мању за Рилета. Када је
Риле напустио уз речи да је боље да буде први у селу Батајници него
последњи у граду са Спасојевићем се спријатељио Бајић тако да је хтео
Спасојевић да Бајићу поклони ту малу кућу. Касније сам чуо од
Спасојевића да је више пута говорио да му се једино исчупао тај Риле да
га не убије. На овај начин сам вам испричао како сам дошао у ову групу
а у односу на захтев за спровођење истраге по том изјављујем следеће:
Чланови ове групе или како је тужилац назива удружења или завере
имали су различите улоге. Неко је имао право гласа неко није. Од ових
који су имали право гласа, а они су се разликовали у тој хијерархији, јер
је неко имао више а неко мање. Главни је био Спасојевић Душан, то је
потпуно јасно. Он је од Симовић Милоша направио да се и Симовић
могао јавити за глас, да се пита за одређене главне ствари. Рецимо
Спасојевић је говорио шта треба да се уради свим овим члановима. У
већини случајева он је то директо саопштавао Симовић Милошу а потом

www.K
RIK

.rs



54

је Милош преносио нама осталим члановима. Милош је руководио свим
тим акцијама које су се догађале тих година од 2000. до 2003. године.
Следећи у хијерархији који је био врло важан је био Луковић Миле Кум.
Затим Луковић Милорад Легија који се такође доста питао, подржавао је
Спасојевића али се дешавало да и попусти Спасојевић уколико су им
различита мишљења за неку одлуку. Миленковић Дејан Багзи је такође
имао висок положај у овој групи. Следећи би био Милисављевић
Владимир, Влада будала, који се такође некад убацивао у одлуке.
Пејаковић Саша Пеле је увек био у обезбеђењу Спасојевић Душана. Он
је из ЈСО-а. Не знам да ли је он имао какву улогу код доношења одлука.
Завршавао је све оно што му је Спасојевић тражио. Безаревић
Бранислава уопште не знам. Сувајџић Миладин се налазио и
изнајмљивао више станова јер је Спасојевић након изласка из притвора
2001. године где је био због отмице Мишковића, тражио да увек буде на
располагању десетак станова за случај да га за нешто тражи полиција за
хапшење. Вукојевић Зоран Вук је био дуго са Спасојевић Душаном у
пријатељским односима још док је био у земунском СУП-у а онда је био
шеф обезбеђења Спасојевићу. Све оно што је Спасојевић тражио од њега
он је завршавао. Тојага Жељка Жмиги, сам упознао у једном
изнајмљеном стану код «Хајата» када је већ била донета одлука да се
убије председник Владе Србије Ђинђић Зоран и била је донета одлука да
он у њега пуца зољама. У том стану сам тада упознао и Јовановић
Звездана који има надимак Звеки. Из разговора сам сазнао да је
Јовановић Звездан неки командант у ЈСО-у и да је он довео Тојага
Жељка ради ангажовања на овоме што сам малопре рекао. То је било
после дана заљубљених после 14. или 15. фебруара ове године. У
погледу те хијерархије Јуришић Милан се ретко за нешто питао а ја се
никада нисам ни за шта питао већ сам само извршавао. Констатује се да
је прекинуто саслушање у 12,30 часова ради одмора па је направљена
пауза до 12,55 часова када се наставља саслушање. Велику улогу у овој
групи је имао и Луковић Милорад Легија. Њему је Спасојевић давао
половину пара добијених из отмица за ЈСО. То је мени и осталима
говорио Душан Спасојевић а да ли је тако било ја нисам сигуран јер то
нисам видео. После 5. октобра 2000. године када је на изборима дошло
до промене власти Спасојевић је говорио да је већина из ДОС-а на
његовој страни. Конкретно је говорио да је и Ђинђић на његовој страни,
Чеда Јовановић, углавном је рекао већина ДОС-а. Спасојевић је говорио
чак и пре 5. октобра да има уза себе ДБ и да ће многи из ове групе
добити службене легитимације и пиштоље са дозволом. Ту причу је
поновио и после 5. октобра да ће у првој групи то добити Симовић
Милош и Милисављевић Влада и Јуришић Милан. Међутим, они никада
нису добили те службене легитимације и пиштоље, али Спасојевић је
поклонио Симовићу и Милисављевићу по један пиштољ који је био
регистровао на неке чланове из ЈСО-а. Однос Спасојевић Душана према
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постојећој власти у држави се почео мењати од 2001. године од када је
изашао из притвора где је био под сумњом да је учествовао у отмици
Мишковића. Говорио је да то што су га ухапсили властима никада неће
опростити. Због тог притварања Спасојевић и Легија су извели ЈСО на
улицу и то са намером да смене Душана Михајловића и да уплаше власт
а преко тог страха да извуку из притвора и остале који су били
притворени због отмице Мишковића. Све ово сам сазнао из приче
Спасојевић Душана. Он је после тога рекао да је на тај начин успео да
извуче остале из притвора али нису успели да смене Михајловића.
Након тога сам чуо од Спасојевића да постоји могућност да Свилановић
постане министар одбране али то је било сада у току 2003. године и да
постоји вероватноћа да ће Свилановић да смени врх војске и да распусти
Јединицу за специјалне операције ЈСО. Ја мислим да ми је прво Симовић
Милош рекао да због тога Спасојевић има намеру да убије Свилановића
а после тога сам то чуо лично од Спасојевића. Знам да се онда
Спасојевић консултовао са инспектором Трећег одељења Г СУП Београд
Пажином и да га је овај од тога одвратио. Видео сам када су се
Спасојевић и Пажин нашли испред зграде у којој станује Пажин на
Новом Београду код Студентског града. То је између те зграде и неке
школе у парку су се нашли. То смо видели Симовић, Јуришић и ја јер
смо се ту нашли. Био је и Луковић Миле Кум који је прво стајао са њима
двојицом Спасојевићем и Пажином а онда се одвојио од њих, пришао
нама и рекао за Спасојевића да је луд и да хоће да убије Свилановића.
После тога сам сазнао да је Пажин успео да га одврати од тога. Ја сам од
Спасојевића чуо да је уз њега војска и ДБ. Знам да се крајем 2002. 
године састао са Томић Ацом близу Славије, ја то нисам видео, већ ми је
то рекао Душан Спасојевић. Он је пре тог сусрета помињао Томић Ацу
ословљавао га са генерал. Пре сусрета Спасојевић ме је позвао да му
обезбедим ауто са затамљеним стаклима а знао да је да ја тада користим
«Голф 4» са затамљеним стаклима. Ја сам дошао на одредиште, показао
ми је само да изађем из кола и да седнем позади што сам ја и урадио.
После њега је седео Милош Симовић. Спасојевић је возио а иза сам
седео ја сам. Док смо били у колима на путу према Славији Спасојевић
је причао да иде у стан да се сретне са генералом Ацом Томићем. Не
сећам се да ли је помињао некога ко га је повезао са генералом. Ја не
знам који је био разлог за ту посету. Знам да је чекао један Бега из
Бановаца, не знам његове друге податке. Ми смо остали тј. ја сам остао у
колима а они су отишли са тим Бегом. Ушли су у неку зграду. Чекао сам
их око сат времена. Када су се вратили причали су нешто у шифрама.
Покушао сам да их разумем али у томе нисам успео. Пошто је бранилац
окривљеног затражио реч и пошто му је дозвољено да пита а у смислу
већ датог исказа осумњиченог констатује се да је осумњичени у погледу
боравка Спасојевића у притвору у току 2001. године изјавио: После
изласка из притвора Спасојевић је причао да га је више пута у притвору
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посећивао Чеда Јовановић чак преко 40 пута. У овој групи се причало да
је Чеда Јовановић долазио код Спасојевића у Шилерову и пре и после
тога притварања Спасојевића. Ја га тамо нисам видео али знам да је
наређивано да се ми склонимо а то је наређивао Спасојевић када треба
да дође Чеда Јовановић. Ја сам то све чуо од овог Спасковић Зорана кога
сам помињао јер је он радио у обезбеђењу. Он је причао да је Јовановић
наилазио колима, улазио у гаражу и онда из гараже улазио у кућу горе
код Спасојевића. Ја не знам тачан разлог зашто је долазио јер је
Спасојевић то називао састанцима. Такође сам чуо од Душана
Спасојевића и Луковића Кума да се наводно Чеда Јовановић дрогирао
код Спасојевића и да има и неки снимак о томе. Понављам ја сам то чуо
од њега ли то нисам видео. Али исто тако сам и чуо од Спасојевића да
хоће да убије Чеду Јовановића након што је пропао покушај убиства
Ђинђића код Лимеса. То је образложио да ће наводно Ђинђић да појача
обезбеђење и да ће га бити немогуће убити. А пошто је и Чеда Јовановић
на високој функцији да треба њега убити и да ће се и тада створити у
држави гужва, можда не велика као кад би био убијен Ђинђић али да ће
доћи до тога. Касније је видео да Ђинђић није појачао обезбеђење па
није одустао од идеје да се убије Ђинђић. Спасојевић је говорио за
Ђинђића да је лош човек, да хоће да испоручује све Србе Хагу, даље је
говорио да је готов уколико не убије Ђинђића јер се појавио Буха
Љубиша Чуме као заштићени сведок и да је почело да се ради на
откривању његовог, Спасојевићевог случаја. Даље је причао да треба
змија да се убије с главе а да ће потом да се дигне ЈСО и да дође до
државног удара. Помињао је да би у том случају Човић био председник
Владе а Коштуница председник Србије. Још разлога за то убиство је
наводио Спасојевић и то да је Легија на хашкој оптужници, и да ће
вероватно бити изручен, да може да буде откривен за покушај атентата
на Вука Драшковића у Будви, да Легија може да буде откривен у вези
Ибарске магистрале и у вези убиства Стамболића. Говорио је да Легија
може да буде постављен на неку високу функцију после атентата а за
себе да не зна јер је био доста искомпромитован због дроге и слично. У
свему овоме око ових планова и одлука, видео сам да су Легија и
Спасојевић имали исти став. Њих двојица су те одлуке донели и они су
све и планирали. О одлуци за убиство Ђинђића сам први пут чуо
почетком фебруара ове године. Био сам у једном од изнајмљених
станова у павиљонима у близини Меркатора на Новом Београду. У том
стану је био Луковић Миле Кум. Звао ме је да дођем код њега. Тада ми је
Кум рекао да је Спасојевић одлучио да треба да се убије и показао ми је
руком на уво где се качи минђуша. Није изговорио име ко да се убије већ
уместо тога се дохватио руком за уво на месту где се ставља минђуша.
Да не бих испао глуп ја сам се правио да разумем на кога мисли али
стварно нисам знао. Истог дана увече питао сам Јуришић Милана на
кога је то мислио Кум па ми је Јуришић одговорио на Ђинђића. Као што
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сам напоменуо Сувајџић Миладин је помоћу фалсификованих личних
карата изнајмио десетак станова у Београду, можда и више, које смо ми
користили. Спасојевић није дозвољавао да се удаљавамо јер је морао да
зна у сваком моменту где се налазимо. За везу смо користили мобилне
телефоне које смо користили искључиво за нашу међусобну
комуникацију. Та идеја је била Душана Спасојевића. Он је такође
наредио да се телефони и бројеви мењају на неколико дана или недељу
дана тако да смо мењали до стотину бројева. Са тих телефона нисмо
смели да зовемо никога другог. Спасојевић је то објаснио да полиција не
би регистровала број и да би нас на тај начин ухватили. То нам је
објаснио много раније пре овог плана убиства Ђинђића. Обезбеђење
ових станова је извршено такође много раније. То је све рађено зато што
смо имали за собом већ доста убистава и отмица и онда је Спасојевић
донео такву одлуку да мора да се има више станова и да се комуникација
остварује на овај начин. Од те уопштене приче да треба да се убије
Ђинђић прошло је извесно време а да се ништа није дешавало. 14. 
фебруара 2003. године позвао ме је Јуришић Милан да дођем у стан 10, 
то је код хотела «Хајат». Иначе у договорима смо ословљавали бројеве
станова и знали смо где се који налази. У стану сам затекао Спасојевића,
Јуришића, Симовића Милоша, Милета Луковића Кума а Нинослава сам
ја уз пут довезао. Нисам знао због чега сам позван све до доласка. То је и
била пракса Спасојевића да одмах изда задатке на лицу места. Он је тада
Нинославу и мени рекао да идемо са супругама и децом на Копаоник. Ја
сам нашао разлог да не одем. Спасојевић нам је рекао да би требало тамо
да се извиди могућност да нас двојица пратимо Ђинђића на скијању и
слично да би неко из ЈСО са погодног узвишења снајпером убио
Ђинђића. Отпутовао је Нинослав. Након тога код Спасојевића је долазио
са Копаоника Јовановић Звездан и Тојага Жељко да се нешто консултују
са Спасојевићем али ја нисам чуо консултације. У то време на
Копаонику су боравили Звездан и Тојага са својом јединицом ЈСО. Прво
сазнање после тога око плана чуо сам од Спасојевића када ме је питао да
ли знам да пуцам из аутоматске пушке и то у присуству Владе будале и
Симовић Милоша и Александра а ту су били Кум, Јуришић, Сретко
Калинић па сам ја рекао да сам у војсци пуцао а од тада не. Тада је
Спасојевић тражио да се набави неки камион који би се користио на
ауто-путу код Бубањ потока за заустављање Ђинђићеве колоне возила у
повратку са Копаоника. Схватио сам да је Спасојевић имао информацију
када ће се Ђинђић отуда вратити. Ја сам се затекао у колима са
Милисављевић Владом када је ујутру Симовић Миша назвао Владу и
рекао да треба да се вози Сувајџић у Бубањ поток да се набаве два
камиона која би се користила да се препречи или да се успори колона
Ђинђића код Бубањ потока. То је било тога дана када се Ђинђић враћао
са Копаоника. Возио је Влада црвени «рено клио». Сувајџић се мало
маскирао периком и једном капом као сликарском и наочарима као за
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вид. Имао је фалш личну карту која је била негде украдена у неким
колима украденим, па је у њима затечена. Сувајџић је скинуо праву
фотографију и ставио своју. Купио је два камиона а новац му је дао
Спасојевић. Влада и ја смо чекали док Ђура није завршио формалности
и камионе је паркирао близу ауто-пута. Један је био плави «тамић» а
други је био са страним регистарским таблицама који је касније
користио Багзи код Лимеса. После тога смо сва тројица колима отишли
ка Београду. Потом сам дошао код стана 10. Испред зграде сам затекао
Спасојевић Душана и Јовановић Звездана. Тај Звездан се раније
помињао па и око дизања у ваздух «Дифенса». Био је закопчан до грла.
Имао је качкет на глави, смеђ, висок и деловао ми је опасније од Легије.
Прави специјалац. Душан је онако прошао поред мене а овај Јовановић
ми је на моје изненађење пружио руку. Ушли смо у стан, унутра је био
Тојага Жељко и Луковић Кум. Били су у зеленим комбинезонима.
Мислим да су имали по пиштољ. На предлог тужиоца и браниоца због
дужине трајања саслушања саслушање се прекида у 14,40 часова и биће
настављено 14.5.2003. године 9,00 часова. Записник је гласно диктиран.
Сви пристуни су а посебно осумњичени изјавио да не желе да га читају.
Потпис окривљеног Душана Крсмановића и истражног судије.

Наставак записника о испитивању окривљеног
сачињен дана 14.5.2003. године са почетком у 9,15 часова.

Констатује се да су присутна иста лица са овог
записника од 13.5.2003. године.

Констатује се да је истражни судија присутнима а
посебно браниоцу осумњиченог адв. Трипковић Мирку предочио да су
подаци о овом истражном поступку службена тајна. Обавестио га је о
дужности чувања тајне и упозорио да одавање тајне представља
кривично дело а све на основу члана 504-в ЗКП.

Бранилац изјављује да је ово разумео и прилаже
пуномоћје као доказ да ће бити изабрани бранилац осумњиченог
Крсмановић Душана и адв. Тодоровић Мирослав пуномоћје које је
потписала супруга осумњиченог Крсмановић Жељка а осумњичени се са
овим усагласио, након чега наставља своју одбрану и изјављује:

«Мени је Кум рекао да останем у том стану. Влада
Милисављевић је дошао да вози Кума и Тојага Жељка тако да сам ја
остао сам у стану. Не знам тачно колико је било сати али знам да је био
дан и да је доста времена прошло када су се први вратили Јовановић
Звездан и Спасојевић Душан. Душан ми је показао очима да изађем из
главне просторије и да одем у кухињу и слично. Убрзо за њима су
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дошли Тојага Жељко и Луковић Кум. Из њихове приче сам сазнао да је
Константиновић Нинослав кренуо са Копаоника за колоном Ђинђић
Зорана, да су у колони била два три возила, међу њима војни џип који их
је пратио до подножја Копаоника а онда се вратио па су имали прилику
негде на семафору да пуцају у Ђинђића а требало је да пуцају зољама
Тојага Жељко за њега сигурно знам да је требало он да пуца а не знам
још ко поред њега. Симовић Милош и његов брат Александар је требало
да негде прате колону. Био је ангажован и Калинић али ја тачно не знам
за који задатак. Такође не знам да ли је Јуришић Милан имао неки
задатак јер је он био остављен код неких украдених кола о чему сам
раније говорио. Ја нисам сазнао зашто су одустали од убиства Ђинђића у
овој ситуацији. Оно што знам јесте да сам тога дана чуо од ових из групе
да су већ биле набављене зоље и то из ЈСО-а. Кум и Душан су увек
носили са собом пиштољ. Звездан је тамо носио пиштољ и то мислим
службени из ЈСО-а а видео сам да је и Тојага носио пиштољ. Не знам где
су биле зоље и ко их је превозио. После неколико дана Симовић Милош
је пренео наређење Спасојевића да се распоредимо по ауто-путу према
аеродрому и да пратимо колону возила у којој је био Ђинђић на путу
према аеродрому да видимо како је обезбеђен али да се тада не
предузима ништа друго. Милош нас је распоредио овако: он се возио по
ауто-путу, Милисављевић Влада је био на старом путу према Сурчину,
ја сам био са Јуришићем са десне стране од Сава центра према
аеродрому, поред ауто-пута где се налази једно паркиралиште, с тим
што прецизирам да се Симовић Милош возио по ауто-путу а Симовић
Александар је био код Сава центра. Јуришић и ја смо видели колону.
Нека су имала ротациона светла и то смо јавили Милошу и на томе се то
и завршило. Иначе Симовић Милош и ови главни из групе су имали
податке када Ђинђић креће на пут а то су добијали од неког из
Ђинђићевог обезбеђења. У свему овоме око Ђинђића главни су били
Душан Спасојевић и Легија. Они су све ово планирали и били су главни.
Легија, Душан Спасојевић је до 2001. године углавном наређивао акције
али у њима није директно учествовао. Међутим у овоме око Ђинђића је
и учествовао директно. Стално је био на улици на овим планираним
теренима. Рецимо видео сам га једном код зграде Владе Републике
Србије у колима када га је возио Пејаковић Саша Пеле. Следећи план је
био да се нападне Ђинђић код хале Лимес на Новом Београду. Главни из
ове наше групе су на исти начин добили сазнања да Ђинђић треба да иде
на аеродром и одатле за Бања Луку. Ја сам оквирно знао шта је требало
да се уради а то је да Багзи и Миша Симовић препрече пут колони
возила Ђинђића и када се колона заустави да Тојага Жељко пуца зољама
а требало је још и другим оружјем да се пуца. Међутим, ја сам добио
конкретни податак од Симовић Милоша. Рекао ми је да идем код
болнице Рудо да гледам када одозго са Дедиња крене колона возила са
Ђинђићем и да то телефоном јавим Багзију. Тако сам и урадио. Видео
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сам да је било у колони троје возила и то два «БМВ» и један «ауди» који
је имао на себи доста антена а Миша Симовић ми је управо рекао да ћу
најлакше по том возилу препознати да је Ђинђићева колона. Када су
наишли са Дедиња ушао сам у своје возило јер нисам смео одмах да
јавим. Кренуо сам за колоном. Колона се укључила на ауто-пут и ја сам
тек тада из возила телефоном јавио Багзију ево видим их. Мислио сам да
је то довољно за Багзија али је он почео да пита где, па сам ја рекао да су
већ на Газели. Он је наставио да пита како тако брзо а онда смо
прекинули везу. Разговор смо завршили тако што сам рекао да се
искључујем а он је запитао где је Миша, опсовао је и прекинуо везу. Он
је сам за себе питао где је Миша. Искључио сам се пре Сава центра и
отишао на Нови Београд. Остали из ове групе имали су следећа
задужења: Багзи је био у камиону са страним таблицама и требало је да
препречи пут Ђинђићевој колони код хале Лимес. Симовић Миша је
возио камион «ТАМ» и његов је био исти задатак. Јуришић Милан је био
у црном «Голфу ГТИ» и био му је задатак да после акције извуче Багзија
и Мишу Симовића да после препречавања пута њих двојица дотрче код
њега у кола и да их он одвезе са лица места. У овоме су учествовала још
два сива «аудија». У једном је био Милисављевић Влада, у другом
Симовић Александар. У та два «аудија» били су распоређени али не
знам тачно на који начин још Тојага Жељко, Звездан Јовановић и
Луковић Кум и Калинић Сретко. Миша Симовић је требало да јави
овима из «аудија» када крене колона са Ђинђићем да се они спреме на
једном узвишењу код хале Лимес одакле ће да се пуца зољама на
Ђинђића. Мислим да ова акција није успела зато што сам ја касно јавио
када је наишла колона са Ђинђићем, тако да Багзи и Миша Симовић
нису успели да благовремено препрече пут колони. У Ђинђићевој
колони сам видео да је један «БМВ» имао укључена ротациона светла
али ја нисам знао у којем од ових возила је Ђинђић. Што се тиче
распореда колоне мислим да је на челу био «ауди» а иза њега та два
«БМВ». Пошто сам отишао на Нови Београд, кроз 5 минута ме је звао
Луковић Кум. Питао ме је где су, а ја сам одговорио да не знам. Опсовао
ме је и спустио слушалицу. Одмах затим ме је назвао Симовић Милош и
рекао да дођем до гараже код новог Меркатора на Новом Београду где
нам је био један украдени црни «голф». Дошао је Милош сав усплахирен
и рекао ми да су Багзија ухапсили. Сео је у ауто који сам ја користио и
возио је према хали Лимес али са друге стране. Видео сам близу хале
Лимес камион заустављен на ауто-путу који је возио Багзи. Поред
камиона је био и тај «ауди» са антенама. Ту су стајали још неки људи.
Тад ми је Миша испричао да је на ауто-путу испред њега возио Багзи
камион, да је камионом кренуо у лево да удари у возило у којем је био
Ђинђић, да је возач «БМВ» нагло кочио, да се створио дим од кочења и
да је тако избегао судар. Да су из «аудија» Багзију показали да стане са
стране што је он морао да уради. Да су заустављали и Мишу али да се
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Миша правио луд и да је наставио да вози. Наставио је да вози камион
«ТАМ» вероватно близу гараже где ме је звао да дођем. Ја сам видео да
је гледајући из правца Сава центра ка аеродрому Багзијев камион
заустављен и окренут у том правцу а испред њега је стајао «ауди» са
антенама. Сетио сам се да је Симовић Милош, Константиновић
Нинослава поставио да осматра на Аутокоманди за случај да тим путем
наиђе колона Ђинђићева иако смо сви скоро 100% процењивали да тим
правцем неће наићи. Мој следећи задатак је био после неколико дана,
када се Ђинђић вратио са пута да осматрам око зграде Владе Републике
Србије, како долази у ту зграду, како је обезбеђен, да ли је појачао
обезбеђење, па смо Јуришић Милан и ја били у улици Адмирала Гепрата
и гледали у том правцу са једног места које је било ограђено жичаном
мрежастом оградом. Ту смо долазили неколико дана и осматрали.
Једном је на то место дошао Душан Спасојевић и са тог места смо
отишли заједно према Новом Београду. Он се пуно љутио на мене. Био
је бесан, црвен у лицу али се све углавном на томе завршило. Чак ми је
рекао да је почео у мене да сумња и томе слично. Што се тиче навода
тужиоца у погледу свих нас како је ко имао појединачно учешће у свему
овоме то је углавном тачно. Рецимо та два «аудија» оба сива, набавио је
Милисављевић Владимир од неког ко је крао возила, његовог познаника,
па се и плашио због тога да то не буде откривено. Из тих «аудија»
извршена су два убиства о чему ћу вам накнадно говорити. Све ове
припреме и план за убиство Ђинђића смислили су Душан Спасојевић и
Легија. То знам из свих ових разговора у чему сам ја учествовао и
напред говорио. Легију нисам виђао али управо из ових разговора сам
сазнао да је он све време излазио на јавна места у граду по неким
кафићима, и да је то плански рађено да се не би посумњало у њега, да се
он не би довео у везу са свим овим. Спасојевић је свима нама строго био
забранио да се виђамо са својим породицама и да будемо у овим
изнајмљеним становима. Једино се сагласио да Легија излази на та јавна
места. Сувајџић Миладин је набавио све ове станове које смо користили.
Он је користио фалсификовану личну карту за изнајмљивање што сам
такође рекао, а набављао је и регистарске таблице које је стављао на
возила која смо користили да не би били откривени. Набавио је црног
«голфа» «фиат типо» црвеног. Такође сва ова возила која смо ми
користили, то су била легално купљена возила а он их је такође набавио.
Сада сам се сетио да је Душан Спасојевић сумњао у прецизност гађања
зољама. То сам чуо у оном стану 10 пре одласка у Бубањ поток.
Убеђивали су га Јовановић Звездан и Тојага Жељко да је то прецизно и
испричали да је Тојага Жељко на неком гађању са 100 метара погодио
бели чаршаф који су развукла два члана ЈСО-а. Нисам сигуран ко је дао
идеју да се Ђинђић убије из снајперске пушке. Чуо сам у једном стану
код Мише Симовића, мислим од њега, да је Звездан Јовановић убедио
Спасојевића да је најсигурнији управо он, Звездан, у гађању из
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снајперске пушке и да је то најсигурнији начин да се Ђинђић убије.
После тога је Спасојевић наредио да се набави неки комби из кога би се
пуцало или неки већи аутомобил. Због тога је Сувајџић купио тог
«пасата караван» са панчевачким регистарским таблицама који је после
атентата запаљен. Тих дана Симовић Александар и Константиновић
Нинослав су почели да осматрају око зграде Владе да траже погодно
место са кога би Звездан пуцао из снајперске пушке у Ђинђића. У
једном од ових станова Спасојевић је причао да има АТГ а то је
антитерористичка група која је спремна и може да утрчи за Ђинђићем у
зграду Владе и да их све побије. Рекао је да је то група из састава ЈСО-а.
Симовић и Константиновић су једно два дана тражили такво место.
Једне вечери су причали Спасојевићу и Куму Луковићу а ту сам био и ја
као и Јуришић и још неко да су нашли један стан у коме живи нека баба
кроз који може да се прође на терасу и да се одатле види и може да се
гађа у Ђинђића. Спасојевић је прокоментарисао да би у том случају
морала и баба да се убије после тога. Те вечери су Симовић Александар
и Спасојевић отишли до тог стана да то види и Спасојевић, па пошто
нису успели да уђу у стан код бабе, односно поред врата њеног стана су
била врата кроз која се излази на терасу и они су погрешили и кренули
на њена врата а она је почела да откључава и они су побегли. Спасојевић
је наредио да се купи тањир за сателитску ТВ антену и три радна
комбинезона као и каблови. Јуришић Милан је назвао мог брата који је
то купио али уопште није знао за шта ће то да се користи. Одлучено је да
Константиновић Нинослав Нино и ја однесемо тај тањир, каблове и
остало и да осмотримо ситуацију, поглед са терасе и остало. Ми смо
отишли ујутру. Наишла је та жена за коју су рекли да је баба и ми смо је
убедили да смо радници и да треба да поставимо сателитску антену.
Нино и ја смо имали на себи ове плаве радне комбинезоне из једног дела
као аутомеханичарске без икаквих ознака. Она се бунила и помињала
кабловску антену а ми смо потврдили да смо то ми који треба прво да
видимо. Она је била са нама на тој тераси. Ја сам као чистио овај тањир.
Онда су телефоном разговарали Нино и Миша који је рекао да сиђемо
доле. Потом је Нино причао телефоном са Јовановић Звезданом
ословљавајући га као шефе а жени је објашњавао да је то наш шеф који
треба све да види. Убрзо је дошао Јовановић Звездан. На себи је имао
зелену вијетнамку, шал и качкет. Нино је заговарао жену а Звездан је
извадио нешто као двоглед. Посматрао је кроз то према згради Владе.
Он је тада мерио раздаљину. Рекао је да жури и отишао је. Жена није
дала Нину и мени да одемо а да не попијемо кафу. Иако кафу не пијем
морао сам овом приликом на силу да је попијем. При изласку у лифту
Нина и мене је видела још једна станарка која је била у лифту. Све смо
ово испричали Спасојевићу увече. Он се поколебао. Нино га је убеђивао
да ће убити и ту жену и њеног сина који нас је такође видео и још ту
другу жену која нас је видела после убиства Премијера. Сутра су ме

www.K
RIK

.rs



63

послали по тањир и каблове. У тој згради ме је видело још станара.
Објаснио сам им да наводно тањир треба да се намести на другој згради.
Ово сам све рекао Сапсојевићу и после пар дана од овог места се
одустало зато што нас је видело више људи. Негде у то време један од
планова је био да се у Ђинђића пуца испред зграде Савезне скупштине
где је требало да буде проглашење избора председника Србије и Црне
Горе. Јуришић Милан је добио задатак од Симовић Милоша или
Спасојевића да заузме паркинг место у паркинг гаражи монтажној у
близини зграде Скупштине. Када је одлучено да се у Ђинђића пуца из
снајперске пушке чуо сам да је набављена снајперска пушка из ЈСО-а и
још две па је требало да Звездан одабере из које ће да пуца. Колико сам
схватио једна снајперска пушка је била донета у стан 10 а онда је била
пребачена у ауто «пасат» где се ту стално налазила. План је био да се то
паркинг место држи докле не наиђе возило «пасат» у коме ће бити
Јовановић Звездан, Луковић Кум и Влада Милисављевић и да ће из
«пасата» Звездан пуцати у Ђинђића из снајперске пушке. По овом плану
је и поступљено. Тада се није пуцало јер колико знам Ђинђић није
дошао преко дана него тек увече. Морам да вам кажем да знам да се два
пута ишло на то место и да у оба пута није дошло до пуцања а тај други
пут на исти начин је паркинг место заузео Јуришић Милан, онда је
ослободио место «пасату» у коме су била иста лица као и у претходном
случају. Јуришић Милан је био преко пута паркинга код зграде ПТТ.
Нинослав је био у близини паркинга са пиштољем и његов је задатак био
да после пуцања у Ђинђића ако би кренуо саобраћајни милиционер да га
у томе онемогући. Ја сам био код цркве Светог Марка са возилом «рено
клио» плави, с тим што би код мене дошли Нинослав и Јуришић да их
одвезем. Негде у околини су били и Симовић Александар и Милош а за
остале не знам. Овом приликом се одустало зато што су наши из групе
видели да има доста камера са околних зграда и да су вероватно
снимљени а колико сам чуо од Милоша они су на то место, ови из наше
групе ишли претходног дана увече и могуће је да тада није дошло до
пуцања у Ђинђића због новинара. Прошло је можда једно 4,5 дана од
оног одласка у зграду кад смо носили антену у Бирчаниновој улици када
су Нинослав и Симовић Александар нашли ову канцеларију у улици
Адмирала Гепрата број 14.  

Председник већа-судија: С обзиром да се
приближава крај радног времена прекинућемо читање ове изјаве и
наставићемо сутра.

Суд доноси

www.K
RIK

.rs



64

Р Е Ш Е Њ Е

Због истека радног времена прекида се главни претрес.

Наставак сутра у 10,00 часова.

- што је присутнима саопштено уместо позива.

Записничар Председник већа-судија
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К.П.бр.5/2003 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 13. АПРИЛА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Дана 13. априла 2004. године са почетком у
10,20 часова, отварам заседaње кривичног већа Окружног суда у
Београду, Посебног одељења, Устаничка број 29, судница број 1, 
објављујем предмет главног претреса под службеним бројем
К.П.бр.5/03, кривична ствар окр. Милорада Улемек Луковића и др., 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
др., по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном јавном
тужилаштву у Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године.

Веће је у саставу судије Ната Месаровић и Милимир Лукић,
чланови већа, судија Марко Кљајевић председник већа са записничарем
Јасном Билић.

Констатујем да су на главни претрес приступили заменици
Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
пуномоћник породице оштећеног покојног Председника Владе РС др.
Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић, браниоци окр. Милорада Улемек
Луковића адвокати Момчило Булатовић и Марко Миливојевић, окр.
Звездан Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, бранилац
окривљених Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира
Милисављевића адв. Драгољуб Ђорђевић, бранилац окр. Нинослава
Константиновића адв. Дејан Лазаревић, бранилац окр. Дејана
Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр. Сретка Калинића адв.
Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју браниоца по службеној
дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр. Милана Јуришића
званог «Јуре» адв. Драган Крстићевић, окр. Душан Крсмановић са
браниоцем адв. Вељком Делибашићем по пуномоћју у списима, окр.
Саша Пејаковић са браниоцима адв. Гораном Петронијевићем и адв.
Крстом Боботом, окр. Бранислав Безаревић са браниоцима адв.
Драгишом Поповићем и Жељком Грбовићем, окр. Жељко Тојага са
браниоцем адв. Зораном Николићем.

На основу члана 309 став 2 Законика о кривичном поступку
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Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Као председник већа укратко износим ток ранијег главног
претреса јер главни претрес представља јединствену целину у
процесном смислу. Главни претрес је почео читањем оптужнице
Специјалног тужиоца КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године и
КТС.бр.11/03 од 27. октобра 2003. године.

Дана 24. децембра 2003. године саслушан је окр. Звездан
Јовановић. Одбио је да изнесе одбрану наводећи цитирам: «Надамном је
извршен страховит притисак и прогон од стране извршних власти.
Осуђен сам пре уласка у ову судницу, зато немам поверења у овај суд,
судство ове државе. Користим своје право на ћутање», завршен цитат.

Одлуком већа на основу члана 321 став 2 Законика о кривичном
поступку прочитана је његова изјава дата Органу унутрашњих послова
МУП-а РС, Управе за борбу против организованог криминала од
7.4.2003. године.

Поводом процесног приговора бранилаца председник већа је
донео наредбу да се од стране Клиничког центра Института за
психијатрију, Центра за судску психијатрију у Новом Саду изврши
вештачење окр. Душана Крсмановића на околности његовог тренутног
психичког стања и да ли је способан да прати и учествује на главном
претресу. Судско психијатријским налазом Комисије вештака наведене
установе дат је закључак да је код окр. Душана Крсмановића
евидентиран депресивно анксиозни поремећај који се према
психијатријској класификацији ЦД10 убраја у групу Ф43, реакција на
тежак стрес и поремећај прилагођавања и да је способан да прати ток
главног претреса. Омогућене су примедбе и приговори бранилаца окр.
Душана Крсмановића на налаз и закључак Комисије вештака на главном
претресу. На примедбе и приговоре бранилаца одговорила је на главном
претресу Проф. др. Гордана Мишић Павков да је окр. Душан
Крсмановић способан да прати и учествује на главном претресу као
процесни субјект.
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Решењем већа на основу члана 34 став 1 Законика о кривичном
поступку из разлога целисходности раздвојен је кривични поступак у
односу на окр. Милорада Улемек Луковића, Звездана Јовановића,
Милоша Симовића, Нинослава Константиновића, Александра Симовића,
Владимира Милисављевића, Дејана Миленковића, Сретка Калинића,
Милана Јуришића званог «Јуре», Душана Крсмановића, Сашу
Пејаковића, Бранислава Безаревића и Жељка Тојаге због кривичних дела
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 став 1 и 2
Основног кривичног закона, убиство представника највиших државних
органа из члана 122 Основног кривичног закона, кривичног дела
тероризма из члана 125 Основног кривичног закона и кривичног дела
убиства у покушају из члана 47 став 1 Кривичног закона Републике
Србије у вези члана 19 Основног кривичног закона.

Решењем већа измењен је редослед саслушања окривљених.
Саслушани су окривљени Саша Пејаковић, окр. Бранислав Безаревић и
окр. Жељко Тојага.

Након тога се приступило извођењу процесне радње саслушања
окр. Душана Крсмановића. Окр. Душан Крсмановић је изјавио да не
може да изнесе своју одбрану. Веће је узимајући у обзир налаз и
мишљење Комисије вештака психијатријске струке нашло да он неће да
износи своју одбрану нити да одговара на поједина питања и председник
већа је донео одлуку на основу члана 321 став 2 Законика о кривичном
поступку да се прочитају његове раније изјаве у кривичном поступку.
Поднети су приговори против такве одлуке председника већа. Веће је
донело одлуку поводом приговора да се приступи процесној радњи
читања његових ранијих исказа окр. Душана Крсмановића на основу
члана 321 став 2 Законика о кривичном поступку. Председник већа је
започео читање ранијих изјава окр. Душана Крсмановића. У току те
процесне радње његови браниоци адв. Мирослав Тодоровић и адв.
Мирко Трипковић су напустили суђење. Затим је веће на основу члана
299 став 3 Законика о кривичном поступку донело одлуку да ускрати
право изабраним браниоцима окр. Душана Крсмановића да могу да даље
бране окривљеног. Из тог разлога је председник већа поучио окр.
Душана Крсмановића да може у остављеном року да сам изабере
браниоца. Он је изабрао браниоца адв. Вељка Делибашића.
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Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку главног претреса настави са читањем ранијег
исказа окр. Душана Крсмановића дате пред истражним судијом
Окружног суда у Београду 13., 14., 15. и 16. маја 2003. године.

Адв. Ненад Вукасовић: Пре него што веће крене са радом ја бих
замолио веће да одлучи. Према неким информацијама које имамо да се у
публици налази господин Чедомир Јовановић и госпођа Наташа Мићић.
С обзиром на околности које нам предстоје код извођења доказа, и да ће
они бити једни од сведока предложених да пред овим судом изнесу нека
своја сазнања, поготово господин Чедомир Јовановић, на већу је сада да
одлучи да ли они могу присуствовати даљем раду суда у овој фази у
којој се налазимо. Знам само за то двоје лица и нисам сигуран да ли јесу
или нису. Према информацијама које сам добио они се налазе у
публици. А пошто ће бити предложени као сведоци, дакле и господин
Чедомир Јовановић и госпођа Наташа Мићић, да веће одлучи о томе да
ли евентуално могу присуствовати или не с обзиром на предстојећу
фазу поступка. Хвала.

Председник већа: Ја могу да упозорим само лица која су
присутна, с обзиром да је суђење јавно, да предложени сведоци од
стране тужиоца морају напустити суђење и главни претрес јер би то
била сметња за извођење доказа њиховим саслушањем. Дакле, они ако
знају да су предложени и евентуално добили позив од стране суда за
суђење које је заказано, морају напустити судницу. Друго, у односу на
овај предлог браниоца окр. Звездана Јовановића адв. Ненада Вукасовића,
ја такође молим да изађу поменута лица због тога што ће суд одлучити о
том доказном предлогу који најављује бранилац окр. Звездана
Јовановића а иначе би била прејудицирана ствар у вези њиховог
саслушања. Ако би присуствовали овом суђењу, онда не би могли да
буду саслушани на главном претресу, па самим тим би била већ донета
одлука у вези тог процесног предлога за саслушањем сведока господина
Чедомира Јовановића и госпође Наташе Мићић, па их молим да изађу,
ако су присутни пошто ја то и не проверавам, из суднице, како би суд у
каснијој фази поступка могао на правно релевантан начин да донесе
одлуку о том већ најављеном процесном предлогу.

Адв. Рајко Даниловић: И ми једнак предлог имамо па сам
сагласан.
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Председник већа: Немојте коментарисати ништа.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Опомиње се бранилац окр. Милорада Улемек Луковића адв.
Марко Миливојевић да не ремети ред у судници и говори непристојне
речи.

Поново вас опомињем, јер не можете коментарисати одлуке
председника већа у вези опомене као мере упозорења. То налаже
елементарна пристојност. Друго правило јесте да се морате покоравати
одлукама суда.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја ћу уважити потпуно, ви
руководите претресом и ову опомену коју сте упутили мом уваженом
колеги Миливојевићу, али Вас молим да исто тако, исти аршин имате и
према пуномоћнику који не може да преузме Вашу улогу и да он заводи
ред. Значи на реакцију мог колеге Миливојевића први је реаговао
господин Даниловић. Значи морате да опоменете на исти начин и њега
да он овде на заводи ред него ред у судници одржавате Ви. Хвала.

Адв. Драгољуб Ђорђевић бранилац браће Симовић и
Милисављевића: Ја ћу такође предложити овом већу да провери да ли
се у публици налази др. Жарко Кораћ који је руководио да тако кажем
анкетном комисијом која је испитивала услове под којима се десио овај
трагични случај обзиром да ће он такође бити вероватно предложен за
сведока на околност везано за његова сазнања у вези овог случаја. Због
тога ради превенције предлажем такође, да, уколико се он налази у
публици да напусти публику.

Председник већа: Имам обавештење колега да се господин Жарко
Кораћ не налази у судници тако да нема потребе да предузимамо ту
радњу.

Адв. Ненад Вукасовић: Извињавам се, али да ипак пре него што
кренемо у рад да стварно прочистимо ко се налази у публици. Ево сада
чујемо да је ту и господин Ненад Милић. Он је врло важна личност која
ће сигурно бити од стране одбране предложена с обзиром на акцију
«Сабља» која је вођена и неке догађаје везане за то, сазнања одређена. Ја
сад не знам не могу стварно тврдити ништа. Овог момента чујем да се и
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он налази у публици. Ја човека лично не познајем, дакле, толико да бих
могао да тврдим, али бих вас замолио да евентуално и о овоме
упозоримо односно замолимо господина Ненада Милића да и он напусти
судницу зато што ће он сигурно, због његове улоге и високог положаја у
Министарству унутрашњих послова бити предложен на одређене
околности да се појасни. Да и он напусти судницу. Хвала Вам.

Председник већа: У реду. Ово што се односи на поменуте
предложене сведоке, односи се и на господина Ненада Милића па ако је
у судници нека напусти судницу.

Адв. Биљана Кајганић: Предлажем да буду искључени, уколико
се налазе у публици и господин Јањушевић и сви чланови одбора који су
радили у комисији која је утврђивала одговорност поводом атентата на
Премијера Ђинђића.

Председник већа: У реду. То важи исто у односу на поменута
лица. Приступам радњи читања ранијег исказа окр. Душана
Крсмановића датог истражном судији Посебног одељења Окружног суда
у Београду од 13., 14., 15. и 16. маја 2003. године:

«Једнога дана Јуришић ми је рекао да треба да пођемо у ову улицу
и однесемо радне комбинезоне што смо ми и урадили. Нашли смо се са
Нинославом и Симовић Александром. Њих двојица су обукли ове плаве
комбинезоне у колима. Мало су се маскирали. Ставили су наочаре као за
вид, с тим што су једне имале оквир као златан, а друге чини ми се да су
биле као са мало црним оквиром. Једна перика за косу је била црна а
ставио ју је Аца а смеђу је ставио Нинослав. Нинослав је носио браду
смеђу коју је обријао тек после атентата. Овако маскирани, њих двојица
су ушли у тај улаз број 14 ове улице. Након тога мени је Симовић
Милош рекао да је Јовановић Звездан улазио у ту просторију са
Симовић Александром и Константиновић Нинославом да осмотри да ли
је погодно за пуцање према згради Владе Србије и Ђинђићу. Након тога
сам чуо да је то место изабрано и да одговара. Следећа два, три дана
имали смо одређени распоред и чекали смо долазак Ђинђића у зграду
Владе Републике Србије. Симовић Милош је имао задатак да чека код
Топчидерске звезде и јави Јовановић Звездану, Симовић Александру и
Нинославу кад види да је Ђинђић кренуо са Дедиња. Ја сам добио
задатак да будем код Аутокоманде и који ми је дао Симовић Милош.
Рекао ми је да ће ту да буде и Сувајџић. Рекао сам му да је то
бесмислено али је он остао при томе да будем ту због малера. Тамо сам
био цео дан и ни са ким нисам био на телефонској вези. План није
остварен зато што Милош није видео наилазак Ђинђића. Од ова два, три
дана од Симовић Милоша сам добио задатак да будем на аутобуском
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стајалишту изнад раскрснице улица Немањине и Кнеза Милоша и ја сам
ту био та два пута односно два дана и чекао. Заправо раније сам два пута
био на том месту када смо осматрали на који начин долази Ђинђић у
зграду Владе. Други дан сам добио исто задатак да будем код
Аутокоманде а то је трајало од ујутру до поподне и опет није било
ништа. За трећи дан Милош ми је рекао да будем на том аутобуском
стајалишту у близини зграде Владе и ја сам тако урадио. На тротоару
изнад тог стајалишта према Славији паркирао сам возило «Форд ескорт»
плави. Пошто сам ту стајао, можда око један сат, Миша ме звао на
телефон и рекао ми да му је Аца јавио да је «овај ушао». Тако смо
користили реч. Нисмо спомињали име. Ја сам онда мислио да ни од овог
дана неће бити ништа. Сео сам у кола и кренуо према железничкој
станици да узмем нешто да једем. Тада ме Миша поново зове и каже
«сад ће овај да дође» и да се вратим на место где сам био. Ја сам се
вратио на исто место. Онда ме зове Миша и каже «гледај сад» и прекида
везу. Убрзо ме зове Александар Симовић и каже «ево га». Прекинуо је
везу и одмах ме потом зове и каже «није био он». Ја нисам ништа видео
и кренуо сам према колима од станице. Тада зове Александар и каже
«ево га, ево га». Био сам узбуђен, почело ми је срце лупати. Чуо сам два
пуцња у размаку као кад се изговори ду, ду. Тада сам сео у ауто. Одвезао
се до Аутокоманде. Успут ме је назвао Милош и рекао да тамо негде
будем. Када је у питању улога у свему овоме свакога од нас појединачно
то сам знао пар дана пре убиства, а и после убиства, ми је
Константиновић Нинослав потврдио да је било тако. Јуришић Милан је
долазио у улицу Адмирала Гепрата возилом и заузимао паркинг место.
Када су долазили као и на дан атентата возилом «пасат» Јовановић
Звездан, Константиновић Нинослав и Симовић Александар, а возио их је
Милисављевић Владимир, Јуришић Милан им је уступао паркинг место
и долазио према железничкој станици и чекао их да им помогне у
случају потребе. Милисављевић Владимир их је чекао испред улаза број
14 зграде у овој улици, на паркинг месту. Додуше ја нисам знао да је то
број 14, већ сам то касније сазнао. У зграду су улазили Јовановић
Звездан, Нинослав и Александар Симовић. Нинослав ми је рекао да је
Александар носио пушку у некој торби, а рекао ми је да су имали и неко
ћебе. Знам да су били наоружани пиштољима и да Нинослав у случају
да неко запуца на њих узврати пуцањ. У црном «Голфу ГТИ» били су
Луковић Кум и Калинић Сретко који су такође били наоружани. Мислим
да су имали аутоматске пушке и требало је да помогну Јовановић
Звездану и овима у случају наиласка полиције и пуцања. За Симовић
Милоша сам рекао да је чекао на Топчидерској звезди да јави када наиђе
возило са Ђинђићем. Симовић је стално био у контакту са Спасојевићем
и то телефонски. Миленковић Дејана Багзија је Спасојевић држао
скривеног у неком стану јер је био пуштен након оног покушаја код
Лимеса и полиција је трагала за њим. Не знам где је био Пејаковић Саша

www.K
RIK

.rs



8

Пеле али уопштено знам да је он увек био са Спасојевићем. Не знам где
је био Сувајџић Миладин али знам да га је Симовић Милош поставио
негде да осматра. Вукојевић Зоран Вук је увек био у обезбеђењу
Спасојевића али не знам где је био на дан атентата. Такође не знам где је
тога дана био Тојага Жељко. Сви ми смо успостављали телефонске везе
са десетак апарата мобилних. Поред тога увек су два била у функцији од
којих један који је користио Спасојевић и један који је користио Легија.
Поред тога у функцији су била још два телефона од којих је један имао
везу Вукојевић са тим човеком за којег сам касније сазнао да се зове
Безаревић а други је био повезан између Симовић Милоша и тог
Безаревића. Ми смо искључиво успостављали везу само међусобно и
нико није смео да позове неког изван наше групе. Спасојевић и Легија су
знали све наше бројеве и сваког од нас су могли да позову односно само
Спасојевић, јер колико знам Легија није знао никога од нас. Ја нисам
могао да позовем Спасојевића јер нисам имао његов број али сам могао
увек да се чујем са Симовић Милошем и Александром, са Јуришићем, са
Владом Милисављевићем, Нином, Кумом. Пошто сам додатно упитан
одговарам да је мени задатак дао Симовић Милош да стојим на том
аутобуском стајалишту и само је рекао стој и гледај. Нисам имао
никакво оружје нити сам га икада и носио. Просто и не знам каква ми је
улога била. После тога сам отишао у улицу Трише Кацлеровића који је
такође раније био изнајмљен. Био сам неко време а онда је дошао и
Јуришић Милан. Рекао ми је да су му дали не могу да се сетим ко,
перике и радне комбинезоне да их запали и да је он то урадио. Сутрадан
увече у стан је дошао Константиновић Нинослав. Смејао се. То је било
чудно Јуришићу и мени. Пренео нам је поруку Спасојевића да је Ђука
Сувајџић чуо од Спасојевића да уколико се појави Ђукина фотографија
на ТВ-у да морамо сви да се одмах исељавамо из тих изнајмљених
станова које је претходно изнајмио Сувајџић. После тога нам је
испричао и како је дошло до пуцања у Ђинђића. Поновио је оно што сам
напред вама рекао, како је звао Симовић Миша, шта је рекао, па када је
Аца Симовић звао мене да је Јовановић Звездан нишанио према Ђинђић
Зорану. Да је два пута пуцао и пошто је био договор да после тога дода
пушку Симовић Александру да је он просто пушку бацио Симовићу у
руке и први почео да бежи из те канцеларије. Даље нам је испричао да су
у тој канцеларији одакле је Звездан пуцао у Ђинђића њих тројица
седели. Да је Нинослав чак фарбао неку даску за случај да уколико би
неко наишао да изгледа као да су радници који у тој канцеларији као
нешто раде. Рекао нам је још да пошто једино његова фотографија није
била објављена на телевизији да мора да оде и уништи «пасата» и
пушку. Када сам на телевизији видео и чуо да је Ђинђић убијен прво сам
хтео да извршим самоубиство једним малим пиштољем, а онда ми је то
спласнуло. На ТВ-у сам видео и тог «пасата» запаљеног, а видео сам и да
је та пушка нађена. Ја не знам ко је и где пушку сакрио. Извесно време
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сам боравио са Јуришић Миланом у једном изнајмљеном стану. Он је
држао тај мали пиштољ. Рекао ми је да уколико полиција наиђе он ће у
њих да упери али не са намером да пуца у њих већ да их тако изазове да
пуцају у њега. Нисам му ништа рекао у вези тога али сам у себи осећао
да сам против. Био сам у контакту са братом. Рекао сам му да морам са
братом да се видим. Жеља ми је била да ипак кажем истину. Да остане
истина и право да Вам кажем много ми је лакше откако сам истину
испричао. Када сам дошао код брата убрзо нас је обојицу полиција
ухапсила. На питање тужиоца одговарам, да сам чуо Спасојевића пре
убиства Ђинђића да он планира за себе алиби. Хтео је да буде ухапшен и
да каже да он нема везе са тим. Да је био код Цеце Ражнатовић и да ће
она то да потврди. Он је тако рекао али ја не знам да ли је он разговарао
са њом на ту тему, с тим што знам да је он раније имао контакте са
Цецом. Констатује се да због дужине односно трајања саслушања на
предлог присутних прекида се саслушање у 12,30 часова а наставља у
13,00 часова. Молим да унесете моје прецизирање око хијерархије међу
нама. У хијерархији је био значајнији Луковић Кум од Симовић
Милоша. Када је требало негде да се разговара Спасојевић је слао Кума
тамо где он није могао да стигне. Када се Кум венчао од нас је само био
позван Симовић Милош. Он ме је звао телефоном да му однесем неки
новац. Видео сам да је у дворишту Шилерове Кум, Спасојевић, њихове
супруге, ћерка Душана Спасојевића и Милош Симовић а наравно и
матичар. Тек ту сам сазнао да је у питању венчање. Када сам ишао код
Спасојевића у Шилерову његово обезбеђење често ме је претресало пре
улаза. Увек су ме најављивали и чекали да он одобри да ме пусте.
Међутим, када је требало да уђе Кум, Симовић Милош, Милисављевић
Владимир или Симовић Александар њих нико никада није претресао
нити најављивао. Такође желим да кажем да сам од Спасојевића чуо пре
него што је и помињао атентате о којима сам причао да има неке
специјалне јединице из ЈСО и да хоће да их ангажује да са страна
зољама гађају Палату Федерације. Био је љут али ја не знам на кога и не
знам разлог зашто је то говорио. То је било у току 2002. године. Мислим
да је то било у другој половини те године». 

Председник већа: У односу на кривична дела која су предмет
овог поступка настављам читање записника на страни 42 пред
истражним судијом Окружног суда у Београду:

« На додатна питања суда осумњичени одговара. Први пут сам
видео Јовановић Звездана испред зграде стана број 10 о чему сам
говорио да је био са Спасојевић Душаном и да се поздравио самном.
Видео сам га у истом стану након што није остварен план убиства
Ђинђића на ауто путу када се враћао са Копаоника. Звездан је био
обучен у црној мајици и црним панталонама, а за појасом је имао
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пиштољ. По мојој процени је висине око 185 цм, колика је висина и
Легије. Деловао ми је опасније од Легије зато што је сав кошчат и у лицу
и у телу. Смеђа му је коса, кратка и горе проређена, некако оштра. Он је
заиста деловао озбиљније од Легије. Говорио је крајње одређено и
озбиљно и убедљиво, посебно када је била реч о реализацији пуцања из
зоља и уопште атентата за Ђинђића. Поред њега је седео тај Жмиги кога
је он довео и који је у њега гледао као у Бога. Жмиги је висок, мршав,
некако ситније главе, црн дечко». 

Председник већа: Завршено читање исказа у односу на кривична
дела која су предмет оптужбе на овом суђењу. Постављам питање, да ли
имате нешто да приметите у односу на прочитане исказе?

Заменик Специјалног тужиоца: Не, хвала.

Председник већа: Имате ли Ви, пуномоћник оштећеног? Нема. Да
ли се неко јавља у вези тога да има нешто да примети у вези читања
ранијих исказа окр. Душана Крсмановића?

Адв. Ненад Вукасовић: Оно што сте рекли да приметим. Ја бих
само ставио једну генералну примедбу на његов исказ у целини. за ово
што сте прочитали као бранилац генерално стављам примедбу на његов
исказ у целини.

Адв. Зоран Николић: Пажљиво сам слушао изјаву коју сте
прочитали председниче и сматрам да изјава коју је оптужени Душан
Крсмановић дао пред МУП-ом Републике Србије и изјаву коју је дао
пред истражним судијом су контрадикторне и битно се разликују.
Наиме, Душан Крсмановић у поступку давања изјаве у МУП-у РС он је
тада означавао сада опт. Тојагу Жељка као неког дечка, као дечко, није
му знао ни име ни презиме. А касније након тога он је био затворен у
самици. Након 40 дана пред истражним судијом Душан Крсмановић већ
зна име Тојага Жељко, зна и надимак «Жмиги». Хтео сам да кажем да је
тада када је 4.2.2003. године дата та изјава. Тојага Жељко је тражио
одмах од Специјалног тужиоца да се изврши препознавање што је
Специјални тужилац одбио. Након тога смо ми поново тражили и било
је заказано пред истражним судијом да се изведе доказ препознавања.
Тада сам ја као бранилац опт. Тојага Жељка дошао, а Специјални
тужилац Радовановић је тада одбио да се спроведе доказ. Он је тада
рекао, кад сам га питао зашто, рекао је да тако се мени хоће. Тако да је и
у том смислу одбијено. Даље, ми смо предложили сведоке да је опт.
Тојага Жељко рекао да се налазио на Копаонику али истражни судија
није спровео доказ па из тих разлога, а с обзиром да на основу изјаве
Звездана Јовановића и на основу изјаве Душана Крсмановића који је
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очигледно да та изјава је контрадикторна и да Душан Крсмановић није
дао ову изјаву добровољно већ је било наговарање, а који су и касније
изнели пред овим судом бивши браниоци Душана Крсмановића,
Тодоровић и Трипковић, да је било договора са Специјалним тужиоцем,
да су Душана Крсмановића убеђивали да ће његовог брата да пусте на
слободу да да одређену изјаву. То је све последица тога што су ове две
изјаве контрадикторне које су дате пред МУП-ом РС и изјава која је дата
пред истражним судијом. С обзиром да Тојага Жељко дуже од 13 месеци
је у самици, а само на основу изјаве Звездана Јовановића коју смо
тражили да се издвоји из списа предмета и Душана Крсмановића мислим
да не би требало, јер из тога произлазе велике последице, сматрам да
тужилаштво нема никаквих доказа против Тојага Жељка сем ове две
изјаве, па бих предложио да тужилац преиспита своју оптужницу, а
уколико тужилац остане при оптужници предлажем суду на основу
члана 335 да се наложи истражном судији да се спроведе одређене
радње односно саслушања сведока које је одбрана дала у приговору на
оптужницу, а да не би се продужио ипак притвор, вероватно када дође
оптужени, када ми предложимо наше сведоке, проћи ће можда још 5,6 
месеци да у том смислу наложи истражном судији да изведе одређене
радње и након тога презентира суду и након тога да веће одлучи о
притвору. Предлажем да се против Тојага Жељка ипак укине притвор јер
ће он сигурно долазити на позив суда јер сматрам да Тојага Жељко је
невин јер у самој изјави наведено је 14-ог, 15.-ог, ми знамо да је 14., 15., 
16. и 17-ог био на Копаонику, имамо доказе, али још не можемо, ако
бисмо поштовали процесне радње, још одбрана не може да предложи
сведоке. Стога бих предложио да стварно веће наложи истражном судији
да се изведе одређене радње односно да саслуша сведоке које је одбрана
предложила у приговору на оптужницу. Предлажем да ипак Тојага
Жељко, да суд позове Тојага Жељка да се он изјасни на наводе односно
на читање записника који је дао опт. Душан Крсмановић пред МУП-ом и
пред истражним судијом. А пре него што суд позове Тојага Жељка ја
бих ипак упозорио суд да када је Тојага Жељко саслушаван пред судом
да бранилац оштећене породице Зорана Ђинђића не добацује, не
размишља гласно јер га је ометао тада када је давао изјаву. То суд није
приметио а мени се оптужени пожалио и зато молим суд да упозори
Рајка Даниловића да у будуће буде парламентаран. Захваљујем.

Адв. Драгољуб Ђорђевић: Ја ћу само о пар процесних ствари које
су мени лично јако битне. Ја ћу, као бранилац, такође, фактички ставити
приговор на ову изјаву коју је Душан Крсмановић дао у претходном
поступку. Нећу давати посебно образложење за то. Међутим, обзиром на
реч коју сте узели од окр. Крсмановића у време када су његови браниоци
били колега Трипковић и колега Тодоровић, када је окр. Крсмановић
изјавио да се не осећа тренутно способним да да своју одбрану али да ће
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у току поступка вероватно бити у могућности да је да, посебно код
чињенице да је промењен бранилац, такође код чињенице да је протекло
доста времена, сматрам да је било места пре читања ове изјаве да се
поново упита Душан Крсмановић да ли је у стању пре свега и да ли жели
да да своју одбрану. То је моја прва примедба. Наравно нећу стављати
никакав предлог, али сматрам да је корисно да веће о томе размисли. А
са друге стране тиме би добили могућност браниоци евентуално да
постављају питања и да указују на одређене ствари које су сада крајње
релативизоване управо због тога што смо имали ситуацију да само
читамо записник из претходног поступка из истраге, чиме смо и веће
признаћете, а и ми браниоци, ускраћени за добар део чињеничног стања
које би фактички било битно и од утицаја, великог, како чињенично, а
везано за чињенице и материјално правно за целу ову ствар. Хвала Вам.

Адв. Биљана Кајганић: Ја такође желим да ставим примедбу и
приговорим на исказ Душана Крсмановића, како који је дат у
предкривичном поступку тако и пред истражним судијом, због начина
на који је изјава узета, обзиром да је приликом давања изјаве у МУП-у
тужилац исцрпљивањем окривљеног, обзиром да постоји индиција да је
његовом брату прећено, да је примењена тортура и у односу на његовог
брата Ђорђа Крсмановића, због чега према мојим информацијама се
води и кривични поступак пред судом, обзиром да је «Амнести
интернационал» доставио извештај Републичком тужилаштву, а то је
касније прослеђено суду да би се процесуирала та ситуација и имајући у
виду и његово казивање у претходном поступку, да је његовом брату
прећено, да је под притиском давао исказ, због тога сматрам да ни та
изјава а каснијих изјава, имајући у виду наравно, да је 14.5. или
15.4.2003. године пред МУП-ом у току тог дана 5 пута извођен на
саслушање, истовремено предлажем да се ова изјава која је дата пред
истражним судијом, приговарам у ствари на ову изјаву, због ове тортуре,
због тога што је након дате изјаве он прегледан и тек тада од стране
лекара специјалисте и тек након овог саслушања истражни судија из
Новог Сада није саслушавао Крсмановић Душана, а он је ову изјаву пред
истражним судијом дао, а да није био прегледан иако није био способан,
због чега је донето решење да се његово саслушање одложи у овом
предмету везано за Нови Сад. Значи ова изјава коју је он дао под
сумњом је и због тога што очигледно он није био способан ту изјаву да
даје, а нисмо имали тада преглед, одговарајући преглед од стране лекара
који би могао да то потврди, или да дозволи његово саслушање. Значи
она је и због тога под сумњом тако да сматрам да нема услова да се ова
изјава третира као валидан доказ.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја принципијелно стављам
примедбу на садржину ове изјаве, а ево због чега: Ви сте прочитали
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изјаву коју је окр. Душан Крсмановић дао пред истражним судијом од
13.5. Разлози за овакав став су следећи. Ако погледате начин на који је
узимана та изјава онда ћете видети једну ствар: Да је рецимо 13.5.2003. 
године, започето у 9,50 испитивање Душана Крсмановића, и то онда
траје цео дан, па се тамо наставља негде, право да Вам кажем до 14,40 
часова тога дана. Онда се оставља, па сутрадан почиње у 9,15 часова па
онда то траје испитивање, значи сутрадан опет негде до 15,05 часова. Па
се наставља следећи дан у 9,50 и онда траје поново негде и тако у
недоглед. Постављам питање да ли је могуће да неко буде испитиван
толико дана свакодневно, из услова у којима се налази, из самице,
довођен да буде испитиван по 6 сати и да буде концентрисан и да његова
свест, пажња, моћ за правилним и потпуним расуђивањем буде очувана.
Лично мислим да не може ни човек у много бољој психофизичкој
кондицији од оне у којој се налазио Крсмановић, у условима у којима се
налазио да је могао да овако детаљно описује. А нарочито сумњу
изазива у све то чињеница да он у свом исказу који је почео да даје 29. 
априла 2003. године каже од прилике овако: «О овом догађају ја сам
саслушаван у СУП Београд 15.4..... Данас у свему остајем при том
исказу», и онда креће. Ако остаје у свему шта је то расветљено и шта је
то требало да се ради од 13.5. толико дана и толико сати свакодневног
изнуривања, исцрпљивања Душана Крсмановића, да би се дошло до
података и до ове изјаве коју сте Ви данас прочитали. Хвала Вам.

Председник већа: За реч се јавио окр. Жељко Тојага. Изволите,
шта имате да приметите у односу на прочитане исказе окр. Душана
Крсмановића?

Окр. Жељко Тојага: Овако. Господине судија, у изјави која је
читана 8.3., која је дата у полицији 4.4., наводи се: «Возио сам зољаша
на Чукарицу у плавом «Ескорту».». Опет се наводи: «Дечко који станује
на Чукарици». Па се још у пар наврата наводи само тај безимени дечко -  
зољаш. Значи особа која ће гађати са зољом. У ниједном моменту се не
спомиње име Тојага Жељко, надимак Жмиги, не спомиње се да сам био
на Копаонику. Значи уопште се Копаоник ни у једном моменту не
спомиње. Помиње се тек после моје изјаве што сам ја дао. Не спомиње
се гађање чаршава на 100 метара. Значи нешто што је својствено само
мени. Да би у изјави датој пред истражним судијом 14.5.2003. године, то
значи у распону од 40 дана. У том распону од 40 дана наводи се:
«Упознао сам Жељка Тојагу Жмигија». Значи више нисам тај безимени
дечко, него сам Жељко Тојага Жмиги, иако у том распону од 40 дана
није извршено препознавање које ја тражим. Значи ја тражим доказ,
доказ који ће мене ако сам крив. То не може бити бољи доказ од
препознавања, нема бољег доказа. Је ли он, је, познаш га, не познаш га.
Ту се наводи још: «Упознао сам Тојага Жељка у Београду 14. или 15-ог». 
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Тврдим да 14. и 15-ог да сам био на Копаонику. Значи да ме није могао
упознати. «Био је у зеленом комбинезону». Зелени комбинезон нити
имам приватно нити га дужим у Јединици, нити га ико на Копаонику
дужи као скијашки комбинезон. Па се онда наводи опет «Тојага долази
са Копаоника». Значи Копаоник се спомиње, «Код Спасојевића» сада
покојног. Па онда: «Тојага се вози са Кумом у «аудију»». Опет покојни.
Два лица покојна значи која не могу негирати ово. Ниједну ову реч не
могу негирати. Ова изјава је дата после њиховог убиства. На који начин
је тај безимени дечко добио моје име? На који начин је добио мој
надимак? На који начин одједном се зна да сам ја био на Копаонику?
Значи ја долазим са Копаоника. Одакле Крсмановић зна а не зна то у
изјави од 4.4.2003. године. У распону од 40 дана он сазнаје моје име,
презиме, да сам био на Копаонику и да гађам чаршав на 100 метара што
је својствено само мени. То нема теорије да је случај. Не може бити
случај и не може бити пропуст. То што се није извршило препознавање.
То је намера. Намера некога да ли због потребе, да ли због не знам
зашто, али је намера. Онда иста ствар у пласирању тих изјава у штампи.
Пласира се та изјава у штампи где се помиње Тојага Жељко у
Крсмановићевој изјави. Што се није показала у штампи ова изјава где је
дечко, где је особа која гађа зољом? И трећа ствар, трећа ствар је
разговор адвоката Николића са Сувајџићем који је обављен 12.12. На
том разговору пита адвокат има то вероватно и снимљено, пита
Сувајџића пошто је изјава у новинама која се врти и која је изјава
Сувајџића, да Сувајџић Миладин зна да сам ја учествовао у убиству, у
ствари у покушају убиства код хале Лимес. На основу те изјаве пита
адвокат, господин Николић Сувајџића да ли ти је познато да је Тојага
Жељко икад у ичему учествовао. Каже не, познато ми је да је.... 

Председник већа: Ограничите се само у Вашем излагању на
примедбе у односу на исказ који смо прочитали, окр. Душана
Крсмановића.

Окр. Жељко Тојага: Знате зашто Вам ово говорим? Ово Вам
говорим, пошто ће сутра или прекосутра доћи тај исти Сувајџић овде.

Председник већа: То ћете моћи касније, да му постављате
питања, евентуално, то није проблем.

Окр. Жељко Тојага: Ја се бојим да ће он променити изјаву. Ја се
бојим.... 

Председник већа: Чућемо. Не можемо ништа знати унапред.
Имаћете право да му постављате питања а ограничите се само на ову
радњу.

www.K
RIK

.rs



15

Окр. Жељко Тојага: Добро. Те три изјаве се пласирају по штампи
нон стоп. Значи да би се убедила јавност у моју кривицу. Да би се
убедио неко у моју кривицу. Ако је Крсмановић споменуо тога дечка
безименог дечка са Чукарице, а ја станујем на Чукарици. Значи ако сам
ја у полицији у исто време, ја сам се 2.-ог пријавио полицији, а он даје
изјаву 4.-ог. Од 4.4. до 14.5.2003. године, 40 дана, распон 40 дана да они
не могу извршити препознавање. Ја 13 година радим војно полицијске
послове. За 13 година нисам чуо да је неко избегао препознавање. Мени
је комшиница ишла за 70 динара што су јој украли 70 динара, ишла је
препознати у ЦЗ. А и ја и Крсмановић се налазимо у ЦЗ-у, у истом
ходнику се налазимо. На неких 2 минута од собе за препознавање.
Пошто је на спрату горе. Два минута и два минута препознавања то су
четири минута. У 40 дана они 4 минута немају. То не може бити случај.
И тад се појављује тај Жељко Тојага. Тај ја. Који гађа чаршав и који
долази са Копаоника а нема ме у тој изјави. У првој изјави. Бар по ономе
што сте Ви читали. Споменуто је у једном моменту у тој изјави, да ли
особа која добро гађа зољом или најбоље гађа зољом. Неважно. Тако
нешто. Зар није и кад би била истина да је Крсмановић возио кога на
Чукарицу? Зар не би свако могао рећи ја сам најбољи зољаш, од мене
нема бољег? Зар не би свако могао рећи да је припадник Јединице за
специјалне операције? Па провери то једним препознавањем.
Најједноставније препознавање. Значи што је необорив доказ. Ако ја
кажем да ме не познаје а он ако ме препозна, то значи ја лажем. А ко у
овом случају лаже? Не знам. Што сад на пример исти Крсмановић за
којег за тврдим да га не знам, шта сад он да дође овде и стане поред мене
и каже ја тебе знам. Шта му ја могу? Да седим овде и да плачем. А чуо
сам овде у овом суду од његовог адвоката да му је нуђено 10 година или
тако нешто. Значи понуда се радила али не да се каже истина него је
нуђено да потврди изјаву. Да потврди изјаву дату 14.5.. Значи да
потврди Жељко Тојага је био. И опет Вам говорим, понављам Вам, да се
иста ствар дешава са Сувајџићем, који исто повлачи своју изјаву. Сам је
повлачи. Изјављује пред адвокатом Николићем да никада није чуо да је
Тојага Жељко учествовао. Али ја читам у новинама, ја их читам сваки
дан, да је Тојага Жељко тек после те изјаве 12.12. што је дао Сувајџић,
тек после те изјаве се појављује у новинама иста она изјава која је
кружила и пре само избрисано моје име. Нема га. Одједном је нестало.
Ко то ради? Ко има право на то? Па 400 дана ја штрајкујем глађу. Тамо
једем сув хлеб. Ради чега? Ради нечије потребе. Ако је истина ово, ако је
истина, ако ја лажем а истина је ова изјава, па потруди се да је докажеш,
теби је у интересу да је докажеш. Значи изведи то препознавање. Ја га
тражим. Ја тражим своју кривицу. Не дају ми моју кривицу. Не дају ми.
Не дају ми да будем крив. Ја хоћу да будем крив. Хоћу да упиру прстом
у мене. Да кажу ти си, али не дају ми. Па где то има? У којем свету то
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има? Па не могу ја бити таоц, 400 дана бити таоц нечијег нерада. Јер ово
је нечији нерад. 400 дана преслушан сведок није ниједан. 400 дана. Ако
није преслушан у полицији, ја сам у полицији дао изјаву 22.4. и до 22.4. 
ја исту ствар причам од првог дана. Од 2. до 22.4 причам. Код
истражном судије сам дао изјаву 22.4. тако нешто, крајем четвртог
месеца, значи ако ме тај инспектор дава истражном судији да не испита
моје сведоке, да не изврши препознавање, с тим је нарушио моје право.
28.5. дајем изјаву код истражног судије. Од 28.5. до данашњег дана није
прешао ни један сведок. Ни једна једина особа није преслушана. Па не
могу бити више таоц нечијег нерада. Јер то је нерад. Нечије жеље. Жеље
да попуни рупу самном. А таоц сам. 400 дана ја у оној самици седим ко
ћук. 6.4. то је пре седам дана, пре 7 дана у Окружном суду у Београду је
на суђењу припадницима тзв. «пајсер бригаде» као сведок је позван
Крсмановићев бранилац по службеној дужности. Сад ћу Вам прочитати
његову изјаву. Ово је изјавио Крсмановић пред њим значи. «Причао ми
је да су га пребили и питао да ли ће поново добити батине кад ја и
тужилац Драгољуб Станковић одемо? Рекао сам да не знам». Зашто би
добио опет батине код истражног судије кад је причао?

Председник већа: Не морате коментарисати оно што читате у
новинама.

Окр. Жељко Тојага: То је везано за мене.

Председник већа: То што Ви говорите сада, ја ћу Вам објаснити.
Процесно, овде је постојала могућност на главном претресу да се
изврши евентуално суочење и то би суд сигурно урадио, управо с
обзиром на оно што сте изнели у Вашој одбрани. Међутим, окр. Душан
Крсмановић не жели да износи своју одбрану. И то је његово право.
Тако да не постоји могућност процесно да се евентуално суочите. Зато
Вам дајем могућност да кажете примедбе у односу на његове раније
исказе. Ето то је чисто правно да би схватили о чему се ради. Ми смо
Вас слушали. Да ли имате још неких примедби везано за његов исказ,
садржину, нелогичности? Оно што Ви сматрате да није тачно.

Окр. Жељко Тојага: Ово је све нелогично. И ништа није тачно.

Председник већа: Саслушали смо Вас. То ће суд оценити.

Окр. Жељко Тојага: Добро. Ја Вам говорим своје.

Председник већа: Имате ли још нешто да додате?
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Окр. Жељко Тојага: Имам. Да Вас замолим да ми дозволите да се
браним са слободе, јер опет Вам говорим, не могу бити таоц нечијег
нерада и нечије жеље да ме држи тамо затвореног, да би сачувао ко зна
чију изјаву или ко зна зашто. Тражим само да се браним са слободе,
чисто не због мене, због моје породице. Ја не могу платити кауцију. Не
могу да уложим било шта од некретнина. Могу дати своју реч да немам
намеру и немам потребу да се од икога скривам за било шта. Само то
тражим од Вас.

Председник већа: Добро. Размотрићемо тај предлог.

Окр. Жељко Тојага: Захваљујем се.

Председник већа: Вратите се на оптуженичку клупу. Ако жели
неко од окривљених да стави примедбе на прочитане исказе окр. Душана
Крсмановића нека дигне руку па ће му бити омогућено да стави
примедбе на исказ. Не жели нико. Да ли жели окр. Душан Крсмановић
да каже нешто у своју одбрану или да дода евентуално у вези примедби
на прочитане његове раније исказе? Нека приступи окр. Душан
Крсмановић.

Окр. Душан Крсмановић: Поштовани суде, немам ништа.

Председник већа: Да ли желите да изнесете Вашу одбрану?
Поново Вас питам.

Окр. Душан Крсмановић: Не. Браним се ћутањем.

Председник већа: У реду. Можете се вратити на оптуженичку
клупу. Има реч заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић.
Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих се
кратко осврнуо на примедбе које су неколицина бранилаца изнели овде
на главном претресу као и окр. Тојага Жељко. Најпре примедба коју је
истакао бранилац окр. Тојага Жељка која се тиче процесне радње
препознавања. Та процесна радња није извршена. Тачно је да је
постојала идеја да се та радња изврши али није тачно образложење које
каже бранилац окр. Тојага Жељка и не треба полемисати око тих ствари.
Ја бих га само подсетио да то препознавање није извршено због тога што
су долазиле информације од стране бранилаца окр. Душана
Крсмановића, чак је, ја мислим, и некакав извештај из болнице постојао
у то време када је то било актуелно да он једноставно није у стању да
комуницира и да та радња због тога није извршена. То истине ради, да се
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не би манипулисало са некаквим личним односом и личним стварима, са
моје стране било према Душану Крсмановићу или према било коме
другом. Када је реч и истражним радњама које је колега бранилац Тојага
Жељка навео да су предложене, ја колико процењујем те истражне
радње су претпостављам чим су биле предложене у приговору на
оптужницу, цењене од стране већа и очигледно да је веће заузело став да
у том тренутку те радње није неопходно изводити, а читајући слово
закона члан 335, очигледно је да те радње није било неопходно
предузети у том тренутку. Што се тиче осталих примедби свакако је
право одбране да истакне свој став и у погледу казивања и у погледу
начина претпостављеног узимања изјава. То је ствар која ће очигледно
бити форсирана од стране одбране јер то ће се касније утврђивати
свакако. Ја бих само хтео да просто укажем суду да пажљиво још једном
реконструише цео исказ, макар фрагментарно, макар у једном потезу
исказ окр. Крсмановић Душана и да процени да ли је то исказ дат од
човека који је 5 дана тортурисан, и да ли је то исказ човека који је
изнурен и прича неповезано или је то ипак једна прича која је доста
логична. У том правцу бих само једну чињеницу истакао, а то је један
детаљ, једна реченица, која се негде у средини записника помиње када
окр. Крсмановић Душан каже «Сада када сам све ово испричао мени је
знатно лакше». Бојим се да човек који је исцрпљен, који је изнурен, који
је малтретиран толико времена такву једну изјаву сигурно не би дао.
Хвала Вам.

Адв. Момчило Булатовић: Судија да искористим право на ову
реплику. Мада је реплика термин парламента, а ја о суду ипак боље
мислим него о парламенту. Видите сад је тужилац рекао неке ствари које
управо потврђују оно што ми као браниоци овде говоримо. Он је рекао
овако, «Била је идеја». Није тужилац неки идеалиста знате, па идеја, сад
ми разматрамо ту идеју да изведе радњу и да предлаже неку радњу
препознавања на коју упорно инсистира окр. Тојага Жељко. Значи он је
имао идеју па није реализовао идеју. То је једна ствар. Друга ствар, каже
тужилац сада, «Долазиле су информације до нас да Крсмановић није у
стању да обавља, да комуницира или било шта». Па ако су дошле такве
идеје, ако су биле и ако су дошле такве информације од тужиоца који је
сада овде то рекао, јавно да сви чујемо, онда питам како су
комуницирали са Крсмановићем дана 13.05 од 9,50 до 14,40 часова и
записник 12 страна без паузе. 14.5. од 9,15 до 12,30 прекунуто, пауза
пола сата, настављено, 15 страна, записник до 15,.05 часова тога дана.
Сутрадан настављено у 9,50 часова, значи 15.-ог до 15,20 часова, 15 
страна без паузе, и 16.05. у 8,50 часова почето, нема времена када је
завршено. Тада је донето решење о спровођењу истраге. И у свим тим
записницима о овом што је круцијална ствар коју ми расправљамо и која
је суштина што сте и Ви рекли након што сте успели односно урадили па
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раздвојили поступак који се води за убиство Премијера др. Зорана
Ђинђића од ових осталих криминалних радњи неке тзв. групе, дошли
смо до тога да о томе што сте прочитали сада, о томе има најмање
казивања у изјави Душана Крсмановића. Ја ћу да питам тужиоца, да ли је
то могуће да је то било нешто периферно или у склопу свих осталих
имали исти значај као и остала убиства о којима Крсмановић ту говори и
шта говори или је то било важније? Е па ако то посматрамо тако онда
морамо питати сада Крсмановића ако је способан, шта је то њему
олакшало терет души како то покушава тужилац да представи. Да ли то
што је испричао за све шта се дешавало или само за ово. Каже у средини
његовог исказа. Молим Вас. Погледајте 29.4. почиње испитивање.
Зашто? Па се онда наставља 13.05., 14.05., 15.05. и 16.05.2003. године. Ја
не знам тужилац можда има ту менталну снагу и физичку снагу и
остало, али ја колико знам у неким другим условима када се ради толико
човек апсолутно не може да издржи ових 5, 6 сати. И ми овде имамо
суђења па Ви коректно, поштено направите паузу. Исцрпимо се после
пар сати рада ових наших реплика, препуцавања, процесних приговора,
Ваших одлука па направимо неку паузу. Овде је само једном код
испитивања Душана Крсмановића, значи само 14. маја од 12,30 до 13,00 
часова направљена пауза од пола сата. И никада више. Хвала.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја ћу врло кратко. Нећу понављати ово
што је говорио колега Булатовић. И врло искрено ћу рећи ово што
мислим и слажем се са колегом тужиоцем али говорим ово најискреније
без икаквог оно знате под знацима навода, да суд изврши једну како је
рекао колега тужилац, један преглед, једну ретроспективу датог исказа,
у смислу да се види или потврди да ли је тај човек давао, односно тај
младић давао исказ у неким другим околностима где можда не би могао
да прати због свог тог неког психофизичког стања. Ту се слажем са
колегом, ја уопште немам потребе да читам цео његов исказ. Ставио сам
примедбу, био сам врло кратак у томе. Ја нећу да кренем даље од прве
стране. И даље ме уопште не интересује, а рећи ћу Вам зашто ако већ
будете радили тај један преглед, један дијагонални кроки, како год да га
назовемо, у првој овој фази а касније ћете сигурно оцењивати и у склопу
доказа ову изјаву. Ја не треба уопште да кренем до оног дела кад каже
«Желим да изнесем одбрану». Ја нисам приметио, само због чега ћу Вам
ово испричати, ја нисам приметио овде кад излази Душан Крсмановић за
говорницу као оптужени у овој ситуацији, да су му се тресле ноге, да му
се тресла вилица, руке, пажљиво сам посматрао, 30 година се бавим
овим послом. Посматрам људе кроз те тикове и нисам то приметио. Не
видим страх. Због чега ово говорим? Каже, «ја сам се плашио
Спасојевић Душана, његовог успеха и неуспеха». Прва ствар, под
римско један, долази римско два које је за мене круцијална ствар
читавог овог исказа, на 47 страна. Каже «Кад би га нешто слагао, па би
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ме он касније позвао, плашио сам се да он већ зна да сам га слагао». Ако
постоји страх од Душана Спасојевића да му може глава одлетети, како
говоре тамо некакве изјаве да ће да иде за Канаду, то ме много и не
занима. Да ли треба да коментаришем онда даље? Због тога је у целини
моја примедба пред овим већем, пред тужиоцем у коначном, када страха
нема, због чега страх када си сигуран да ни Ви ни уважене колеге и
колегинице, сигурно нећете извадити оружје и ликвидирати га, или га
било ко у овој просторији ликвидирати а поготово не када је ступио у
контакт са Специјалним тужиоцем и када је то попримило
институционални облик разговора са њим. Ако је могао да слаже
Душана Спасојевића и то признао у својој другој односно првој
реченици, значи да је лагао Душана Спасојевића, да му је глава била у
питању, како он сам каже, нико није смео да се супростави а камоли и да
га је страх хватао, онда мислим да, прихватајући нормално сугестију
колеге тужиоца, ако правите ту дијагоналу и тај један први извињавам се
на изразу, можда површни крокер, тек ће то доћи у једну фазу кад ће се
озбиљно разматрати сваки доказ, да превасходно ово имате у виду, јер
ово говори све о том младићу окр. Душану Крсмановићу и о целини ове
његове изјаве. Због тога сам и ставио ту примедбу генерално. Али пошто
је колега тужилац ово споменуо сматрао сам за потребним само да
објасним.

Адв. Жељко Грбовић: На једном од претходних главних претреса
доста смо приговарали на ове записнике у претходном кривичном
поступку датим пред полицијом, односно исказе. Тражили смо њихово
издвајање да не служе као доказ. Колега Николић каже
контрадикторност је онога што је мој брањеник рекао наводно у
полицији и пред истражним судијом очигледна. Ја сам предочио на
претходном главном претресу да записник за мог брањеника пред
полицијом није потписан. А сад се позивам, хоћу рећи све се ти
записници доводе у сумњу. А сад се позивам на члан 5 Законика о
кривичном поступку који каже: «Лице лишено слободе, мора бити одмах
обавештено на свом језику или на језику који разуме, о разлозима
лишења слободе и истовремено упознато да није дужно ништа да изјави,
да има право, то подвлачим, да узме браниоца кога сам изабере». 
Бранислав Безаревић, мој брањеник је пред полицијом тражио мене за
браниоца. Није му дозвољено. Узет је Јефтовић адвокат по службеној
дужности који није на списку бранилаца по службеној дужности. Зар
Вам то нешто не говори? Хвала Вам.

Адв. Зоран Николић: Не бих се сложио са констатацијом
заменика Специјалног тужиоца Радовановића да је постојала
информација да опт. Душан Крсмановић није могао да се са њим
спроведе доказ суочењем из разлога због болести. Наиме, ја желим овде
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да истакнем, ми смо и уговорили тачно дан и час када ће се спровести
доказ суочење и то у Централном затвору. Ја поново потенцирам, када
сам дошао ту је био истражни судија Вучко Мирчић, који ми је рекао не
може да се спроведе доказ јер заменик Специјалног тужиоца
Радовановић не жели. Ја сам на моје питање зашто нећемо спровести
овај доказ, рекао је зато што ја тако хоћу. Ја кажем хтео бих да
напоменем да је и опт. Тојага Жељко још 4.-ог и 5.-ог тражио да се
проведе доказ препознавањем, с обзиром да када је чуо да се Душан
Крсмановић саслушао али то му нису омогућили из разлога, ако би се
провео доказ препознавањем сигурно Душан Крсмановић не би
препознао Тојагу Жељка с обзиром да у поступку узимања полиграфа
односно када се тестирао полиграф ј био позитиван и оно лице, стручно
лице које је руковало са полиграфом је лично честитало Тојага Жељку
да заиста није крив. Толико.

Адв. Биљана Кајганић: Ја бих морала ипак нешто да Вас питам.
Немам овде тај транскрипт па нисам сасвим сигурна, али да Вас питам
да ли смо ми читали, мислим да нисмо, записник о саслушању
осумњиченог који је дао пред Органима Министарства унутрашњих
послова, који су били у априлу месецу?

Председник већа: Јесмо колегинице, одмах да Вам кажем.

Адв. Биљана Кајганић: Донели решење о читању?

Председник већа: И решење и прочитали.

Адв. Биљана Кајганић: Из предкривичног поступка?

Председник већа: Да.

Адв. Биљана Кајганић: Нешто нисам сигурна али ипак...

Председник већа: Ја сам сигуран.

Адв. Биљана Кајганић: У том случају значи, поново приговарам
том читању, тих записника, обзиром да ни на једном од тих записника
није упозорен у смислу члана 13 тачка 3 ЗКП, нити је обављен поверљив
разговор, и обзиром да је 15.4. у току тог дана 5 пута је саслушаван што
се види, од подна до увече је 5  пута саслушаван, што очигледно говори
да је он све време био под пресијом и изнуриван а то је забрањено у
смислу члана 89 ЗКП, и на основу такве изјаве не може ни да се заснује
судска одлука. Истовремено обзиром да је господин тужилац рекао да су
имали информације да се не осећа добро итд. и да због тога није било
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могуће да се суочи Жељко Тојага са Крсмановићем, предлажем да
припојите овом спису предмет односно само тај део КТС.бр.11/03, 
мислим да је то предмет пок. Иличић Велибора, где се види да је
почетком јуна месеца, а ово саслушавање би било у мају месецу, донето
је решење о спровођењу истраге у односу на Крсмановић Душана иако
он није саслушан а није управо саслушан због тога што је лекар
констатовао да се он не осећа добро и да не може да да свој исказ. То
постоји у том предмету. Значи то је пар дана након...

Председник већа: Колегинице само да Вас прекинем. То сте већ
навели.

Адв. Биљана Кајганић: Да. Али обзиром да је тужилац рекао да
је имао информације да се не осећа добро...

Председник већа: Добро. Већ сте навели.

Адв. Биљана Кајганић: Да не може да буде суочење. Мислим,
хоћу да кажем да је то потврдио је фактички нашу сумњу да он није био
добро и да није у валидним околностима узет исказ. Због тога то мора и
та документација да се приложи да би сте могли да цените да ли се може
уопште на таквом исказу заснивати одлука обзиром да је тужилац то
рекао. Молим Вас.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Судија ја само
хоћу процесно да приговорим редоследу радње које сте Ви данас
предузели. Ви сте донели решење и прочитали оба записника из
предкривичног и претходног кривичног поступка за опт. Крсмановића
образлажући ту Вашу одлуку у смислу одредбе члана 321 става 2 
Законика о кривичном поступку. Решење је донето. Ви сте нам га јавно
саопштили а то сте учинили на основу његове претходне изјаве коју је
дао пред већем. Његова изјава је тог тренутка гласила да он не може да
да свој исказ. Ствар је тумачења. Веће је стало на становиште да је то
одбијање да говори па сте у том смислу применом одредби члана 321... 

Председник већа: Само да Вас прекинем колега. Ви сте то у
приговору на одлуку председника већа већ изнели ово што до сада
говорите. Ако можете кратко. Ако имате нешто ново да додате.

Адв. Горан Петронијевић: Због примедбе коју ћу сада изнети.

Председник већа: Не морате правити толико увод јер смо већ
чули заиста.
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Адв. Горан Петронијевић: Дакле, судија пошто сте применили
одредбу члана 321 става 2 били сте данас дужни да примените одредбу и
члана 321 став 3 ЗКП. Дакле, након завршеног читања за који ми
тврдимо да није по закону, Ви сте такво решење донели, о томе нећемо
полемисати даље, били сте у обавези да опт. Крсмановића изведете и у
смислу члана 321 став 3 по завршеном саслушању јер сте Ви читањем
исказа узели његовим саслушањем, да ли има шта још да изјави, да ли
има какву примедбу. Ви сте прво пустили браниоце да стављају
примедбе, па сте онда оптужене па тек онда опт. Крсмановића. Ово сте
морали обрнутим редоследом да урадите имајући у виду ову законску
одредбу. То сам хтео да кажем судија. Хвала Вам.

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се изведе доказна радња саслушања сведока сарадника Зорана
Вукојевића.

Председник већа: Да ли заменик Специјалног тужиоца има
предлог у вези искључења јавности што је иначе прописано Закоником о
кривичном поступку?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Обзиром
да члан 504-Ж предвиђа процесну ситуацију у којој се сведок сарадник
саслушава у ситуацији где је јавност искључена а да се дозвољава
могућност тужиоцу да стави обрнут предлог ја стављам управо тај
предлог. Значи предлог да се са овог главног претреса у току саслушања
сведока сарадника јавност не искључује него да се води јавни главни
претрес. Мислим да за један такав предлог стоје разлози, велики интерес
како међународне тако и домаће јавности о овом кривичном поступку.
Много се прашине дигло пре него што се оптужница уопште подигла, а
и касније од тренутка подизања оптужнице па до овог тренутка у
јавности и да би та јавност како домаћа, кажем, тако и страна била
објективно информисана, у том смислу мислим да би саслушање тог
сведока сарадника требало да буде јавно. На крају крајева разлози који
се односе за искључење јавности мада су то потпуно два одвојена правна
института се не могу применити а реч је о члану 222, не могу
применити, према томе и ти разлози не стоје. Хоћу да кажем да стоје сви
разлози да се вођење овог главног претреса врши јавним саслушањем
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сведока сарадника. На крају крајева толико је и штампа писала и
телевизија о свему томе говорила да нема сада разлога искључивати ту
јавност која је мање више на овај или онај начин, легално или нелегално
била присутна у овом поступку, па би из разлога и коректности
испитивање тог сведока сарадника требало да буде обављено јавно. Ето
толико.

Председник већа: Након оваквог предлога Специјалног тужиоца
потребно је изјашњење сведока сарадника Зорана Вукојевића па ћемо
сачекати да он дође.

Ви сте у овом поступку добили статус сведока сарадника. Дужан
сам да Вас обавестим да је заменик Специјалног тужиоца предложио да
буде присутна јавност приликом Вашег саслушања и да Вас упознам са
тим да и Ви имате право и да је на основу Законика о кривичном
поступку установљено право да Ви будете саслушани уз искључење
јавности, дакле без присуства јавности, па изјасните се о томе. Да ли сте
се консултовали са Вашим ранијим браниоцем адв. Илијом Радуловићем
па се изјасните у вези тог предлога.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Без присуства јавности.

Председник већа: Да ли сте се консултовали са Вашим ранијим
браниоцем адв. Илијом Радуловићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесам.

Председник већа: Желите да се без присуства јавности обави
Ваше саслушање?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тако је.

Председник већа: Добро. Можете изаћи.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради паузе од 15 минута с тим што ће
веће одлучити о предлогу Специјалног тужиоца за присуством јавности.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,09 ЧАСОВА
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Након већања и гласања на основу члана 504-Ж став 1 Законика о
кривичном поступку

Веће доноси и јавно објављује

Р ЕШ ЕЊ Е

ИСКЉУЧУЈЕ СЕ јавност са дела главног претреса приликом
саслушања сведока сарадника Зорана Вукојевића.

Решење се може побијати само у жалби на пресуду.

О б р а з л о ж е њ е

Ово је директна примена законске одредбе члана 504-Ж став 1 
Законика о кривичном поступку који прописује да је приликом
саслушања сведока сарадника јавност искључена осим ако веће на
предлог Државног тужиоца и уз сагласност сведока не одлучи другачије.

Заменик Специјалног тужиоца је предложио да се обави радња
саслушања сведока сарадника Зорана Вукојевића уз присуство јавности.

Сведок сарадник се противио предлогу након што је извршио
консултацију са својим ранијим браниоцем.

Суд налази да није испуњен законски услов сагласност сведока
сарадника да би се ова радња саслушања сведока сарадника обавила у
присуству јавности јер је сагласност конститутивни услов на основу
члана 504-Ж став 1 ЗКП да би се евентуално одлучило да се обави ова
радња доказивања уз присуство јавности.

Председник већа: Ја молим јавност која је присутна да напусти
судницу како би извршили ову процесну радњу доказивања саслушањем
сведока сарадника Зорана Вукојевића осим научних радника и
званичних посматрача који су добили сагласност Министарства правде
Републике Србије који могу присуствовати обављању и ове радње.

Ја сам дужан да на основу члана 293 став 3 Законика о кривичном
поступку упозорим лица која присуствују главном претресу на коме је
јавност искључена како је одлучило веће, да су дужни да као тајну
чувају све оно што су на претресу сазнали и указујем им да одавање
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тајне представља кривично дело према члану 208 Кривичног закона
Републике Србије.

Дужан сам да питам и окривљене да ли они желе да присуствује
неко од блиских чланова њихове породице овој радњи саслушања
сведока сарадника што би омогућило веће?

Ако неко жели нека дигне руку па би позвали та лица. Не жели
нико да присуствује?

Адв. Вељко Делибашић: Судија, ја мислим да Крсмановић хоће
да супруга његова присуствује.

Председник већа: Може. Нека судска стража позове супругу окр.
Душана Крсмановића да би присуствовала овој радњи доказивања.
Имате право, изволите.

Констатује се да уз дозволу председника већа напушта заседање
адв. Марко Миливојевић ради узимања лека.

Адв. Зоран Николић: Ја бих за опт. Тојага Жељка. Он би желео
да његова супруга и брат буду присутни у поступку саслушања сведока
сарадника.

Председник већа: Сагласан је опт. Жељко Тојага. Омогућите
присуство супрузи и брату окр. Жељка Тојаге. Нека изволи опт. Жељко
Тојага па нека саопшти њихова имена. Могу да приступе и Милан Тојага
и Андријана Тојага. Позовите их да присуствују овој радњи.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, мало ми није јасно ово што
сте сада рекли када сте донели одлуку којом сте уважили предлог да се
јавност искључи а који се тиче овог присуства појединих службених
лица и неких научних радника, па сте рекли да је одлуку о томе донело
Министарство правде.

Председник већа: Нисте ме добро разумели. Видите и сами да их
нема а ја ћу Вам рећи ко су научни радници колега.

Адв. Момчило Булатовић: Нису битни уопште.

Председник већа: Из Института за упоредно право па су добили
дозволу и ја право да Вам кажем не знам њихова имена.
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Адв. Момчило Булатовић: Судија, молим Вас. Члан 293 став 2 
каже да веће може дозволити да главном претресу присуствују. Значи
веће. Никакво Министарство правде, никакви други органи ван овог
већа.

Председник већа: Одмах ћу Вам рећи колега о чему се ради. У
својству научних радника. Такво својство имају и одређени посматрачи
који су професори права, па су добили дозволу од стране Министарства
правде да као стручна јавност, дакле научни радници и из иностранства
а и из наше земље да прате ток овог суђења па се односи управо на
научне раднике. То је законска одредба а они су научни радници колико
сам ја упознат имам из списа па се можете и Ви упознати, професори,
доктори права, не знам да ли су специјализирали баш кривично право
али чули сте као што видите нема никога.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ми се онда нисмо разумели.
Или нећете да разумете. Ја уопште не сумњам у профил тих људи и у то
да је некакво Министарство правде некаквим људима одобрило статус,
признало им статус неких научних радника. Мене само интересује шта
Министарство правде има да даје дозволу да они присуствују овде, то
што их нема, то је стицај околности, поред Вас, односно поред већа.

Председник већа: Зато што су странци. Чланови су одређених
међународних научник асоцијација. Па међународна страна сарадња не
спада у домен овог већа.

Адв. Момчило Булатовић: Ви руководите овим претресом, каква
страна.... 

Председник већа: Ево ја руководим него Вам кажем да су дошли
посматрачи. Значи јавност, општа јавност па могу да присуствују и
странци.

Адв. Момчило Булатовић: Добро, судија ако је то тако и ако сте
добили тај акт од Министарства правде ја бих Вас молио да тај акт, тај
захтев, та имена тих људи доставите одбрани да знамо ко су.

Председник већа: Ја колико видим нема никога. Према томе
ирелевантан је приговор.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, ја бих позвао Јавног тужиоца
односно господу заменике Јавног тужиоца, Специјалног тужиоца да се
изјасне у смислу одредби члана 504-З става 2 Законика о кривичном
поступку. Овим чланом и овом тачком односно ставом је.... 
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Председник већа: Колега, прекидам Вас. Одузимам Вам реч. Не
можете сада говорити о томе него тек кад се обави радња саслушања
сведока сарадника Зорана Вукојевића па ћемо видети реакцију заменика
Специјалног тужиоца. Не можете говорити нешто унапред јер није
предмет управо сада извођења ове радње. Седите.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, могу ли сада ово је питање за
Вас, за веће?

Председник већа: Не. Немојте ми постављати никакво питање
зато што није сада правно релевантно у овом процесном тренутку.

Адв. Горан Петронијевић: Ви спроводите радњу, па тек онда
расправљате о законитости те радње.

Председник већа: Спроводим радњу, а Ви ћете имати право да
постављате питања и да ставите примедбе, а не можете унапред. Седите.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Врло сте
парламентарни.

Председник већа: Нека уђе сведок сарадник Зоран Вукојевић.

Констатује се да се вратио бранилац адв. Марко Миливојевић на
главни претрес.

Председник већа: Сведок сарадник Зоран Вукојевић. Ваши лични
подаци, име и презиме?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Зоран Вукојевић.

Председник већа: Име оца?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Никола.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 8. октобра 1974. године у
Новој Градишки.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Полицајац.
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Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Земун, Драгана Ракића број
16. 

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Председник већа: Ја Вас обавештавам да је веће донело одлуку да
се искључи јавност са овог дела главног претреса приликом Вашег
саслушања као сведока сарадника.

Дужан сам пре свега да Вас поучим и упозорим да сте дужни да
говорите истину и да кажете све што Вам је о предмету познато. Да
давање лажног исказа представља кривично дело. Ви не смете ништа
прећутати и дужни сте да говорите истину. На основу члана 504-Ђ
Законика о кривичном поступку за Вас као сведока сарадника не важе
привилегије из члана 98 и 100 Законика о кривичном поступку а које се
односе на то да нисте дужни да одговарате на поједина питања за која
постоји вероватноћа да би себе или лица која су Вама блиска а која су
побројана по закону, то су брачни друг, лице са којим живите у
ванбрачној заједници или другој трајној заједници, затим сродници по
крви у правој линији и другој линији закључно са трећим степеном
сродства и по тазбинској линији закључно са другим степеном сродства,
усвојеник или усвојилац, да би Вас или њих изложили тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Дакле, те одредбе за
Вас не важе, напротив, дужни сте да одговорите и о тим чињеницама и
околностима које би теретиле и Вас, с обзиром на Ваш статус сведока
сарадника.

Сада сам дужан да Вас питам да ли сте разумели та права?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Разумео сам.

Председник већа: На основу члана 106 став 3 Законика о
кривичном поступку позваћу Вас да положите заклетву пред судом као
сведок, па ћу Вам цитирати заклетву сведока пред судом. Ако сте
сагласни са тим само потврдите речју «да», а ако одбијате реците зашто
одбијате:
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«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 сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Добро. Ви знате шта је предмет овог кривичног
поступка пошто сте били и оптужени у овом кривичном предмету, па
нам реците све што Вам је познато у вези постојања завере за убиство
Председника Владе Републике Србије др. Зорана Ђинђића, групи пок.
Душана Спасојевића и окр. Милорада Улемека. О припремама и
извршењу атентата на Председника Владе. Изволите.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Овако. Душана знам од 1995. 
1996. године. Кумови смо а почео сам код њега да радим на обезбеђењу
2000. године. Значи крајем 2000. године Душан се више није појављивао
у Шилеровој. Отишли су у изнајмљене станове. Значи читава група која
је ту долазила. Не дуго после тога, отишли су у иностранство за Нову
годину. Отпратили смо их тамо према Бугарској а вратили су се према
Суботици. У том периоду Душан је тражио Чумета да га убије. У тим
разговорима ја сам са мојим пријатељем Безаревић Браниславом који је
радио у полицији се налазио и рекао сам му да Душан тражи Чумета ако
може да ми да неку информацију у вези његовог кретања, ако нешто
чује. Он је нама дао те информације. Самном када је он давао те
информације био је и Багзи. У тим нашим причама он је споменуо да
ради у пратњи Премијера Ђинђића. Вероватно из тих разговора је то
Душану вероватно пренео Багзи. Да би мене Душан позвао један дан на
мобилни телефон да ме пита да се пита Бранко да ли би дао информације
о кретању Премијера Ђинђића. Ја сам му рекао да ћемо га питати. Не
дуго после тога, у ствари ја сам звао Бранка. Нашли смо се у једном
кафићу тамо поред Атељеа «212». Сели смо за шанк ја, он и Багзи. У том
разговору Багзи га је питао да ли би хтео да да податке о кретању
Премијера. Он је онако погледао у мене. Ја сам му рекао причај
слободно. И договорили су се ту да хоће да даје информације. Багзи му
је објаснио како ће то да се ради, да ће да му да мобилни телефон. Како
да га користи, где да га пали и шта да ради. Питао га је колико би он
тражио пара за то. Он је рекао колико ви дате. Багзи га је питао да ли је
задовољан са 50.000 евра. Он је рекао да је задовољан. После једно пар
дана, ми смо се нашли исто, ја, Багзи и он смо се нашли исто у једном
кафићу. Мислим да је било баш на том месту и Багзи му је ту дао први
мобилни телефон на који треба да јавља кретање. Објаснио му је како да
користи и шта да ради. Не дуго, затим, нашли смо се исто ту у том
кафићу где је Бранко рекао да има податке где ће Премијер да се креће
наредних дана. То је значи било једно два, три дана пре онога покушаја
атентата код Лимеса. Ту је рекао кад полеће авион за Бања Луку, кад се
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враћа из Бања Луке и следећи дан кад креће редовном линијом за
Франкфурт. Исто авион, број лета и кад слеће. Дао је Багзију папир на
коме су писале таблице аутомобила из пратње у коме се налази
Премијер у коме је обезбеђење. Багзи му се за то захвалио и ту смо се
растали. Сутрадан што се тиче тих догађаја, нисам знао шта ће да ураде,
него тај дан, значи дан пре Лимеса Багзи ме је назвао и тражио да се
нађемо код Сава центра. Ту сам ја дошао, он је био са Владом
Милисављевићем у колима и тражио ми пошто немају пара да им купим
један акумулатор и цигаре. Отишао сам на Нови Београд и купио сам им
акумулатор и донео сам на исто то место само са друге стране. Такси
станица преко пута Сава центра на ауто-путу. У том тренутку ту је био
Миша Симовић, да ли је још неко био сад не могу да се сетим. Углавном
он је тражио да купим још један акумулатор и да га однесем код «Мека»
код Фонтане «Мек драјва». Отишао сам исто и купио сам акумулатор и
предао сам га. Тамо је био Нинослав Константиновић и Повић Зоран. Ја
сам значи отишао кући. Нисам знао детаље шта ће да буде. Сутрадан не
знам око колико часова, јутро је било, дошао је код мене Шефке. То је
један човек из Сурчина, Багзијев пријатељ. Дошао је код мене да ми
каже да га је Багзи звао пошто није имао документа код себе, да му
донесе личну карту. Он му је однео личну карту. То је тамо на ауто путу
где је саобраћајна полиција. Однео му је личну карту пошто није имао
документа и овај му је дао тада два мобилна телефона и мислим око
7.500 евра. Шефке је дошао код мене и рекао ми, испричао ми је шта се
десило. Да је Багзи направио неки царински прекршај и да је зато носио
документе. И отишао од мене. Сад да ли је у том тренутку, да ли сам ја
звао Багзија или је Багзи звао мене, не знам, значи углавном чули смо се
и он ми је испричао да је направио царински прекршај. Да га је
зауставила пратња Премијера Ђинђића и ако могу нешто да му
помогнем да му се не одузме тај комби. Ја сам назвао једног мог
пријатеља Момчиловића који је радио као саобраћајац да видим. Онда
сам дао Багзију његов телефон да се они чују и да се издоговарају око
тога али овај ме је звао после и рекао да не може ништа да се заврши
пошто га је зауставила пратња Премијера Ђинђића и не може ништа да
помогне. Тада ме је не дуго после тога Багзи звао да ми каже да је
пуштен од тамо и да ће Шефке доћи по њега. У међувремену звао ме је и
Душан па сам му ја рекао где се Багзи налази пошто они нису знали где
се Багзи налази. Онда сам пошао према граду и звао ме је Миша
Симовић. Са њим сам се нашао од прилике са друге стране Лимеса. Ту је
био пешке. Ја сам га повезао и испричао сам му шта је било са Багзијем а
он није могао да верује, пошто га је он тражио по «29.-ом» и није знао
где се налази. Није могао да верује да је само царински прекршај па га је
и он окренуо. Са мог мобилног телефона звао је Багзија и причали су
док се није испразнила батерија. Зезао га је ту како је глуп, како је
дозволио да падне и тако. Онда ми је он ту рекао у колима да је он у
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ствари, није на време кренуо, да је он закаснио. Зато нису успели у свом
покушају. Ја сам га оставио код «Мек Доналдса» у Новом Београду, код
«Србијашума». Пошао сам према Земуну. У том тренутку ме је звао Аца
Симовић и Влада Милисављевић. Нашао сам се са њима код «Мек
драјва» на Новом Београду. Они су ме исто питали шта је било. Ја сам
објаснио шта је било. Они нису исто могли да верују да је то тако
прошло. Вратио сам се кући. Кад сам дошао кући звао ме је Безаревић
Бранислав да ми каже да пратња Премијера Ђинђића није имала ни
прописну звучну ни светлосну сигнализацију да то јавим коме треба. У
том тренутку звао ме је Багзи из «29.-ог» да ми тражи број мобилног
телефона, не да позовем Миливојевића да дође пошто му траже
адвоката. Ја сам у том тренутку назвао Душана. Душан ми је рекао да не
иде Миливојевић него да Миливојевић пошаље неког другог адвоката.
Назвао сам Миливојевића и то сам му рекао. Миливојевић је рекао да ће
да пошаље Горана Петронијевића. Ја сам рекао добро. Јавио сам то
Душану. Душан се са тим није сложио. Рекао је да пошаље неког другог.
Ја сам окренуо Миливојевића, рекао сам му то. Миливојевић је онда
послао Глигоријевића. Онда опет у том периоду, опет ме је назвао Багзи
из «29.ог» да тражи Миливојевићев број. То је што се тиче тога дана.
Мене су тога дана после подне звали у «29.-ти» да дам изјаву у вези
околности на које сам се чуо са Багзијем. Багзију су написали кривичну
пријаву за одузимање возила. То ваљда није могло да прође па су му
онда писали фалсификат. У међувремену Глигоријевић је уложио
приговор. Веће Четвртог суда га је ослободило и укинуло притвор. То
ми је јавила Весна Шуњаревић која тамо ради. Ја сам то јавио Душану и
Миливојевићу. Душан је тражио да кажем Миливојевићу да
Глигоријевић оде по Багзија у ЦЗ да га доведе тамо. Миливојевић је
назвао Глигоријевића. Глигоријевић то није хтео јер му је Чуме претио.
Бојао се. Онда је Душан рекао да ја одем по Багзија. Ја сам отишао
испред ЦЗ и узео сам Багзија са два момка из мог обезбеђења и негде
код пумпе «Слап» ту ме је чекао Душан и Миша Симовић и они су га
преузели. Ја сам одвезао ствари у Шилерову. Он је навече ја мислим тај
дан дошао у Шилерову са неким џипом. Да би сутрадан кад је почело на
телевизији да ће опет да га хапсе рекао да треба да се склони. У
међувремену Бранко је тражио да се види са Багзијем. Ја сам отишао по
Бранка у Звездара театар. Ту сам га покупио и нашли смо се на ауто путу
код «Сте-ко» ту је Багзи био чекао. Сели смо у кола. Возили смо се до
Бубањ потока и негде на Новом Београду у круг. Ту је Бранко питао шта
је било, како је било. Багзи је рекао није ништа било. Настављамо даље.
И тако. Није хтео да му прича детаље. Ту му је Багзи рекао да се више
највероватније неће чути са њим, њему неће давати информације него да
ће давати неком другом информације о кретању. У том међувремену ја
сам Бранку носио мобилне телефоне. Тај први пут Багзи му је дао не
знам једно 200 до 400 евра. У међувремену тај пут кад смо били у
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колима исто му је дао, извадио из џепа, пошто је било згужвано нисам
видео колико. Ја сам му исто пар пута дао 200, 300 евра колико ми је
тражио да му дам. Ја питам Душана, Душан каже дај му. Дао сам му
једно, носио сам му једно 3,4 пута мобилни телефон за јављање. Пошто
су телефони ја мислим мењани на свака три дана. У том периоду они су
стали. Ђинђић је имао повређену ногу па није излазио из куће. Није се
кретао. Онда ме је Душан звао да кажем Бранку да мало пожури са
давањем информација у вези његовог кретања пошто су били нервозни
што не излази из куће. Ја сам то пренео Бранку. Он је рекао кад год буде
могао, да чим први пут буде могао он ће да јави. Исто једне прилике
када сам се нашао са Бранком Бранко ми је рекао, пошто он није знао са
киме прича, та друга особа, питао је мене ко је то. Ја сам му рекао
вероватно је Миша Симовић. Онда ми је он рекао да је причао са њим и
да му је Миша Симовић рекао да су један дан се скоро сударили са
пратњом Премијера код Савезне скупштине. Ја сам му рекао да не знам
о чему се ради. Кад сам се видео са Мишом питао сам га. Он је само
рекао пусти, скоро сам се опет сударио са њима али одустали су зато
што су их снимале камере на згради поште. Још што знам исто једне
прилике био сам са Багзијем. То је на самом почетку било. Душан је звао
Багзија да се нађемо. Нашли смо се исто код «Сте-ко» испод тог
надвожњака. Душан је рекао Багзију да назове Слобу Талијана да донесе
из Шилерове, не знам, мислим 20, 25 хиљада марака или евра и да дође
ту. Ја сам се нашао са њим код Сава Центра. Дао сам му возило са којим
смо ми били «рено клио» а узео сам његов «БМВ». Те паре сам донео
тамо и дао сам Душану. Он је узео тај ауто. Он и Кум су сели и Шкене и
отишли су колико сам ја разумео на Копаоник. Ја, Багзи и Миша
Симовић смо се вратили у Шилерову улицу. У ствари ја сам остао они су
отишли. Значи даље у вези тих детаља ко је учествовао ја
претпостављам да су они. Ја нисам имао конкретне информације, нисам
знао, није ме интересовало и нисам знао а претпостављам да су они
учествовали. Ови остали Миша Симовић, Влада и остали. Исто једне
прилике то је на самом почетку кад ме је Душан питао за Безаревића да
ли би дао информације нашли смо се у кући код Мише Симовића, ја он и
Багзи. Ту ми је он рекао да су они одлучили да убију Премијера
Ђинђића. Они су причали нешто у вези Хага. Ја нисам хтео да улазим у
детаље који је разлог свега тога.

Председник већа: Да ли имате нешто још да додате у Вашем
исказу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па то је од прилике све што
се тиче тих догађаја о којима ја имам сазнања у вези убиства Премијера
Ђинђића.
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Председник већа: Онда ћу Вам ја постављати питања. Реците нам
шта сте Ви радили током 1995. и 1996. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Био сам полицајац у ОУП
Земун.

Председник већа: Када сте се и којом приликом упознали са пок.
Душаном Спасојевићем и Милетом Луковићем званим «Кум»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи то је било 1995. 
године или 1996. године. Нашао сам неко оружје код њега без дозволе.
То сам му био опростио и онда је он одлучио да ми да неку комбинацију.
Та комбинација је била, они су радили дрогу са неким црногорцем
Влатком Пејовићем и они су ми рекли где се налази и ја сам ту дошао и
нашао сам ту 2 килограма хероина.

Председник већа: Какве сте имали касније односе са пок.
Душаном Спасојевићем и Милетом Луковићем званим «Кум»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Имао сам пријатељске
односе са њима. 1997. године ме је Душан венчао.

Председник већа: Можете ли ближе да нам кажете с обзиром да
сте га упознали у својству службеног лица полицајца ОУП-а Земун,
чиме се бавио пок. Душан Спасојевић заједно са његовим кумом
Милетом Луковићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тад су се бавили враћањем
возила и да кажем продајом дроге. Значи не нешто ситно, не велико,
онако средње.

Председник већа: Са ким је то радио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Сам је тада радио кад је
почео.

Председник већа: Да ли је он заједно са његовом групом вршио
кривична дела и која и да ли Вам је то познато и одакле?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, од прилике негде значи
1998. године престали смо баш тако често да се виђамо сваки дан.
Виђали смо се од прилике једном недељно. Он је тада рекао да они раде
за Државну безбедност и да могу да раде шта хоће и да су се договорили
са државом кога треба да побију у граду.
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Председник већа: Да ли је имао конкретно са неким из државних
структура из ресора државне безбедности било какав договор у вези
вршења кривичних дела убистава?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Колико ја знам, значи нисам
био присутан, значи ишао сам са њим једном, два пута, ишли смо у
Институт безбедности али смо ишли, не на главни улаз, него са доње
стране смо долазили. Он ми је тада рекао да се ту налазио тада тим
приликама са Радетом Марковићем. А са Легијом је имао константне
контакте. Међу тим лицима је био и Брацановић и не знам сад све ко је
долазио од њих.

Председник већа: Да ли знате садржину тог разговора са
господином Радетом Марковићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам садржину знам само
да је рекао да има дозволу да побију по граду ове криминалце.

Председник већа: Да ли знате да ли је извршио сам или заједно са
групом или по његовом налогу одређена убиства?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То није било никаква тајна,
они су се свима јавно хвалили. Од прилике колико ја знам око 30 
убистава су они извршили по Београду.

Председник већа: Да ли можете конкретно да кажете која убиства
и да ли сте Ви то сазнали и одакле вам та сазнања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи сазнао сам. Рекао ми
је Душан, рекао ми је Кум из њихових прича. И нешто сам чуо од
Чумета. Хвалили су се за Сколета, Ћанду, Дугога, Шљуку, Цунера,
Шодера, Бату Трлају, онога Љујића и тако. Сад не могу да се сетим али
од прилике око 30 у том периоду, тих убистава.

Председник већа: Реците нам ко су били припадници његове
групе и ко је био извршилац тих убистава конкретно ко је учествовао у
праћењу, и непосредном извршавању тих убистава?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То не знам. Значи знам из
приче. Значи колико сам ја закључио у праћењу су учествовали
углавном колико сам ја разумео Симовићи, Влада, Јура, Крсмановићи а
у убиству они су се хвалили то је Кум, да је он и Бели. То сам први пут
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чуо од Чумета да би ми после Душан то потврдио да су они директни
извршиоци тих убистава.

Председник већа: Говорили сте раније у Вашем исказу о убиству
Ускоковић Зорана званог «Сколе». Знате ли како је то извршено и ко је
дао налог да се изврши то убиство?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Како не. Значи имали су
одобрење државе. Знам да су га како да кажем, витлали су га једно 20 
минута по граду. Значи немогуће у том периоду, то је била општа
пуцњава. Прво су пуцали на обезбеђење па су њега убили. Значи
немогуће да у том периоду без знања државе да неко тако нешто уради,
да полиције нигде нема. Видео сам исто једне прилике, то је исто био
случај са Андријом Драшковићем и са Плећом. Тад сам исто био
присутан кад су они били у Шилеровој. Тад се Душан чуо са
Брацановићем који им је јавио њихова кретања. Они су од прилике знали
за свако лице њихова кретања преко службе.

Председник већа: Реците нам какав је био однос пок. Душана
Спасојевића са окр. Милорадом Улемеком Луковићем званим «Легија»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи Душан Спасојевић се
упознао са покојним Шуцем. Он је убијен 1997., 1998. године. Његова
супруга се после удала за Легију а Душан је крстио, венчао њеног брата.
Значи то су у почетку били кумовски односи а онда су изузетно добри,
значи пријатељски, да би после прерасли у изузетно добре односе. Значи
дружили су се нон стоп. Сваки дан. Само што у почетку Легија није
долазио у Шилерову него су се налазили, то је иза хотела «Југославија»
једно место, ми то зовемо клупице. Има тениски терени и имају ту
клупе. Ту су се налазили. Да би после почео да долази у Шилерову.

Председник већа: У чему се састојала та њихова изузетна
сарадња? Да ли се односила на криминалне активности и које?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Значи на убиства. Значи
договарали су се када и кога ће да убију.

Председник већа: Да ли сте ви сазнали то директно из разговора
са окр. Душаном Спасојевићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Душан Спасојевић ми је
рекао. Они су се то свима хвалили. Није то нека посебна тајна.
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Председник већа: Како се то одвијало конкретно да се хвалио?
Пример нам дајте.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па на пример неко дође они
причају ми смо убили овога, убили смо онога, сашили смо онога.
Поцепали смо му главу. Нису они то крили. То је читав град знао.

Председник већа: Да ли је полиција предузимала било какве
мере, пошто сте Ви полицајац, службено лице били, на откривању тих
кривичних дела и извршилаца, и да ли су они били у страху уопште од
откривања њих као извршилаца тих кривичних дела, као што Ви
тврдите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У том периоду уопште нису
били у страху. Значи до 2000. године. Зато што Душанов кум Пажин, он
је од прилике јављао шта се прича у полицији и тако. Тек кад је
формирана та група коју су звали «Поскок», то је било онако доста
неозбиљно, онда су нешто то радили али они су успели преко својих
људи то да разбију. Значи да разбију то одељење.

Председник већа: Реците нам када сте Ви први пут чули или
сазнали за припремање атентата на Председника Владе др. Зорана
Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, први пут сам сазнао,
то је тај период када ме је Душан питао да питам Безаревић Бранислава
да да информације. После, у том разговору кад смо дошли да се нађемо
са Бранком, Бранко је питао шта ће вам те информације, Багзи је рекао,
ма звекнућемо га али шта то тебе брига. То тебе не интересује. Твоје је
само да дајеш информације. Тад сам први пут сазнао, да би после у
разговору са Душаном у причи он је рекао да су они одлучили да убију
Ђинђића.

Председник већа: Којом приликом је то говорио и када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пошто сам ја у том
међувремену, они су били по тим становима. Ја сам му доносио из
Шилерове чисте ствари и паре. Пошто је имао пара. Једне прилике,
после значи Лимеса, то сам заборавио да кажем. После Лимеса звао ме је
покојни Кум да му донесем чисте ствари. Нашли смо се од прилике код
Института за мајку и дете, тамо код неке зграде. Ту сам му ја донео
ствари и он је ту мени рекао, хтели смо да га сашијемо зољом али нам
није успело. Ја сам рекао да ми не прича. Ту са њим је био присутан
Миша Симовић и Ђура. Значи тад сам исто чуо али нисам веровао. Мени
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је то изгледало као да више они хоће да га заплаше или тако нешто. Нека
опомена, него то. Знам од прилике кад је била побуна, како они то зову,
Јединице, Симовић и Влада су били у затвору, Кум је исто био у Црној
Гори у затвору па сам ја био нон стоп са Душаном. Малтене свакодневно
смо ишли за Кулу са новинарима, са Брацановићем и тако. Брацановић је
ту причао неке податке са мера. У том тренутку кад је Јединица изашла
на улицу, малтене пола Владе се било разбежало. Значи читава држава је
била у страху. Ту није могао да се нађе полицајац који ће да буде да
кажем уз Владу, у том тренутку. Тако да су они ту били потпуно
немоћни. Они су буквално радили шта су хтели. Нико им ништа није
могао.

Председник већа: Реците нам да ли Вам је лично саопштио
Душан Спасојевић да ће да изврши атентат на Председника Владе др.
Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Рекао сам у тој кући код
Симовића рекао ми је лично да су одлучили да убију. То кад кажем они,
мислим на њега, Легију, Кума да су одлучили да убију Ђинђића.

Председник већа: Реците нам, да ли знате конкретно, ко је имао
која задужења у вези извршења атентата на Председника Владе др.
Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи не знам ко је имао
каква задужења осим овога што сам описао. Значи за Безаревић
Бранислава за информације, за Багзија за тај камион и за Мишу
Симовића у том другом камиону. Значи ко је шта радио не знам.

Председник већа: Да ли знате који су мотиви били присутни код
пок. Душана Спасојевића и Легије, као што кажете, да су донели одлуку
да изврше атентат на Председника Владе др. Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па у том разговору је Душан
рекао ради Хага и ради Јединице. Значи ја нисам хтео даље да га питам.
Он је тако рекао. Значи нисам га питао даље ништа. Због Хага и због
Јединице, да их не изручују у Хаг. То је рекао, један од разлога.

Председник већа: Реците нам какав је однос имао пок. Душан
Спасојевић са Јединицом за специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Однос је био да кажем
сарадња одлична. Значи обезбеђење Душана Спасојевића су били
припадници Јединице за специјалне операције. Они су са нама радили.
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Добијали су плату од Душана. Душан им је куповао возила. Значи
конкретно за Јединицу је купио око 50 пиштоља, падобране, не знам
нека возила. Требала је да се купи зграда у Новом Саду за становање. Не
знам шта је са тим. Купио је стан Гумару. Лео је добио стан. Шкене је
добио стан. Павас је добио стан и кола од Душана. То је од прилике то.
Значи од прилике сваки месец они су финансирали. Плате обезбеђењу
тих момака код Душана, код Легије и још тамо за неке момке су плаћали
у Кули.

Председник већа: На који начин је он остваривао утицај на
Јединицу за специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Преко Легије. Али долазио је
Гумар нон стоп у Шилерову. Састајали су се у Шилеровој на тим
клупицама и код Легије кући. У Кули.

Председник већа: Да ли знате који су разговори вођени и да ли су
се односили на криминалне делатности?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: За Гумара не знам али за
Легију знам. Само су причали о убиствима и отмицама. То ми је Душан
рекао.

Председник већа: На основу чега то знате?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па Душан ми је то рекао
тако.

Председник већа: Реците нам ко је учествовао у обезбеђивању
зграде у Шилеровој, власништво пок. Душана Спасојевића из Јединице
за специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Учествовао је тај Павасовић
Павас, Лео, Ледени, Пеле једно време, Вуле, Сајко, не могу сад тачно да
се сетим имена. Од прилике у сваком тренутку око 8 њих је било из
Јединице.

Председник већа: Да ли познајете окр. Звездана Јовановића? Ако
га познајете одакле и да ли имате било каква сазнања о његовом
евентуалном учешћу у атентату на пок. Председника Владе др. Зорана
Ђинђића?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Звездана Јовановића сам
једном видео у Шилеровој на Душановом рођендану. Не знам каква је
његова улога у вези атентата на Премијера Ђинђића. Нисам чуо ништа.

Председник већа: Да ли сте се лично упознали са окр. Звезданом
Јовановићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да нисам. Можда
јесам, не могу да се сетим.

Председник већа: Да ли знате било шта о њему и да ли је био
повезан са пок. Душаном Спасојевићем и окр. Милорадом Улемеком
Луковићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па са Легијом, вероватно и
са Душаном, то не знам, не могу да кажем. Са Легијом је био сигурно
повезан.

Председник већа: Да ли знате да ли је предмет био службена
делатност или се односило на криминалне активности?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не бих могао да кажем
ништа у вези тога. Не знам.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Милоша
Симовића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем.

Председник већа: Одакле га познајете и да ли знате да ли је био
припадник групе пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем га из Земуна. Крао
је кола. Мислим да сам га чак и хапсио. Био је припадник групе Душана
Спасојевића. Долазио је у Шилерову. Душан је рекао, они су се хвалили
да је учествовао са њим у убиствима и отмицама.

Председник већа: Какав је био Ваш лични однос са окр.
Милошем Симовићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па ајде да кажемо
пријатељски.
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Председник већа: Да ли Вам је он говорио о његовим учешћима у
извршењу кривичних дела и којим?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па кад су тамо били групно
тако су причали. Није никад конкретно рекао. Једне прилике, то сам
заборавио да кажем, кад смо се нашли то ми је рекао да се скоро
сударио. Једне прилике ми је Бранко рекао да у близини Владе има нека
зграда војна са које може да се гледа Влада. Ја сам рекао да он то каже
Симовићу. Онда смо ми у неком разговору, не знам са ким сам причао
па су они рекли да су они нашли много боље место са ког може да се
гледа Влада, али су нешто у том тренутку спомињали кафић
«Монумент», паркинг ваљда није радио пре подне.

Председник већа: Да ли знате да је он учествовао у праћењу пок.
Премијера Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. То је рекао. Рекао је да је
возио камион. И рекао је да је учествовао у праћењу.

Председник већа: Шта Вам је конкретно рекао приликом
разговора када је покушан атентат?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао ми је конкретно када је
ушао у ауто, као све пропаде. Он је закаснио нешто, спор му је био
камион. У том смислу, у том контексту нешто.

Председник већа: Реците нам како сте Ви закључили да се радило
о покушају атентата? Да ли се то подразумевало, пошто сте имали
ранија сазнања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја нисам знао конкретно
време како ће и шта ће да ураде. Али сам знао да хоће да ураде.

Председник већа: Шта да ураде?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па да убију Ђинђића.

Председник већа: Реците нам да ли знате окр. Александра
Симовића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам.

Председник већа: Одакле га знате и да ли знате да ли је он
учествовао у припремама и извршењу атентата?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Исто из Земуна. Мислим да
сам га исто хапсио. Учествовао је то што сам напоменуо. Са својим
братом је долазио и у праћењу. Из те приче што су причали.

Председник већа: Да ли познајете окр. Нинослава
Константиновића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем.

Председник већа: Одакле га познајете?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Њега познајем још од раније
пошто његов отац је био полицајац у Земуну. Ја сам га видео код
Душана па смо се тако упознали, па је он долазио тамо у Земун. За њега
још знам, то сам заборавио да кажем. Једне прилике сам дошао код
Пане, то је бивши Шешељов телохранитељ. Код њега је био неки његов
пријатељ зубар. Дошао сам у вези легализације Душанове куће. Онда ми
је он у једном тренутку рекао да је видео Нина на Копаонику како иде
иза Ђинђића и како јавља на телефон нешто ужурбано. Ја сам рекао да
то нема везе са ничим. Тако сам и ту повезао да је он учествовао у
хапшењу. И једино што знам то кад је носио тај акумулатор са Повићем.

Председник већа: То сте лично закључили или Вам је неко рекао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Лично сам закључио. Али и
мислим да је Миша Симовић једном га преко телефона критиковао како
је лоше одрадио то праћење, како је виђен и примећен. Тако да сам из
тога закључио да је то то.

Председник већа: Имате ли неких других сазнања о учешћу у
атентату окр. Нинослава Константиновића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Председник већа: Реците нам да ли познајете Владимира
Милисављевића званог «Влада Будала»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем.

Председник већа: Одакле га познајете?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Њега сам упознао у
Шилеровој. Он је дошао са Симовићима. Симовићи су га довели.
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Председник већа: Када је дошао и чиме се бавио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па од прилике тако 1999. 
године можда 1998. године. Исто се бавио крађом возила са
Симовићима.

Председник већа: Да ли знате нешто о његовом учешћу у
атентату на пок. Премијера др. Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Знам само да је тај
дан био код Лимеса са Мишом Симовићем. Не, Ацом Симовићем је био.
Ту смо се нашли да ме пита код Фонтане шта се десило са Багзијем.

Председник већа: Да ли се сећате како су били обучени тада?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Они су сви били обучени,
имали су црне тренерке, црне фантомке капе и црне «спид фајер» јакне.
Сви су били исто обучени.

Председник већа: Да ли сте нешто закључили на основу њихове
одеће?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па закључио сам да су тај
дан требали да изврше атентат. По понашању, по свему.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Милана
Јуришића званог «Јуре»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем га. Њега сам исто
хапсио у Земуну.

Председник већа: Да ли је он био припадник групе пок. Душана
Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Председник већа: Да ли знате да ли се бавио извршењем
кривичних дела и којих?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Сазнао сам једне прилике то
кад су били ухапшени за отмице да је он звао на телефон за паре за
откуп. Исто се хвалио за неко убиство. Сад не могу да се сетим за које.
Тамо у Шилеровој кад су били.
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Председник већа: Да ли знате да ли је он учествовао у извршењу
атентата на пок. Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам ништа о његовој
улози у томе.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Сретка
Калинића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Њега сам упознао у
Шилеровој. Био је тамо једно два, три пута. Знам да се хвалио да су он и
Кум главни извршиоци убистава. И то ми је Чуме, то сам први пут
сазнао од Чумета. А што се тиче око убиства Премијера Ђинђића не
знам ништа, која је његова улога.

Председник већа: А да ли знате које је он имао надимке?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: «Бели».  

Председник већа: Бели, а да ли је имао неки други надимак?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да ли су га још звали
Сретко, не могу да се сетим. Ја га знам као Белог.

Председник већа: Реците нам када сте сазнали његово право име
и презиме?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Први пут кад сам видео на
потерници кад је било 12. марта.

Председник већа: Да ли Вам је нешто говорио пок. Душан
Спасојевић о окр. Сретку Калинићу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Говорио је, то сам сазнао
први пут од Чумета, кад су они били у притвору, онда ми је рекао да је
он њихов главни извршилац. Значи пуцач у већини убистава. Он и Кум.

Председник већа: Реците нам када сте први пут упознали окр.
Бранислава Безаревића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Њега сам упознао у школи у
Каменици. Почели смо заједно да радимо у Земуну 1993. године.
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Председник већа: Када сте имали први контакт који је везан за
његово учешће у праћењу пок. Премијера као што сте данас рекли?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је значи од прилике пар
дана пре Лимеса. То је први контакт са њим. Значи можда једно 5 дана.

Председник већа: Да ли је он долазио код Вас да позајми извесну
своту новца?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Често сам му ја позајмљивао
новац.

Председник већа: Да ли сте одржавали редовне контакте?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Какви су ти контакти били?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пријатељски.

Председник већа: Реците нам да ли је он сазнао од Вас, да пок.
Душан Спасојевић жели да сазна где се крије сведок сарадник Љубиша
Буха звани «Чуме»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Значи ја сам га питао ако
може да нађе. То је можда био новембар, децембар месец, ако може,
пошто ради у БИА, ако може да сазна његово кретање. Он је рекао нема
проблема. После пар дана ме је звао да се хитно нађемо. Нашли смо се
ја, он и Багзи на железничкој станици у Београду. Он ми је рекао да се
Чуме крије у једном објекту на Зуцама. Ми смо се растали са њим.
Отишли смо да се нађемо са Душаном. Багзи је то пренео Душану и ту
су предамном звали Легију и отишли су. Ја сам се вратио у Шилерову а
они су отишли. Да би сутрадан од Багзија сазнао да су ишли они и још
пар припадника ЈСО-а у тај објекат али нису били сигурни пошто ту
имају два објекта. Има неки полицијски и одвојен од полиције, па су
тражили да се види са њим да ли је он сигуран да је ту и у ком је објекту
да они не улазе за џабе у тај објекат. Да не уђу па да не убију тамо неког
ко није крив. Он није могао да да прецизну информацију.

Председник већа: Да ли је те информације дао за награду?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Обећана му је награда али
није добио ништа.
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Председник већа: Коме је саопштио тај податак где се крије
сведок сарадник Љубиша Буха?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Мени и Багзију.

Председник већа: Да ли је то добровољно учинио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Добровољно.

Председник већа: Ко му је обећао награду?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Багзи.

Председник већа: Да ли знате износ те награде?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Они су нудили од милион до
два евра за Чумета. О тој цифри је била реч. Није конкретно речено
ништа. Значи кад се заврши посао договориће се.

Председник већа: Реците нам да ли је окр. Бранислав Безаревић
добровољно давао податке о кретању покојног Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Добровољно.

Председник већа: Какав је био његов став приликом разговора са
окр. Дејаном Миленковићем званим «Багзи»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па једне прилике га је Багзи
питао шта он мисли о томе. Он је онако прокоментарисао, па није он
неки човек. За Ђинђића.

Председник већа: Да ли су уговорили награду за информације
које ће он давати?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Багзи му је обећао за ту
информацију 50.000 евра. То сам рекао на почетку. Он је рекао да је
задовољан са тим. Мада му је, ја мислим, Багзи рекао у једном разговору
да ће можда да добије и више.

Председник већа: На којим радним пословима и задацима је
радио окр. Бранислав Безаревић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи почео је да ради
самном као полицајац 1993. године у Земуну. У једном периоду је
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отишао за Сурчин и прешао је после у обезбеђење Милутиновића. После
тога је рекао да је прешао у БИА и тад у том периоду, значи по његовим
речима, он је рекао да ради у обезбеђењу Премијера Ђинђића.

Председник већа: Да ли је он лично предао окр. Дејану
Миленковићу званом «Багзи» податке о возилима, регистарским
таблицама, месту на коме се налази уобичајено пок. Премијер др. Зоран
Ђинђић и о маршути кретања, путу за Бања Луку?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Он лично.

Председник већа: Да ли је све податке дао њему и да ли сте Ви
били присутни ту?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па како да нисам. Значи
седели смо за шанком. Значи седи Бранко, Багзи и ја. Значи слушам и
гледам шта се прича.

Председник већа: Шта је конкретно било предмет разговора?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи конкретно је било то.
Он је дошао да јави тада за тај пут за Бања Луку. Маршуту за то. Тај пут
за Франкфурт. Значи кад креће, кад полази и кад се враћа из Бања Луке и
кад креће за Франкфурт, број лета и не знам одакле се креће.

Председник већа: Одакле су биле њему те информације?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У једном разговору он је
рекао да је ваљда, наводно он је горе био на Институту за безбедност. Ту
су биле неке канцеларије, ту је са неким био и ту је пронашао службену
депешу о томе и тако је јавио. А још је причао да у том центру имају
неки монитори а ти монитори су усмерени према резиденцији Премијера
и онда је одатле је гледао његово кретање. А ваљда тај пут код Лимеса
није могао да гледа тачно зато што ваљда нека камера је била покварена.
Тако нешто. Неки даљински. То је он рекао.

Председник већа: Рекли сте нам да сте три или четири пута
предавали окр. Браниславу Безаревићу мобилне телефоне?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Како су се одвијали ти састанци, шта је био
предмет разговора и да ли је то била уобичајена предаја, и да ли се он
противио евентуално или изражавао колебање за сопствену активност?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи ја сам му то носио.
Значи налазили смо се код Звездара театра, тамо горе. Он мени да тај
стари телефон ја му дам нови телефон. Њега је само интересовало кад ће
то да буде да добије своје паре. Значи није се ништа противио. Радио је
све добровољно.

Председник већа: Какви су то били телефони и како се одвијала
међусобна комуникација у оквиру групе пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То су обични телефони које
смо ми звали специјале у том тренутку. У једном периоду чак те
специјале су биле заштићене од стране државне безбедности, значи
нису могле да се прислушкују. Ово су обични телефони. Купи се
нормално картица, нов телефон. Обаве се два, три разговора. После тога
телефон се баци. Значи он је тако комуницирао са њима.

Председник већа: Реците нам када сте упознали окр. Дејана
Миленковића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Од прилике, знао сам га од
пре као полицајац, а оно баш сам га упознао 2000., 2001. године тако
нешто.

Председник већа: Да ли знате чиме се он бави тада?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тад сам га упознао у
Котобањи код Чумета. Он је радио за Чумета. Мислим да су са колима
радили.

Председник већа: Шта то подразумева са колима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Крађа кола. Враћање кола.
Узимање кола са осигурања, вамо продавање.

Председник већа: Да ли је он био припадник криминалне групе
пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Председник већа: Од када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Од тих отмица. Он је тад већ
прешао код Душана. Негде 2001. године.
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Председник већа: Да ли је долазио у Шилерову код њега?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте. У овом задњем
периоду он је чак и живео у Шилеровој. Спавао је тамо. Ми смо га
обезбеђивали.

Председник већа: Да ли га је пок. Душан Спасојевић крио после
покушаја атентата код Лимеса?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте. Кад је изашло на
вестима ја сам га одвезао колима до Сава центра. Он је ту сео у такси.
Душан му је рекао да дође код њега. Отишао је код Душана. И колико ја
знам читаво време је био са Душаном. Тако ми је он рекао.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Душана
Крсмановића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Познајем.

Председник већа: Одакле га познајете и да ли знате да ли је он
учествовао у извршењу атентата на Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи познајем га исто као
полицајац. После сам га упознао у Шилеровој, долазио је са Јуретом. Не
знам каква је његова конкретна улога била у убиству Премијера.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Сашу
Пејаковића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Сашу Пејаковића познајем.
Упознао сам га у Шилеровој. Довео га је Легија. Радио је тамо у
обезбеђењу.

Председник већа: Да ли га знате од раније?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам га од раније. Можда
смо се пре видели негде али не знам. Нисмо се упознали.

Председник већа: Да ли знате о њему било шта везано за његово
евентуално учешће у атентату на покојног Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам да је он искључиво
радио обезбеђење и у том периоду значи 10 дана пред убиство
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Премијера звао ме је Душан да му доведем жену и дете и Кумову жену и
дете. Ја и Павасовић смо сели у ауто и довезли смо их код «Ласте». Ту
сам задњи пут видео Пејаковића са Душаном у обезбеђењу. Он је
отишао са Душаном а Павас је отишао са Кумом и са његовом женом.
Значи не знам која је његова улога. Значи знам да је радио обезбеђење.
То му је искључиво посао био.

Председник већа: Да ли знате ко је сведок сарадник Миладин
Сувајџић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам. Њега сам исто упознао
у Шилеровој. Почео је да долази у Шилерову. Знам да је, тако се
причало, продавао дрогу у Новом Саду. То је једино што знам о њему.

Председник већа: Да ли знате да ли је он учествовао у извршењу
атентата на покојног Председника Владе Србије?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. За њега никада нисам
ништа чуо. Једино то да продаје дрогу. Ни за једно друго кривично дело.

Председник већа: Да ли знате да ли је он Миладин Сувајџић,
изнајмљивао станове за припаднике криминалне групе пок. Душана
Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан ми је рекао да им он
изнајмљује станове још пре али то је било невезано за ово. То је можда
једно годину и по, две пре тога свега.

Председник већа: Како су се звали изнајмљени станови у жаргону
групе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Штек.

Председник већа: Шта је то значило?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи они су обично пред
било које дело што раде, значи не буду у Земуну. Оду у стан. Заврше
посао, после тога остану у стану још једно два, три дана да виде шта ће
да буде и после се врате у Земун.

Председник већа: У вези припрема атентата на Председника
Владе Србије др. Зорана Ђинђића, да ли знате колико је било
изнајмљених станова и да ли су били изнајмљени управо у ту сврху
сакривања након извршеног атентата?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не зна. Знам да је Душан
увек изнајмљивао станове. Значи од 2000., 2001. године. Значи увек је
имао тих изнајмљених станова. Не знам ни један детаљ за убиство
Премијера. Колико станова то не знам. Значи увек је он имао
изнајмљених минимум по три, четири стана.

Председник већа: Реците нам приликом извршења ових
кривичних дела као што говорите 30 убистава да је извршила
криминална група пок. Душана Спасојевића, да ли је он одлазио стално
у штекове приликом извршења кривичних дела?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: За ово колико знам јесте
једино у задње време. Значи то је можда 2000. године. Ишли смо по
хотелима. На јавним местима смо били кад се неко убије. Он је био са
нама са обезбеђењем.

Председник већа: У ком циљу је то радио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, имао је алиби да је био
на јавном месту, да он није у томе учествовао.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Тојага Жељка?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Председник већа: Да ли сте икад чули за њега?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Једне прилике причали смо
тако нешто о оружју и Лео ми је рекао да има неки
Жмиги који добро гађа зољом. Али то је било обичан разговор. Причано
је о томе како ко гађа.

Председник већа: Шта сте сазнали из тог разговора?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па Лео је рекао да он
најбоље гађа са зољом.

Председник већа: То је надимак Лео. Како се он зове? Леонид
Миливојевић, јел?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тако. Леонид Миливојевић.
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Председник већа: Добро. Да ли су ова лица као што сам сада
набројао осим ових које не знате били припадници криминалне групе
пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: На основу чега сте то закључили и одакле Вам
је то познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић:Па они су то сами причали.

Председник већа: Можете ли детаљније да нам кажете?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па кад се деси тако на
пример неко убиство они дођу у Шилерову па причају, ал смо убили
овога, онога. На пример Кум дође па ми каже за Шљуку на пример. Не
за Шљуку, за Цунера, дође тамо и зеза Багзија зато што су тамо њему
поцепали главу. Ваљда је то све било крваво па је он зезао Багзија. Багзи
је после тога повраћао. Он је ваљда возио кола. Кум га је зезао какав си
ти а повраћаш. Значи тако око тих неких убистава увек су причали неке
детаље. Хвалили се.

Председник већа: Ви сте 2000. године прешли као шеф
обезбеђења у Шилеровој улици куће пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Да ли сте то учинили добровољно и како је
дошло до преласка на рад код њега као шефа обезбеђења?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Прешао сам добровољно. Ја
сам у том периоду радио у «Мобтелу» обезбеђење. Он ме је звао да
пређем у Шилерову. Ја нисам хтео зато што кум ми је и сад кад почнем
да радим то је мало неки другачији однос. То није то. Онда ме је он
нападао, нападао и ја нисам хтео. Да би на крају послао Јапанца тамо где
ја радим. Он је тамо пребио те девојке што раде, а онда сам ја напустио
«Мобтел» и отишао тамо да радим.

Председник већа: Да ли је то Јапанац учинио по налогу пок.
Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тако ми је Кум рекао.

Председник већа: Да ли сте то схватили као вид притиска?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Председник већа: Пристали сте дакле добровољно да будете шеф
обезбеђења?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Добровољно.

Председник већа: Како се одвијао Ваш посао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То сам хтео да кажем. Значи
сви су тамо били добровољно. Нико тамо није био под силом. Сви су
молили да дођу.

Председник већа: На основу чега то тврдите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тамо сви долазе да се друже,
да буду виђени. Они би сви дали све само да буду са Душаном.

Председник већа: Због чега су то људи радили и који?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па углавном сви зато што је
Душан био моћан. Сви су знали да убија, а да му не може нико ништа.
Да има много новаца, да отима, а да му не може нико ништа.

Председник већа: Одакле њему толика моћ као што тврдите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па рекао сам у почетку.
Имали су дозволу од државе. Тако је Душан бар рекао. А то је очигледно
из свега, њихових радњи, шта се дешавало. Исто једне прилике он је
ухапшен. Тад је имао потрагу за Вука Драшковића за Будву. Ухапшен је
био не знам од кога. Био је у «29.-ом». Дошли су по њега припадници
државне безбедности и узели су га из «29.-ог» и пуштен је.

Председник већа: Да ли знате ко је био од припадника државне
безбедности?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. То је вероватно
Легија организовао.

Председник већа: А да ли знате да ли је он учествовао у покушају
убиства Вука Драшковића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је рекао да није.
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Председник већа: Коме је рекао да није?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па свима је причао да он
нема везе са тим.

Председник већа: А да ли имате Ви неко сазнање другачије?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па у једном разговору кад је
са Кумом причао нешто га је био критиковао како је закључио у вези
тога, тако сам закључио да има нешто али нисам знао конкретно шта.

Председник већа: Реците нам да ли је он, пок. Душан Спасојевић,
био шеф те криминалне групе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Да ли је радио све у сарадњи у односу на
криминалну делатност, са окр. Милорадом Улемек Луковићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да кажем 99% да.

Председник већа: На основу чега то закључујете и одакле Вам
таква спознаја?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па био сам присутан кад су
причали. На пример, једне прилике, ово све што сам рекао да је Душан
причао, они су причали то отворено јавно. Нису од никога крили. Тад је
био отет онај Вук Бајрушевић. Онда је Душан ваљда звао да тражи паре
за откуп али се нешто посвађао са том женом. Онда му је Легија рекао у
Шилеровој, критиковао га је како је могао да дозволи да га она
испровоцира да се свађа са њима. То је на пример једна ствар. Друга
исто, кад је била побуна «беретки» нашли смо се са Легијом а Душан је
ишао да се нађе са женом Радета Марковића. Покупили смо је у њеном
стану. Ту смо ми причали а после смо прешли код ње у кола а кад смо
били заједно она је рекла Душану ја знам за тебе, твоја шифра је «мали
ђаво». Знам да су га они тако звали «Ђаво». То је као нека шифра између
Легије и Радета Марковића.

Председник већа: Да ли је он коментарисао такву њену изјаву?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Само се насмејао.

Председник већа: Шта сте Ви закључили на основу тога?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић:Па да је ова рекла истину.

Председник већа: Реците нам какви су односи били у тој
криминалној групи између шефа те групе пок. Душана Спасојевића и
чланова његове криминалне организације у односу на дисциплину, да ли
се то заснивало на застрашивању, да ли су они могли да одбију одређене
задатке које им је он издавао, да ли им је издавао налоге да изврше која
кривична дела, које радње у циљу извршења одређеног кривичног дела
било да се ради о убиству или отмици?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи он је колико сам ја
видео и закључио њима давао наређења. Они су сви вероватно
добровољно ушли али после није било изласка. Јер, знали сви су га се
бојали. Он шта каже то мора да се изврши, нема ту, без поговора. Једне
прилике пошто је Влада волео да се дрогира мало. Онда је он био у
притвору у Шилеровој. Кажњен је био. Онда му је рекао ти ако хоћеш да
изађеш можеш само наглавачке. Знаш како си ушао знаш како се излази.
Значи он је наређивао, издавао наређења. Његова се извршавала без
поговора. Значи он је све смишљао и наређивао како шта треба.

Председник већа: У односу на извршење кривичних дела?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да у односу на све.

Председник већа: Како су реаговали припадници те групе у
односу на пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Извршавали су све без
поговора.

Председник већа: Помињали сте у Вашем исказу односе између
чланова припадника обезбеђења улице Шилерове, куће пок. Душана
Спасојевића. Ко је био ту командант читавог тог обезбеђења и на којим
принципима је то радило?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Овако да кажем. Ја сам
значи био шеф тог цивилног дела. Онда су ови дошли момци из
Јединице. Пошто је њима био вођа Лео, а он је био официр тамо и њима
то није одговарало да им ја командујем. Онда је долазило до ситних
чарки између нас. Легија је сазнао за то. Позвао нас је све доле у гаражу
у Шилеровој и рекао ваш посао је да се слуша шта се каже, шта Душан
каже, како он каже тако ће да буде. Ко не буде хтео да слуша биће
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заклан. Значи ваш посао је да обезбеђујете, а не да се свађате и да
размишљате о нечем другом.

Председник већа: Реците нам да ли знате да ли је пок. Душан
Спасојевић након изласка из притвора 2001. године, с обзиром да је био
осумњичен да је извршио отмицу Мишковића, реаговао и да ли је претио
да ће извршити убиство Премијера због тога што се налазио у притвору?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте. Он је у тим причама
рекао да ће све да их побије.

Председник већа: Конкретно нам реците када, пред ким и шта је
говорио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Прича са Легијом. Када са
неким прича кад се наљути. Ђинђића, Чеду, Бебу, Весића, Свилановића.
Често је то радио.

Председник већа: На основу чега је он то радио по Вашем
мишљењу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У неком тренутку нешто му
не одговара. Нешто се деси и онда он да кажем полуди и почне да
хистерише и да виче како ће све да их побије.

Председник већа: Реците нам Ваше мишљење о томе на основу
чега се заснивала толика моћ пок. Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Заснивала се на томе што су
били способни свашта да ураде и на Јединици. Значи нико им ништа
није могао.

Председник већа: У односу на Јединицу за специјалне операције
говорите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Значи њима лично,
конкретно, и на Јединицу.

Председник већа: У ком смислу у односу на Јединицу за
специјалне операције? Да ли су командовали пок. Душан Спасојевић
заједно са окр. Милорадом Улемеком Луковићем, Јединицом или
званични органи државе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Командовао је Легија.
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Председник већа: До када је он командовао и да ли је он био
фактички командант поред тога што је био већ смењен?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је био тамо, званично је
Ступица али и даље је остао командант.

Председник већа: На основу чега то тврдите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па зато што смо ишли тамо
пар пута. Кад позове Гумара, Гумар увек мора да се јави. Значи звали су
га пуковниче. Поздрављали су га. Ишли смо милион пута. Дођу тамо кад
лете хеликоптери, иду у лов. Често је ишао Кум.

Председник већа: Реците нам шта знате о побуни Јединице за
специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи они су једноставно
искористили значи Душан и Легија хапшење браће Бановић. Онда су
искористили Јединицу да би се дигли. У том тренутку Симовић и Влада
су били у притвору а Кум је био у Црној Гори. Онда су они у том
тренутку одлучили да би било добро за њих да кажем, смене ову власт.
Ту, сад тадашњу. Зато су извели Јединицу на улицу. Душан је тражио
пошто сам био присутан, да се иде до краја. Да се то заврши. Али да
кажем Влада није била спремна да се супростави Јединици и једноставно
су извршавали све што су они тражили.

Председник већа: Ко је руководио побуном Јединице за
специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Легија је био у том времену
у Кули и руководио је побуном.

Председник већа: Да ли је он био тада званично командант
Јединице за специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Није.

Председник већа: Која је улога била пок. Душана Спасојевића у
организовању побуне и који су мотиви били те побуне Јединице за
специјалне операције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи мотиви су били да
смене ову власт. Они су постигли свој циљ. Значи, једноставно власт им
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ништа није могла. После тога су изашли Симовићи морали су да их
пусте. А ми смо ишли сваки дан у Кулу. Возили смо новинаре. Ишли
смо пар пута са Брацановићем. Шта ја знам ишао је неки новинар са
«Пинка» после тога му је Душан купио камеру, у ствари радио је на
«РТС» па је после прешао на «Пинк». Купили су му камеру за то и тако.

Председник већа: Који су били њихови захтеви за смену? Кога
конкретно и кога су планирали да поставе на одређена места у државним
органима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан је хтео да се иде до
краја. Значи да се то заврши. А Легија то није хтео и није дозвољавао.
Значи није било договора ту између њих. Хтели су да смене
Михајловића и начелника државне безбедности. Поставили су
Брацановића тад им је захтев био испуњен и то је Легија у том тренутку
проценио да како је рекао, они су показали своју снагу и у том тренутку
је доста. Остварили су све своје циљеве и нема потребе да иду даље.

Председник већа: Шта су они добијали постављењем Милорада
Брацановића за заменика директора БИА?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је фактички био главни
човек тамо. Добили су читаву контролу у тој служби.

Председник већа: У чему се састојала та контрола службе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па углавном ту су њих
интересовале мере прислушкивања. Они су прислушкивали сваког кога
су требали и шта им је требало.

Председник већа: Да ли знате кога су прислушкивали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам, једне прилике Душан
је причао, значи то се радило, не знам како се то зове, то је Савет за
безбедност, не знам како се зове то. То је било на Институту за
безбедност. И ваљда у том тренутку на том састанку Жарко Кораћ је
предлагао нешто да се они похапсе. Али ови су били против тога. Тако
знам да је то Душан коментарисао. Знали су све њихове разговоре, шта
су причали, шта су планирали.

Председник већа: Ко им је давао информације са прислушкивања
БИА?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи не знам конкретно али
претпостављам да је Брацановић пошто је често долазио и причао о
томе.

Председник већа: Да ли сте Ви лично присуствовали кад је
долазио Милорад Брацановић у Шилерову?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесам и возио сам га више
пута на Институт. И у Кулу сам га возио.

Председник већа: Реците нам какав је однос био пок. Душана
Спасојевића и окр. Милорада Улемека са сведоком сарадником
Љубишом Бухом?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па Душан је био у изузетним
односима са Чуметом до тог хапшења. Пошто је Душан сумњао, пошто
су паре биле код Чумета, Душан је сумњао да га је Чуме наместио да би
могао да користи његове паре. Легија га никад није волео. Звао га је
сељаком, носоњом и увек је био против њега. Примио га је само мислим
једном или два пута. Кад су они испоручени из Париза тада је Багзи и
Чуме су побегли код Легије кући и можда су се видели још једном. Није
он хтео са њим да прича.

Председник већа: Кажете пок. Душан Спасојевић је сумњао да је
он одао информације да се налази у Француској кад су лишени слободе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Да ли Вам је он то лично рекао? Односно
одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан ми је рекао.

Председник већа: Какви су касније били односи са сведоком
сарадником Љубишом Бухом Чуметом?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Они су читаво време да
кажем глумили. Душан је глумио другарство. Док он није побегао. Док у
ствари није схватио шта му се дешава.

Председник већа: Да ли знате да ли су они припадници групе и
пок. Душан Спасојевић и окр. Милорад Улемек Луковић припремали
убиство и да ли су покушали убиство сведока сарадника Љубише Бухе?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Знам из приче, а и видео
сам једне прилике. Чекали смо Душана нешто на кривини. У том
тренутку је прошао са својим обезбеђењем, а после једно минут, два
прошао је Кум и Симовић за њим. Пратили су га. Кад се десио тај
покушај тога, ми смо отишли после тога у Котобању код Чумета. Онда
су ми ту ови момци из обезбеђења причали како се то десило и шта су
они видели. Ја сам то испричао Душану. Ту је био Влада Милисављевић.
Спомињали су неки «Пасат» и неку флашу са водом. Влада је
прокоментарисао да је то обична флаша са водом, а Душан је рекао да се
тај «Пасат» уништи који су они приметили пре тога да их прати. Да би
не дуго после тога Кум рекао да су у том учествовали Легија и Бели и
рекао је као да сам ја био не бих промашио.

Председник већа: Реците нам да ли знате који је био разлог за
сукоб између пок. Душана Спасојевића и сведока сарадника Љубише
Бухе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да је нешто око
пара било. Нисам сигуран. Не знам тачно.

Председник већа: Да ли је имао намеру пок. Душан Спасојевић
заједно са окр. Милорадом Луковићем да убије, изврши убиство сведока
сарадника Љубише Бухе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Тад је побегао из земље.
Активно су га тражили свуда. По Хрватској, по Косову, по Босни.

Председник већа: Шта је био разлог да они њега траже и да
изврше његову ликвидацију?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је тад причао да ће да
буде заштићени сведок али по мени више да покажу колико су моћни.
Шта све могу да направе.

Председник већа: Да ли су они имали сазнања да он сарађује са
МУП-ом РС?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Имали су сазнања.

Председник већа: Одакле је Вама то познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па рекао је Душан пошто се
то причало преко мера прислушкивања. Они су знали од прилике шта се
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ради. Од прилике они су знали тачно његово кретање. Каснили су на
пример један дан за њим.

Председник већа: Конкретно одакле Вам је то познато и које је то
кретање било? Да ли је било кретање по Србији и Црној Гори или по
иностранству?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Кретање је углавном било
по иностранству. Знам из приче кад су причали Багзи, Душан, Кум. Да
су сви звали где се налази, где је, код кога је био, шта је радио.

Председник већа: Да ли знате ко је извршио дизање у ваздух
постројења предузећа «Дифенс»? 

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан је само једном рекао
да су то они урадили, иначе Легија и неко из Јединице. Нисам никада
питао ко је.

Председник већа: Да ли знате због којих разлога су то учинили?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па исто да покажу своју
моћ.

Председник већа: Коме?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Власти. Јер тад је већ почело
писање по новинама о «аудијима» који убијају и тако.Онда су они то
урадили да се покаже њихова јачина и сила.

Председник већа: Да ли су расписали награду у криминалним
круговима за добијање информације где се налази сведок сарадник
Љубиша Буха?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи давали су пола
милиона евра до два и по милиона евра. У зависности да ли ће само да га
лоцирају или да га убију. Значи били су у контакту са многима из Босне,
Хрватске, са Шиптарима и тако.

Председник већа: А знате ли ко им је достављао те информације
о његовом кретању?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Углавном је то ишло преко
службе. Значи преко мера слушања. Пошто је он имао нон стоп телефон,
да ли страну картицу, да ли нашу, они су га тако лоцирали. Знали су од
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прилике где се налази. Знали су све његове разговоре. Са ким прича,
кога зове, где се налази.

Председник већа: А са каквим подацима је располагао сведок
сарадник Љубиша Буха звани Чуме о њиховим криминалним
активностима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па они су били заједно.
Значи претпостављам да је знао већину ствари шта су радили. Од 1996. 
до 2002. године они су били нераздвојни. 2001. године значи
нераздвојни су били. Ми смо нон стоп били у Котобањи. Нисмо
излазили из Котобање. Сваки дан.

Председник већа: Да ли сте Ви присуствовали било ком
разговору између њих двојице где су говорили о извршењу одређених
кривичних дела?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја нисам.

Председник већа: Да ли сте имали посредна сазнања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То да, али први пут кад је
Душан био у затвору тад ми је Чуме причао за те отмице, за убиства, за
Белога. Ту сам први пут сазнао неке ствари детаљније.

Председник већа: Да ли је имао пок. Душан Спасојевић поверења
у Вас?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Председник већа: У каквим сте Ви односима били са њим,
члановима његове породице, пок. Милетом Луковићем званом Кум?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У изузетно пријатељским.

Председник већа: Да ли Вас је он венчао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте. Венчао и крстио ми
сина. Значи изузетно пријатељски односи. Имао је огромно поверење у
мене.

Председник већа: Које сте све Ви радње предузимали и да ли сте
знали да се односе на извршење одређених кривичних дела криминалне
групе?

www.K
RIK

.rs



63

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не разумем питање.

Председник већа: Да ли сте Ви имали учешћа у извршењу
одређених кривичних дела које је наређивао пок. Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Нисам имао зато што, не
зато што сам ја хтео или нисам хтео. Душан ми није дао.

Председник већа: На тај начин Вас је штитио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Није штитио него је тражио
од мене да чувам њега, да чувам његову породицу.

Председник већа: Реците нам дешавања у Шилеровој, пошто сте
били шеф обезбеђења. Реците нам његово понашање и то што говорите
да су долазили многи људи код њега да траже неку врсту помоћи. Који
су то људи који су долазили и какву врсту помоћи су тражили од њега и
како је функционисао тај систем обезбеђења?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Долазили су од политичара,
привредника, свако је тражио нешто. Неко се са неким закачи или неко
неког превари, онда је он био ту да то заврши. Значи он се ту понашао
као газда, што је и био. А систем обезбеђења је функционисао значи
била је група која је обезбеђивала само кућу и група која је радила само
пратњу, њега и Кума. У тој групи која је обезбеђивала кућу били су
цивили а у групи која је обезбеђивала њега значи било је пола цивила,
пола момака из ЈСО.

Председник већа: Реците нам у вези ових припадника
криминалне групе о чему сте сведочили данас. Да ли је постојала
извесна хијерархија међу њима и да ли су приликом доласка код пок.
Душана Спасојевића у Шилерову улицу у Земуну се претходно
најављивали, да ли су могли да уђу без најаве, директно код њега да
разговарају?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У почетку нико није могао
да уђе без најаве и без прегледа. После су то могли само Симовићи и
Влада али опет да се најаве. Нису могли да уђу кад хоће.

Председник већа: Да ли можете конкретније да нам објасните
какви су односи били у том хијерархијском смислу? Ко је имао
поверења код њега, да ли је могао директно да комуницира са њим, коме
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је издавао налоге, ко је организовао извршења одређених кривичних
дела и које су биле улоге појединих припадника те групе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи опет кажем оно што
сам рекао из приче. Што сам чуо. Што су они сами причали. Значи ту је
да кажем Кум Луковић. Он је исто што и Душан. Значи то је једно те
исто и не може да се раздваја. Следећи човек је био Миша Симовић. Он
је њима после тога био главни организатор свега колико сам ја видео.
Али сви из групе су могли нормално да причају са њим. Али је он
издавао после наређења Симовићу, онда је Симовић издавао наређења
Нину шта да ради.

Председник већа: Да ли имате још нешто да додате у Вашем
исказу у својству сведока везано за предмет овог кривичног поступка?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је од прилике то чега ја
могу да се сетим. Сад чега сам се сетио, што мислим да је битно.

Председник већа: Реците нам за боравак окр. Звездана Јовановића
у Шилеровој. Јел тврдите да је био тамо и када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи то је ја мислим 10. јун.
Душанов рођендан је био. Било је славље поводом његовог рођендана.

Председник већа: Које године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 2002. године.

Председник већа: Да ли сте тад видели окр. Звездана Јовановића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Ко је био у друштву на прослави његовог
рођендана?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи од њих је био Гумар,
био је он, још неких момака је било из ЈСО-а. Било је доста ових
естрадних звезда и пријатељи. Значи била је као нека журка на базену.
Било је 100, 200 људи.

Председник већа: А да ли знате уопште какви су односи били
тада у вези тог сазнања између пок. Душана Спасојевића и окр. Звездана
Јовановића?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па познавали су се.
Поздравили су се и нисам видео да су нешто причали. Поздравили су се
само.

Председник већа: Других сазнања немате?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Немам. Између њих двојице
немам.

Председник већа: Добро. Ја сам завршио са питањима. Питања
сад имају да поставе чланови већа. Изволите. Судија Ната Месаровић.

Члан већа Ната Месаровић: У вези ових припрема за атентат на
Премијера Ђинђића. Говорили сте о покушају испред хале Лимес. Да ли
Вам је познато нешто о боравку припадника групе на Копаонику? И ако
јесте ко је био и од кога сте то сазнали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па значи рекао сам. Тај пут
кад сам донео паре и возило отишли су Душан, Кум и Шкене. А за Нина
сам сазнао код Пане од тог зубара.

Члан већа Ната Месаровић: Ко Вам је рекао да је Нино на
Копаонику?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је Панин један пријатељ
зубар. Не знам га ја.

Члан већа Ната Месаровић: А кад говорите о Панићу, на кога
мислите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је Петар Панић. Бивши
Шешељов телохранитељ.

Члан већа Ната Месаровић: Одакле њему податак од Нина или
од Вас?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не нисте разумели. Ја сам
дошао код Пане кући. Причали смо у вези легализације објекта у
Шилеровој. Ту је био тај зубар и он је рекао онако у причи да је видео
Нина на Копаонику. Кад је био Ђинђић, да иде за њим и телефонира.
Они су отишли са колима. То је једино што знам у вези тога. Тад нисам
знао да они планирају да изврше атентат и било шта у вези тога.
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Члан већа Ната Месаровић: А у вези овог покушаја испред
зграде Савезне скупштине? Како сте то сазнали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи рекао сам. То ми је
рекао Бранко.

Члан већа Ната Месаровић: Кад? Пре или после?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: После тога. Он ми је рекао
да му је Миша Симовић рекао на телефон да се скоро сударио са
пратњом Премијера. Онда сам ја кад сам се нашао са Мишом. Питао сам
га шта је то било. Он је рекао ма пусти ме, скоро сам се сударио али су
одустали зато што су их камере снимиле на згради поште па су зато
одустали.

Члан већа Ната Месаровић: А је ли Вам Миша конкретно рекао
колико је њих било и ко?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Нисам га ни питао. Није
ме интересовало. Нисам га уопште питао. Од прилике је то иста екипа.
Значи коју смо сад набројали. Увек.

Члан већа Ната Месаровић: Поменули сте куповину
акумулатора. Интересује ме кад сте куповали те акумулаторе, пре
покушаја атентата код Лимеса или после?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је дан пре Лимеса.

Члан већа Ната Месаровић: Пре?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Пре.

Члан већа Ната Месаровић: А кажите ми јесте ли знали на који
начин ће ту бити извршен тај атентат? Нешто од тога?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам знао. Чак кад су ми
рекли да су хтели зољом да гађају мени је то мало изгледало...

Члан већа Ната Месаровић: Јесу ли помињали чиме ће да гађају,
којим оружјем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Зољом су хтели да
гађају. То ми је Кум рекао.
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Члан већа Ната Месаровић: А је ли Вам рекао ко ће то да учини?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Није.

Члан већа Ната Месаровић: Јесте ли знали да неко из ЈСО-а
долази у Шилерову?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам Вам. Нон стоп су
били у Шилеровој.

Члан већа Ната Месаровић: А јесте ли знали да ли је долазио
Тојага Жељко?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да није.

Члан већа Ната Месаровић: Да није?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да није.

Члан већа Ната Месаровић: Јесте ли њега икад упознали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да нисам.

Члан већа Ната Месаровић: Објаснили сте данас овде приликом
сведочења у вези побуне «Црвених беретки» и изласка на улице. За то
време да ли сте Ви ишли у Кулу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам сваки дан.

Члан већа Ната Месаровић: Јесте ли са неким посебно ишли?
Можете ли да се сетите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Водили смо новинаре,
телевизију, Брацановића. Душан је одлазио тамо у камп а ми смо
остајали према пумпама или то је Врбас.

Члан већа Ната Месаровић: А где се Легија тада налазио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У Кули.

Члан већа Ната Месаровић: Објашњавали сте малопре да је циљ
тог изласка смена власти?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У том тренутку им није
одговарало како се поступало према њима и не сад у буквалном смислу
смена власти али...

Члан већа Ната Месаровић: Где? Објаснили сте Михајловића и
још неке људе из БИА. Јесте ли Ви присуствовали том разговору на коме
су они планирали то?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам присуствовао али
објашњавам значи. Ја сам био у возилу са Душаном Спасојевићем и он је
нон стоп имао је преко 10, 15 специјала телефона и слушао сам његове
разговоре са Легијом, са Брацановићем и са осталима.

Члан већа Ната Месаровић: Можете ли да се изјасните ко је био
од прилике најрадикалнији у тим захтевима да Црвене беретке изађу и
да се та побуна организује и тако даље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам. Душан
Спасојевић. Тражио је да се иде до краја.

Члан већа Ната Месаровић: Ко?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан.

Члан већа Ната Месаровић: А Легија?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па Легија је како да кажем
он је оценио нормално ситуацију. Ови су се уплашили пред њима,
повукли, нема потребе за нечим већим кад си постигао циљ.

Члан већа Ната Месаровић: Споменули сте малопре да су били
задовољни кад је дошао Брацановић на место заменика начелника БИА.
Да ли Вам је познато нешто да ли је било коментара у Шилеровој око
поставке Специјалног тужиоца?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Причали су о томе. Њих није
интересовало ко ће да буде. Они су од прилике знали ко су кандидати.
Миливојевић је долазио и говорио о томе, да би у једном периоду Оги
дошао и доводио тад Сарајлића. Он се тад представљао као саветник
Специјалног тужиоца. И видим тад су престали да причају о томе. Као
завршили су тај посао и то их више није интересовало.
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Члан већа Ната Месаровић: Око набавке ова два камиона који су
учествовали у овом покушају атентата код Лимеса, знате ли нешто око
тога?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам ништа. То сам видео
што је возио Багзи. То је комби, то није камион.

Члан већа Ната Месаровић: Ништа не знате око тога?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам.

Члан већа Ната Месаровић: Ни после тога кад је Багзи изашао
из притвора нисте са њим око тога разговарали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Причао сам после. Онда су
ми рекли да су хтели са камионима да зауставе и да гађају зољом. То ми
је Кум рекао. Мени је то било мало...

Члан већа Ната Месаровић: То Вам је Кум рекао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Члан већа Ната Месаровић: А да ли сте после атентата ишли од
неких од станова њихових?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Ја никад нисам ишао ни
у један штек нити сам знао где су. Моја обавеза је била искључиво да
кажем Шилерова.

Члан већа Ната Месаровић: Добро. Хвала.

Члан већа Милимир Лукић: Ја бих Вас замолио да ми опишете
функцију као шеф цивилног обезбеђења. Значи послове, задатке које сте
имали. Да ли сте примали новац, колики новац, како сте примали? Значи
да нам опишете један дан у обезбеђењу цивилном Душана Спасојевића.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи кад је он ту или кад
није ту?

Члан већа Милимир Лукић: Ајте и једно и друго да видимо у
чему се састоји разлика?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па кад је он ту онда ја му
најавим ко је дошао. Он одлучи да ли ће да буде примљен. Ако неће да

www.K
RIK

.rs



70

буде примљен ја изађем и попричам са том особом да није ту доћи ће и
он оде. Кад исто није ту ја сам примао све његове пријатеље, причао са
њима. Значи пошто он кад је у штеку он нема ниједан телефон. Има само
ту специјалу. Онда сви зову мене, јављају се мени и онда ја кажем
пренесем њему. Онда он мени каже шта да ја одговорим.

Члан већа Милимир Лукић: Кад смо ту, значи Ви имате
могућност да примите одређено лице? Да ли сте и Ви имали моћ да
донесете неку одлуку или сте само прослеђивали то Душану
Спасојевићу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Неке ствари да али углавном
сам прослеђивао.

Члан већа Милимир Лукић: Које сте ствари Ви могли да
донесете одлуку?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па у вези Шилерове. Градње
те куће.

Члан већа Милимир Лукић: Опишите то на начин како сте
доносили одлуке и шта сте радили?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па требала је на пример да
се купи трафо станица за тржни центар. Сад сам ја са тим људима
преговарао. Све што се тиче струје, воде.

Члан већа Милимир Лукић: Видим ту имате неку функцију
плаћања је ли тако? Помињете у једном моменту да сте лично дали
Бранку Безаревићу 200,300 евра?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Члан већа Милимир Лукић: Други пут помињете 25.000 евра.
Одакле су те паре?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Паре су увек биле у
Шилеровој у гостињској кући. Било је увек у сваком тренутку око 40, 50 
хиљада евра.

Члан већа Милимир Лукић: Где су се налазиле те паре?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У кухињи.
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Члан већа Милимир Лукић: Како су стојале? Да ли су у нечему
биле или?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У кеси.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли је постојала нека евиденција
тог новца?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам нешто водио интерно
за себе, а Душан није обраћао пажњу уопште.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли је још неко поред Вас водио
евиденцију новца?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Једно време Багзи док је био
ту.

Члан већа Милимир Лукић: Кажете лично сте Ви из џепа дали
200, 300 евра Бранку Безаревићу. Да ли је то био Ваш новац или новац
који је припадао да кажем групи?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. То је био новац од
Душана Спасојевића који сам му ја дао за ту услугу. Он је тражио рекао
је да нема новца. Ја назовем Душана каже Душан дај му. Ја одем и дам
му.

Члан већа Милимир Лукић: Интересује ме сада, кажете у
кухињи се налази новац у кеси некој. Дођете Ви и узмете и однесете
новац за подмирење одређених потреба.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да за плату, за угаљ, за воду.

Члан већа Милимир Лукић: У Вашем сведочењу исто кажете да
су за потребе ЈСО купљено 50 комада оружја, пиштоља и неки
падобрани. Како је то извршено?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је преко неког момка из
Босне. Он је купио 25 пиштоља збојевки А 100, и 25 комада 85-це. То је
донето у Шилерову. Дошао је Легија.... 

Члан већа Милимир Лукић: Само мало разјасните. Где је то
купљено?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У Босни.
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Члан већа Милимир Лукић: Како је то пребачено вамо?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Дотерао је човек у
колима. Дигао је и из гепека извадио.

Члан већа Милимир Лукић: УШилерову је дотерао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: УШилерову.

Члан већа Милимир Лукић: Добро. Наставите даље.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Легија је узео одмах.
Падобране је Душан дао паре Легији а Легија их је купио.

Члан већа Милимир Лукић: А где су падобрани купљени?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Е не знам где су купљени. То
су они нешто преко тих каталога. Не знам где се купује. То су они
завршавали.

Члан већа Милимир Лукић: Наставите даље. Значи опишите
шта сте Ви имали задатак да радите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па да кажем сви који дођу,
неко тражи паре да посуди. Ја назовем Душана. Каже Душан дај му, не
дај му.

Члан већа Милимир Лукић: Интересује ме, кажете били сте шеф
цивилног обезбеђења. Та група је била толико моћна. Да ли сте Ви некад
интервенисали? Од кога сте чували Душана Спасојевића? Кажете моћна
је била толико.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па он је тражио да има
обезбеђење. Нама нико није смео ни да приђе. Од нас је полиција
бежала. Интервентна. Нико није смео да нам приђе.

Члан већа Милимир Лукић: Видим да сте овде кажете данас у
Вашем сведочењу да сте добар део ових људи хапсили?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли сте подносили кривичне
пријаве против тих људи?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам тад био у једној
екипи за хапшење. То је била нека акција. Не знам како се звала. А
нисам против никога подносио кривичну пријаву.

Члан већа Милимир Лукић: Значи ухапшени и пуштени били?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја их ухапсим. Спроведем их
до инспектора који их раде и...

Члан већа Милимир Лукић: На даљу обраду?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Члан већа Милимир Лукић: То Вас питам, објаснили сте нам
мало о утицају ове групе на правосуђе и на које људи. Објаснили сте
малопре Сарајлића. Да ли имате још неког да споменете везано за то?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У принципу знам да су
радили шта су хтели. Навешћу пример, Ђуре тог што га зову Ђура
Мутави. Он је добио за продају дроге 4 године робије. Душан му је то
скинуо на годину и нешто. Била је једна жена која је долазила тамо. Она
је за 1.500 марака скидала по месецу. Скинула му је на 14 месеци.
Скинула би му све да се ово није десило. Значи да кажем сваку пресуду
су могли да оборе и да смање. Да заврше шта хоће.

Члан већа Милимир Лукић: Толико од мене.

Председник већа: Заменици Специјалног тужиоца изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене
интересује најпре оно где сте Ви судија завршили причу везано за
организацију криминалне групе Душана Спасојевића. Па је сведок рекао
да су ту од прилике били у истој равни Душан Спасојевић и Кум. Где се
у целој тој причи налази Легија? Да ли је уопште у тој причи и на који
начин? Да ли је учествовао у доношењу одлука, и од када се то дешава
све?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи Душан и Легија то је
једно те исто и Кум. Њих тројица су увек заједно били, причали и
доносили одлуке.
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Председник већа: У ком смислу је то било једно те исто?
Мислите да су имали јединствене ставове, заједнички доносили одлуке?
У том контексту нам објасните.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Заједно су доносили одлуке,
колико је мени Душан рекао.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме и даље структура те целе групе. Ми смо дошли до
Спасојевића, до Легије, до Кума. Следећи у низу је Милош Симовић.
Где се ови остали људи налазе? Да ли су они сви у истој равни или су
ипак и они поређани у неку хијерархију?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи колико сам ја то
видео, после иду Симовићи, Влада, Багзи, па онда можда Јура, Нино и
мали Дуле.

Председник већа: Да ли се то Ваше сада набрајање односи на
њихову хијерархију, ко је ту био главни па до доле?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Утицај значи.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли су у оквиру условно
речено посла, који су обављали, имали подељене послове или су та лица
која су у хијерархији били испод обављали било шта што им се нареди
са врха?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Колико сам ја схватио
Душан је то углавном поверавао Миши Симовићу а он је њима
распоређивао ко ће шта да ради. Али вероватно је Душан рекао ко шта
треба да ради. Он је само преносио наређење да се изврши.

Заменик Специјалног тужиоца: На који начин се комуникација
између чланова групе од врха па до последњег човека из групе
одржавала? Лични контакт, телефонски контакт?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи зависи од прилика.
Некад лично некад телефоном.

Председник већа: Ко је наређивао у име целе групе? Извршење
одређених кривичних дела?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи договарали су се
Душан и Легија а некад је Легија долазио тамо кад су у питању отмице,
то знам, то сам видео, он је говорио шта да раде и како.

Председник већа: Да ли је тако исто било и у вези атентата на
Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам Душан је само рекао
да су они одлучили да га убију. Сад ко је ту какву улогу имао и шта не
знам.

Заменик Специјалног тужиоца: Мени је остало нејасно једно
питање. Када сведок сазнаје и од кога први пут да се планира атентат на
Ђинђића? Да ли је то разговор који се води са Багзијем и Безаревићем
или то сазнаје од Душана и када временски? То су две ствари које нису
потпуно дефинисане.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи објаснио сам. Први
пут сам сазнао то кад ме је питао да га питам. Па сам са Багзијем отишао
тамо и после тога смо се нашли...

Заменик Специјалног тужиоца: Када је то?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је значи једно 5 до 10 
дана пре Лимеса.

Председник већа: Дакле, прво сазнајете од пок. Душана
Спасојевића за постојање намере да изврши атентат, а наког тога
сазнајете приликом разговора?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Он ме је питао, преко
телефона да ли да питамо Бранка да им да информације у вези кретања.
Значи то сам прво сазнао.

Председник већа: А да ли се то односило на директан начин у
разговору са пок. Душаном Спасојевићем, да је он рекао за ту намеру, на
директан начин, значи да је рекао да хоће да убију Премијера или сте Ви
то закључили на основу тога што он тражи информације о његовом
кретању?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. То сам закључио. Нема
зашто друго да тражи, а после ми је рекао директно.
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Председник већа: Јел сте знали да се они баве само најтежим
кривичним делима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Заменик Специјалног тужиоца: Питам због тога што на страни 2 
записника о његовом испитивању стоји у предзадњем ставу, последњем
ставу у ствари. «Питам због тога што на страни 2 записника о његовом
испитивању стоји у предзадњем ставу, последњем ставу у ствари. «За
ово убиство Ђинђића, то почиње у децембру». Да ли може то да објасни
шта је то, шта је тада мислио и на шта се то односило?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи да кажем, после свега
тога кад сам сазнао онда сам видео да су ишли и на Копаоник. Значи на
то сам мислио. Те припремне радње.

Председник већа: На основу тог сазнања реконструишете
догађај?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Реконструишем догађај, да.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли присуствује разговору
који се води код «Сте-ко» где присуствују Багзи, Шкене, Душан и Кум,
колико се сећам. Пре одласка на Копаоник?

Председник већа: И шта је предмет разговора?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам чуо ништа. Отишао
сам само по та кола. Они су остали ту да причају. Довезао сам им кола и
паре и тамо сам чуо да иду на Копаоник. Нисам чуо шта су причали.

Председник већа: Да ли сте у односу на то, и ту чињеницу коју
сте данас у свом сведочењу навели, закључивали о покушају атентата на
Копаонику, повезујући то са говором зубара који је био код Панића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Ја сам рекао Миши
Симовићу да је Нино виђен на Копаонику да прати Ђинђића. Онда је он
њега звао да га критикује. Тако сам ја закључио да је то.

Председник већа: Ја бих искористио сада још једно питање када
говоримо о организацији и хијерархији у криминалној групи.

Суд доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес у трајању од 10 минута ради одмора.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 14,32 ЧАСОВА

Председник већа: Ево ја сам поставио питање.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не сећам се. Да ли можете да
поновите?

Председник већа: Ви сте рекли везано за тај хијерархијски однос
у групи. Реците нам конкретно, шта је пок. Душан Спасојевић планирао
везано са његовом криминалном групом у вези извршења кривичних
дела? Да ли је он мислио да ограничи временски вршење кривичних
дела или је мислио да то у неограниченом временском трајању да врши
кривична дела?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи једне прилике кад је
завршен тржни центар, ја сам му рекао сад супер, имаш ту 50 локала, не
мораш ништа да радиш. Каже он мени, то мене уопште не интересује. Ја
сам то направио само да се види да имам. Ја сам криминалац и умрећу
као криминалац.

Заменик Специјалног тужиоца: Једно од мојих питања је било
да ли је чуо садржину разговора који се водио код «Сте-ко» пре одласка
на Копаоник? Да ли је после тог догађаја виђао Шкенета, и где ако јесте?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи нисам чуо тај ток
разговора. Само сам Душану дао паре и ауто. Поздравили смо се. Он је
сео у кола и отишао. Шкенета после тога нисам видео.

Заменик Специјалног тужиоца: Пошто је био у обезбеђењу
породице Спасојевић, да ли зна група Спасојевића, чиме је била
опремљена од техничких средстава? У смислу аутомобила, евентуалног
оружја и тако даље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Било је све. Џипови, кола,
оружја свакаквог.
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Заменик Специјалног тужиоца: Каквог оружја?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пиштољи, пушке,бомбе,
зоље. Све мислим. Мине.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је сведок то видео или зна
из приче?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нешто сам видео а нешто
знам из приче. Доста тога је било у Шилеровој.

Заменик Специјалног тужиоца: Шта сте видели у Шилеровој?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па било је пиштоља, пушака,
снајпера.

Председник већа: Да ли можете да определите количину оружја?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па за обезбеђење, за
брањење. Зависи. Кад је било бомбардовање, било је можда за један
камион.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је видео зоље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда једном, два пута пре.

Председник већа: Када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда 2001. године.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли је те зоље видео касније
од те 2001. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. То је све склањано.
После је Душан наређивао да не буде. Значи само оружје које треба.
Значи пушке и пиштољи, а остало је ношено из Шилерове. Није смело да
буде у Шилеровој.

Заменик Специјалног тужиоца: Сведок је у једном тренутку
рекао да су припадници ЈСО-а са њима, можда ћу погрешити у изразу,
сарађивали или радили. Шта је то што су радили заједно, значи Душан
Спасојевић и његова група и припадници ЈСО-а?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи чисто обезбеђење
Душана Спасојевића и Кума. Понекад на пример тај Павас га одвезе до
Новог Сада и тако.

Председник већа: Шта је то подразумевало? Да ли је то
подразумевало да онемогућава из јавне безбедности полицајце да их
контролишу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Рекао сам. Нама нико
није смео да приђе.

Председник већа: Да ли је то било опште познато у МУП-у?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте било је опште познато.
Једне прилике, у Земуну у Марије Бурсаћ, зауставила нас је интервентна
патрола па су тражили помоћ још једно две, три интервентне патроле.
Ови припадници ЈСО су уперили у њих оружје. Они су чекали неко
наређење, неко им је наредио да треба да се повуку. Значи нису смели да
претресају.

Заменик Специјалног тужиоца: Пре је говорио о томе да су
постојали планови да се изврши атентат на Ђинђића и говорио исто тако
о структури целе групе пок. Спасојевића. Да ли зна, да ли су сви чланови
те групе имали то сазнање или докле се то сазнање кретало у
хијерархији?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи не знам за тај
конкретан случај али што се тиче овога сви су знали. Свако је знао своју
улогу. Од никога се ништа није крило кад се нешто ради.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли може да ближе опише тај
дан 12. март прошле године? Шта се дешава? И у Шилеровој улици и
где се налазе чланови групе Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи ја се нисам са њима
чуо једно два дана. Ја сам био у Шилеровој са обезбеђењем. Нормално,
ишао сам да се шишам, ишао сам код мајстора.

Заменик Специјалног тужиоца: Два дана од када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Од убиства. Значи нисам се
чуо са Душаном. Нисам му носио ствари више. Значи нисам се чуо.
Нити је он мене звао.
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Заменик Специјалног тужиоца: После та два дана?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ни после. Пробао сам да
ступим у контакт са Душаном. Нисам га добио и онда сам звао адв.
Миливојевића и питао сам га шта да радим и он је рекао да сачекам док
не прође ванредно стање.

Заменик Специјалног тужиоца: Не знам да ли сам добро разумео
сведока. Да ли је он имао сазнања о кретању чланова групе до 12.-ог или
је то можда неки други?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам имао сазнања
никаква.

Заменик Специјалног тужиоца: Опет нисам разумео. Је ли то до
12.-ог или 10.-ти или 14.-ти март? До када има сазнања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи знао сам да су у
штековима али нисам знао њихово кретање. Шта раде, шта планирају
итд. То нисам знао.

Председник већа: Конкретно радње које ће предузети у циљу
извршења атентата нисте знали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам знао. Није ме ни
интересовало.

Председник већа: А да ли сте смели да питате на пример у вези
тих радњи извршења самог атентата, припремних радњи пок. Душана
Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи. Опет сам рекао
Душан је имао у мене велико поверење. Могао сам да га питам све. Али
у чему нисам учествовао нису ме интересовали неки детаљи. Што бих ја
знао детаље? Они све то причају после ће бити ко се хвалио оде за
Канаду.

Заменик Специјалног тужиоца: Још једно питање. Да ли је имао
некакво сазнање да можда неко треће лице поред Душана и Легије и
Кума, рецимо било изнад њих у било ком положају, стоји у доношењу да
кажем идеје да се изврши атентат на Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи ја то не знам. Душан
ми је рекао да су они донели одлуку. Значи ко је на њих утицао, шта је
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то њих одлучило, не знам. Предлагали су неки људи неке ствари али не
знам.

Председник већа: Да ли знате који су то људи?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па конкретно Војислав
Шешељ је тражио да убију Ђинђића, Гашу Кнежевића и не могу да се
сетим кога још.

Председник већа: Да ли сте Ви то чули и одакле Вам је то
познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Звао ме је Душан да
пошаљем Градишу Катића код Шешеља пошто су тад хтели да га хапсе
за Хаг. Тад је Катић отишао и кад се вратио тражио ми је на специјалу да
дам Душана. Дао сам му Душана. Тада је он рекао да га је Шешељ
замолио ако може овај да иде.

Заменик Специјалног тужиоца: Ја се извињавам само још једно
питање. Након атентата, након 12. марта, која су сазнања сведока о томе
шта се уопште дешава, где су Легија, Душан, где је Кум? Да ли је он
имао било каква сазнања и где су остали чланови групе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам знао ништа. У тим
неким причама су они као рекли да су дигли Јединицу. Где су се кретали
не знам. Пробао сам да ступим са Душаном у контакт. Нисам успео.

Председник већа: Да ли знате било шта о самом плану за
извршење атентата?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Нисам питао. Није
ме уопште интересовало. Нисам учествовао и не знам.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Сведок се већ изјаснио у
вези са Специјалним тужиоцем и постављањем. Да ли је ова група имала
интересовања у вези са формирањем Посебног одељења Окружног суда
и посебног тужиоца и као што се зове колоквијално Специјални суд и
Специјални тужилац и да ли је предузимала неке радње, да ли је нешто
организовала, медије, кампање и слично?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, њима је било у
интересу да се не формира тај Специјални суд. Душан је за то био
задужио адв. Слободана Миливојевића да он води посао око тога пошто
су они ишли на то да закон не може да се примењује ретроактивно. Онда
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је Миливојевић требао да са одређеним новинарима води неке емисије.
Преко телевизије, преко новина.

Председник већа: Да ли има још питања?

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Питање друго, да ли је
ова група добијала од некога информације у вези са Хагом,
оптужницама на Хагу, колико се очекује, ко ће бити њима обухваћен и
тако даље, пре извршења дела, мислим убиства Премијера?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам. Те информације
доносио је Бего, Микелић и мислим Раде Булатовић.

Председник већа: Конкретно доносио, шта подразумевате под
тим, да ли је неко лично од њих долазио које сте поменули или је преко
посредника, курира, достављао одређене материјале или сазнања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Преко Беге. Бега је доносио
и причао са Душаном у вези тога, тад је било око 30 оптужница на
којима је био и Легија, Звездан и шта ја знам још неко из Јединице.

Председник већа: Да ли се помињао окр. Звездан Јовановић у тим
оптужницама?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Да ли је он некад некоме
од ових лица које помиње односио неки новац који је слао Душан
Спасојевић? Да ли зна у вези са чиме је тај новац, његову намену?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Носио сам Бориславу
Микелићу, дао сам његовом возачу а која је намена тог новца не знам.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Па морам у вези са тим
мало одређеније, како је дошло до тога? Ко му је дао тај новац? Шта му
је рекао? Коме је предао новац? Мало да опише.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи Душан је дао коверту
са новцем и рекао иди у Молерову однеси тамо Микелићу. Чекаћете те
тамо неко. Дошао сам тамо до његове зграде до улаза. Био је његов
возач. Дао сам паре и отишао сам.

Председник већа: Да ли знате због чега је послао паре?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам да не знам.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Да ли се ова група,
посебно да ли се пок. Душан Спасојевић и Кум налазили а евентуално и
Легија са неким важним људима из безбедности, из политике, тада? Да
ли он има неких сазнања, да ли их је возио, пратио, чувао, чекао и
слично? И кад је то било наравно?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи за Легију не знам али
Душана сам пратио до Молерове до Беге и до Батајнице до Шешеља.

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Последње питање. Да ли
он има нека сазнања о бацању неке бомбе на просторије ДСС-а и ко је то
организовао и ко је то извршио и тако?

Председник већа: То је предмет другог раздвојеног поступка тако
да...

Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Јесте, али је реч уопште
о политичком контексту, јер има делова о политичкој позадини.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам не могу сад тачно
да се сетим. Чуо сам да је Душан нешто причао, али не могу сад да се
сетим.

Члан већа Милимир Лукић: Интересује ме да ли је постојао
видео надзор у Шилеровој улици?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Члан већа Милимир Лукић: Опишите ми како је то радило? Ко
је снимао? И све што знате везано за то.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Постојале су камере које су
служиле за обезбеђење и камере унутар објекта. Били су уређаји сви.

Члан већа Милимир Лукић: Ко је управљао тим уређајима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Обезбеђење и једним делом
Душан.

Члан већа Милимир Лукић: Које обезбеђење?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Обезбеђење Шилерове.
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Члан већа Милимир Лукић: Да ли сте Ви управљали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па кад ми је досадно.

Члан већа Милимир Лукић: Ко је сниман?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Све је снимано. Значи све је
снимано.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли знате шта је са тим касетама
било? Да ли се то снимало? Да ли су остали трагови?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да остали су трагови. То је
било у Шилеровој.

Члан већа Милимир Лукић: Када је било у Шилеровој?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па 12.-ог је било.

Члан већа Милимир Лукић: Где је кеса из кухиње 12.-ог?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам се чуо са Тањом
Спасојевић 13.-ог. Ту је било пуно полиције, то се не зна шта је било.

Члан већа Милимир Лукић: До момента док полиција не уђе у
Шилерову, да ли је постојала та кеса на уобичајеном месту?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Члан већа Милимир Лукић: Колико је новца било у тој кеси?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Увек је било ту од
30 до 50 хиљада. Кад сте ме питали за новац кад се даје. Ја сам дао много
новца. Не могу да се сетим. На пример једне прилике дошао је адвокат
Миливојевић кад је Душан изашао из затвора. Ја сам му дао 150.000 
марака за његову услугу. Друге прилике сам исто дао не могу да се
сетим...

Члан већа Милимир Лукић: Објасните мало, да ли Ви то радите
самоиницијативно или Вам неко даје упутства и како то да радите?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Миливојевић је довезао
Душана из затвора и сад Душан каже колико да те частим за ово што си
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ме вратио. Па је дошао Чуме. Каже Чуме 50.000. Каже Душан ја ћу
Миливојевићу да дам 150.000. Чуме је рекао немој толико да му дајеш то
је пуно. Каже Душан даћу ја теби. Каже мени уђи тамо је била кеса и
узми паре. Ја узмем паре пребројим, донесем Миливојевићу, дам му. Дао
сам му за кућу. Исто је купио кућу негде у граду. Око 150.000 евра сам
му исто дао за кућу. Много сам пара дао, не могу ја да се сетим.

Члан већа Милимир Лукић: Сетите се још коме сте давали паре?
Полако, имамо времена.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Мислите код кога су паре?

Члан већа Милимир Лукић: Коме сте давали? Кажете многим
људима сте давали паре. Кажите нам коме.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Беги сам дао. Код њега има
око...

Члан већа Милимир Лукић: Да ли сте неким људима још,
адвокатима, из правосуђа, судијама, тужиоцима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Једино што сам дао дао сам
Глигоријевићу за његове услуге што је бранио Багзија 1.500 евра. Беги је
дато око 200.000. Цеци је однето око милион. Том Беги је дато исто а он
је дао неком Нишавић Ненаду 305.000 евра на камату. Код Дулета Икса
има негде око 90.000 евра. Од прилике је било око 5 милиона на дугу.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли је о томе вођена нека
евиденција?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Један део сам водио ја, а
главна евиденција је била код Кума.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли имате Ви нешто написмено?
Кажете имате евиденцију.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То сам бацио у том тренутку.
Од прилике знао сам напамет коме је шта дато.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли је могао неко од чланова
групе да дође и уђе у кухињу и да узме новац из кесе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.
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Члан већа Милимир Лукић: Ко је то могао да уради?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Могао је да уради Душан,
Кум, ја и евентуално Багзи, кад је био тамо.

Члан већа Милимир Лукић: Сад знамо како је новац излазио из
кесе, а како је улазио у кесу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па доносио је Симовић,
Багзи.

Члан већа Милимир Лукић: Да ли су доносили одређене своте?
Да ли је то неко пребројавао или су само стављали у кесу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тамо се уопште није водило
рачуна о парама. Значи пара је било у џаковима. О томе нико није водио
неку специјалну евиденцију. Нити је то Душан проверавао нити га је
посебно занимало.

Члан већа Милимир Лукић: Интересује ме сада на територији
где се налази зграда Шилерова. Кажете полиција бежи од Вас. Да ли сте
имали некада проблема са полицијом, са шефом полиције, да ли је неко
долазио да се интересује за деловање у тој кући?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То сам хтео да кажем. Ја њих
све знам и нема шта да се свађамо, а немају разлога. Немају законског
основа.

Члан већа Милимир Лукић: Кажете толико новац је долазио,
одлазио. Толико оружја је долазило, падобрани су пролазили.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не нису падобрани.
Падобрани су ишли за Кулу. Увек је ту био неко из Јединице који је то
покривао. Значи кад неко долази са парама увек неко иде из Јединице у
обезбеђењу да кажем. Душан му каже пођи са Багзијем и Симовићем, он
дечко пође и понесе пушку и обезбеђује га. Он не зна шта овај вози.

Члан већа Милимир Лукић: Док сте Ви били шеф цивилног
обезбеђења да ли су некад долазили органи безбедности милиције да
изврше претрес или налог неки или нешто у тој згради?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Два пута. Једном кад су га
тражили због Вука Драшковића и други пут кад је био ухваћен у
Француској.
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Председник већа: Ићи ћемо редом.

Члан већа Ната Месаровић: Рекли сте да је у почетку
Спасојевић радио сам. После је формирао организацију овако како сте
објаснили. Интересује ме да ли је неко поред ових припадника ЈСО још
у оквиру групе имао полицијске легитимације и ако јесте ко?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нико сем мене. Ја.

Члан већа Ната Месаровић: Само Ви?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Члан већа Ната Месаровић: Онда сте рекли да су се осећали
толико моћним да стоји држава иза њих. Јел то мислите само на период
од 2000. године од октобра 2000. године или мислите и на претходни
период?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи до 5. октобра.

Члан већа Ната Месаровић: Су били моћни тако?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Били су они и после моћни
али нису толико имали утицаја.

Члан већа Ната Месаровић: Кажите ми на кога су у том
претходном периоду највише имали и на које органе, мислите у
правосуђу, полицији?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па у правосуђу. Раде
Марковић је ту био све време их је покривао. Не треба им нико више.

Члан већа Ната Месаровић: Да ли Вам је познато да ли је неко
контактирао лично са Радетом Марковићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан Спасојевић.

Члан већа Ната Месаровић: Јесте ли га водили Ви негде на те
састанке?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Водио сам га на Институт
али он ми је рекао. Ја нисам видео да се састајао. Он ми је рекао да је
био са Радетом.
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Члан већа Ната Месаровић: То је било пре октобра 2000. 
године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Судија имам питања али пре тога бих
хтео принципијелно нешто да Вам кажем. Морам да ставим
принципијелне примедбе на начин на који сте испитивали сведока јер
сте постављали доста сугестивна питања.

Председник већа: То можете касније поставити те примедбе
након саслушања. Немојте молим Вас злоупотребљавати ред. Идемо
питања, а након тога ћете моћи да поставите приговоре, примедбе, све.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, хоћете ли Ви дозволити мени
да ја кажем оно што хоћу да кажем, па ми онда скратите, удаљите,
опомените...

Председник већа: Не. Колега, ја Вам само кажем. Ви мене морате
разумети зато што говорим као закон. Јер сад у овој ситуацији имате
право на питања. Кад се заврши саслушање Ви можете стављати било
који приговор и примедбе.

Адв. Момчило Булатовић: Да Вам кажем још једну ствар због
чега сам онемогућен да квалитетно поставим питање. Ви ми то не дате.
Молим Вас. Ви сте нам послали неки распоред часова односно рада. Ја
бих Вас молио да нас у будуће обавестите о условима у којима радимо.
Овде је толико хладно да смо се ми посмрзавали данас. У истој сте
ситуацији и Ви. Ја потпуно разумем. У истој ситуацији сте и Ви а имате
мало издигнуто то од овог бетона, од овог камена доле. Тај тепих вам је
мало топлији. Не знам шта имате да ли калорифер или? Али добро.
Мислим принципијелно ствар је таква па Вас молим да предузмете мере
неке, што радимо под оваквим условима?

Председник већа: Не знам ни ја право да Вам кажем. И ја се исто
смрзавам као и Ви.

Адв. Момчило Булатовић: Не Вама је мало топлије. Издигнути
сте мало. Ми смо ипак на бетону, доле.

Председник већа: Па није баш.
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Адв. Момчило Булатовић: Нећемо расправљати судија много око
таквих ствари. Судија сведок је поменуо једно лице које сам ја добро
записао Оги. Па ме интересује, ко је то лице? Ако сам добро чуо.

Председник већа: Јесте добро сте чули.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ради се о Огњену
Мартиновићу. Он је власник тог ресторана код Владе Србије и у
Пирамиди.

Адв. Момчило Булатовић: Каква је његова улога? Тог Огњена
Мартиновића у овим контактима са људима које је сведок данас
поменуо, које Ви зовете чланови криминалне групе Душана
Спасојевића?

Председник већа: Не, он је сведочио у односу на долазак тужиоца
Сарајлића.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је добар пријатељ
Душана Спасојевића. Да му учини услугу довео је Сарајлића.

Председник већа: Да ли се то односило на утицај пок. Душана
Спасојевића на формирање Специјалног тужилаштва? Тај контакт?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Да ли је урадио тај његов пријатељ Огњен
Мартиновић то по налогу Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, пошто сведок рече да је кум
са пок. Душаном Спасојевићем и тамо је од 1996., 1997. године тако сам
записао.

Председник већа: Познанство.

Адв. Момчило Булатовић: Тако то. Па сада говори о утицају и
моћи коју је група имала пре 5. октобра. Мене интересује да ли је
сведоку познато непосредно пре 5. октобра, да ли је Душан Спасојевић
имао контакте са неким људима из политичког врха или не? Садашњег
активног политичког врха?

Председник већа: За тај тренутак ћемо везати.
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Колико ја знам није.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате где се Душан Спасојевић
налазио 5. октобра пошто сте били у обезбеђењу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам тад био са њим. Био
сам у Шилеровој. Био је, ја мислим, са Легијом.

Адв. Момчило Булатовић: А јел знате где?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да ли су ишли у Владу, у
МУП, у Мајке Јевросиме.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, сада бих поменуо да је
Душанов новац пре 2000. године пре конфликта са Чуметом, био код
Чумета, ако сам добро чуо.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Новац из отмице
Мишковића.

Адв. Момчило Булатовић: Је био код?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Чумета.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате зашто је новац био код
Чумета? Пошто сте са Душаном блиски.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Зато што је Сурчин село,
има много њива и најлакше се закопа.

Адв. Момчило Булатовић: Најлакше се?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Закопа.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли то значи да је новац био
закопан?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја претпостављам да је био
закопан.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је сведоку познато око набавке
машина «Дифенс роуда» да ли је у тој набавци учествовао Душан
Спасојевић?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Није учествовао.

Адв. Момчило Булатовић: То знате или претпостављате?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам.

Адв. Момчило Булатовић: На основу чега знате?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Зато што то њега није
интересовало.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, каже сведок, а и то је било
Ваше питање и чланова већа да је код Спасојевића у Шилерову долазило
много људи политичара и привредника због разноразних ствари. Да ли
препознаје ко је долазио од политичара а ко од привредника? Пошто је
био на обезбеђењу и нисте могли проћи.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам долазио је
Шешељ, Чедомир Јовановић, Микелић, Милановић, и не могу да се
сетим ко све.

Адв. Момчило Булатовић: А од привредника?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Долазио је овај из «Симпа»
Томић, не знам ти неки из «Зекстре» су се нешто свађали, не знам сад
називе тих фирми.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате да ли је имао Душан
Спасојевић неке контакте са Драгољубом Марковићем? Да ли знате ко је
Драгољуб Марковић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Знам он је Чуметов кум.
Знам га. Ишли смо код њега тамо у Сурчин.

Адв. Момчило Булатовић: Ко је ишао и зашто?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан.

Адв. Момчило Булатовић: Јел знате зашто?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Причали су у вези Чумета
нешто. То је било кад је Чуме био у бекству.
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Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате да ли Душан Спасојевић и
људи из његовог окружења који су били са њим, имају икакве улоге у
петооктобарским дешавањима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам то рекао. Има изјава.
Значи дошло је једног тренутка до ломљења шта ће да буде. Легија се
састао са Ђинђићем и у том разговору му је рекао како је дошло до тог
сусрета. Дошао је код Чумета који је кум са Драгољубом Марковићем.
Они су тражили контакт са Легијом. Душан је то обезбедио. Они су
тражили да се Јединица не меша. Легија је рекао, не знам, он је ту рекао
неке своје услове да се Јединица не расформира, не знам ни ја шта.
Рекао је уколико не буду сарађивали он ће да их побије све.

Адв. Момчило Булатовић: Ко је то рекао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Легија.

Адв. Момчило Булатовић: Ко ако не буде сарађивао? Не
разумем.

Председник већа: Коме је он то саопштио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ђинђићу.

Председник већа: Је ли још неком?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Знам за то. Можда
је ту још неко био од политичара. Ја не знам. Знам да је он био.

Председник већа: А да ли је имао наређење окр. Милорад
Улемек?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да рекли су да су имали
наређење од Милошевића да их побије све.

Председник већа: Када?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 4. октобра.

Председник већа: Јел добио наређење?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тако су они рекли да је
добио.
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Председник већа: Одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Причали су тамо у
Шилеровој.

Адв. Момчило Булатовић: Где је тај састанак одржан 4. октобра?

Председник већа: Између кога колега?

Адв. Момчило Булатовић: Овај о коме говори сведок судија.
Између пок. Премијера Ђинђића, Милорада Луковића, Ви сте питали
још ко је ту био. Сведок видите све зна шта се причало, шта је имао
наређење Милорад Луковић.

Председник већа: Чули смо питање изволите.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам где је био тај
састанак није ме интересовало.

Адв. Момчило Булатовић: Молим?

Председник већа: Не зна. Чујете ли?

Адв. Момчило Булатовић: Не зна? Добро. У овим разговорима
које он чује да воде Душан Спасојевић и остали чланови његове тзв.
групе, да ли је икада чуо да се помиње прича о томе да Душан
Спасојевић треба да буде Премијер Владе Србије?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић:Никад то нисам чуо.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је било икада на тим
састанцима који су одржавани између Душана Спасојевића, Кума и
осталих чланова, говора о томе да треба да се сруши уставно уређење
земље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. То је правна нека
терминологија.

Адв. Момчило Булатовић: Малопре сте говорили о неким
састанцима. Спомињали неке групе...

Председник већа: Добро. Он је то одговорио колега него Ви то
сад формулишете из закона.

www.K
RIK

.rs



94

Адв. Момчило Булатовић: Судија, питам кратко и јасно. Да ли је
било икада говора о томе да се сруши уставно уређење земље?

Председник већа: Чули смо одговор. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Сведок каже да није било. Да ли је
било икада говора међу члановима ове групе о томе да се угрози
безбедност Савезне Републике Југославије?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи то су правна питања и
нису тако причали. Објаснио сам.

Председник већа: Хоћете ли да Вам ја одговорим колега. Пошто
нисте чули?

Адв. Момчило Булатовић: Кад будете сведок онда ћемо.... 

Председник већа: Не. Да Вам пренесем шта је рекао?

Председник већа: Каже то су правна питања. Немојте колега.

Адв. Момчило Булатовић: Судија молим Вас. Умирите колегу
Даниловића.

Председник већа: Смирите се сви. Каже да су то правна питања.

Адв. Момчило Булатовић: Умирите колегу Даниловића.

Председник већа: У реду је. Дајте да наставимо.

Адв. Момчило Булатовић: Умирите га. Радите нешто са њим.

Председник већа: Колега Булатовићу наставите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, говори сведок о неким
подацима наводно којима располаже Љубиша Буха Чуме. Да ли зна о
каквим се то подацима ради, везано за Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Вероватно у вези његових
криминалних активности.

Адв. Момчило Булатовић: Какав је однос Љубише Бухе Чумета
и Душана Спасојевића пре 5. октобра, односно пре 2000. године и овога
разлаза о коме сведок говори?
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Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Забрањује се питање јер је већ одговорио сведок сарадник на то
питање.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли се и ако јесу, када и где сретали
Љубиша Буха Чуме и Душан Спасојевић пре 2000. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи рекао сам. Били су нон
стоп заједно у Котобањи.

Председник већа: Само ради појашњења. Шта значи реч
Котобања?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Котобања је тржни центар у
Сурчину.

Председник већа: Ко је власник био тог тржног центра?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Љубиша Буха и ту је његов
кафић У том кафићу су се налазили.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли зна кад су се и како упознали
Љубиша Буха и Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Нисам то питао.

Адв. Момчило Булатовић: Јел зна бар од када се знају?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па од прилике ја га знам од
1995. године. Он је негде 1996. године, 1997. године.

Адв. Момчило Булатовић: Сведок рече да је он водио, то је
колега Лукић питао, водио ове послове око исплата, имао приступ новцу
и тако то. У једном тренутку је рекао да је радио и послове око
легализације објекта. Па ме интересује да опише мало те послове око
легализације објекта у Шилеровој. Шта је он то конректно и где
предузимао радње?
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Председник већа: Не. Колико сам ја чуо и колико памтим,
мислим да је сведок рекао да је Панић водио те послове. А у осталом
одговорите.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пошто, да кажем, куће су
биле легалне требало је да се легализује тржни центар. Дозвола је била
спремна него није био плаћен водовод. Па су долазили ти људи који су
радили пројекте за цеви и тако. Ја им онда дам паре за пројекте и за те
сагласности.

Адв. Момчило Булатовић: Пошто је то вероватно изискивало
неки одлазак са места овог цивилног обезбеђења шефа цивилног
обезбеђења. Када он није присутан ту, ко преузима улогу његову? Ако је
неко предузима, ко га замењује?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи има обезбеђење а ако
им нешто није јасно зову мене.

Председник већа: Да конкретизујемо само. Да ли је био неко као
заменик Ваше функције тамо шефа обезбеђења?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па није. Сви су били ту да
кажем, од прилике, равноправни.

Адв. Момчило Булатовић: Колико људи је било у обезбеђењу
овом цивилном?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам од прилике око 20-
так.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли су били стално ту двадесетак
или по сменама радили?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: По сменама.

Адв. Момчило Булатовић: Колико људи у смени?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Двојица. Двојица на кући и
четворица у пратњи.

Адв. Момчило Булатовић: Где је сведок био на дан убиства
Премијера др. Зорана Ђинђића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам.
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Председник већа: Да. Одговорио је.

Адв. Момчило Булатовић: Сад ме интересује судија активности
тога дана. Када је сазнао да је убијен Премијер др. Зоран Ђинђић и како
је сазнао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Звао ме је Петар Панић да
ми каже да су пуцали на Ђинђића, да су нека лица упала у Владу Србије
и да су пуцали на Ђинђића. Да би ме после 5 минута звао да каже да је
пуцано на Ђинђића из снајпера и да је одвежен у Ургентни центар.
После ми је јавио да је Премијер преминуо у Ургентном центру.

Адв. Марко Миливојевић: Да нам прво каже када и где је лишен
слободе? И шта је после тога било? Да ли су га тукли и да ли су га
водили у било какву здравствену установу? Значи да опише догађаје пар
дана после његовог хапшења.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ухапшен сам у стану на
Новом Београду код мог пријатеља. Ту су ме ови из САЈ-а мучили и
после су ме одвели у «29.-ти» и после у Ургентни центар.

Адв. Марко Миливојевић: Да појасни мало како су га мучили?
Баш тачно шта су му радили? И временски период.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ушли су, уперили су ми
пушку у главу. Везали ме, ставили ми неки кесу на главу и тукли ме
једно 15 минута.

Председник већа: Чиме?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Чизмама и пушкама.

Адв. Марко Миливојевић: Након тога су га одвели где?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У «29.-ти». 

Адв. Марко Миливојевић: Па онда?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У Ургентни центар.

Адв. Марко Миливојевић: Шта се тамо дешавало?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ту сам прегледан.
Констатоване су повреде.

Адв. Марко Миливојевић: Какве повреде?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Имао сам
нагњечена ребра. Сад не знам, имао сам подливе и тако.

Председник већа: Јесте имали тешке телесне повреде?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам уопште читао тај
налаз.

Адв. Марко Миливојевић: А после тога?

Председник већа: Шта после тога?

Адв. Марко Миливојевић: Где су га после водили? Из Ургентног
центра?

Председник већа: Био је у притвору колега. То знате из предмета.

Адв. Марко Миливојевић: Да ли су га тукли тамо?

Председник већа: Након овога?

Адв. Марко Миливојевић: Да. Након овога.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић:Нису ме тукли.

Адв. Марко Миливојевић: Претили, нудили нешто?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нису.

Адв. Марко Миливојевић: Нека појасни просторију у којој је он
највећи део свог радног времена проводио у улици Шилеровој 38? И где
се налази у односу на цео објекат?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи ја немам своју
просторију. Био сам у кући или у кафићу или у тржном центру.

Адв. Марко Миливојевић: Да ли си био у улазном делу... 
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Председник већа: Не можете се директно обраћати и на тај начин
и ословљавајте га са Ви и преко мене.

Адв. Марко Миливојевић: Да ли сведок се налази у улазном делу
између тржног центра и кућа где се налазе, по мојим сазнањима 10 до 15 
монитора?

Председник већа: Одакле је Вама то познато колега?

Адв. Марко Миливојевић: Не морам да Вам то кажем а
опомените колегу.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ту се налази та просторија
са мониторима. Да будем некад ту. Није ми то радно место да будем ту.
Ту раде момци на камерама.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Ја бих уз Ваше дозвољење морао
да кренем од првог питања, настојаћу да га формулишем
најједноставније могуће да не би било сугестивно ни капциозно.

Председник већа: А да се односи на предмет?

Адв. Ненад Вукасовић: Тако је. Да се не бисмо погрешно
разумели. Желим да питам сведока, да одговори, да ли је он припадник
земунског клана?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Опет да кажем. Значи Душан
ми је кум и био сам са њим. Ако је то чланство али ако се тиче правне
терминологије то је неко ко врши кривична дела. Ја нисам вршио
кривична дела, тако да...

Адв. Ненад Вукасовић: Господине председниче. Ја бих замолио
да он својим језиком без обзира на правну терминологију и могућност
неког споразумевања, правници смо, питање је сада и ја потпуно
разумем ту некакву врсту дистанце. Да ли он може да каже како се он
осећа, да ли он лично сматра као сведок сарадник Зоран Вукојевић, да ли
јесте или није припадник земунског клана? Без обзира на сву правну
терминологију, на... 

Председник већа: Његово лично мишљење?

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли он себе сматра чланом земунског
клана?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи Душан Спасојевић ми
је кум. Био сам са њим. То није никакав клан. Не знам шта значи клан.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је, пошто не зна шта значи клан, а
имамо овде ситуацију да саслушавамо сведока сарадника, из чега
произилази да је члан. Да ли је Душан Спасојевић сем позива а колико
се сећам из исказа сведока да је он неке 1998. године када је из службе
излетео, он је избачен и суспендован, да је почео да ради у «Мобтелу» па
има позиве Душана Спасојевића и прешао код њега на обезбеђење. Да
ли се сем тог разговора око преласка на обезбеђење да буде тамо шеф,
није сад ни важно, разговарало и још о неким другим ближим везама,
условно да кажем као парадигму, са Шилеровом улицом? Дакле са тим
људима са Душаном Спасојевићем и тим његовим како ми то називамо
кланом? Дакле сем запослења, значи кад некога зовемо на посао, да ли је
било разговора и још о неким везама?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Искључиво сам био
подређен Душану и никоме другом. Само са њим сам комуницирао. И он
ми је говорио шта да радим.

Председник већа: То је на основу личног односа са њим било?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја сам питао у вези његових веза,
блискости. Чули смо да му је и кум чак био и то могу да схватим. Да ли
му је Душан Спасојевић ишта говорио о организацији и уласку њега у
некакву организацију са постављењем тим за шефа обезбеђења у
Шилеровој? Значи морам некако да окренем питање да видимо.

Председник већа: Знам. Окрећете питања а он је одговорио. Али
ево изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је сем запослења било говора
уопште о било каквој организацији и тако даље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи не сад да се ја нешто
браним, то знају сви, значи тражио је искључиво од мене да га
обезбеђујем и да му гледам породицу. Због чега? Не дај боже ако му се
нешто деси да буде ухапшен, значи неко мора да му гледа породицу.

Председник већа: Уз само једну ствар коју бих Вас питао, јел
остајете при тој тврдњи да сте знали којим криминалним делатностима
се он лично и његова криминална група бавила?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Знао сам ја. Знали су сви.
Чак су о томе писане књиге. То су сви знали. Они то уопште нису крили.

Председник већа: Да ли је знао МУП?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесте.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Каже да су писане књиге о томе?
Да ли би могао да каже једну књигу која је написана о деловању
земунског клана односно Душана Спасојевића? Сад је споменуо књиге.

Председник већа: Чућемо. Изволите.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: На шта мислим. Био је
фељтон у «Вечерњим новостима». Може све да се прочита.

Председник већа: Када је био знате ли?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па пре овога свега, можда
једно пола године. То су наводи из неке беле књиге коју је МУП
написао.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Захваљујем се. Ја, значи уз Вашу
дозволу, бих морао да констатујем да ми овде немамо припадника.

Председник већа: Ја сам разумео циљно постављена питања али
можете примедбе кажем као и за колегу Булатовића на крају, можете
коментарисати, примедбе, да би наставили са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Ако сам добро ја записао а нека сведок
исправи, чини ми се да сам овде записао да је он почео да ради у МУП-у
1993. године. Ако сам добро ја записао, врло важне су ми ове неке
године.

Председник већа: Питаћемо га. Разјасните, кад сте почели?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 1993. године сам почео.

Председник већа: У ОУП-у?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Земун.
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Адв. Ненад Вукасовић: Да тако сам и ја записао. Занима ме да ли
је он школовани полицајац или је завршио курс?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам завршио средњу
школу унутрашњих послова.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Значи завршио је средњу школу.
Сматрамо га школованим полицајцем. Колико се сећам, да је изјавио
само нека потврди, да бих могао да поставим питање, да је радио као
оперативац у ОУП Земун?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да једно време.

Председник већа: У криминалистичкој служби?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У криминалистичкој служби,
да.

Адв. Ненад Вукасовић: Сем оне једне ситуације, плус да је
учествовао у неком хапшењу али то ме не занима, него је радио као
оперативац. Каже да се упознао 1996. године или 1997. године, али ја
сам 1996. године записао, у реду нека се исправимо, да је упознао
Душана Спасојевића. Да ли може да нам каже како је упознао Душана
Спасојевића?

Председник већа: Одговорио је колега.

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Није одговорио. Ја га питам као
полицајца.

Председник већа: Јесте.

Адв. Ненад Вукасовић: Није.

Председник већа: Јесте ево можете видети кроз транскрипт.
Одговорио је и рекао да му је нашао одређени пиштољ без дозволе.

Адв. Ненад Вукасовић: То га ја питам као полицајца га питам
како.... 

Председник већа: Не. Сада као сведока сарадника. А као
полицајца о том потом. Не могу ја да саслушавам окривљене као
полицајце на пример. И кад би могао онда би ми било лако.
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Адв. Ненад Вукасовић: Потпуно ми је јасна његова позиција овде
и само се позивам на његову професију и он врло добро зна шта га
питам. Кад кажем како се упознао са њим при том мислим да ли се
упознао службено или приватно?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Прво службено па онда
приватно.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи прво службено па онда приватно и
сад схватамо да му је одузео пиштољ. Када се упознао службено, прво
службено да ли му га је неко предао на везу или је Душан Спасојевић
плод његовог оперативног рада?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја стварно не разумем оваква
питања.

Адв. Ненад Вукасовић: Па Ви сте полицајац. Питам јасно и
конкретно. Човек почиње да ради 1993. године. Ради као оперативац.
Упознаје Душана Спасојевића на тај начин каже прво службено. Па
питам да ли је то познанство службено ишло службеном линијом тако
што му је неко од колега га повезао са Душаном Спасојевићем или је
питање Душана Спасојевића искључиво плод његовог ангажовања,
његовог личног оперативног рада?

Председник већа: Ево ја да мало симплификујем питање. Да ли је
тај однос почетни од тог упознавања приликом лишавања слободе и
проналажења оружја, тад је важио Закон о оружју и муницији, да ли је то
био почетак контаката са Душаном Спасојевићем, касније кумства и
свих осталих радњи које сте Ви предузимали и односе са њим?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи нисам га привео.
Проценио сам у том тренутку. Значи зауставио сам га, нашао сам му
пиштољ без дозволе. У разговору са њим ја сам проценио да ми је боље
да не узимам пиштољ. После месец дана он ми је наместио комбинацију
да нађем 2 килограма хероина. Значи то су неке полицијске ствари које...

Председник већа: Да. Кад је већ полицијска ствар, да ли сте Ви
тражили преко службе, значи МУП-а РС, да он буде што кажу сарадник
или доушник полиције?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Вођа групе моје Радукић
Милан је написао захтев за информатора. Пошто прво да би постао
сарадник мора да буде информатор па тек онда може да буде сарадник.
Он је писао захтев и није то никада одобрено.
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Председник већа: Да ли је ту долазило до преплитања тих
службених упознавања и пријатељских веза које су се успоставиле
између две личности?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То је неминовно.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. То је нормално да се преплићу те
службене и приватне везе јер мора да постоји неко обострано поверење
да би се радило. На чији предлог шеф сведоков у време кад је радио,
пише захтев. Није то информатор, другачији су називи, а подсетићу га
пријатељска веза, оперативна веза и сарадник. Информатор не постоји,
то је у жаргону као што ми кажемо за суд Специјални суд. А није
Специјални суд него Окружни суд, Посебно одељење.

Председник већа: Мада и даље траје да смо Специјални.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја не могу то да избегнем као и ово.
Информатор, доушник итд. Постоје тачно у правилима службе називи за
лица која су у службеном контакту са органима унутрашњих послова
ради њихове евиденције јер према зависности статуса добија и одређену
врсту заштите односно помоћи државе. Занима ме на чији предлог се
пише захтев и ко је тај захтев одбио?

Председник већа: Не. Да ли је поднет?

Адв. Ненад Вукасовић: Рекао је да је написан. Да је поднет и да
је одбијен.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Поднео га је вођа моје групе
Радукић Милан а мислим да је Мирко Симатовић из «29.-ог» одбио.
Пошто су били у непријатељским односима њих двојица.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли у то време, значи наставља контакт
од 1996. године, наставља се даље та сарадња, како га води, под којим
стаутсом контактира пошто је одбијен захтев за његово евидентирање за
било оперативне везе, по ком основу даље контактира службено?

Председник већа: И да ли контактира?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи дао ми је неке
информације за неке крађе. Значи није више било регулисано. Јер у овој
земљи је био рат и то ништа није важило.
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Адв. Ненад Вукасовић: Па 1996. године није био рат у овој
земљи, био је на другим просторима.

Председник већа: Добро, о томе нећемо расправљати где је био
рат и ту су полемике него наставите са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Појаснио је председник. Знате кад неко
каже био је рат, служба је тада била врло уређена у овој земљи. Знала су
се правила игре. Добро. Следеће питање да ли је писао белешку сведок о
својим контактима са Душаном Спасојевићем? Колико је тих бележака
било и којим је темпом виђао временски, у којим интервалима? Кад је
већ успоставио контакт са њим, после тог како каже приласка око тог
оружја, да ли је његова процена била исправна или није, у то ја не
улазим. Него сад кад почињу контакти, колико од прилике често, да ли
те контакте покрива белешкама?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи његов досије је водио
вођа моје групе Радукић Милан. Он је водио све и писао белешке.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја питам нешто друго. Лице које иде на
контакт са неким...

Председник већа: Добро. То је сад питање више правно колега.
Питање за њега, за сведока.

Адв. Ненад Вукасовић: Врло значајно питање.

Председник већа: Правно по унутрашњој организацији МУП-а и
рада а њега питамо као сведока, да ли сте Ви сачинили било коју
службену белешку везано за рад на откривању кривичних дела и
евентуалној сарадњи полицијској са Душаном Спасојевићем? Да ли сте
Ви бележили било шта службено?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пошто није добио немам
шта да бележим.

Адв. Ненад Вукасовић: Нисам чуо.

Председник већа: Пошто каже није добио није имао шта да
бележи.

Адв. Ненад Вукасовић: Ништа није добио и није имао шта да
бележи.
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Председник већа: Не. Него није добио тај статус Душан
Спасојевић.

Адв. Ненад Вукасовић: Па како онда иде комбинација ако може
то да објасни за 2 килограма хероина? Како онда улази у званичан
службени однос са лицем око 2 килограма хероина? Како се ангажује
службено на основу којих папира? Питам отворено пошто ће одбрана
тражити апсолутно да се отвори досије, да видимо ми шта се то
дешавало.

Председник већа: У реду видим ја шта Ви циљно питате. Није
проблем. Нека одговори сведок па ћемо лако то после разјаснити.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Ја као да сам на
дисциплинској комисији, а не на суду.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли ја могу да скратим. Да ли је онда
сведок било када, било какву белешку написао, и својеручно потписао у
контакту службеном са Душаном Спасојевићем?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Јесам али где се налази не
знам.

Адв. Ненад Вукасовић: То ћемо да видимо где се налази. Ја бих
још једно питање везано за овај сегмент. То је, када је почео да ради
1993. године, да ли је одмах те године или уопште кад, да ли може да
нам каже да ли је, ако је уопште Душан Спасојевић заведен у званичну
картотеку, званичну евиденцију ОУП-а Земун, односно МУП-а Србије?
Да ли имају основне податке, без обзира који год да је ОУП, сваки
оперативац има доступне податке, до нивоа Републике?

Председник већа: Да ли му је то познато? Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Да. Да ли му је познато? Да ли је био
заведен у полицијске досијее?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Досије да је осуђиван?

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Полицијски досије? Не да је
осуђиван.

Председник већа: Картон који се води у МУП-у?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.
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Адв. Ненад Вукасовић: Е сад бих га нешто питао везано сада
када већ почиње да ради те 1998. године је изашао из МУП-а па прелази
у «Мобтел» је ли тако? И 2000. године како рече почиње да ради. Да ли
може да нам мало прецизније каже од прилике, да ли може да се сети
кад је то, који је то месец, не може дан, 2000. године кад почиње да ради
код Душана Спасојевића као шеф?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Рекао сам негде летњи
период. Август, септембар.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи август, септембар 2000. године
почиње да ради код Душана Спасојевића. Добро. Следеће што ме занима
то је да каже, ја се извињавам да не бих случајно погрешио. Каже да
непосредно пред како и тече ова његова изјава, пред тај атентат, што је и
суштина читавог саслушања његовог, каже да су отишли ван земље
прво. Мисли на Спасојевића и још неке и да су отишли за Бугарску ако
сам добро записао. Ја бих га само замолио Вас председниче, да не бих
погрешио. Ја сам написао ево отишли су за Бугарску. Да ли је то тако
рекао сад на данашњем саслушању? Да су отишли за Бугарску?

Председник већа: У иностранство. Добро, нека одговори али
колико сам ја запамтио а добро памтим да су отишли у иностранство па
преко Бугарске па на Келебију дошли из иностранства. Изволите.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Изашли су тамо, како се зове
тај доле код Врања прелаз, ишли су у Грчку, направили су турнеју по
Мађарској и шта ја знам и вратили се.

Адв. Ненад Вукасовић: Ево зашто питам господине председниче.
Питам из врло простог разлога што је у својој изјави на страни 2, а то
Вам је последњи пасус, то је управо на шта се и колега тужилац позвао,
што му није било јасно, за ово убиство Ђинђића то почиње у децембру
па је и колега тужилац имао нека питања. То је тај пасус. Ако каже да су
отишли за Бугарску, као преко Врања, онда ме занима...

Председник већа: Нека објасни детаљније па ћемо видети да ли
има противречности.

Адв. Ненад Вукасовић: Ево он каже: «Отпратили смо их на
Келебију». Па како сад? Да ли су их отпратили на Келебију или су ишли
на Врање?
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Председник већа: Нека одговори како је било то кретање у
децембру када су отишли у иностранство, ко је отишао, куда су се
кретали? Да ли имате неких сазнања на који гранични прелаз су изашли
из земље? Аеродром, гранични прелаз? Којим превозним средствима и
где су се кретали? Прво то да разјаснимо.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ишли су доле на тај прелаз
код Врања. Не знам како се зове.

Председник већа: Када су излазили из земље?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да изашли су тамо. Отишли
су он и Кум и вратили су се горе на Келебију код Суботице. После
Божића.

Председник већа: Јесте ли их Ви чекали на Келебији?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Ви и чланови обезбеђења?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Председник већа: Добро. Имате ли још нешто?

Адв. Ненад Вукасовић: Ја морам само да Вас замолим, да ми
допустите, он је рекао вратили су се горе на Суботицу. Није то спорно.
Ја само морам да питам овде се ради о школованом полицајцу. Данас
каже да су ишли на Врање доле за Бугарску а тада разговара са
истражним судијом...

Председник већа: Добро колега то је питање опет за неку
примедбу више него за питања.

Адв. Ненад Вукасовић: Па ја морам да га питам. У чему је сада
разлика?

Председник већа: Добро, он овде не одговара ја Вам понављам
као школовани полицајац него као сведок сарадник.

Адв. Ненад Вукасовић: Сведок управо.

Председник већа: Саслушан је. Ви сте имали право и да слушате,
не знам да ли сте присуствовали, имам забележно.
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Адв. Ненад Вукасовић: Не. Његовом као сведоку сараднику,
нисам. То чак није ни унето да сам био. Нисам био.

Председник већа: То је Ваше право било. Није спорно. Него
колико још имате питања колега?

Адв. Ненад Вукасовић: Па. Председниче...

Председник већа: Од прилике, мислим. Сигурно сте планирали
питања.

Адв. Ненад Вукасовић: Имао бих још, свакако. Не знам шта
значи реч подоста како би се разумели. Али у сваком случају не могу да
завршим за минут, два или пет. Не могу.

Председник већа: Добро. У реду. Онда ћемо прекинути главни
претрес због истека радног времена.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес због истека радног времена а наставак
ће бити сутрадан 14. априла 2004. године са почетком у 10,00 часова у
судници број 1, 

- што је присутнима саопштено уместо позива.

Наставиће се радња доказивања саслушања сведока сарадника
Зорана Вукојевића.

Записничар Председник већа-судија
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К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 19. АПРИЛА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на наставак главног
претреса дана 19. априла 2004. године са почетком у 10,15 часова, пред
већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, Устаничка 29, 
судница број 1, у кривичном предмету под службеном ознаком
К.П.бр.5/03, окр. Милорада Улемек Луковића и др., због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиства представника највиших
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и др., по
оптужници Специјалног тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у
Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године, пред већем у саставу
судије Ната Месаровић и Милимир Лукић, чланова већа, судија Марко
Кљајевић председник већа, са записничарем Љиљаном Атлагић,
приступили:

заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша
Мараш, пуномоћник породице оштећеног Председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић, пуномоћник
оштећеног Милана Веруовића адв. Божо Прелевић, браниоци окр.
Милорада Улемека Луковића адвокати Момчило Булатовић, Марко
Миливојевић и Слободан Миливојевић, окр. Звездан Јовановић са
браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, браниоци окр. Милоша
Симовића, Александра Симовића и Владимира Милисављевића адв.
Слободан Миливојевић. Констатује се да није приступио адв. Драгољуб
Ђорђевић а позив му је уредно саопштен.

Адв. Слободан Миливојевић: Адв. Драгољуб Ђорђевић ме је
замолио да пренесем извињење његово јер је данас хитно морао да иде у
Прешево, тако да неће приступити на данашњи главни претрес. Али ја
сам ту свакако.

Председник већа: Добро. Хвала.

Бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Дејан Лазаревић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр.
Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр.
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Милана Јуришића званог «Јуре» адв. Драган Крстићевић, окр. Душан
Крсмановић са браниоцем адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша
Пејаковић са браниоцем адв. Гораном Петронијевићем.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, Крсто Бобот ће приступити
у току претреса.

Констатује се да није приступио други бранилац окр. Саше
Пејаковића адв. Крсто Бобот.

Окр. Бранислав Безаревић са браниоцем адв. Жељком
Грбовићем. Окр.Жељко Тојага са браниоцем адв. Зораном Николићем.

Констатује се да је окр. Бранислав Безаревић поднеском отказао
пуномоћје другом браниоцу адв. Драгиши Поповићу.

Председник већа: Да ли су приступили сведоци Данило
Копривица, Зоран Петровић и Зоран Трајковић? Нека приступе у
судницу.

Констатује се да су приступили сведоци Данило Копривица, Зоран
Петровић и Зоран Трајковић.

Председник већа: Ваше саслушање је било предвиђено за данас.
С обзиром да је поремећен план рада суда, заказујем Вам саслушање за
21. април 2004. године са почетком у 10,00 часова, што Вам има служити
уместо позива. Тако да можете да напустите судницу.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Претрес је јаван.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е
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Да се изведе процесна радња доказивања саслушањем сведока
сарадника Љубише Бухе.

Председник већа: Имате ли предлог везано за суђење где је
присутна јавност?

Заменик Специјалног тужиоца: Да. Ја ћу као и у претходна два
случаја ставити такав предлог суду. Из истих разлога, не бих понављао.

Председник већа: Констатује се да је заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић предложио да се ова радња доказивања
саслушања сведока сарадника Љубише Бухе обави уз присуство
јавности.

Позивам сведока сарадника Љубишу Буху да се изјасни о предлогу
Специјалног тужиоца да се његово саслушање обави уз присуство
јавности.

Председник већа: Констатује се да је приступио сведок сарадник
Љубиша Буха.

Упознајем Вас са предлогом Специјалног тужиоца да се Ваше
саслушање као сведока сарадника у овој кривичној ствари обави јавно и
поучавам Вас о Вашем праву да се може искључити јавност са дела
главног претреса када ћете Ви сведочити у овом кривичном предмету у
својству сведока сарадника. Да ли сте се консултовали са Вашим
браниоцем адв. Васовић Душаном и Ваше изјашњење поводом предлога.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Консултовао сам се, да не буде
јавно.

Председник већа: Добро.

На основу члана 504-Ж Законика о кривичном поступку

Веће доноси и јавно објављује

Р ЕШ ЕЊ Е

Искључује се јавност са дела главног претреса приликом
саслушања сведока сарадника Љубише Бухе.
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Решење се може побијати само у жалби на пресуду.

О б р а з л о ж е њ е

Ово је директна примена законске одредбе члана 504-Ж Законика
о кривичном поступку који прописује да је приликом саслушања сведока
сарадника јавност искључена осим ако веће на предлог Државног
тужиоца и уз сагласност сведока не одлучи другачије.

Заменик Специјалног тужиоца је предложио да се саслушање
сведока сарадника Љубише Бухе изврши уз присуство јавности.

Сведок сарадник Љубиша Буха се противио предлогу.

Суд налази да није испуњен законски услов сагласност сведока
сарадника да би се ова радња саслушања сведока сарадника Љубише
Бухе обавило уз присуство јавности јер је изјава његова сагласност
конститутивни услов на основу члана 504-Ж став 1 Законика о
кривичном поступку.

Председник већа:Молим присутне у судници да напусте судницу
зато што је искључена јавност са дела главног претреса приликом
саслушања сведока сарадника Љубише Бухе.

Адв. Вељко Делибашић: Судија, ја имам молбу за супругу и
родитеље Крсмановића ако могу да присуствују.

Председник већа: Могу да присуствују уз захтев окривљених
могу и друга лица њима најближа, блиски сродници, родитељи, браћа,
сестре.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих замолио за мајку. Са супругом сам
разговарао, она мисли да би евентуално пошто она није из Београда, да
се врати због деце кући а мајка би онда у том случају остала на
саслушању.

Председник већа: У реду је. Има право.

Адв. Зоран Николић: За супругу Тојага Жељка Андријана Тојага
да присуствује.
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Председник већа: У реду има право да присуствује. Нека остане у
судници.

На основу члана 293 став 3 Законика о кривичном поступку
упозоравају се лица која присуствују главном претресу на коме је
јавност искључена да су дужни да као тајну чувају све оно што су на
претресу сазнали и указује им се да одавање тајне представља кривично
дело.

Председник већа: Ваше име и презиме?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Буха Љубиша.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок сарадник Љубиша Буха: 14.09.1964. године у Земуну.

Председник већа: Име оца?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Бошко.

Председник већа: Адреса пребивалишта?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Сурчин, Радничка број 34. 

Председник већа:Шта сте по занимању?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имам приватну фирму.

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Најпре да Вас упозорим да сте дужни да суду
кажете истину о свему што знате у овом кривичном предмету и да лажно
сведочење представља кривично дело. У својству сведока сарадника сте
дужни да говорите истину и да не смете ништа прећутати и да давање
лажног исказа представља кривично дело. Друга поука се односи на Ваш
статус сведока сарадника, да за Вас не важи општа привилегија за
сведоке. Дакле, везано за члан 98 и 100 Законика о кривичном поступку,
да сте супротно тој одредби дужни да говорите и о ономе чиме би себе
или Вама блиска лица, за шта постоји вероватноћа, а то су, брачни друг,
лице са којим евентуално живите у ванбрачној или другој трајној
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заједници, сроднике по крви у правој линији, сроднике у ........линији
закључно са трећим степеном сродства и по тазбинској линији закључно
са другим степеном сродства, усвојиоца или усвојеника, изложили
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.

Председник већа: Да ли сте разумели ове поуке и упозорења?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам.

Председник већа: Сада Вас позивам да положите заклетву у
својству сведока сарадника у овој кривичној ствари, на основу члана 106 
став 3 Законика о кривичном поступку. Ја ћу Вам саопштити текст
заклетве, ако сте сагласни са тим само реците да.

«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 сарадник Љубиша Буха: Да.

Председник већа: Добро. У овој кривичној ствари, Ви сте добили
статус сведока сарадника. Ја ћу Вам поставити генерална питања па нам
изнесите све што Вам је познато о томе. Питања се односе, да ли сте
били и у каквим односима са сада покојним Душаном Спасојевићем? Да
ли је он имао групу? Да ли се та група бавила криминалним
делатностима и евентуално којим? Ко је био у саставу те групе? Да ли
имате сазнања о припремању и извршењу атентата на Председника
Владе Србије др. Зорана Ђинђића? Изволите.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душан Спасојевић самном се
упознао 1995. године. Тад сам упознао њега и Милета Луковића.
Дружили смо се. Да би 1998. године, 1999. године, извршили
ликвидацију над Хамзом. Не знам му име и презиме и на Петра
Милошевића. После та два убиства он се спојио са Легијом. Душан је
био у добрим односима са Шуцом који је био муж Александре. Кад је
био убијенн Шуца, Душан је помагао Александру. У међувремену
Александра је почела да се забавља са Легијом и удала се за Легију. И
пошто је државна безбедност сазнала, сумњала да је Душан учествовао у
убиству Пере Милошевића и Хамзе, пошто је Легија знао да је Душан
помагао много Александру, ту су они направили контакт где је Легија
одвео Душана код Радета Марковића и ту су склопили, у ствари Душан
је тад и почео да ради за државну безбедност. Тада су почели већ да раде
Стамболића. Ибарска магистрала кад је била Душан није учествовао у
Ибарској магистрали, али после Ибарске магистрале пошто се сазнало да
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је Јединица учествовала и државна безбедност да је стајала иза тога,
онда су препустили то Душану, да Душан ради то по Београду шта треба
и као људи из Јединице нису вични по Београду да раде све. А пошто је
Душан држао све по Београду са дрогом и са криминалом он је знао
доста људи тих рецимо. Ту су се они организовали и радили су. Значи то
је нормално рађено. Значи ја сам возио Душана једно 7,8 10 пута у
Институт безбедности на састанке. Никад нисам присуствовао ниједном
састанку. Знао сам увек шта је причао и како је причао. Ту је
присуствовао Брацановић, јер Брацановић је тада био безбедњак
јединице. Није ништа могло ту да се ради без Брацановића. Чак је знам
ту и за побуну «Црвених беретки» исто кад је кренуло то све, Душан је
већ изашао из притвора за отмицу Мишковића. Остали су остали у
притвору. Они су организовали ту побуну да би сломили Зорана
Мијатовића и Горана Петровића. Пошто су они већ почели да раде
Ибарску магистралу већ су сазнали све, ко је ту учествовао и то све, да
би то стопирали, да не би уназад ишли. За та убиства знају, та политичка
која су се дешавала. А Брацановић је учествовао у свему томе и они су
Брацановића прогурали ту на то место. Да буде заменик начелника
државне безбедности. У тој групи Душан и Легија су предводили све.
Пре тога код Душана су били Миле Луковић, био је покојни Марко
Петровић, био је покојни Жељко Михајловић, били су браћа Симовићи,
Крсмановић Душан, Ђорђе није био, био је Нинослав Константиновић,
Бајић Никола. Ове отмице што су радили све, Легија и Душан су све
талили по пола. Пола пара су ишле Легији пола Душану. Ту су
организовали исто атентат у Будви где су ишли значи за државну, да им
је омогућила и личне карте, да им је омогућила и повратак после преко
војске назад. Где је Душан кад је ишао давао изјаве и то је било све
кординирано, чак су урадили да оптуже и Миту и још не знам кога из
Бежаније тамо. Да оптуже њих за атентат у Будви где су преко Радета
Марковића и Буце Ђурића њих ухапсили. Душан је био у контакту са
Легијом нон стоп ту. Били су у контакту са Буцом Ђурићем. Буца Ђурић
је то водио, надгледавао све. Па пошто је Буца Ђурић знао да није
Душан кући, послао му је кући интервентну, где се Душан био наљутио
на Буцу Ђурића што му је послао а није му јавио да склони жену и дете
да му дете не би имало стресове. Исто за убиство Стамболића. То је исто
Душан учествовао све комплетно. Он је надгледао то и он је комплет
руководио тим како су га пратили, како да стане комби поред,
објашњавао им је како да га увуку у ауто, и да га одвезу.

Председник већа: Јесте ли завршили са Вашим сведочењем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам.
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Председник већа: Реците нам у каквим сте Ви лично били
односима са Душаном Спасојевићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: У врло добрим односима.

Председник већа: Да ли је то познанство било везано за неке
легалне или илегалне послове?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па тад смо радили регистрацију
у Белом Манастиру. Колико је то легално, илегално. То су сви радили.
Пошто они нису имали пара ја сам их увео у тај посао. Они су мислим за
годину дана, он и Миле Луковић зарадили 100, 120.000 марака. Значи
нису имали ништа. Имали су неког «Југа» и били су у Франца Розмана у
Земуну у изнајмљеном стану. Тад сам им помогао и они су имали
поверење велико у мене и тако полако су они јачали. После кад се спојио
са Легијом тако су мене померали. Значи они су долазили код мене у
локал који сам ја држао. Локал у Сурчину. Било је све нормално док
после већ нису почели да се понашају ненормално. Значи кад ми долазе
неки пословни партнери и то све ја сам видео да није то то. Чак сам
затварао локал да ми не ради локал да ми не би долазили више. Али
остао сам ја и даље у контактима са њима. Ја сам био добар све са њима
док то нису кренули на мене. Значи кад су кренули на мене. Ја сам
кренуо да разоткријем комплетно ту криминалну групу 2002. године
крајем августа и почетком септембра. Тада сам звао и полицију. Звао сам
Милета Новаковића. Направио сам контакт са њим. Отишли смо у
организовани криминал. Био сам три дана са њима, спавао сам. Значи
добровљоно сам ја спавао ту. Испричао сам комплетно за целу
оранизацију њихову. Мени с почетка нису веровали. Први дан, други
дан већ кад сам ту дао доста доказа материјалних и ово и оно, већ су се
склопили ту. Трећи дан је исто то било и као требали су да их хапсе. Ту
је био Миле Новаковић. Био је Родољуб Миловић и био је Спасојевић у
«29.-ом». Био је ту и Карлеуша. Он није ништа, договарао се ту око нас.
И он је само доносио кад је требало да се једе, и пиће. Трећи дан Миле
Новаковић ми је рекао да жали због свега, да њему не дају са врха то да
се ради. Значи не дају да се хапсе. Разочарао се и он и Родољуб Милић.
Тад ми је Миле Новаковић саопштио да не може да помогне. Да ја идем
у иностранство да се склоним. Ја сам отишао. После месец дана сваки
дан сам био у контакту са Милетом Новаковићем телефоном. После
месец дана, зове ме Миле Новаковић и ја поново долазим из
иностранства. Пролазим границе. Пролазим све живо. Долазим,
ризикујем ту у Београду. Налазим се поново са њима. Поново седамо.
Каже Миле ево сад имамо да их хапсимо. Ја сам ту. Цео дан су седели и
чекали су телефонски позив. На крају су им телефоном јавили да не
може ништа. Миле поново ми каже, или Родољуб Миловић, да не могу
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уопште ништа да ураде. Да њих јуре да убију Милета Новаковића и
Родољуба Милића. Да од њих не зависи. Они би га хапсили одмах али не
могу горе власти да се сложе. Ја одем у иностранство поново. Зову ме
после 20 дана Миле Новаковић и каже време је да их хапсимо. Ја поново
долазим из иностранства. То је све 2002. године. Трећи пут долазим.
Налазим се у МУП-у са Милетом Новаковићем и Родољубом Милићем,
тамо по страни да их не види нико, јер каже ми чекамо сваког часа нас
да убију. Већ знају све. Одемо горе у МУП. Седели смо једно 4 сата.
Чекали су зелено светло да могу да их хапсе да ја одмах ту будем.
Поново им нису дали зелено светло. Поново ми каже Миле нек ти је Бог
у помоћи, заштити те не можемо. Иди поново у иностранство. Ја сам
отишао поново у иностранство. Склонио сам се. Ишао сам по
иностранству по земљама свим. На крају сам отишао у Турску у
амбасаду где сам тражио да ми помогну, да ме прихвате. Где су ме они
прихватили, где су ме послали за Словачку. У Словачкој сам тамо био
док није дошао Миле Новаковић, Родољуб Милић и Специјални
тужилац. Ту сам дао изјаву. Изјаву сам давао два дана и три ноћи. Значи
дао сам ту изјаву. Требали смо тада да кренемо за Београд. Јављено им је
поново да не може да се крене да сачекају 5, 6 дана. Они су отишли за
Београд. У међувремену је убијен Премијер. Он је убијен 12.-ог а ја сам
19.-ог тражио на мој захтев да идем за Југославију. Где су ме довели, где
су ме одвели у ЦЗ, где сам провео 8 месеци.

Председник већа: Реците нам да ли сте познавали окр. Милорада
Улемека Луковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Председник већа: Када сте га упознали, којом приликом и да ли
сте имали сусрете са њим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имао сам сусрете. Упознао сам
га код Душана Спасојевића.

Председник већа: Какве су врсте били контакти између окр.
Улемека и Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па контакти су били у ствари
причали су већином о убиствима. Значи то је док је био Слободан
Милошевић на власти. Значи до тад су били, да је Душан Спасојевић
радио за државну безбедност легално све. Да је убијао шта је требало да
се убије. Значи учествовали су у те атентате. За то све, ту су нон стоп
били код Душана кући. Ја сам Душана исто пар пута водио у Институт
безбедности где га је Легија чекао и Брацановић. Значи ја сам га возио
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до капије. Од капије је он улазио увек пешке. Да би кад су почеле
отмице, кад су кренули у отмице да отимају људе, тад сам исто био ту.
Са Легијом сам се нашао кад су Душан Спасојевић, Миле Луковић и
ухапшени сви у Паризу. Са Легијом сам се тада нашао у Кули. Ја и
Миленковић Дејан смо ишли у Кулу, пошто ме је Душан Спасојевић
звао са телефона тамо. То је у међуародном негде, где су их држали,
имала је телефонска говорница где су ме звали. Где су ми рекли да су
ухапшени због отмице. Ја сам ишао у Кулу и нашао Легију, где сам му
пренео да су ухапшени за отмице. Легија је видео сам видно био
уплашен. Ту смо ја и Миленковић Дејан објаснили све. Кад сам крећао
рекао ми је да се као не секирамо ништа. Биће све у реду. Он се нада, то
су само приче и то све. Где смо ја и Миленковић Дејан кренули за
Сурчин. Тамо нас је полиција зауставила у Кули, где су нам узели све
податке. Ја нисам хтео да се позивам на Легију јер сам био ту са њим и
није ништа било, вратили смо се назад. Да би ујутру ја чуо да је Легија
већ упалио дискотеку у Кули. После тога сам се нашао са Легијом.
Причали смо. Он каже да је министра тада, Михајловић видео на
телевизији. Тако је рекао да су ухапшени отмичари и то све. Да је
извадио пиштољ и да су пуцали, да се запалила та дискотека. Тај да не
требало да буде прослава у Кули где су се наљутиле власти и да није
хтео скоро нико да иде тамо на ту прославу.

Председник већа: Реците нам да ли знате какав је био положај
окр. Милорада Улемека Луковића званог «Легија» након његовог
смењивања у Јединици за специјалне операције?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Његов положај је и даље остао
исти. Значи ја знам, он ми је у ствари причао да је он рекао Гумару да је
он и даље командант. Да се он није само због власти и због јавности,
пошто је запаљена дискотека у Кули, пошто је било у Ступици исто
проблем, да је он само због јавности смењен а да он и даље води
Јединицу. Да Гумар слуша и даље његова наређења и да је Гумар његов
човек и да држи он и даље Јединицу под контролом.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Милоша
Симовића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Познајем.

Председник већа: Где сте га упознали и шта је он био и у каквом
односу је био са Душаном Спасојевићем и да ли је био припадник
његове групе?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте. Њега сам упознао код
мене у локалу. Душан Спасојевић га је довео. Довео је њега. Довео је
брата његовог Ацу, довео је Милисављевић Владимира, Владу Будалу.
Тек касније накнадно је довео, виђао сам у ствари код мене у локалу
Крсмановића и Јуришића. После тек касније од тога, доводио је, тада му
није био кум Нинослава Константиновића. Долазио је он. Бајић Николу
сам исто тада упознао, он је исто долазио код мене у локал. Жељко
Михајловић је исто долазио.Марко Петровић исто.

Председник већа: Реците нам у почетку, након Вашег упознавања
са Душаном Спасојевићем, да ли се бавио криминалним активностима и
евентуално којим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он се бавио већином продајом
дроге. Радио је исто украдена кола и враћали су кола исто за паре. Али
већином дрогу. После те дроге су почели убиства. Значи убили су Хамзу
и Перу Милошевића. И онда се спојио са Легијом и тада је кренуло
остало.

Председник већа: Да ли знате која су убиства извршили Душан
Спасојевић и његова група?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Знам за Хамзу. Знам за Перу
Милошевића, за Ћанду, за Сколета, знам за Лаиновића, за Бату Тралају,
за Љумовића.

Председник већа:Љујића.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Љујића. Ова остала убиства
Цунера,Шљуке и Шкрбе то је било кад сам ја већ био у бекству. Кад сам
се склонио. Знам исто за Марка Петровића, исто, њега су удавили,
закопали га. То су исто урадили са Жељком Михајловићем. Исто су га
убили и закопали. Знам да су убили Шодера исто у Пожаревцу. Да је
изашао био на викенд да су га тамо увукли у неку кућу и да су га клали
сат времена у кади. После су га исекли на комаде и да су га после
полили киселином неком и да су га побацали. Те делове да не може да се
нађе.

Председник већа: Реците нам да ли је Душан Спасојевић имао
утицаја у Министарству унутраших послова Републике Србије?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је имао утицаја. Он и Легија
и Раде су се налазили. Значи он је имао утицаја на све. Никад није имао
проблема. Није имао проблема. Све је у договору рађено. Кад је ишао за
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Црну Гору испратила га је државна безбедност. Кад се враћао из Црне
Горе дочекала га је државна безбедност исто. Дочекао га је Брацановић.
Миле Брацановић.

Председник већа: Да ли знате још нека имена из МУП-а, са
којима је он остваривао контакте поводом извршења кривичних дела?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је имао контакте са
Брацановићем. Имао је са Радетом Марковићем. Са Пажин Слободаном.
Имао је из Јединице, целу Јединицу.Мислим није цео тај део, ја говорим
сада о Јединици, али то је тај део који је био уз Легију.

Председник већа: Да ли сте упознали окр. Милана Јуришића
званог «Јуре» и да ли је он био припадник групе Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте. Упознао сам га.

Председник већа: Да ли сте упознали окр. Сретка Калинића и да
ли знате да ли је он био припадник?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте. Он је био професионални
убица. Он је убијао све. Он и Миле Луковић.

Председник већа: Одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То ми је познато, то сам причао
са Милетом Луковићем. Причао са Душаном Спасојевићем. Значи у
скоро свим убиствима је учествовао Калинић. Калинић и Миле
Луковић.Што ја знам.

Председник већа: А који је основ био поверења њиховог према
Вама, да Вам причају за извршење кривичних дела?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па основ је био, кад сам их
упознао. Значи тада су они стекли неко поверење у мене. Било је неких
пар ситуација где сам ја нешто још помагао. Значи тада кад нису имали
паре и кад сам помогао. Значи зарадили су тада паре. То су биле велике
паре за њих. Имали су поверења у мене чак су долазили некада да се
саветују самном. Тако, већином нигде нису ни излазили у град.
Долазили су код мене у локал и ту су причали самном.

Председник већа: Да ли познајете окр. Владимира
Милисављевића и да ли је он био припадник групе?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Познајем га. И он је био
припадник.

Председник већа: Када сте га упознали и чиме се он бавио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он се бавио крађом кола. После
је кренуо да ради дрогу. Он је већином учествовао у праћењу кад је
требало неко да се убије.

Председник већа: Реците ми да ли познајете окр. Сашу
Пејаковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Сашу Пејаковића видео сам код
Душана пар пута у обезбеђењу.

Председник већа: Да ли знате да ли он има било какве везе са
извршењем кривичних дела, било којих, и да ли је он учествовао у
завери извршења атентата?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам.

Председник већа: Реците нам по компринципу је функционисала
група Душана Спасојевића? Да ли је он био шеф те групе и какви су
односи били између њега и припадника његове групе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па он и Легија су ту били
главни. Значи Легија је дао Душану обезбеђење, значи од Саше
Пејаковића и тих осталих. Значи дао им је и рекао да је то у интересу
државе. Да треба да га чува и тако да обезбеђење то које је било код
Душана Спасојевића, оно је само обезбеђивало њега. Тад док сам ја знао.
После не знам шта је даље било.

Председник већа: Реците нам шта је био разлог да дође до напада
од стране Душана Спасојевића и његове групе према Вама?

Сведок сарадник Љубиша Буха: По мени је разлог био јер сам
се ја тад бавио легалним пословима. Више нисам хтео ни да контактирам
са њима, а доста сам од њих све знао. Значи то је разлог и што сам хтео
комплетан тај организовани криминал да сузбијем, да помогнем да се
сузбије. Јер сам то разоткрио после све. То се већ зна све шта се
дешавало и шта се дешавало. Значи на све живе начине су ишли само
мене да униште.

Председник већа: Одакле Вам је то познато?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то је мени познато јер ја кад
је извршен покушај убиства на мене, кад су убили Николић Ивицу, тад
ме је Душан звао и рекао ми шта се ти петљаш у политику, та политика
ће ти доћи главе. Да ја то први пут чујем од Душана и видим да нема
разлог тако нешто да ми каже. Где си ти, каже, ја сам спавао у хотелу
«Југославија». Тако ми је исто рекао и за Бошка Буху кад је убијен. Исто
је спавао у хотелу «Југославија» и до тад је увек долазио код мене. Било
шта да се деси. Тај дан није дошао. Дошао је тек увече касно. Значи
дошао је увече касно. Тај први позив мени где је то рекао, шта се
петљаш у политику, доће ти политика главе, тад је већ мени било
сумњиво. Где су после долазили Милош Симовић, Влада Будала, где су
ми говорили да је то урадио Аца Томић. Да је он послао његове људе.
Као ако треба идемо Ацу Томића да убијемо. Ја сам знао да су то они.
Рекао сам не, не треба. То је већ високо политички. Само да би ја
сачекао да се сахрани Ивица Николић да би отишао у иностранство.
Значи ни Душан Спасојевић ни Миле Луковић, нико није био на сахрани
Ивице Николића. Били су само из обезбеђења. Био је Вук, Вукојевић
Зоран и ти људи што су радили, што им је он био шеф, они су били на
сахрани. Тад сам ја видео и склонио сам се у иностранство.

Председник већа: Реците нам да ли сте икада чули за окр.
Бранислава Безаревића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Да ли сте икада чули за окр.Жељка Тојагу и да
ли нешто знате о његовом учешћу у атентату?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Реците нам да ли имате података и шта знате о
побуни Јединице за специјалне операције?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ту знам да је то Легија све
направио. Да су то урадили због Горана Петровића и Зорана Мијатовића.
Уједно њих да смене пошто су радили ту Ибарску магистралу. Радили су
отмицу Стамболића и да је Легија видео да им се приближавају
доказима, мислим свима. Да је уједно рађено зато што је Душан
Спасојевић изашао а остали су унутра Миле Луковић, Владимир
Милисављевић, браћа Симовић. Да. Њих четворица су остала у
притвору. И да би њих извукли ту су они направили ту побуну. У тој
побуни, комплетно је руководио све Легија и да је ту био учествовао
Брацановић у свему томе. Пошто је Брацановић био безбедњак он је то
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знао све, а да би стопирали то да не би се радило више око тих убистава,
око отмица, они су условили да се стави Брацановић, да он буде заменик
начелника државне безбедности. И да су га поставили. Тад од кад су га
поставили тад су они поново дошли, они су тражили људе које могу да
нађу у МУП-у да поставе да буду њихови.

Председник већа: Одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што сам причао са
Легијом и Душаном. Душан је тада био изашао из притвора.

Председник већа: Да ли знате да ли је покојни Душан Спасојевић
одлазио у Кулу у Јединицу за специјалне операције током побуне?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Зна. Он је одлазио тамо у
Јединицу. Свима је причао да је то његова Јединица. Он је помагао ту
Јединицу. Куповао им је станове. Са Легијом је одлазио тамо чак кад је
био Чедомир Јовановић у Кули. Душан је био наредио да се не пусти. Да
су снимали то све видео камером. Да су послали негде касету. Тако да је
комплетно руководио.

Председник већа: Реците нам да ли имате сазнања о припремању
атентата на Председника Владе др. Зорана Ђинђића и о извршењу
атентата?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам о извршењу али о
причи да треба Зорана убити. Да после 5. октобра, пар месеци, да они
више нису могли ни телефоном да ступе у контакт са Зораном
Ђинђићем. Да су ишли на то да посвађају Зорана Ђинђића и ДСС. Да су
једним и другима радили све. Само тако да би били на обе стране да би
увек држали неког ко дође на власт да буде уз њих.

Председник већа: Даље. Да ли имате било каквих сазнања о
припремању извршења атентата?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па немам. Немам сазнања.

Председник већа: Где сте Ви били у то време? Током почетка
2003. године?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Значи од 6., 7. августа био сам у
у иностранству па све до 19. марта. Значи долазио сам три пута у
Југославију. То кад сам ишао у полицију да покушају да их хапсе. Од 5., 
6., 7. августа 2002. године до 19. марта 2003. године.

www.K
RIK

.rs



16

Председник већа: Реците нам да ли је тачно да је Ваша супруга
Љиљана Буха Вама сипала отров у сок и да је то представљало покушај
Вашег убиства?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте. То је тачно. То су они њу
натерали и уценили је са децом.

Председник већа: На који начин и одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам Милета Луковића
упознао са једном девојком из Сурчина. Где се он оженио и добио дете.
Међутим Миле Луковић није био још скроз против мене. Где ми је он
јавио да ће то да се деси. После се губи сваки контакт мој и Милета
Луковића. Миле Луковић је доста био нормалнији од Душана
Спасојевића. Душан Спасојевић је живчанио и он је нон стоп говорио да
треба неко да се убије. Дај овог да се убије, дај оног. Сваки дан је
говорио да неко треба да се убије. Миле Спасојевић, он је био
нормалнији.... 

Председник већа: Луковић.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да Миле Луковић. И док је
слушао Душана Спасојевића био је под његовим утицајем. Тако после
Душан Спасојевић исто кад је био са Легијом и то све где год су слали,
слали су Милета Луковића и Сретка Калинића. За Сретка Калинића се
уопште није знало да је он припадник те организације док ја то нисам
рекао. Значи то сам рекао. Нису знали уопште њега, нису знали како
изгледа. Па пошто сам ја знао да је био у болници, знао сам само за
Срећко надимак и то «Бели». Пошто сам знао да је он био у болници,
имао је удес, био је у Ургентном центру. Па је био пребачен на
Бежанијску косу у апартман, па сам ја звао тамо доктора па сам узео
његове комплетне податке и адресу. То сам све радио из Словачке.
Пошто сам тамо имао сателитски телефон. Обични нисам смео да
користим. И јавио сам тада за Сретка Калинића. Раније сам исто јавио за
њега да је он припадник али нисам знао име и презиме ни адресу ни
ништа. Е тако сам сазнао па сам јавио.

Председник већа: Реците нам више детаља о томе на који начин
је покушано Ваше убиство сипањем отрова од стране Ваше супруге
Љиљане Бухе? Да ли сте Ви касније сазнали о томе нешто из разговора
са њом лично?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам сазнао из разговора са
њом да су је они зауставили на Новом Београду на пијаци. Да су ту били
Душан и ови сви. Да су јој дали у флашици некој малој као отров. Да су
јој рекли Љиљо ти знаш да ми убијамо. Сад више нећемо да убијамо, сад
ћемо да кољемо децу. Заклаћемо ти обадвоје деце. Једна нам је екипа
испред школе где Маја, ћерка ми иде у Београду. Друга екипа у
Сурчину. Значи заклаћемо ти обадвоје деце, то мораш да му урадиш. Да
би након, кад сам ја био у болници на ВМА где су они одатле одвели
Љиљу директно код њих. Где су је ставили тамо код њих. Да стоји код
њих. Где су је терали да пише против мене, против Зорана Ђинђића,
како смо ми пошто се тад 2002. године били избори, па да омаловаже
Зорана Ђинђића и ту тадашњу Владу. Значи терали су је то да пише како
ја убијам за Зорана Ђинђића. Како извршавам та убиства. Извршавам
све, да повезују мене и Драгољуба Марковића и Зорана Ђинђића. Да то
иде за те прве изборе, да то напишу тако. Пише за друге изборе. Кад су
прошли други избори. Ту је за мене писала да продајем дрогу, да убијам
људе и то све. Кад су прошли ти други избори, кад су видели да ће
остати Зоран Ђинђић и та Влада, тада Љиљу, дају јој налог да она иде да
повуче против Зорана Ђинђића и Драгољуба Марковића и против њих
свих да повуче ту оптужницу, то да их терети тужилаштво. Да повуче ту
оптужницу а и даље да наставља да терети мене. После тога су
постављали дрогу и оружје у Котобању. Где су исто хтели да распишу ту
међународну потерницу да ме јуре по иностранству, да ме ухапсе, да би
ме ликвидирали да не бих могао да сведочим против тог организованог
криминала. Где сам ја тада окренуо Милета Новаковића и рекао Миле ја
више не могу да издржим. Ја хоћу јавности да јавим, да јавност
комплетно упознам. Где је он рекао може. Зови и јави. Где сам ја звао
«Б-92» и све остале новинаре. Ја, Миле Новаковић, Родољуб Милић,
значи то смо радили, значи седам месеци пре убиства Зорана Ђинђића
ми смо радили на тој групи. Лепо све сам им разоткрио то све. Они из
политичких разлога нису њих могли да хапсе.

Председник већа: Реците нам када сте имали последњи сусрет са
Душаном Спасојевићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имао сам последњи сусрет 4. 
августа. Тад је дошао код мене у мој локал у Котобању. Дошао је са
једно 50 људи са обезбеђења. Значи повео је своје обезбеђење и повео је
и Легијино обезбеђење и дошли су са једно 10, 12 кола. Тад су код мене
дошли где су Миле Луковић и Душан Спасојевић ушли код мене у
канцеларију. Седели смо, причали. Као то је политика. Политичари хоће
тебе да се реше, хоће ДСС, хоће да војна контраобавештајна служба да
те убије и то је то. Јер ја то кад сам сазнао све, ја сам то причао чак кад
сам био у «29. Новембру» да дајем изјаву за то, ја сам ту прећутао све.

www.K
RIK

.rs



18

Јер тад знам да је Пажин, Слободан Пажин, њихов човек и ту сам рекао
не знам ко је, не знам ништа шта је. Душану сам рекао тада да је то војна
безбедност пошто сам сигуран био да су то они. Значи чекао сам само да
се сахрани Николић Ивица и да одем у иностранство. Значи тада, 4. 
августа задњи пут смо се видели.

Председник већа: На основу чега сте сазнали да је Спасојевићева
група покушала да Вас убије тада?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисам разумео.

Председник већа: На основу чега сте сазнали да је Спасојевић са
својом групом покушао да Вас убије? У августу 2003. године.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам сумњао. Нисам био
сигуран тада. Значи сумњао сам из тог разлога зато то кад је звао Душан
Спасојевић. У ствари Душан Спасојевић ми је рекао да је био месец дана
као одсутан. Отишао је у иностранство. Није се јављао. Он раније увек
кад оде у иностранство увек ме зове из иностранства. Увек када треба да
дође он ме зове. Чак тад кад је кренуо у иностранство звао ме је са неке
немачке картице телефонске. Да сам ја на пример после пар дана звао тај
број да видим где је шта је. Видим оно мобилни претплатник је ван
домета. Сигурно су они на самој граници а нисам ни размишљао да су
отишли тада, овај да је он и даље у Београду, само да је то на телефон
звао као негде из иностранства. И то јутро мене је мој брат рођени звао.
Мој брат је звао Душана Спасојевића, где си лутко и тако. И брат мој
рођени ме зове и каже ево ту сам код Лутке. Које Лутке, каже ту код
другара у Земуну. Ја не могу да повежем зато што знам да је Душан
Спасојевић у иностранству. Јер у међувремену кад је он био у
иностранству после 10, 15 дана Милош Симовић долази код мене и
тражи број телефона од једног мог другара. Да му дам број телефона као
треба Душану он да јави. Долази Милош Симовић код мене у
канцеларију, где ја зовем кући моју ћерку Мају. Пошто је тад Љиља већ
била код њих. Три месеца ја уопште нисам ни знао да је Љиља код њих.
Ја сам тада три пута већ одлазио код Душана кући. Код Спасојевића. Тад
ми је било необично, кад сам долазио код Душана кући било ми је
необично није то било као раније али седео сам ту са њим у дворишту.
Седео је ту и Миле Луковић. Ту су били сви већином. Ту су му жена,
деца, све нормално. Значи ја сам три пута из болнице одлазио пошто сам
нон стоп ишао у болницу, пошто сам имао упалу те рупе од тих
анестезија и инфузија. Имао сам посла са мојом фирмом па сам радио и
нисам ни размишљао уопште да је Љиља код њих. Тек после сам сазнао
за то.
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Председник већа: Реците нам да ли сте икада чули и упознали
окр. Звездана Јовановића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Да ли знате било шта о његовом евентуалном
учешћу у атентату на Премијера?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Реците нам да ли знате како је функционисала
група Душана Спасојевића?Његов однос према члановима групе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је био ту главни. Значи он
се слушао за све. Значи он и Легија што се договоре, раније што се
договарао са Радетом Марковићем, значи све што се договоре тако
нешто.

Председник већа: Да ли су се припадници групе плашили Душана
Спасојевића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесу.

Председник већа: А због чега?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што је он убио Жељка
Михајловића. Значи наредио је убиство његово. Убио је Марка
Петровића. Значи убио је исто и Марка Петровића исто су закопали
обадвојицу. Где су мени поручивали исто из затвора да, ми смо знали
оно раније кад је било прича за Жељка Михајловића, где је отишао, за
Канаду. Па ми је поручивао као треба да иде Марко Петровић, Никола
Бајић, значи Шумски, тад је он и био тај исто, како треба да иду за
Канаду. У ствари то је био знак да ја њих убијем на неки начин, да их
склоним.

Председник већа: Реците нам да ли познајете окр. Дејана
Миленковића и да ли је он био припадник групе Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па њега познајем али он је тек
био кад сам ја отишао у иностранство. Значи тек је тад био припадник.
Мислим, он се дружио и раније са њима. Сви смо се ту дружили у
кафићу код мене. Значи ту смо се дружили, рецимо кад смо седели,
седели смо ја,Миле Луковић и Душан Спасојевић. Ови остали су седели
са стране, увек су се картали, играли шах. Дејан Миленковић тек после,
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значи ово сада, пошто читам по новинама и то све, то сам видео за то
остало што су радили.

Председник већа: Да ли имате још нешто да нам кажете везано за
овај предмет? Везано за атентат на Председника Владе др. Зорана
Ђинђић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Председник већа: Питања. Чланови већа. Има реч судија Ната
Месаровић.

Члан већа судија Ната Месаровић: Поменули сте да је Душан
Спасојевић имао контакте са Радетом Марковићем. Нисам разумела јел
имао још негде на неком нижем нивоу контакте? У МУП-у Србије или у
МУП-у Секретаријата у Београду?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имали су Брацановића. Са
Легијом и са тим делом те Јединице.

Члан већа судија Ната Месаровић: А у ком контексту сте
помињали Ђурића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Кад је био атентат у Будви.
После атентата у Будви било је у новинама велики притисак да је Душан
Спасојевић ту. Вук Драшковић је правио велики притисак ту да неће да
их хапсе. Душан Спасојевић је тада са Легијом се виђао са Буцом
Ђурићем и да је у договору са Буцом Ђурићем направљено да се ухапсе,
пошто су они увек подметачине стављали, Душан Спасојевић. Значи он
је тад, урадили су то да буде ухапшен Мита и Данко са Бежаније. Где су
они били ухапшени и били депортовани. Значи то је Буца Ђурић урадио
и депортовао их само да би се заташкало то што се тиче Душана
Спасојевића.

Члан већа судија Ната Месаровић: Добро. Немојте то. То је
предмет неког другог поступка. Питала сам само за контакте. Рекли сте
да сте ишли често са Спасојевићем у Кулу у Јединицу ЈСО.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Ја сам рекао да сам ишао у
Институт безбедности.

Члан већа судија Ната Месаровић: А нисте тамо у Кулу? Нисте
ишли?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Са Душаном нисам у Кулу
ишао. Али давао сам му пар пута, у пар наврата давао сам моја кола да
иде тамо.

Члан већа судија Ната Месаровић: Јесте ли чули, док сте били у
иностранству, да је расписана награда ко каже где сте Ви?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам. То ме је звао мој другар
Самбуџијев Константин Крис из Бугарске и рекао је да нуде 5 милиона
евра само да јаве где сам.

Члан већа судија Ната Месаровић: И ово последње што сте
помињали око контакта између Вас и Спасојевића док је био у притвору
поводом ове отмице. Да треба неко да путује у Канаду. Шта сте Ви ту
требали да радите?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам требао да убијем Марка
Петровића, Бајић Николу и Шумског.

Члан већа судија Ната Месаровић: А како сте одржавали
контакт са Спасојевићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Контакт смо одржавали преко
адвоката Бобана Миливојевића.Шифра је била, Канада је то раније била
шифра, док је Бобан долазио код мене и где ми је говорио да треба да
путују Бајић Никола, Марко Петровић и Шумски за Канаду. Бобан
Миливојевић није знао шта то значи. Чак ме је питао у једном моменту
ако може тако лако визе да се заврше, да завршимо и њему. Ја сам рекао
не, не може то. То је само Душан тако поручио.

Члан већа судија Ната Месаровић: Осим тога што сте знали да
има контакте Спасојевић са Радетом Марковићем. Рекли сте да нисте
никада присуствовали ни једном њиховом непосредном разговору.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисам.

Члан већа судија Ната Месаровић: Јел он Вама препричавао
садржину тих разговора?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте.

Члан већа судија Ната Месаровић: Где? Кад се враћате назад
или?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Кад га враћам назад или кад
седимо некад код мене у локалу. Дешава се некад да је ишао тамо на
састанак а да га ја не возим. Да га одвезе Легија или да оде сам, пошто
сам ја тада имао блиндирани ауто па сам га возио.

Члан већа судија Ната Месаровић: Јесте ли Ви њима причали
кад сте регистровали фирму за послове на ауто путу, за те грађевинске
машине што сте радили?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па знали су они то све.

Члан већа судија Ната Месаровић: Добро. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч судија Милимир Лукић.

Члан већа судија Милимир Лукић: Када сте отишли код Милета
Новаковића и трећи дан кад сте испричали о деловању ове групе, кажете
да су кренули у хапшење, да је требало бити хапшење те групе. Па
кажете да је неко из врха спречио то хапшење. Можете ли да кажете
више везано за врх. Да ли врх полиције,МУП-а или врх политички?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Врх политике. Тако је мени
пренешено. Политичари не могу да се сложе.

Члан већа судија Милимир Лукић: Ко Вам је то рекао?

Сведок сарадник Љубиша Буха:Миле Новаковић.

Члан већа судија Милимир Лукић: Ви сте рекли данас да је од
1998., 1999. године Душан Спасојевић легално радио за државну
безбедност.Шта то значи?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па био је члан државне
безбедности. Овај, био је члан, радник државне безбедности.

Члан већа судија Милимир Лукић: Ко Вам је то рекао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то ми је он рекао а то сам и
ја зна. Значи више полиција није могла да их заустави, није могао нико...

Члан већа судија Милимир Лукић: Да ли сте видели неке
документе да је имао који би га идентификовали као...
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Документа није имао. Али
знам да је било ту обезбеђење. Значи обезбеђење, чим је обезбеђење са
дугим пушкама и џиповима, службена кола да возе.

Члан већа судија Милимир Лукић: Да ли Вам је нешто познато
за отмице које је та група реализовала?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Знам за отмицу Мишковића.
Знам за отмицу Алексића из Суботице. Знам за отмицу Вуковића из
Новог Сада и знам за отмицу Бојане Ковачевић, брата њеног. То је био
покушај отмице. Исто отмица а из Пожаревца једног рома који је радио
у Аустрији. Било је 4, 5, 6 отмица.

Члан већа судија Милимир Лукић: Одакле Вам је то познато?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што ми је Душан
причао то све. Чак од Мишковића су донели паре код мене у
канцеларију да броје.

Члан већа судија Милимир Лукић: Тај детаљ посебно објасните.
Колико је ту новца било? Коме је предат? Колико је био код Вас новац и
све остало?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Донето је три и по милиона
марака. Кад је била отмица Мирослава Мишковића Легија је био са
министром Михајловићем и пошто је свако имао телефоне, имали су
специјале. То су телефони које су куповали само у коришћењу
међусобних веза. Где је Легија јавио Душану да је велика фрка. Да
морају што пре Мирослава Мишковића да пусте. Да му је Михајловић
наредио, питао га је у ствари за хеликоптере његове пошто су они имали
у Кули са неким инфра рот црвеним зрацима и да су могли са велике
висине да снимају. Да му је Легија рекао да је то скинуто. Он је питао да
ли може да се монтира он каже може унутра да се намонтира. Да прате
ту примопредају. Знам тада да се нашао увече Легија са Душаном. Да је
Јура, да је он преговарао са, да ли са министром или са ким, да је било
прво пет милиона марака. Да је Легија рекао да се ради даље. Да
полиција прати комплетно то све. Да надгледа. Да је звао поново
министра Михајловића, да су изводили Мирослава Мишковића да
телефонира, да каже да то више не раде да је његов живот у питању. Да
више не прате. Да је Јура тада са пет милиона марака дигао на седам
милиона марака. Да су паре узели на ауто путу. Да су звали човека који
се исто презива Спасојевић као Душан Спасојевић. Да је он носио паре.
Да су му рекли да избаци. Да су паре те закопали. Да су
преконтролисали одмах паре. Да нема неки одашиљач убачен где су
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закопали паре. Где је Легија оставио неког да у шумици тој да гледа, да
надгледа да неко не дође да ископа те паре. Где су сутрадан дошли. Да
су по претпоставци пошто је било пет бунтева. Душан је причао, било је
пет бунтева по милион марака. Било је сигурно пет бунтева по милион.
То је пет милиона и онда су видели доста ситно, значи тачно седам
милиона је узето. Он је од тога одвојио одмах три и по милиона Легији и
дао Легији а три и по милиона су узели, ставили су у најлонски џак где
су донели код мене у канцеларију. Ја сам имао машину за бројање пара.
Где су се ту паре бројале. Да је било око милион, милион и по, ја мислим
да је било у крупним тим новчаницама по хиљаду марака. Да су биле све
беле траке повезане. Да је био печат. Да је био потпис из Народне банке.
Ту да су пребројане све те паре а ових два милиона осталих што је било,
у ствари преко тих пет, да су били у доста ситним апоенима. То је
пребројано и то је било ту тачно и да је било 40 хиљада долара у томе,
нових новчаница.

Члан већа судија Милимир Лукић: Шта је било са тим новцем
после?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Тај новац су они ту
распоредили код мене у канцеларију. Душан Спасојевић је звао Милоша
Симовића, Ацу Симовића, Владу Будалу, Јуру и ове остале, да су они
долазили и да су узимали сви своје талове и да су одлазили кућама.
Одмах да се паре склоне.

Члан већа судија Милимир Лукић: Од кога су узимали талове?
Ко им је давао талове?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ту сам ја био за почетак за
дељење а после ови касније што су долазили они су касније узимали,
Душан им је давао пошто је био код мене у канцеларији и знам ту да је
исто Душан Спасојевић одвојио 50.000 за Пажин Слободана.

Члан већа судија Милимир Лукић: Ето толико. Хвала.

Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
само пар питања. Интересује ме та група коју је формирао Спасојевић.
Чиме је била опремљена? Да кажем од техничких средстава? Да ли су
имали наоружање, аутомобиле?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Они су имали аутомобиле. Ту је
било доста службених аутомобила. Били су блиндирани службени
аутомобили. Био је Душан тада купио џипа блиндираног из Бугарске.
Имали су дуго оружје. Имали су комплетно наоружање.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Сведок је
у једном тренутку рекао да се Легија љутио кад није могао, чак ни
телефонски контакт да оствари са пок. Премијером Ђинђићем. Да ли
сведок нешто зна о томе зашто му је тај контакт био неопходан?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па Спасојевић и Легија. Легија
је ту предводио.

Председник већа: Да ли нешто можете да нам кажете о тим
односима са влашћу у генералном смислу и конректно са покојним
Премијером?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ту Душан Спасојевић није имао
контакте. Значи ја сам можда мало пермутовао то. Легија се жалио да не
може ни телефоном, а то је и Душан исто причао мени, да Легија не
може ни телефоном да оствари контакт са Премијером.

Председник већа: А зашто је био њима неопходан тај контакт?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што су већ кренули да
се ради Ибарска магистрала. Да се ради Стамболић и тада је кренуло то
све да се ради. То за отмице се још тада радило. Значи нису имали
контакт. Они су тражили што више људи да имају контакт. Тад већ кад
нису имали контакт са Зораном Ђинђићем, тад су они већ кренули на
ДСС, већ да им бацају бомбе, да што више их посвађају да би они ту
ушли у све то.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна,
говорио је о томе нешто, и приликом првог саслушања, о дизању
«Дифенса» у ваздух. Који су мотиви били дизања тог постројења у
ваздух?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам али могу да
претпоставим. Значи ја тада са њима нисам ни причао. Тад сам био већ у
иностранству. Али имам ту пар контакта сам остварио, где су они
говорили да то хоће само да покажу Влади и свима да нема зезања са
њима, да могу да ураде шта год хоће. А уједно су давали мени то до
знања да ја престанем да разоткривам ту њихову групу. Значи поставили
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су ми дрогу, јурили су ми брата рођеног, свашта су живо радили. Све,
само да ме спрече у томе.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Само још
једно питање везано за побуну «Црвених беретки». Да ли је сведоку
нешто познато, какви су били планови употребе Јединице за специјалне
операције? Докле су ти планови ишли и које су крајње варијанте биле
употребе те Јединице?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па да се није смирило они би
ишли скроз до краја са том Јединицом. Чак је Легија хтео да дигне
хеликоптере. Пошто је причао да има «МИ24» мислим, два блиндирана
хеликоптера, да је хтео да дигне изнад Београда, да направи пометњу.
Значи били су спремни комплетно да пруже отпор. Да иду директно на
Владу да заузму Владу, пошто су знали да нема ко да им се супротстави.
Само да би остварили те своје циљеве, да би скинули тада министра
полиције, да би скинули Горана Петровића и Зорана Мијатовића. Кад им
се остварило то, скинули Горана Петровића и Мијатовића, тада им је
било битно само Брацановића да поставе, њиховог човека. Тада су се
они већ смирили.

Председник већа: Да ли има још питања од стране заменика
Специјалног тужиоца? Не. Има право на питања адв. Рајко Даниловић.
Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је на њега ова криминална група
покушала неко насиље или атентат или слично?

Сведок сарадник Љубиша Буха: На мене? Рекао сам већ да су
покушали да ме убију. Убили су Ивицу Николића. Натерали су жену,
уценили су је децом, да ме отрује.

Адв. Рајко Даниловић: Не то. Него да су покушали да њега убију
па су убили његовог пратиоца и то мало да објасни. Нека каже о чему се
ради? Како је то изгледало?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Кад је покушај убиства био на
мене. Ја сам дошао ујутру у фирму око 8 сати. Ишли смо доле пошто се
копала, за асфалтну базу вадили смо земљу па ставимо на асфалтну базу.
Ја сам телефонирао мобилним телефоном тад. У том моменту да ли сам
прекинуо везу, јесам, нисам, не могу да се сетим, али овај један мали,
Жанко, рекао ми је пази Бато. У том моменту ја сам се окренуо и видео
сам на једно 10 до 12 метара, да стоје двојица на тој узбрдици, на брду,
пошто је ту копана земља па тај хумус, па је багер направио брдо. Видео
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сам како се он сагиње, узима земљу и од страха баца на ту двојицу.
Видим да они пуцају.Мислим не видим ја да пуцају, али видим по њима
како репетира и чујем метак како фијуче. У том моменту, то је значи све
у једној секунди. Мени је остало то у очима. Значи они су комплетно
били обучени у црно. Чизме, фантомке са прорезима на очима и остало
ми је у сећању исто да су имали пригушиваче на «Калашњиковима». То
и данас дан ту слику видим. У том моменту кад сам ја то видео све, ја
сам кренуо да потрчим. А пошто сам био у папучама, било је ујутру 8 
сати, склизнуле су ми ноге са папуче, ја сам ту пао. Потрчао сам два, три
метра, пошто је у 8 сати ујутру било мало и роса, већ су земљиште
копали багери. Бос. Поново се саплетем и поново паднем и поново 3, 4 
метра трчим и видим рупу у жици у огради, у фирми до мене и кроз ту
рупу претрчим. Значи ја уопште нисам чуо чак Ивица Николић је пуцао
три пута после. Не после него после сам сазнао да је пуцао три пута из
пиштоља. Ја нисам ни те пуцњеве чуо. Ја сам испузао ту до фирме. И
даље сам држао мобилни телефон у руци где сам окренуо 92 и где сам
јавио.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је у вези са тим покушајем његовог
убиства и убиства његовог пратиоца, да ли је он са неким имао контакта
после из те групе? Да ли му је нешто предочено? Речено, прећено?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Мени је тада није ништа
прећено и то све. Само био је Милош Симовић и Влада Будала, били су
код мене где сам ја већ рекао да то су највероватније Аца Томић и то
све, као војна та служба. Пошто сам знао да нема то у Београду ко да
уради осим њих. Где су ми они рекли дај ако треба сад да виде они
одмах да организују пратњу да се убије Аца Томић. И да сам видео
Милоша Симовића кад је причао самном, видим прст му дрхти на руци.
Ја то нисам уопште дао да се то примети да сам то видео. Ја сам лепо
рекао добро је што мислите на мене. Полако. То је сад државни проблем.
То је велика фрка. Пустите то све. И ја сам ту гледао да се сахрани
Ивица Николић да одем што пре у иностранство.

Адв. Рајко Даниловић: Рекао је да је возио у више наврата
колима својим до Института за безбедност пок. Спасојевића и да је овај
рекао да иде на разговоре са Радомиром Марковићем. Да ли је још неки
део разговора водио о томе, зашто иде, који су му задаци, шта треба да
уради или је само знао ово да га је возио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па он је први пут ишао код
Радета Марковића, тад знам да му је носио, кад му је Легија већ рекао да
се зна за убиство, да сумњају за убиство Хамзе и Пере Милошевића.
Душан му је рекао да ли нешто да му понесе на поклон Радету. Где му је
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Легија рекао, Душан му је рекао да има у ствари «Сиксхауер» са
пригушивачем. Нов у кутији запакован. Тад сам ја био ту код Душана
кући. Први пут значи смо ишли и направили контакт са Радетом
Марковићем. Где ми је Душан причао да му је, после ми је и Легија исто
потврдио, те приче и то све, кад се видимо па причамо какав је био први
сусрет код Радета Марковића и да му је рекао Раде Марковић да је
Легија трећи човек у држави. Значи да је први Слоба, други Раде
Марковић а трећи је Легија. Да само то Легија је могао да му заврши и
нико више јер ја мислим да ли је Радоњић, мислим да је Радоњић тај
који је радио, кад је био начелник државне безбедности за град Београд
да је радио то слушање и то све, па да су они оперативним сазнањима
или како су дошли до тог да је Душан. То све су видели да Душан зове
телефоном Александру. Александра да зове Легију и тад су повезали да
су то они заједно. Онда је Раде звао Легију и да је то све и да су они ту
направили тај први контакт и да му је Душан рекао као ако било шта
треба, за вас, за државну безбедност и то све ту је он да помогне, пошто
има доста људи по Београду, доста јаких људи и то професионалаца и
нема шансе нико ништа да призна, да се то сазна. Где је после тога, сад
тачно не знам, да ли је то било ту, али ту је било то око Ибарске
магистрале већ тад ту, да је већ Јединица цела проваљена, да је она
учествовала, да они већ ту гурају Душана Спасојевића. Значи већ гурају
они ту Душана Спасојевића са Легијом. Тад Легија и Душан Спасојевић
и Брацановић, где они учествују за атентат у Будви, за Стамболића и за
то друго остало. Значи од тад они крећу и то су радили све ту. Значи
Душан је био радник државне безбедности тада. Нон стоп је ишао значи,
имао кола њихова, која су га возила, имао је обезбеђење које му је
Легија давао, тако да је он ту комплетно упознат био у свему и да је ту
Брацановић скоро сваком састанку присуствовао. Знам да ми је Легија
причао у доста наврата да Брацановић је тај који је безбедњак јединице и
да не може јединица ништа да уради без његовог знања. Да он проверава
сваку акцију. Да он шаље људе да снимају, или после снимања да води
та документа и то. Брацановића сам виђао пар пута код Душана кући.
Значи седео сам код њега кући код Душана и ту је био Брацановић.

Председник већа: Имате ли још питања?

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је нешто конкретно, значи ово смо
чули конректно Ибарска магистрала итд.. Да ли је нешто одређено рекао,
речено ми је да урадим то и треба да одрадим неки посао за ДБ?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то је за Вука Драшковића.
Значи доле им је требао стан. Где је Душан Спасојевић узео кључ од
Јапанца. Где Јапанац није ни знао да му треба за то кључ. Да су звали
доле из тог стана, звали су мене на мој мобилни 064 6104740, немам
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појма, где је Миле Луковић звао своју девојку Мају. Да је звао своју
девојку Мају у Сурчин исто где су и ови из државне безбедности нашли
те бројеве, да су видели да су били у контакту самном из Црне Горе, да
су долазили и мени нудили из државне безбедности паре само да кажем
ко је то. Да ја нисам хтео уопште то да кажем. Да је после, значи кад је
долажено из Црне Горе, да је Брацановић сачекао Душана Спасојевића
на аеродрому. Да га је извео. Да сам био и ја тада ту. Били су доста ових
осталих ту. Значи за Стамболића исто знам. Знам значи за све што се
дешавало за ова остала убиства. За Сколета, значи исто то је Легија
држао под контролом. Звао је Радета, звао је Буцу Ђурића, значи да се
врши увиђај док не буде на сигурном, док Миле Луковић не буде на
сигурном, док не буду упалили аута и све то, кад немају доказа тад је
пуштено да се врши увиђај. То је већином у свим случајевима тако
рађено.

Председник већа: Реците нам ко Вам је нудио паре за
информацију? Ко Вас је звао на телефон, црногорска државна
безбедност?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Црногорска државна
безбедност.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је он одлазио и до када је одлазио у
Шилерову? Видимо да су долазили код њега у Котобању. Да ли је он
одлазио у Шилерову улицу и ако је одлазио да нам каже кога је тамо
виђао, да ли ког политичара, угледних људи, привредника, ако је било?
Из полиције и неких других јавних личности?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам одлазио у Шилерову.
Тамо сам виђао значи Легију. Виђао сам Брацановића и видео сам
Пажина. Од ових политичара нисам никога видео. Чуо сам да је био
Чеда али ја нисам видео.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли је он после ових свих догађаја
разговарао са својом супругом Љиљаном? И да ли има из тих разговора
сазнања ко је ова писма која су била у јавности, ко је писао или ко јој је
диктирао или сугерисао садржај писама?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па она каже да су јој увек
доносили писмо да она испише све својом руком и да потпише. Да је
Душан Спасојевић доносио. Питао сам је за Легију, каже није Легију
никад ни видела. Значи никад није ни долазио у стан. Друго писмо то
које је Љиљана писала ја сам прочитао у новинама. Тад сам видео да је
написано «Естаблишмент» и «Камарило». То знам да су Легијине речи.
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То моја жена, ја знам нисам никад чуо од ње да је изговорила. Тад то сам
ту а то нема везе што сам ја то и сумњам и то све. Значи она мени каже
да је Душан Спасојевић све доносио та писма. Састављена све. Значи
само да препише све својом руком и да потпише. Чак су и говорили да
иде у агенцију за медије. Да уђе унутра и покаже личну карту. Возио је
Милош Симовић и Аца Симовић испред и рекли су унутра има њихов
човек. Значи да оде тамо, да седне да попије кафу. Да она није отета
пошто сам ја тврдио да је отета. Да је она добровољно. Попила је кафу и
изашла. Тако исто кад је ишла да даје изјаву код тужиоца. Исто су је
водили и објаснили све шта да ради и тако.

Адв. Рајко Даниловић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Божо Прелевић. Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Ако би сведок могао да нам каже са ким
сте Ви односно и Спасојевић и Легија имали контакте од политичара пре
5. октобра? Осим навели сте Радета Марковића, Буцу Ђурића. Ван њих
са ким сте имали контакта...

Председник већа: Да ли је имао и евентуално са ким?

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте имали Ви и да ли знате да ли је
Легија односно Спасојевић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја за контакте не знам. Значи
контакт оно лично да је неко имао од њих ја не знам. Једино са
Шешељом. Шешељ је долазио тад код мене у локал. Чак смо играли
шах. Душан је исто био добар са њим. Ту је Пана долазио. Он је био тад
телохранитељ Шешељов.

Адв. Божо Прелевић: Да ли су имали контакте са Марком
Милошевићем пре 5. октобра?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душан није сигурно имао. За
Легију не знам. А Душан сигурно није.

Адв. Божо Прелевић: А Ви?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја не.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте имали контакте са Милетом
Новаковићем пре хапшења Спасојевића у Паризу?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Божо Прелевић: Када сте изјавили да сте седам месеци пре
убиства, данас сте изјавили, седам месеци пре убиства Премијера, Ви сте
са Милетом Новаковићем и Рођом Милићем покушавали да помогнете у
борби против организованог криминала. То сте данас рекли. Да ли сте
тада знали оно што сте, односно пре тога чули, реченицу да треба Зорана
убити?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам чуо ту реченицу. Али то
је код Душана је било, он на пример у току дана пет, шест пута каже,
треба неког убити. Треба убити Зорана Ђинђића, не могу да направе
контакт, ово, оно, пизда овај, онај је пизда. Мислим хиљаду речи је ту
било. Значи сваки дан је он убијао по неког.

Председник већа: Речима?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Речима. И убијали су и
овако али нон стоп у том фазону је био. Значи нон стоп само убиства. Да
је најјачи. Да не може му нико ништа. Значи да има Јединицу. Да
Јединица може да освоји све, од Владе до свега. Да он има ове своје по
улици који су способни од крађе кола па комплетно све за убиства.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте скретали такву могућност
указивали на такву могућност људима из МУП-а? Милету Новаковићу и
овим осталим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја сам ту комплетно све. Ја
сам тада на пример Милету Новаковићу испричао. Тад је било једно 25, 
26 убиства. Ја сам објаснио то можда је пола знао од тих убистава а пола
сам чуо од њих. Пола сам знао то у детаљима како они причају некад у
локалу код мене, пола у детаљима и пола о тим отмицама. Значи и о тим
отмицама. Ја то Милету рекао сам све. Пошто је био Миле Новаковић,
био је Родољуб Милић, и био је Спасојевић из «29.-ог». Значи њих
тројица су били ту. Значи ту сам био три дана. Три дана сам спавао у
организованом криминалу. Где на крају нису могли ништа да ураде и ја
сам отишао у иностранство. Нису могли овде да ме заштите никако. Тад
сам ја чуо кад сам био у организованом криминалу, видим хеликоптер
нон стоп надлеће. Значи видим да и њима и Милету Новаковићу и
Родољубу Милићу, није им било свеједно. Ја кажем шта је то. Нешто
због мене. Они кажу не, не. Није. Тад ја кад сам био у организованом
криминалу, ја сам тад Милету Новаковићу рекао да је Радован Кнежевић
њихов човек. Он је тад био начелник организованог криминала. Где је
Миле Новаковић се изгубио. Значи нису знали више где да ударе. Значи
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ја сам тад рекао да је њихов човек. За Легију су знали. За Брацановића.
За Слободана Пажина и за Радована Кнежевића. Јер Радован Кнежевић
и Пажин су били нон стоп. Чак су раније водили Легију на састанке у
државну безбедност код градског секретара тада, Обрадовића. Где су
били пуцали у Јуру интервентна. Где је био Јура рањен. Где је Легија,
тад је био у пензији, да је рекао да не треба да пуцају једни на друге.
Душан Спасојевић је тада дао текст у «Сведоку» да ће се крваво
обрачунати са полицијом.

Председник већа: Када кажете Родољуб Милић, мислите ли на
Миловића или на Милића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Миловић. Родољуб Миловић.
Рођко га зову.

Адв. Божо Прелевић: Само једно појашњење. Сведок је рекао да
је Јуре преговарао са Душаном, везано за отмицу Мишковића. На ког
Душана мисли? Душаном Спасојевићем или Душаном Михајловићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душаном Михајловићем. Да је
са њим причао и да је причао са тим отмичаром неким. Значи сад ја
тачно то у детаље не знам. Не знам тачно са ким је причао. Знам да је
прича та била да је називан и министар Михајловић тада. Да је речено
чак да су изводили Мирослава Мишковића да он исто зове Михајловића
и да каже да није игра, да ће му отићи глава. Да је после Јуришић звао и
рекао пошто је Легија то рекао, то све, да се прате. Да више није 5 
милиона него 7 милиона и сад ако буде да ће га ликвидирати.

Адв. Божо Прелевић: Хвала. Рекли сте да је Спасојевић возио, да
су га возила службена кола са обезбеђењем и дугим цевима. Знате ли до
када је он имао то обезбеђење?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то је он имао до задњег
момента. Док сам ја био са њим он је до задњег момента то имао. И то је
чак обезбеђење сад ту који су окривљени за неке ствари.

Адв. Божо Прелевић: Да ли су поред Брацановића, Легија и
Спасојевић постављали и ургирали за постављање још неких људи у
Министарству унутрашњих послова?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па они су ургирали на све. И на
судије и на тужилаштво и на то али не знам докле је то стигло и шта су
урадили.
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Адв. Божо Прелевић: Да ли су покушали да у Ђинђићево
обезбеђење убаце своје људе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим да јесу. Покушавали
су.

Адв. Божо Прелевић: Знате ли кога су покушали па нису успели
и кога су успели?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим да нису никога
успели да убаце. Знам само да су успели да убаце код Мирослава
Мишковића из обезбеђења. Тај човек се зове Месар. Да је он требао да
убије Мирослава Мишковића ако не буде сведочио, пошто је Мирослав
Мишковић, пошто су били у притвору а требало је што пре да буду
саслушани сведоци, а Мирослав Мишковић се није јавио једном или два
пута па им је због тога одлаган притвор, да је Легија већ хтео да
ликвидира Мирослава Мишковића преко тог Месара пошто је већ био
код њега у обезбеђењу.

Адв. Божо Прелевић: Након покушаја атентата на Вас, ко је од
људи из власти био на увиђају, односно након покушаја атентата на Вас
и убиства Вашег телохранитеља?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ту је било доста људи. Значи
ту је било доста људи. Ја не знам. По мојој процени је било 50 до 60, 70 
људи. Ја сам тада био у шоку. Значи то ми се први пут дешавало у
животу. Значи кад ја нисам чуо ни пуцњеве. Ни те пуцњеве што су
пуцали на мене из обичних пиштоља. Значи они су пуцали са
«Калашињковима» са пригушивачима. А из обичних пиштоља је пуцано
три метка. Значи то је поред мене 10, 15 метара, ја нисам чуо.

Адв. Божо Прелевић: Питао сам ко је из власти?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам. Не могу да се сетим.
Не знам ко је тачно из власти.

Адв. Божо Прелевић: Чијим колима сте отишли, прешли границу
након атентата, кад сте отишли у иностранство? Чијим колима сте
прешли границу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Друг ме је превезао. Ја мислим
са «Аудијем» да ме је превезао.

Адв. Божо Прелевић: Чији?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: «Ауди» је био из Шапца од
Ђепановић Цветка.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте учествовали у преговорима за
време побуне у Влади Србије? За време побуне ЈСО-а?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Био сам у контакту са
Легијом и Душаном али преговоре са никим ништа.

Адв. Божо Прелевић: Нисте били у Влади Србије?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Божо Прелевић: Ко је извукао Спасојевића из затвора када
је ухапшен у Паризу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам ко га је извукао. Али
знам да је то била борба. За Спасојевића нису имали тада доказе. Да су
за ове остале имали а да за њега нису имали. Знам да је анестезиолог
Ристовић, мислим анестезилог Ристовић, не знам тачно, из Ургентног
центра, да му је он правио папире за срце и да је он на основу тога
изашао. На основу документације за срце, јер му је било лоше. Да је чак
на основу тих папира он раније одлагао да иде у Будву да сведочи. Не да
сведочи да даје изјаву на основу тих папира као да му је лоше срце и то
све. На основу тих папира на срце ја мислим да је он изашао одмах из
ЦЗ-а. Чим је изашао он је са Легијом, одмах су направили побуну. Већ
су планирали побуну. Па им је одговарало ово што је било за Хаг. Ова
двојица. Чак ја мислим да је ту цела Јединица уопште није знала за
Душана и за ове, они су све мислили, били су убеђени да је то због
двојице тих људи што су били ухапшени.

Председник већа: Да ли је та медицинска документација била
истинита или лажна?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја мислим, Душан је имао
раније проблема са срцем неких. Е сад колико је било истине или лажно
то не знам.

Адв. Божо Прелевић: Где се сад налази хирург Ристовић односно
анестезиолог?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим да је у Канади код
девојке.
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Адв. Божо Прелевић: Колико након убиства Ђинђића је напустио
земљу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам ја. Ја то не знам,
само знам, ја сумњам да је мог кума Фишкала, тај Ристовић анестезиолог
убио. Значи то сумњам. Чак сам то исто дао у полицији и они су рекли
да раде на томе, да немају сад неких валидних доказа. Јер Фишкал кад је
био Живковић Зоран, кад је био довежен у Ургентни центар он је био
свестан, причао је самном. Ја сам дошао ту. Звао сам Ристовића пошто
сам га знао, упознао ме је Душан. Пана ме је ја мислим упознао када је
Пана био рањен. Ја и Душан смо ишли па смо упознали Ристовића. Где
сам са Ристовићем се договорио да виде ту максимално шта треба да се
помогне. Да је био др. Ђукић. Да сам отишао код Ђукића и рекао ја сам
другар од Зорана Живковића, кум сам му. Молим те шта год треба,
значи није проблем. Частићу те паре. И ово и оно и уради само то што
можеш да урадиш најмаксималније да буде са њим све у реду. Да би ја,
значи они су га одвели одмах. Извршили су операцију над њим. Вратио
се Ђукић у канцеларију. Ја сам ушао код њега и видео сам сав да је био
од крви. Значи у кломпама му је била крв и то све. Како је? Каже добро
је. Ја кажем види за ове паре. Он каже није проблем. То се договори са
Ристовићем па то ћемо лако. Ја немам појма ништа и ја одатле одлазим
са ја мислим са др. Ђукићем, одлазим горе на спрат где излази жена из
операционе сале сва у зеленом и каже повратили смо га. Ја немам појма
шта је. Каже било му је срце му је стало. Срце му је било стало и то све и
како повратили су га. Ја видим Ристовића анестезиолог је изашао ту и
као добро, све је у реду. Сутрадан сам ја дошао у шок собу да видим.
Дошао је Фишкалов отац. Видели смо Зорана Живковића значи само на
апаратима је био и како је пумпало онај кисеоник тако се и тресао сав и
то све. Значи био је у несвесном стању. Где ми је Ристовић говорио,
молио ме ако могу да га пребацим на ВМА. Значи молио ме је да га
пребацим на ВМА. А после то повезујем зато што је исто молио кад је
Цунеров сестрић убијен исто у ствари пребацио је тог малог на ВМА.
Значи он му је тад, по мени, дао исто то као што је мени дато то за срце.
Значи за престанак рада срца да се згрче мишићи то из анестезије нешто
вађено. Тек после три дана је Зоран Живковић издахнуо. Ја сам звао
Ристовића претио му. Реко тај др. Ђукић он је то крив за све. Не није
каже, ја сам крив нисам више могао да издржим. Нисам спавао две, три
ноћи. И каже, испустио сам га.

Адв. Божо Прелевић: Од када је господин Шешељ играо шах са
Спасојевићем и Легијом у Сурчину?

Председник већа доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање јер се не односи на предмет кривичног
поступка.

Адв. Божо Прелевић: Добро. То је везано за питање које треба да
поставим након тога. Ајте да формулишем. Да ли је господин Шешељ
док је био у власти играо шах са Легијом и Спасојевићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је играо шах самном код
мене у локалу.

Адв. Божо Прелевић: Рекли сте да је ту био и Спасојевић и
Легија и Пана?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па добро, ту већином.... Не Тад
Легија није био. Значи били смо ја, Пана, Душан, Шешељ, било је ту
његово обезбеђење ту а у том мом кафићу, значи ја тад нисам ни држао
алкохол већином смо играли карте и шах сви.

Адв. Божо Прелевић: У каквим сте Ви односима били са
господином Шешељом?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја сам био у нормалним
односима. Нормално. То значи Пана нас је ту упознао. Требао им је џип
тада. Шешељ је ваљда порекло своје правио тамо одакле је из
Херцеговине па нису имали џипова довољно па сам им ја дао џип и тад
сам му давао паре за странку. И тако.

Адв. Божо Прелевић: Господин Шешељ Вас је нападао у
медијима, и доста увредљивих ствари изнео за Вас. Онда је неколико
месеци пре атентата престао то да ради. Знате ли зашто?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам. Значи Шешељ он је
и даље остао добар са Душаном Спасојевићем. После Душан Спасојевић
је пренео контакте са Легијом и са Шешељом. Значи ту је и Пана био.
Сад шта је ту и како је било не знам.

Председник већа: Изволите адв. Рајко Даниловић.
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Адв. Рајко Даниловић: После извесног времена сведок је у
јавности преко разних медија објавио неке ствари које су наравно
изазвале капмању и полемику. Да ли зна ко је организовао кампању
против њега приказујући га као вођу сурчинског клана? Затим
Спасојевић и ове као део сурчинског клана и тако даље. Да ли има он
сазнања? И ако их има које врсте су та сазнања?

Сведок сарадник Љубиша Буха: По мени је то Душан
Спасојевић организовао. Јер знам раније кад је давао оно за Јуру кад је
Јура био рањен, да је давао у «Сведоку» те текстове и да је давао
текстове у «Идентитету». Знам да је то имао преко Градише Катића. Па
сад ко је ту давао, шта је давао то не знам.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 
минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,38 ЧАСОВА

Председник већа: Констатује се да је приступио адв. Александар
Зарић.

Нека приступи сведок сарадник Љубиша Буха ради наставка
његовог саслушања постављањем питања од стране бранилаца
окривљених и окривљених.

Адв. Слободан Миливојевић: Судија ја због прегледа морам да
напустим у 14,00 часова.

Председник већа: Добро. То констатујемо као чињеницу.

Право на постављање питања сведоку сараднику Љубиши Бухи
има бранилац адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Немам питања за сада. Хвала.
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Председник већа: Право на питање има адв.Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Захваљујем судија. Ја бих почео од
овог дела о коме је господин Буха говорио о његовом тровању и о
његовом лечењу. Где се он лечио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: На ВМА.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли га је неко обезбеђивао на ВМА
и ако јесте ко?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Обезбеђивало ме је обезбеђење
војно.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли га је неко од чланова ове групе
Душана Спасојевића и Душан Спасојевић посећивао на ВМА?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте посећивао ме је Душан
Спасојевић и они сви. Чак Душан Спасојевић је једног доктора ударио
кад је чуо као да сам мртав.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли је господин Буха имао контакте
са људима из политике или политичког врха, из оне власти пре 5. 
октобра и ако јесте са ким?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисам имао са никим. Једино са
Шешељом то што сам играо шах.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли је са некима из политичког врха
власти која је дошла 5. октобра имао контакте и ако јесте са ким?

Сведок сарадник Љубиша Буха: После 5. октобра ја сам кум
Драгољубу Марковићу. А код њега је долазио и Зоран Ђинђић. Ту су
биле и славе и прославе рођендана и ту смо били заједно. Никад ништа
нисам причао ни са ким насамо. Увек је ту било друштво.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли то значи да је имао контакте и
са покојним Премијером, на тим прославама?

Председник већа: И које врсте контаката?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имали смо тако заједничко
причање. Нисам имао његов број телефона нити ништа. Значи нисмо
имали ни тему. Углавном уопште сви што су причали.
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Адв. Момчило Булатовић: Судија, какви су односи између
господина Драгољуба Марковића кога је поменуо данас сведок и
покојног Премијера др. Зорана Ђинђића били?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Кумовски.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је некада сведок ишао у Владу
Републике Србије?

Председник већа: У зграду Владе.

Адв.Момчило Булатовић: У зграду Владе да.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Не сећам се.

Адв. Момчило Булатовић: Сада судија, ови контакти са људима
из Управе за борбу против организованог криминала Милетом
Новаковићем и овим Родољубом Миловићем. Када је он добио
информацију ову коју је пренео да људи из политичког врха не дају да се
ова група похапси приликом првог разговора, другог, трећег или
четвртог? Ако сам разумео било је четири разговора.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Три виђења је било. Били су
разговори свакодневни телефоном. Сваки дан или други дан мобилним
телефоном, три пута сам био. На сва три пута су ми рекли да не могу да
раде из политичких разлога. Политика не може да се договори.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли му је евентуално пренето ко је
то из политичког врха ко не може, ко опструира у том политичком врху?
Да ли му је речено неко име или било шта?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је он евентуално питао о чему
се ради?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Нисам питао.

Адв. Момчило Булатовић: Какав је његов контакт и однос са
Драгољубом Марковићем?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Добар. И даље смо и добрим
односима.

Председник већа: Које врсте је то контаката? Да ли је пословни,
пријатељски?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Пријатељски.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је некада, да ли је сведоку
познато, да су се негде у Сурчину, конкретно да ли код њега, су се
налазили људи из политичког врха, после 5. октобра? На неким
састанцима? Ван ових прослава, рођендана и тако даље.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли му је познато евентуално да је
таквих контаката било код Драгољуба Марковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па било је контаката. Долазили
су доле. Нон стоп су долазили. Сад не знам тачно.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, сведок је рекао да он има
информацију, да је добио информацију, објаснио је да је Душан
Спасојевић био такав који је у току дана убијао по 7,8 људи и то. Па је
једном приликом чуо и то да треба убити Зорана Ђинђића. Пошто је знао
каква је група у питању, већ има сазнања за многа убиства, за многе
отмице, дели се новац од Мишковићеве отмице, код њега и све то. Да ли
је евентуално било шта о томе говорио Драгољубу Марковићу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Нисам говорио.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је сведок у овом периоду од 6., 
7. августа 2002. године до 19. марта 2003. године, када је био у
иностранству, имао контакт са било ким из политичког врха?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисам са никим осим са
Милетом Новаковићем.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли се чуо са Драгољубом
Марковићем у том периоду?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам.
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Адв. Момчило Булатовић: Да ли га је евентуално упозорио на
ово што се дешава. Односно питање кратко. Да ли је Драгољуб
Марковић знао да господин Буха има контакте са људима из Управе за
организовани криминал и поводом чега ако је знао? Да ли је био упознат
са тим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам да ли је био упознат
са тим. Али онако причали смо о фамилиији уопште.

Председник већа: Да ли је у тим разговорима било помена или
било којих разговора везано за Ваш положај тада, и да ли је он знао да
сте Ви били уцењени?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам да ли је он знао али
ја сам чуо преко мог другара, да су већ били код Драгољуба Марковића,
Душан Спасојевић и ови и већ да су му претили што се тиче мене. Тако
да сам ја знао да Брацановић слуша све телефонске разговоре па нисам
уопште хтео да било шта причам са њим на ту тему. Само значи причали
смо породично.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, још само једно питање за
сведока. Ако је већ имао такве контакте добре са господином
Марковићем, а господин Марковић је кум покојног Премијера др.
Зорана Ђинђића, зашто га није упозорио на ово, да каже људи постоји
криминална група, радим са Управом за организовани криминал, имају
контакте а из власти неко, не да да се хапси. Да види ко то не да?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја нисам то уопште
Драгољубу говорио. Ја сам Милету Новаковићу то све говорио. Пошто
сам знао већ да Миле Новаковић је човек који не узима тад паре и једини
човек који је кренуо против њих за отмице и који их је ставио у затвор за
отмице. И онда сам се обратио Милету Новаковићу и нисам знао коме
другом да се обратим, не знам ко је њихов човек. Ко јесте ко није.

Адв. Момчило Булатовић: Поставио бих још само једно питање.
Ако сведок може да одговори, ако хоће да одговори. Како је њега звао
Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Звао ме је по надимку и по
имену.

Председник већа: Који је то надимак?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Чуме. Некад ме је звао Бато,
Батице. Ја њега исто Бато, Батице.

Адв.Момчило Булатовић: Хвала судија. Питања више немам.

Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала господине председниче. Ја бих
имао неколико питања за сведока сарадника. Прво моје питање би било,
да ли сведок сарадник може да нам каже, да ли је био а ако јесте где и у
којој организованој групи или клану је припадао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам то оставио то суд нека
одлучи да ли сам припадао.

Адв. Ненад Вукасовић: Мене интересује за мишљење сведока,
њега лично. Сад шта ће суд одлучити то је једноставно нешто што је
процедурално и што је ствар суда. Него да ли сведок сам по себи, за себе
може да каже да ли је припадао неком клану а ако јесте ком?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја што се тиче кланова, ја не
знам уопште да сурчински клан постоји. Не знам ко су ти чланови
сурчинског клана и шта су они урадили. А сад да ли сам припадао
земунском клану. Ја сам то оставио суду да суд то одреди.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Да не идемо даље. Мислим да је
ово довољно. Пошто сведок сада каже да не зна о сурчинском клану,
односно да је припадао земунском клану, пардон, ја уз Вашу дозволу и
сагласност бих га питао да ли му је познато постојање сурчинског клана,
с обзиром да је из Сурчина пореклом, да живи тамо и да ли му је познато
постојање некакве групе или клана односно сурчинског?

Сведок сарадник Љубиша Буха:Мени није познато.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли је сведок живећи и радећи у
Сурчину, радио сам или је имао још људи око себе у тим некаквим
својим прво узимамо, пословним активностима? Значи да ли је живео
сам и радио сам или је имао око себе одређени број људи који су били
везани за њега по некаквом устројству, хијерархији и некаквом
наредбодавном односу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ма не нисам. Имао сам фирму
где су били директори и где су радили.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Следеће питање то би било за овај
део и ову групу односно овај сегмент. Да ли се, ако је сведок евентуално
бавио и да ли је вршио одређена кривична дела? Ако јесте која, са ким и
у чијем интересу, односно за кога? Да ли за себе, за друге? Ако јесте.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја ако сам вршио кривична
дела, по мени то су те регистрације кола и то све. Значи то је за мене. А
ово што се десило за Лаиновића то поново остављам суду на разматрање
да ли сам вршио, јесам или нисам.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Оно што је за суд то није моје да
питам. О томе ће суд даље да расправља. Значи добро. Овај би део
завршио са овим. То је питање припадности одређене групе. Да ли
сведок може да каже, када је почела, каже да се он упознао 1996. године
или 1997. године да не бих погрешио, а молио бих њега уједно да због
грешке.... 

Председник већа: 1995., 1996. године.

Адв. Ненад Вукасовић: 1995., 1996. године се упознао са
Душаном Спасојевићем. Да ли у то време а каже да су становали у
Франца Розмана, у неком изнајмљеном стану, да ли из тога би
произилазило питање Шилерова улица, дакле зграда још није
подигнута?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Није.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да каже кад почиње да се
зида зграда у Шилеровој улици?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па после једно две године. Две,
две и по године.

Адв. Ненад Вукасовић: А како би могли, ја се извињавам, морам
преко суда да питам, овако оријентационо да прецизирам, ако је 1995. 
године се упознао, кроз две, три године, да ли би то значило 1997., 1998. 
године или касније се зида Шилерова?

Председник већа: И у чему се састојала та грађевина? Да ли су
биле куће, пословни центар?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам. Она је зидана када
је Шешељ био на власти, када су продавани плацеви. Сад које године то
не знам.
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Адв. Ненад Вукасовић: А да ли може оријентационо? Не мислим
баш у детаљ, што би рекли у милиметар, али оријентационо да ли може
временски да определи од момента познанства кад почиње Шилерова да
се зида?

Сведок сарадник Љубиша Буха: После две године. Значи кад је
Шешељ продавао плацеве у Земуну па су узели они.

Адв. Ненад Вукасовић: Каже да се дружио сведок са, када су се
упознали да је то била једна врста пријатељства, са Душаном
Спасојевићем и касније упознаје Милета Луковића и остале људе,
односно те младиће, момке, из те сада већ обелодањено као групе. Да ли
може да каже где се састајао са Душаном Спасојевићем? Где су се
састајали, кад су се то дружили и ако уз Вашу дозволу да ли је Душан
Спасојевић тада долазио код њега у Сурчин?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја сам заједно упознао
Милета Луковића и Душана Спасојевића. Налазили смо се случајно пар
пута по граду по локалима. И ту смо почели да се дружимо и после је он
долазио до мене до локала. Ја сам пар пута свраћао код њега у Земун.
После је он једно време био изнајмио један кафић у Земуну у насељу
Саве Ковачевић. Изнајмио је у кирију па је ту држао. Ту смо пар пута
долазили и тако.

Председник већа: Даље нам одговорите место где сте се
сусретали и колико је то временски било то дружење? Да ли је то било
континуирано, свакодневно дружење?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па није свакодневно дружење
али некад се видимо два, три дана узастопце, некада се не видимо два,
три дана па поново се видимо дан, сутра се не видимо па се прекосутра
видимо и тако. Виђали смо се код мене у локалу. Долазили су до мене
кући. Ја сам одлазио код њих кући. У стан у Франца Розмана. После кад
су почели да раде ту кућу помагао сам им тамо око те куће и тако.

Адв. Ненад Вукасовић: Следеће питање. Морао бих да се вратим
само за један секунд. Односно за један тренутак. Када је на моје питање
сведок одговорио да ако се то сматра да се бавио некаквим криминалним
радњама, односно кривичним делима у смислу препродаје кола, и шта је
већ ту рађено са тим папирима. Да ли је то радио сам или је радио са
одређеним бројем људи, евентуално некаквом групом?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Ја сам то радио сам. То су
се регистрације радиле у Белом Манастиру. Онда сам повезао Душана
Спасојевића и Милета Луковића. Они су исто ишли тамо и радили
регистрације. То су регистрације биле кола.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли сведок уколико му је
познато, да ли може да каже, да ли познаје из круга људи, везаних око
Душана Спасојевића и Милета Луковића, човека по имену Ђура
Мутави? Да ли га познаје, да ли је имао прилике да га упозна, да га види,
да ли зна ко је то?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Знам.

Председник већа: Ко је то?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па он је имао раније проблем са
Душаном па је био отет. Па је био пуштен. После су они радили заједно
и он је у задње време био нон стоп код Душана.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Јел то његово право име или...

Председник већа: Надимак?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Надимак. Надимак.

Адв. Ненад Вукасовић: А како му је право име?

Председник већа: Да ли знате?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам. Сувајџић.

Председник већа: Реците нам да ли сте га Ви тако ословљавали
или било ко из групе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не. Ђура. Нико га није
Мутави. Ђура Мутави а ословљава се Ђура Мутави кад није ту.

Адв. Ненад Вукасовић: Кад није ту, да ли сведок евентуално,
уколико му је познато, може да каже због чега су га ословљавали са
Мутави? Дакле, избегавало се да се то говори у његовом присуству, али
кад није ту, уколико му је познато, да ли може рећи зашто су га звали
Мутави?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што муца.
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Адв. Ненад Вукасовић: Следеће питање би моје било, за ово ипак
морам да затражим Вашу сагласност. Јесте у контексту предмета, можда
ће евентуално на први поглед изгледати да излазим изван оквира
предмета, али је сигурно везано за предмет. Да ли сведок може да
одговори, с обзиром на податке које смо добили током овог суђења, да је
његов капитал био 50 милиона марака? Да ли је његов капитал био 50 
милиона марака?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам колики је мој
капитал. Ја сам све те машине узимао на лизинг. Те мени машине нису
ни отплаћене.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја не говорим о лизингу, зато што лизинг
је нешто што добијамо тек када се заврши уговор о лизингу. Него
говорим конкретно о капиталу, то подразумева да имамо нешто чиме
можемо да баратамо. Било да је у некретнинама, било у новцу, да ли би
то био износ од 50 милиона, око 50 милиона марака?

Председник већа: И то се односи на 2000. годину.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Претпостављам Ви знате због
чега сам ово питао а нема разлога да сведоку објашњавам. Моје следеће
питање би било, да ли је сведок сарадник био у то време у земљи, а
прецизираћу на који временски период мислим, када је Душан
Спасојевић ухапшен у Паризу? Да ли је тада сведок сарадник био у тада
се још звала Југославија?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам. Био сам. Само ја још ако
могу за ово претходно питање. Ја немам капитала мог. Значи то једино
ако је обрачунавано све од тих машина. Значи то мени није исплаћено
ништа од тих машина. Па ако се то случајно сабира. Ја никад у животу
нисам имао толики капитал.

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Ја на машине нисам ни мислио
приликом овога. То знате уосталом да сад немамо разлога да отварамо
тај део приче. Значи следеће питање је било да ли је био у земљи?

Председник већа: Јесте.

Адв. Ненад Вукасовић: Каже да јесте. Да ли је био у земљи када
је Душан Спасојевић испоручен тада Југославији и депортован у
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Окружни затвор у Београду, односно у Централни затвор како га
зовемо?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим да јесам.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је у то време, односи са Душаном
Спасојевићем и сведока сарадника су? Какви су тада били у то време?
Да ли су још увек били пријатељски?

Председник већа: Док је боравио у притвору?

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Говорим тај период времена. Одлазак
у притвор, можда нису могли физички да се виде, али како доживљава
тај период свога односа са човеком, зато што је он у притвору? Можете
бити са неким пријатељ иако је у притвору, Боже мој, шта да радимо.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па после 5. октобра, ја сам већ
узео те моје машине. Значи све више времена сам проводио у фирми.
Радио сам. Виђали смо се али није то било толико интензивно.

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Нисам мислио на интензинирање
сусрета. Него да ли још увек сте.... 

Председник већа: Да ли сте остали у пријатељским односима док
је Душан Спасојевић боравио у притвору?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесмо.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је Спасојевић по изласку, с
обзиром да су били пријатељи, по изласку из притвора, не улазећи сада у
начин на који је изашао, није битан предмет ове расправе, да ли је тада
Спасојевић, ако јесте говорим, евентуално му испричао ко га је све
посећивао у Централном затвору?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Не сећам се.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се сведок не сећа или не зна?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не сећам се.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Не сећа се. У реду. Моје следеће
питање је, поред свих лица које је набројао током свог исказа, да сада не
понављамо из круга политичког и тако да кажем привредног врха. Каже
да је чуо да је господин Чедомир Јовановић долазио у Шилерову али да
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га лично није видео већ само да је чуо. Моје прво питање, поводом само
сада за секунд Шилерове. Да ли је чуо да је само био један пут или више
пута? Нисам схватио да ли је у питању једнина или множина долазака,
без обзира што га он није видео?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим једнина. Једном.

Адв. Ненад Вукасовић: Да је био једном? Добро. Да ли је
евентуално, ако јесте, да ли може да се сети, икада са Душаном
Спасојевићем разговарао о контакту Душана Спасојевића са господином
Чедомиром Јовановићем? О разлозима доласка господина Чедомира
Јовановића у Шилерову?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја мислим да је то било у вези
побуне Црвених беретки.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Следеће моје питање везано,
дакле говорим о овом сету питања за господина Чедомира Јовановића.
Да ли је господин Чедомир Јовановић долазио у Сурчин?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Долазио је код Драгољуба
Марковића.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је сведок сарадник имао прилике,
ако јесте, кад и где да контактира са господином Чедомиром
Јовановићем?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па кад се случајно сретнемо
код Драгољуба Марковића.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи случајни сусрети. Да ли, сад опет
морам уз Вашу дозволу и сагласност, да питам, да ли је у тим случајним
сусретима водио било какав разговор са господином Чедомиром
Јовановићем или је то само било поздрављање у пролазу?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то је било поздрављање и
прича овако. Уопште прича није била о политици.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је Чедомир Јовановић спомињао у
тим разговорима иако није било о политици, јер Душан Спасојевић
покојни није део политике, да ли је спомињао Душана Спасојевића
господин Чедомир Јовановић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не сећам се.
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Адв. Ненад Вукасовић: Сведок се не сећа. Добро. Само да
погледам овде да се не бих понављао. Споменуо је током свог казивања,
за извесно лице под именом, рећи ћу које је, и за њега је рекао да је
професионални убица а чини ми се касније то везао за име Калинић
Сретко? Да ли сам у праву или не?

Председник већа: Јесте.Мићко и Бели.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да каже ко је, одакле му
сазнање да се ради о професионалном убици?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Из Душанове приче.

Адв. Ненад Вукасовић: Из Душанове приче. Добро. У следећем,
дакле у наставку свог казивања, једног момента је рекао да је то лице са
именом и презименом Сретко Калинић, било у болници од неких
повреда и да је он из Словачке сазнао за његов боравак у болници и да је
узео податке. Може ли објаснити на који начин је дошао до података да
се то лице Сретко Калинић налази у болници? Ко му је дао те податке и
како је успео из Словачке да сазна.... 

Председник већа: Не. Да ли је то рекао у Словачкој да је сазнао?

Адв. Ненад Вукасовић: Ја сам.... 

Председник већа: Добро. Разјаснићемо да не би било сугестивно
питање. Питаћемо га.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Пре него што сам био у
Словачкој Сретко Калинић је био у болници. Значи пре две године,
годину и по дана био је у болници. Ја сам нон стоп говорио Бели,
надимак и ово и оно али не знам да кажем име и презиме. И онда сам се
сетио да је био у болници на Бежанијској коси и онда сам тражио тамо и
нашао сам, пошто је био у апартманина, тамо има и даље уписано, је
уплаћено хиљаду и нешто марака, тад је било за његово лежање. Па сам
ја звао из Словачке да само сазнам име и презиме његово.

Председник већа: А само да одговорите још детаљније на ово
питање. Од кога сте сазнали да је повређен и да је био у болници сада
већ идентификовано лице окр. Сретко Калинић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је био у Ургентном центру и
тамо је била лоша соба. И онда је Душан Спасојевић ме молио да нађем
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негде апартман па смо ишли заједно на Бежанијску косу па смо нашли
апартман и уплатили па се пребацио у тај апартман ту. Значи то је био
апартман на трећем, четвртом спрату.

Председник већа: На тај начин сте сазнали.... 

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Да је он ту био у болници па
сам онда из Словачке звао да сазнам податке његове.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја сад морам исто уз Вашу дозволу, али
ме нећете погрешно схватити, за тренутак ћу можда морати само да
искорачим са директног предмета овога данашњег суђења, а то је, да ли
му је познато, везано за Будву, зато што је једног момента, бар како сам
ја записао, да је Брацановић директно сачекао Душана Спасојевића по
повратку из Црне Горе. Да ли та реченица коју је рекао, уколико је
сагласан са тим да је рекао такву реченицу, да ли се то односи или везује
за покушај атентата на Вука Драшковића у Будви?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То се везива. Душан је ишао да
даје изјаву касније у Црну Гору. Па кад је дао изјаву Брацановић га је,
сви смо га чекали горе на аеродрому а Брацановић га је довео. Провео га
кроз аеродром.

Председник већа: Ради разјашњења. Када сте помињали Будву, да
ли се то односило на покушај убиства Вука Драшковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Али Душан је ишао доле да
даје изјаву. Па кад се враћао кад је давао изјаву.

Адв. Ненад Вукасовић: Ако дозволите. Само једно једино питање
везано за овај део и вратићу се поново на предмет расправе. Да ли му је
Душан Спасојевић евентуално причао због чега он иде у Будву? Одакле
то да Душан Спасојевић иде у Будву да даје изјаву? Да ли уопште има
таквих сазнања? Због чега је баш Душан Спасојевић ишао у Будву?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што су њега
осумњичили за то, зато што су похватали те телефонске разговоре. Он је
био једно време пријављен у Црној Гори и имао је мобилни телефон на
своје име. И с тог телефона је зват мој мобилни. И чак са тог телефона је
зват и од Маје Петошевић из Сурчина, од Милета Луковића девојка. И
она је чак звата са тог броја и тако су дошли до тога.

Адв. Ненад Вукасовић: Занима ме какав је био однос сведока
сарадника поводом догађаја, мораћу мало да преформулишем, да
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скратим питање. Однос према 5. октобру. Где се тада налазио сведок
сарадник 5. октобра у смислу ових демонстрација односно догађања у
граду?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Био сам са Душаном. Били смо
сви у Београду. У Београду су сви били. Чак смо пар пута били и у
Скупштини.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи да ли ово могу да схватим да су
били на лицу места?Мислим у граду.

Сведок сарадник Љубиша Буха: У граду смо били. Па сви су
били у граду. Кога год сам познавао, сви су били у граду.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да нам каже поводом тих
догађаја, да ли је било каквих контаката пре тог 5. октобра у смислу како
долази до тога? Да ли су спонтано отишли или је то било организовано
или по неком договору или већ некаквом разговору или молби, како год
хоћемо. Рецимо да ли је било спонтано излазак тај 5. октобра као део
многих који су изашли 5. октобра или су имали одређене евентуално и
задатке?

Сведок сарадник Љубиша Буха: За те задатке не знам. Значи ја
сам изашао пошто су сви излазили.

Председник већа: Као демонстрант?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па да. Значи излазили смо ту.
Било је доста ту људи.

Адв. Ненад Вукасовић:А Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па и он је ту био. Сви су били.
Кога год сам знао, сви су били тамо. Значи то је било пуно, крцато.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је било контаката са Милорадом
Улемеком Луковићем Легијом пре 5. октобра и да ли је било каквих
разговора везано за 5. октобар у смислу постављања групе Душана
Спасојевића и евентуално сведока сарадника?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам.

Адв. Ненад Вукасовић: Онда нема разлога даље и да питам.
Следеће моје питање би било, пошто је рекао да, тако сам ја бар записао,
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да после 5. октобра ови из клана, уопште сви, нико није могао да ступи
у контакт са др. Зораном Ђинђићем, чак ни телефонским путем. Да ли
му је можда познато, да ли је, ако је, значи да ли му је уопште шта
познато, да ли је ишао контакт преко неког другог, у смислу од Владе
према њима? Ако они нису могли да имају директну телефонску везу,
контакт, линију са Премијером Зораном Ђинђићем. Да ли су имали
контакт везу са неким другим у оквиру окружења др. Зорана Ђинђића?

Председник већа: Само прецизирајте у односу на кога, кад сте
рекли.... 

Адв. Ненад Вукасовић: Ако ме већ питате, рећи ћу отворено на
кога мислим, због посета...

Председник већа: Не. Не питам за то. Него само ради
прецизирања, кад сте рекли њих, према њима да је неко имао контакт
директно из власти.

Адв. Ненад Вукасовић: Говорим о Милораду Луковићу Легији и
говорим о Душану Спасојевићу, па и о самом сведоку.

Председник већа: Ради разјашњења.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душан Спасојевић ми је рекао
да Легија не може ни телефонски контакт да направи са Зораном
Ђинђићем. Значи Душан ми је рекао. Није ми рекао за њега него за
Легију. Да Легија више не може ни телефонски контакт да направи.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је уз Вашу дозволу, само да се ово
питање појасни. Дакле, од 5. октобра па на даље, никакав контакт више
Милорад Луковић Легија нема са др. Зораном Ђинђићем или са било
киме из власти? Не могу да схватим, нисам разумео...

Председник већа: Добро. Не можете сада коментарисати на тај
начин.

Адв. Ненад Вукасовић: Не коментаришем. Само да разјаснимо.

Председник већа: Не можете. Већ тврдњу једну износите која
није део сведочења сведока сарадника него је друго питање, може се
преформулисати. Дакле, да ли су имали контакте? Ко је остваривао
контакте? Да ли Душан Спасојевић или Милорад Луковић? Да ли су ти
контакти одржавани службено или приватно и до када евентуално су
трајали? Изволите.
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Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам. Значи уопште не
знам. Само знам да ми је Душан причао да су покушавали преко
Зорановог обезбеђења преко неког да ступе у контакт. Да је Легија
покушао да ступи у контакт са Зораном, да није могао. Сад не знам да ли
су имали и са ким су имали контакт.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Следеће моје питање би било, да
ли би могао сведок сарадник да нам одговори везано за покојног
генерала Буху, рећи ћу зашто. Да ли ту постоји одређена породична
односно сродничка веза с обзиром на презиме?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па постоји, али то је шесто,
седмо, осмо колено. Све Бухе су рођаци. Значи има књига. У књиги сви
смо рођаци.

Адв. Ненад Вукасовић: Слажем се. Ја сам ту књигу погледао зато
и питам. Да ли би уз Вашу дозволу сведок могао да објасни своју
блискост, евентуално у односу на ту породичну релацију, а овде су а
имајући у виду положај на коме се налазио генерал Буха. Да ли су се
познавали, да ли су контактирали и у којој су то вези били, ако јесу, прво
да ли су се познавали, да ли су контактирали без обзира на растојање у
породичном...? 

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисмо контактирали.

Адв. Ненад Вукасовић: А да ли се познавао са њим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па видео сам га 5. октобра.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Пре 5. октобра никада није видео?

Председник већа: Да ли сте га раније видели?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи само 5. октобра?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Чуо сам да је начелник тада био
у Сопоту Буха неки али не знам.

Адв. Ненад Вукасовић: Следеће моје питање и ја ћу завршавати
што се тиче мене. Занима ме период тај када долази до тог, тако да
назовемо тог несрећног случаја, покушаја тровања његовог од стране

www.K
RIK

.rs



54

супруге преко сока и то све како се то све дешавало. И по повратку
сведока сарадника са ВМА са лечења, не затиче супругу кући. У мојим
белешкама стоји да је рекао да три месеца није знао шта је са њом. Моје
би питање било. Да ли је предузимао мере у смислу проналажења своје
супруге, ако јесте преко кога, коме се обратио званично или незванично?
Ако је званично преко кога? Односно да ли је дат захтев за некаквом
врстом потраге за супругом?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Она је мене пети, шести дан
окренула телефоном. Или седми, осми, кад сам ја био у болници. Пошто
ја са другом женом имам двоје деце. И рекла ми је преко телефона као у
том смислу јебаћу ти мајку, јел сам ти ја родила ретардирану децу да ти
идеш по селу и правиш другима децу. После тога Душан Спасојевић
долази код мене и каже дај молим те, и Легија те моли ако можеш да
нађеш жену, врати је, срамота, цео град прича да је нема. После тога,
извесно време ја зовем њену мајку и кажем њој да пријави њен нестанак.
Мени је долазила полиција кући. Приводила ме због тога. Одводила ме
на детектор лажи. На то све се сумњало да сам ја њу убио. Имали су
неке информације да сам ја њу убио и да је она нестала.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду ово. Не желим ништа даље него
само ме занима једно. Да ли прва та три месеца, како је рекао апсолутно
не зна ништа где му се налази супруга или ово што говори да му се
јавила то је у оквиру та три месеца по изласку из болнице?

Председник већа: Не. Па рекао је после седам, осам дана. Да му
се јавила телефоном.

Адв. Ненад Вукасовић: Да му се јавила телефоном. Да ли му је
тада рекла где се налази?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Никада ми није рекла. Нити
сам ја сазнао та три месеца да се налази код њих. За та три месеца ја сам
ишао три, четири пута код Душана у Шилерову, из болнице.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Претпостављам да Душан није ни
говорио Ви сте то тако и казали. И моје последње питање, можда само
још једно или два. Када и на који начин упознаје господина Милета
Новаковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Телефонским путем сам га
упознао.

Председник већа: Да ли знате када?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то тада кад сам одлучио да
разоткријем ту комплетну криминалну групу. То је било значи крајем
августа и почетком септембра.

Председник већа: Које године?

Сведок сарадник Љубиша Буха: 2002. године.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Контакт је остварен телефонским
путем први. Део питања и са тиме бих завршио, како је сазнао за Милета
Новаковића, односно да се обрати Милету Новаковићу, број телефона?
То ме занима, како је дошло до тога, окренуо телефон и на крају
успоставио прву комуникацију?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Окренуо сам МУП. Имам тај
број и тај локал баш његов. Па сам окренуо. Ја сам пре тога знао да је он
радио отмице. Да су покушавали на хиљаду начина да му приђу и да
нису могли да му приђу. Значи знао сам да је поштен. Онда сам одлучио
и направио сам контакт са њим.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли сведок може да нам каже од кога је
то знао да је Миле Новаковић поштен, да су покушали да му приђу, да је
радио отмице? Одакле му та врста сазнања за човека који ради у
министарству, зове се Миле Новаковић, кога ја и дан данас не знам како
изгледа?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то сам сазнао и од Душана и
од свих. Јер смо тражили на доста веза и ја сам тражио на доста веза да
се помогне Душану док је био у притвору. Али Миле Новаковић је водио
тај предмет. Значи нико није могао да уђе и да каже шта има у предмету.
Што се тиче Милета Новаковића. Чак сам знао да је Душан хтео да убије
Милета Новаковића. Значи хтео је да га убије и то све, баш због тога што
није могао никако да му приђе.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Ја ово све прихватам и немам
више ништа у овом делу да питам. Остаје ми даље пуно питања уз Вашу
помоћ да појасним сведоку, од кога се чује за Милета Новаковића? Ја се
извињавам.

Председник већа: Да. Питање је следеће. Да ли сте Ви.... 

Адв. Ненад Вукасовић: Да Миле Новаковић ради на отмицама, да
не може да му се приђе, да је то једина особа када је сведок сарадник
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бирао са ким ће контактирати, да би открио ствари, одлука пада не
Милета Новаковића управо због свих сазнања о том човеку у склопу
његове личности, какав је био.

Председник већа: Да ли сте Ви, на основу те приче са пок.
Душаном Спасојевићем, везано за отмицу Мишковића, знали да то ради
Миле Новаковић? И да ли сте на основу тога само сазнали да се ради о
поштеном и часном човеку који ради у МУП-у, или сте имали још неких
сазнања да би стекли поверење да се обратите њему ради разоткривања
организације?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Значи то Душан кад је био и то
одмах кад су депортовани из Париза. Они су депортовани из Париза, ја
сам одмах знао да ради Миле Новаковић. Значи моментално сам тад знао
да ради Миле Новаковић на том случају. И после тога, значи комплетно
и преко адвоката и преко свих знао сам да Миле Новаковић ради на том
случају. После Душан Спасојевић кад је изашао он је био донео одлуку
да се убије Миле Новаковић. На шта сам ја рекао што да га убијеш човек
ако ради часно и поштено за своју плату, макар знаш да ти он ради о
глави, да те хапси, боље да имаш њега, ту да знаш да ти он ради да се
пазиш, него неког другог да ставе, нећеш знати ни ко је ни шта је.

Адв. Ненад Вукасовић: И још једно бих питање само имао. Уз
Вашу дозволу када смо спомињали Сурчин, када смо спомињали
господина Драгољуба Марковића, о доласцима људи тамо. Споменуто је
да је долазио господин Чедомир Јовановић. Сведок не зна разговор и
тако даље. Да ли може да каже да ли је Чедомир Јовановић спавао код
господина Марковића у Сурчину?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам.

Адв. Ненад Вукасовић:Шта каже? Нисам чуо.

Председник већа: Не зна.

Адв. Ненад Вукасовић: А не зна да ли је спавао. Добро. У том
случају хвала, немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Дејан Лазаревић.
Изволите.

Адв. Дејан Лазаревић: Хвала немам питања.
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Председник већа: Даље. Право на питања има адв. Биљана
Кајганић. Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Сведок је рекао да у периоду када је био
у Словачкој и када је од стране Специјалног тужиоца и од Милета
Новаковића обављен разговор са њим у вези свега овога о чему је сведок
причао, да је том приликом Миле Новаковић позвао неког у Београд и да
је питао да ли могу сада да сви заједно да дођу и сведок сарадник. Па му
је том приликом тај неко одговорио да не може још 5,6 дана а да је у том
периоду се десило и убиство Зорана Ђинђића. Интересује ме да ли
сведок сарадник може да каже да ли му је познато са ким је Миле
Новаковић разговарао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја не знам. Пошто сам био од
куће. Значи нисам видео четворо деце и то све, значи ја сам форсирао
што више да идем за Београд. Ја кад сам разговарао ја сам разговарао са
Специјалним тужиоцем. После сам питао Милета Новаковића,Миле, кад
је идем за Београд. Каже не знам видећемо као. Не зависи то од мене.
Тако ми је рекао. После другог или трећег дана рекао ми је остајеш још
овде.

Адв. Биљана Кајганић: Али он је рекао ипак да је речено не
може још 5, 6 дана.

Председник већа: Да. Али рекао је и да не зна са ким је
разговорао. Оно што сте Ви питали.

Адв. Биљана Кајганић: Молим Вас. Да не добацује адвокат. Ако
можете да опоменете да не добацује. Да ли је сведоку сараднику познато
и од кога ако је познато, да је господин Брацановић требало да пусти
информацију лажну, да је Мака се спремао да снајпером убије Зорана
Ђинђића?

Председник већа: Ко?

Адв. Биљана Кајганић: Мака. Кажу тако. Сад не знам. Жељко
Максимовић Мака. Да ли је сведоку сараднику познато нешто о томе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Била је ту прича да као
Мака хоће. То ми је Душан причао. Значи на моје само како да кажем, на
моје само то тровање кад је било. То је већ тад била прича. У ствари
била је прича то за Бошка Буху да је то Мака. Па он је луд, ово оно. Ево
и Брацановић је као ухватио неке разговоре и снајпером треба да се
убије Премијер.
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Адв. Биљана Кајганић: Да разјаснимо једну ствар у вези доктора
анестезиолога. У записнику о саслушању сведока сарадника помиње се
Рикић и доктор Ђукић. Овде говори се сад о Рисовићу или Ристовићу.
Па бих само волела да се то разјасни. Како се зове анестезиолог?

Председник већа: Име и презиме?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам. Ристовић. Рики га
зову. Значи Рики га зову. Ја сам у мом телефону имао умеморисано под
Рики. На мом телефону сам имао али знао сам да се презива Ристовић.
Тако.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведоку сараднику познато, да
ли је Сувајџић Миладин водио послове око дроге по Новом Саду? У
којем периоду и о којој количини се радило те дроге?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Познато ми је да је он држао
Нови Сад. Сад у којој количини, велику количину су радили. Он је радио
Нови Сад. Ту значи тај део је држао чак и Зрењанин. То сам чуо кроз
причу.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведоку нешто познато у вези
касета које су у Шилеровој после?

Председник већа: Није му познато каже.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведоку познато нешто о утицају
ове групе на постављење високих чиновника у МУП-у односно
конкретно начелника криминалистичке полиције у Новом Саду, и пре 5. 
октобра а и после 5. октобра, кад је постављен овај начелник
криминалистичке полиције Нови Сад?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам. Само знам за
Брацановића.

Адв. Биљана Кајганић: Добро. Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Александар
Ђорђевић. Изволите.

Адв. Александар Ђорђевић: После уваженог колеге Вукасовића,
мало ми је остало. Али пробаћемо неко питање. Како се зове доктор који
је дао податке о Белом или о Мићку сведоку сараднику?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не могу да се сетим баш имена
али он је раније радио у Ургентном центру. Оперисао стомак и пребачен
је на Бежанијску косу.

Адв. Александар Ђорђевић: У каквим сте Ви односима са тим
доктором?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам у добрим односима. Ја
сам преко њега и са Душаном тај апартман завршио. Зато сам и њега
звао, зато што је он знао кад је и у ком временском периоду.

Адв. Александар Ђорђевић: На чему почива тај Ваш однос? Да
ли сте му нешто чинили, помагали, плаћали?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Тада је покојни Плећић био
оперисан. Он му је био оперисао жуч па смо остали добри.

Адв. Александар Ђорђевић: Реците ми да ли сте Ви непосредно
икада видели или од Белог или од Мићка чули да је извршио било какав
атентат или да је у њему учествовао и тако нешто?

Председник већа: Од њега лично?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесам. Једном приликом, два
пута сам га видео. Једном код Душана кући и једном у изнајмљеном
стану.

Адв. Александар Ђорђевић: Што се тиче предмета ове
оптужнице. Да ли сте икада чули нешто што се тиче предмета ове
оптужнице, овог дела, да је учествовао. Ви непосредно га видели да је
учествовао или чули од њега да је учествовао?

Председник већа: Везано за атентат.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Александар Ђорђевић: Након добијања статуса сведока
сарадника, да ли сте имали било какве контакте са Специјалним
тужиоцем или са припадницима УБПОК-а и тако. Значи кад сте добили
статус сведока сарадника?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имао сам.
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Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Драган Крстићевић.
Изволите.

Адв. Драган Крстићевић: Немам питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Вељко Делибашић.

Адв. Вељко Делибашић:Мене интересује ко је Слободан Пажин?
Какву је он функцију имао? Шта је радио званично и какав је он однос
имао са групом Душана Спасојевића односно да ли је радио за ту групу
неке послове? И ако јесте које?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је радио за ту групу. Све
информације које је добијао у «29.-ом» он је њима преносио. За сва
убиства их је саветовао. Значи узео је паре од отмице за Мишковића.
Значи ишли су кући. Узели су му плац поред њега. Поред Душана
Спасојевића и те куће. Кад је узет њему од Шешеља исто пола је он
платио а пола Кум. Значи он је радио тада, био је инспектор. После тога
је напредовао да буде заменик начелника за убиства. После тога је
нашао мени дрогу и оружје које ми је подметнуто. Треба проверити да
ли је он вршио увиђај.

Адв. Вељко Делибашић: Сведок је споменуо да је имао неку
улогу у убиству Бранислава Лаиновића. У најкраће ако може да објасни
како је дошло до тога да.... 

Председник већа: То ће бити предмет колега у раздвојеном
кривичном поступку.

Адв. Вељко Делибашић: Интересује ме ко је Буца Ђурић?
Споменуо га је сведок малопре.Шта је он био по функцији и какву је он
улогу имао везано за групу Душана Спасојевића?

Председник већа: Улогу је објаснио само да објасни сада ко је.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Он је био градски секретар
Београда.

Адв. Вељко Делибашић: За шта градски секретар?

Сведок сарадник Љубиша Буха: За полицију.
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Адв. Вељко Делибашић: За унутрашње послове?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па за у полицији. Градски
секретар као што је био Бошко Буха.

Адв. Вељко Делибашић: Кад је сведок први пут сазнао да Душан
Спасојевић тргује са дрогом. Због чега то није пријавио полицији?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Био сам добар са њим.

Адв. Вељко Делибашић: А кад је први пут чуо да је овај почео да
убија, па да отима људе. Због чега то није пријавио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па већ кад је почео да отима
људе, то је било сулудо тада пријављивати. Ко год би шта, погинуо би.
А ја кад сам видео то све шта је и кад су ми упропастили фамилију и то
све ја сам се онда одлучио да то разоткријем.

Адв. Вељко Делибашић: Објаснио је сведок када је први пут
побегао у иностранство. Па на позив Новаковића када је кренуо за
Југославију да је он ризиковао и дошао у Југославију. Да ли може да нам
објасни шта је он то ризиковао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ризиковао зато што сам знао
да ће да ме убију. Да ме траже да ме убију.

Адв. Вељко Делибашић: Да ли група Душана Спасојевића ишла
на ратише на Косово и ако је ишла преко које службе се то
организовало?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душан Спасојевић је ишао на
пограницу доле где је Медвеђа а ту је био Сретко Калинић, био је Миле
Луковић, били су још ови остали. Сад тачно не знам поименице тачно ко
је био. Значи били су доле кратко време. И после тога су се вратили.

Председник већа: Да ли су били на Косову и Метохији за време
рата?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам да ли су били али то је
тај био погранични део Медвеђа. Сад не знам тачно да ли су били и
колико су били, не знам.

Адв. Вељко Делибашић: Тај одлазак на Косово Душана са
његовом групом. Да ли је.... 
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Председник већа: Немојте то тврдити колега зато што то није
рекао сведок сарадник. Погрешно сте га разумели. Рекао је да је био око
Медвеђе а да ли је био на Косову и Метохији на изричито питање, није
рекао.

Адв. Вељко Делибашић: Погранични тај део. Сад не знам да ли је
то на Медвеђи или на Косову. Не знам на којој је територији било.

Председник већа: Па каже. Не можете поћи од нечега што није
тачно.

Адв. Вељко Делибашић: У тај погранични део Медвеђе, тамо где
су били. Да ли су отишли самоиницијативно или је то било преко неке
државне службе? И ако јесте преко које државне службе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам.

Адв. Вељко Делибашић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Да ли сведок може
да се изјасни да ли је опт. Сашу Пејаковића виђао у Сурчину и када?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па виђао сам га у више наврата.

Председник већа: Да ли је био у Сурчину?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Виђао сам га. Он је био код
Душана Спасојевића у обезбеђењу и био је код Чедомира Јовановића у
обезбеђењу.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Ја ћу поставити једно
децидирано питање које је колега Вукасовић покушао али нисмо добили
одговор на то. Ја ћу га поставити а Ви одлучите о томе. Да ли сведок
може децидирано да се изјасни да ли је он у било ком периоду а ако
јесте у ком периоду био члан Спасојевићеве криминалне групе?

Председник већа: Чули сте.

Адв. Горан Петронијевић: Стварно нисам чуо. Није, јесте?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам већ одговорио на то
питање.

Адв. Горан Петронијевић: Ја стварно не знам шта је сведок
одговорио. Ја бих молио да то понови или евентуално да се предочи тај
транскрипт.

Председник већа:Можете да поновите.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам то оставио да ће суд да
одреди да ли сам био. Јесам или нисам. То ће на суду да установе да ли
сам био члан те групе. Јесам или нисам.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, сведок се изјаснио овде о свом
познанству односно о почецима свог познанства са Луковићем и
Спасојевићем. Ту има малих несагласности са оним из претходног
поступка али су оне клизног карактера тако да их не сматрам
супротностима. Тако да нећу то предочавати. Значи 1995., 1996. 1997. 
године. Те три године су у оптицају. Ако сам добро разумео. Сад је
прецизирано 1995., 1996. година. Узмимо да је то тако. Можемо ли да
узмемо да је то тако?

Председник већа: Тако је рекао сведок сарадник. Немамо шта да
узимамо.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Сведок се изјашњавао о стању,
материјалном стању, материјалном статусу Луковића и Спасојевића у
време када су се они упознали. Сведок је рекао да им је дао посао у
Белом Манастиру и да су од тога почели. Питање које се односи
конкретно на тај период је да ли је сведок у том периоду дакле, тачно
1996. године, имао аутомобил марке «Порше карера» црвене боје?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам.

Адв. Горан Петронијевић: На Вас се односи не на Спасојевића и
Луковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја «Порше кареру» нисам имао
црвени никад.

Адв. Горан Петронијевић: Никад. Да ли Вам је познато да су
Спасојевић и Луковић 1996. године ухапшени и приведени одељењу
унутрашњих послова у Медвеђи са аутомобилом «Порше карера» црвене
боје?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте. Јесу. То је био «Порше»
црне боје који је био слупан па је мењана шасија, шкољка.

Адв. Горан Петронијевић: Можете ли да нам кажете нешто о
томе?Што Вам је познато. Или само знате о том догађају толико?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па знам доле да су били
приведени за то и знам да је био ту проблем за неку регистрацију јер
такса нека није била плаћена. Они су као уплатили таксу а као у
предмету није нађена такса па је поништена та регистрација и ауто је
одузет.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато на који начин су
пуштени из полиције том приликом?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте имали контакта са њима тог
дана када су они пуштени из полиције?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Сведок је овде поменуо да је
Милету Новаковићу у једном од ових њихових разговора дао
материјалне доказе чиме га је уверио о организацији, начину обављања
односно вршења кривичних дела, тешког злочина од стране ове групе.
Да ли може сведок да нам појасни то. Какве материјалне доказе је он
дао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па већином што сам знао која
су убиства урађена. Рекао сам које су телефоне користили. Кад је на
пример 064 телефон био увек. Да би се активирао телефон требало је да
се окрене неки број. А већином они су окрећали 011 955 или 95 које је
тачно време. Они су то окрећали. По томе још и доста тих ситница сам
дао где видим да је он одмах схватио да је то то све. Значи још у пар
случајева у тим предметима. Чак ту има са којим су аутом били. То што
сам знао. Које оружје, из ког је убијено и тако.

Адв. Горан Петронијевић: Ако сам разумео указао је на
материјалне доказе.

Председник већа: Добро. То је питање тумачења.
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Адв. Горан Петронијевић: Прецизно је рекао давао сам им
материјалне доказе. Ја сам хтео да питам који су то материјални докази.
У време када је сведок упознао Спасојевића и Луковића, овде се
изјаснио да се он бавио легалним пословима или послом око
регистрације па је сад опет питање тумачења, да ли је легалан или
нелегалан. Да ли се бавио неким другим послом у том периоду и у
периоду од познанства са Луковићем и Спасојевићем па на овамо, до
читавих ових догађаја?

Сведок сарадник Љубиша Буха: 1991. године сам имао фирму
«Лоу кик». Радио сам пиво у Београдској индустрији пива. То може да
се провери. После тога сам отворио фирму «Голд риц», па сам отворио
другу фирму у Белом Манастиру и онда сам кренуо да радим те
регистрације пошто је био то уносан посао.

Адв. Горан Петронијевић: Само 1997. година. Значи пре тога не.
Значи после 1997. године.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Отворио сам фирму
«Монте......» у Црној Гори.

Председник већа: Којом делатношћу сте се бавили?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па камиони, превоз. Углавном
тамо региструјем четири, пет камиона.

Председник већа: Даље.

Сведок сарадник Љубиша Буха: После тога сам кренуо ову
фирму за путеве. После 2000. године.

Адв. Горан Петронијевић: Када је почела та фирма за путеве да
ради?

Сведок сарадник Љубиша Буха: После 5. октобра, седам, осам
месеци.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је то била конкретно Ваша
фирма или сте имали...Да ли сте Ви били искључиви власник?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. То је фирма моја и моје
жене. И на њој се водила фирма.
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Адв. Горан Петронијевић: Судија, сведок је у више наврата
поменуо везе Душана Спасојевића са државном безбедношћу.
Конкретно са Брацановићем и Радомиром Марковићем. Моје питање
је...И поменуо је да је у више наврата Спасојевића возио на Институт за
безбедност где се он виђао са Радомиром Марковићем. Дакле, питање је
да ли је сведок у било ком од својих одлазака непосредно видео или
неким другим чулом опажања, чуо разговор између Спасојевића и
Радомира Марковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Никад нисам видео у
животу Радета Марковића уживо. Само знам Душан шта ми је причао.

Адв. Горан Петронијевић: Значи све ово што сте изнели то је оно
што Вам је Душан причао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Да ли може сведок да
прецизира у ком периоду је возио Спасојевића код Радомира
Марковића? Рекао је 7, 8, 10 пута.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па значи то је после Ибарске
магистрале. Кад се десило, ја сам тада имао блиндирани ауто па сам га
возио.

Адв. Горан Петронијевић: Можете ли временски да
прецизирате?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не могу.

Адв. Горан Петронијевић: Ибарска магистрала се догодила 1999. 
године, 3. октобра, ако могу да помогнем.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па после тога можда месец, два,
три, пет, шест, не знам. Нисам сигуран.

Адв. Горан Петронијевић: Тад сте га први пут возили или сте га
тада уопште возили?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. У том периоду сам га возио
први пут. Па сад не знам тачно временски. После Ибарске магистрале.
После пар месеци сам га возио први пут. И после тога сам га возио још
пар пута. Значи 7,8 можда 10 пута сам га возио.
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Адв. Горан Петронијевић: До када? До ког периода?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па скоро до смене те власти.
Сад да ли је било некад за месец дана, некад два, три тако. И кад смо се
задесили некад хитно га зову као мора да иде хитно на Институт
безбедности. Код мене је у кафићу. Ја седнем у ауто и одвезем га.
Сачекам га. Он се врати и онда прича шта је било.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је сведоку познато да је још
неко возио Спасојевића код Радомира Марковића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Легија га је возио и сам је ишао
пар пута.Мислим то што знам. Не пар пута више пута.

Адв. Горан Петронијевић: Због чега је, по његовом виђењу,
Спасојевић управо тражио да га он вози на Институт безбедности?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па зато што сам имао
блиндирани ауто. Тад он није имао и пар пута се задесио код мене у
локалу.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је он касније имао блиндиране
аутомобиле?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Јесте.

Адв. Горан Петронијевић: Од када?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па пре 5. октобра. Можда пар
месеци. Два, три, четири, пет. Ја сам му тад узео «Пежоа» и дао сам му
«Пежоа» блиндираног јер да га ја више не возим. Нон стоп је било вози
ме овамо, вози ме горе, вози ме доле. Ја сам узео «Пежоа» и дао сам му
свог да се користи са тим аутом.

Адв. Горан Петронијевић: Блиндирани?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је имао неке друге блиндиране
аутомобиле?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Имао је «Мерцедеса» и пар пута
сам га видео у «БМВ».  
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни да ли
је после 5. октобра одлазио на Институт безбедности? Ако је одлазио
колико пута и евентуално код кога?

Председник већа: Ко?

Адв. Горан Петронијевић: Сведок сарадник.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Не могу да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли то значи да после 5. октобра не
може да се сети да ли је био на Институту безбедности? Ако сам добро
разумео.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Конкретно питање. Да ли сте са
господином Чедомиром Јовановићем одлазили на Институт
безбедности?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја се не сећам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли познајете тада помоћника
начелника сада државне безбедности Зорана Мијатовића?

Председник већа: Да ли познајете Зорана Мијатовића тада
заменика начелника Ресора државне безбедности?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Зорана Мијатовића знам. 1995., 
1996. године сам га упознао. Једном сам га тад видео.

Адв. Горан Петронијевић: И више се никада нисте видели?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не сећам се да сам се видео са
њим.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, сведок је овде помињао новац
од отмице. Потанко је објаснио и пред истражним судијом и овде. Не
бих о томе дубио. Питање за сведока. Да ли зна где је тај новац био
закопан пре него што је донет?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Знам из приче. У шумици ту
код ауто пута код Грмеча.
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Адв. Горан Петронијевић: Код Грмеча је ли тако?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. То мислим. То је из приче
сад не могу да будем сигуран 100%. 

Адв. Горан Петронијевић: Следеће питање. Какво је његово
објашњење, због чега би након откопавања новца тај новац донели код
њега, да се тамо броји?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па донели су зато што је Легија
узео пола одмах на лицу места су узели пола а пола је узео Душан
Спасојевић и да су се они растали сви.

Адв. Горан Петронијевић: Нисам разумео морам признати. Ако
је одговор ја га прихватам. Али нисам разумео.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па код мене су дошли да
преброје тај новац и да се раставе ту. Пошто су дошли код мене, питао
ме је да ли може да унесе паре да преброји и да разделе. Ја сам му рекао
да може. Он је дошао.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је то евентуално израз поверења
према Вама или Вашем према њему?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па да.

Адв. Горан Петронијевић: Нисам чуо.

Сведок сарадник Љубиша Буха:Може се рећи.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни када
је, где и којом приликом први пут видео или упознао овде
првооптуженог Милорада Улемека Луковића Легију?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Видео сам га код Душана кући.

Адв. Горан Петронијевић: Ја се извињавам. Ми стварно овде не
чујемо.

Председник већа: Код Душана Спасојевића га је видео први пут а
и ја сам му поставио питање везано за то.
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Адв. Горан Петронијевић: Ако је ушло у записник онда у реду.
Да ли може да се сети периода временског када? Или евентуално да веже
за неки догађај?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то је све око Ибарске
магистрале. Сад да ли је то можда пре мало, после. Али то је ту све било.
Та година.

Адв. Горан Петронијевић: Управо то нисам разумео. Да ли у
моменту када се догађала, значи око догађаја Ибарске магистрале.
Октобар 1999. године или касније.

Председник већа: Ево чули сте. Каже пре или касније. Да ли
можете да прецизирате? Да ли је било пре догађаја?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Пре или касније. Не могу сада
да прецизирам.

Адв. Горан Петронијевић: Питање, Сувајџић, звани Ђура или
Ђура Мутави, или како су га звали, како је сведок навео. Поменуо је сам
сведок и у претходном поступку а и сада да зна за његову отмицу и
његов проблем са Спасојевићем и његовом групом. Сведок Сувајџић је
овде рекао да је то било 1997. године. Да ли је то тачно?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па јесте било а сад не знам
тачно да ли је 1997. године, 1996. године, да ли 1998. године. 1999. 
године. Не знам тачно кад.

Адв. Горан Петронијевић:Шта му је познато о том догађају?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Мени је познато да су га отели
и да су га пустили.

Адв. Горан Петронијевић: Каква је улога сведока била у читавом
том догађају?

Сведок сарадник Љубиша Буха:Моја улога?

Адв. Горан Петронијевић: Да.

Председник већа: Да ли сте учествовали у отмици?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Нисам учествовао у отмици.
Уопште ништа.
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Председник већа: Када сте сазнали за ту отмицу и одакле Вам је
то познато да је отет?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Душан ми је јавио телефоном.
Тад сам био у Шпанији. Сад се сећам. У Шпанији сам био тад кад је
отет.

Председник већа: А који је разлог био да су отели сведока
сарадника Миладина Сувајџића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па не знам. Они су увек неки
разлог измишљали. Не знам стварно.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је сведок ако није имао улогу у
отмици, како се прецизно изјаснио. Да ли је имао улогу у пуштању?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја сам их молио да га пусте.
Молио сам их. Пошто је ту био неки проблем. Не могу сад да се сетим
који али сам молио да га пусте. Као што сам молио доста људи Бајић
Николу да не убију и доста њих. Марка Петровића су исто убили. Значи
молио сам за Бајић Николу доста људи. Где год сам могао ја сам гледао
да помогнем.

Адв. Горан Петронијевић: Каква је улога Миладина Сувајџића у
убиству Лаиновића? Да ли му је то познато?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не знам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте пре убиства Лаиновића, са
њим комуницирали? Тог дана, неколико сати пре?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Са ким?

Адв. Горан Петронијевић: Са Лаиновићем.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић: У каквим сте односима били са њим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Био сам у добрим односима.
Пре тога је хтео исто Душан да га убије пре него што је убијен пар
месеци. Где сам ја молио Душана да то не ради. Значи молио сам
Душана да то не ради.
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Адв. Горан Петронијевић: Судија, сведок је овде се изјаснио, ако
сам ја добро разумео, да су 5. октобра били на улици. Дакле сви
спонтано, без икакве организације, али сви људи које је он знао. Да ли је
и Миладин Сувајџић био са њима?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не могу да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Сад имам један процесни проблем да
не можемо транскрипте да предочавамо а ја бих молио да му предочите.
То је сад један процесни проблем који је везан са оваквим узастопним
саслушањем сведока. На жалост то је тако.

Председник већа: Добро. То можемо кроз примедбу. Али по
природи ствари не можемо. Али је тако законодавац рекао.

Адв. Горан Петронијевић: Ја нисам разумео да је забранио
транскрипт да се предочава?

Председник већа: Није колега него не можемо с обзиром на
техничке ствари везано за снимање и транскриптовање и временски рок.
А не да је забранио.

Адв. Горан Петронијевић: Ја сам Вас тако разумео. Извињавам
се.

Председник већа: Добро. Знам. Увек ме погрешно разумете кад
причам о процесним стварима.

Адв. Горан Петронијевић: Изгледа смо учили из различитог
закона судија.

Председник већа: Да од других аутора.

Адв. Горан Петронијевић: Највероватније.

Председник већа: Изволите даље. Имате ли питања?

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је сведоку познато да ли је неко
из државног врха знао да званично обезбеђење које је припадало
Јединици односно из Јединице обезбеђује и друге важне личности,
обезбеђује Спасојевића?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Знам само да је Легија му
додељивао то обезбеђење.

Адв. Горан Петронијевић: Конкретно. Да ли му је познато да је
евентуално Чедомир Јовановић знао о томе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли може сведок да се изјасни
колико често је Чедомира Јовановића виђао у Сурчину? Пошто је рекао
да не зна да је тамо спавао.

Председник већа: Одговорио је на то. Колико често?

Адв. Горан Петронијевић: Да. Ако може да веже за временски
период. Недељно, дневно?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Пар пута сам га видео.

Председник већа: Код кога?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Код Драгољуба Марковића.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је долазио код њега у локал? И
евентуално када?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не могу да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Такође конкретно питање. Сведок је
нешто у вези тог питања одговорио. Значи питање гласи. Да ли сте
другог дана побуне Јединице «Црвених беретки» или ЈСО, заједно са
делом свог обезбеђења, дошли у зграду Владе Републике Србије и тамо
се са неким састали? Ако јесте са ким и поводом чега?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Не могу да се сетим да сам
се било са ким састајао али ишао сам. Душан је био тамо поред Владе па
сам ишао по Душана. Сад да ли је он био, са ким је био тад ту нисам
причао јер ми је био један мој другар из иностранства и нисам хтео
ништа ни да причам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни да ли
се видео поред зграде Владе са Спасојевићем ако сам добро разумео?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам га сачекао ту. Он ме је
звао да дођем по њега.

Адв. Горан Петронијевић: Испред Владе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Е сад да ли је он био у
Влади, са ким је био и где је био то не знам. То нисам могао да причам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте том приликом евентуално
видели првооптуженог Луковића, Легију?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не сећам се да сам њега видео.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте уопште улазили у зграду
Владе том приликом?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић:Макар у хол или негде?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Сведок је у свом исказу рекао
да је одмах након хапшења Спасојевића и дела његове групе у
Француској, знао да Миле Новаковић води истрагу односно полицијски
део посла.Може ли да се изјасни како је то знао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то сам сазнао преко
адвоката.

Адв. Горан Петронијевић: Вашег адвоката или њиховог
адвоката?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па сазнао сам преко њиховог
адвоката. Чак сам тад кад су довођени за пасош у Палати правде, видео
сам тамо у ходнику Милета Новаковића.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли може сведок да се изјасни да ли
је некоме из Спасојевићеве групе, на тражење Спасојевића, помагао на
неки начин преко неких својих веза у неком од судова, да се нека казна
скине, да не оде у затвор?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па то једино што је рађено,
рађено је кад је био судија сад адвокат Шера.
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Адв. Горан Петронијевић: Конкретно за сведока Сувајџића да ли
сте нешто помагали?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не сећам се.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли може сведок да се изјасни, да
нам прецизније опише, приликом довожења Спасојевића на Институт
безбедности где је то он остајао а где је Спасојевић Душан улазио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја сам остајао на улазној капији.
Значи нисам пролазио ту капију. Довезем га до капије. Он изађе, ја
померим ауто са стране и ту га чекам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте евентуално чули да је
Спасојевић комуницирао претходно са Марковићем телефоном или на
било који други начин?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па чуо сам да комуницира али
не знам са ким комуницира. Нисам знао са ким комуницира.

Председник већа: Да ли се најављивао пре него што уђе у
Институт за безбедност?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Чуо сам али не знам са ким
се чуо.

Адв. Горан Петронијевић: Ја сам разумео најављивао се да ће
доћи на Институт је ли тако? Кад сте долазили на капију, значи Ви сте
остали испред а он је улазио унутра. Да ли га је ко заустављао? Да ли га
је неко спроводио? Да ли је од њега неко узимао податке или било какву
процедуру на Институту безбедности да ли је пролазио?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па ја мислим да нико није
податке узимао од њега. Мислим да нико није. Односно долазили смо,
то је са стране Раковичке. Ту има улаз. То су куће све са леве стране. То
је тај споредни улаз. Дођемо ту до капије. Он изађе. Оде на ту капију
отворену. Уђе унутра. Сад шта је унутра радио не знам. Ја вратим ауто у
рикверц и ту га чекам тако да направим пролаз пошто је ту улица уска.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни какве
су његове везе биле са МУП-ом ако их је имао у том периоду 1999., 
2000. године?
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Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Ја те везе у МУП-у што сам
имао, имао сам преко Душана Спасојевића.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни,
имајући у виду она писма која су се појављивала у штампи. Прво
наводно писма његове супруге сада од њега чујемо да није, да су то
писма која нису њена писма. А потом Ваша писма. Да ли је то што сте
Ви написали и објавили тачно?

Сведок сарадник Љубиша Буха:Што сам ја писао је ли било?

Адв. Горан Петронијевић: Да.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па 80% је тачно.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте сами писали?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Где сте се тада налазили?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па налазио сам се у Приштини.
У Албанији а после у Турској.

Адв. Горан Петронијевић: Ако сам добро закључио да из тих
писама нешто није тачно. Рекли сте 80%. 

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па 80%.  

Адв. Горан Петронијевић:Шта то није тачно што сте рекли?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па није на пример тачно. Нисам
знао тачно где је Стамболић сахрањен. Не сахрањен, где су га били
закопали. Значи ја сам рекао на Авали а они су рекли на Фрушкој Гори.
Значи тако је мени Душан рекао. Има још доста ствари што су
измишљали а што сам ја објавио и то је нешто што исто није тачно.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли су Вам та сазнања потицала
искључиво од Душана Спасојевића или још од неког из његове групе?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Искључиво од Душана
Спасојевића. Милета Луковића, Брацановића и Легије и делимично од
Пажина.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок судија може да се
изјасни да ли је веровао Душану Спасојевићу? Кад кажем веровао,
веровао у његову причу?

Председник већа: У вези извршења кривичних дела?

Адв. Горан Петронијевић: Тако је.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па веровао сам.

Адв. Горан Петронијевић: Питање је мало да појасни ако може
јер је више пута у току свог излагања рекао да му сазнања потичу од
Спасојевића а сад каже он је више пута у току дана говорио али није
обраћао пажњу. У том смислу је било питање. Поједине ствари. Убићу
овога, убићу онога. Дакле, да ли је то што је Спасојевић говорио за њега
значило истину, лажну претњу, да је слагао нешто што је урадио а није
урадио или да није урадио а да је урадио? У том смислу.

Председник већа: Није то тако рекао. Ви то погрешно
интерпретирате. Он је одговорио на та питања.

Адв. Горан Петронијевић: Дакле. Децидирано питање. Да ли
може да се изјасни када би му Душан Спасојевић рекао, урадио сам то и
то или урадићу то и то, да ли му је веровао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па већином сам му веровао.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Да ли сте икада упознали
Радомира Марковића у време када сте возили Спасојевића..... 

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање јер је сведок сарадник већ одговорио на
то.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је нешто новца од ове отмице
остало приликом бројања код њега или неког од његових? Од сведока?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Од отмице Мирослава
Мишковића?
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Адв. Горан Петронијевић: Тако је.

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Остало је нешто. То је
остало Душаново и Милета Луковића.

Адв. Горан Петронијевић: То је остало код Вас?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Колико је то део? Који је то износ?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па милион сто, двеста до
милион и по. Не могу тачно да се сетим.

Председник већа: Чега?

Сведок сарадник Љубиша Буха:Марака.

Адв. Горан Петронијевић: Због чега је то остало код Вас?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Зато што они то нису хтели да
носе кући него су оставили мени да ја то склоним ако случајно полиција
дође да им не нађе.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни ко је
присуствовао тачно бројању тог новца? Пошто је то било у његовој
канцеларији?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Ја, Миле Луковић и Душан
Спасојевић.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је било неко четврто лице или
пето?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не могу да се сетим. Само знам
после касније су долазили остали и да су им давали те талове њихове.

Адв. Горан Петронијевић: Сем Вас тројице нико није бројао
новац?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Ја мислим да не. Не могу да
се сетим да је неко бројао. Била је ту машина за бројање пара.
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Адв. Горан Петронијевић: Још једно питање. Да ли познајете
господина Бебу Поповића?

Председник већа: Нисам Вас чуо.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли познаје господина Бебу
Поповића?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Познајем.

Адв. Горан Петронијевић: Када сте га упознали?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Код Драгољуба пар пута.

Адв. Горан Петронијевић: Какви су Ваши односи?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па моји су односи са свима
добри.

Адв. Горан Петронијевић: То значи и са њим?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Да. Са свима.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте нешто са њим до тада
разговарали, да ли сте имали заједнички посао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Не. Нисам.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Жељко Грбовић.
Изволите.

Констатује се да уз дозволу председника већа напушта главни
претрес адв. Дејан Лазаревић а замењиваће га адв.Момчило Булатовић.

Адв. Жељко Грбовић: Хвала председниче. Немам питања за
сведока.

Председник већа: Право на питања има адв. Зоран Николић.

Адв. Зоран Николић: Хвала председниче немам питања.
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Председник већа: Да ли неко од окривљених жели да искористи
право да постави питање сведоку сараднику? Ако жели нека подигне
руку па ћемо то омогућити.

Питања од стране окривљених нема.

Председник већа: Изволите. Има право да постави једно питање
адв. Божо Прелевић.

Адв. Божо Прелевић: Захваљујем. Мислим да нисте одговорили
на ово питање. До када је Спасојевић, до ког временског, до када мислим
временски, када је задњи пут одлазио у Институт за безбедност? Значи
Ваше сазнање, кад је он задњи пут одлазио у Институт, до када је он
ишао?

Сведок сарадник Љубиша Буха: По мени он је и у овој власти
ишао.Мислим после 5. октобра да је ишао још тамо.

Адв. Божо Прелевић: Ваша сазнања иду после 5. октобра, до
када? Годину, две, три, две и по? Ако можете прецизније?

Сведок сарадник Љубиша Буха: То не знам. Само знам да се
виђао са Легијом. Да су се тамо виђали и са Брацановићем и са Легијом.

Председник већа: Има реч судија Милимир Лукић.

Члан већа судија Милимир Лукић: Егзактно одговорите пошто
сте Ви превозили Спасојевића и чекали испред Института безбедности.
Колико су трајали ти разговори?

Сведок сарадник Љубиша Буха: По пола сата. По сат, по два, по
три некада.

Члан већа судија Милимир Лукић: И Ви би сво то време чекали
испред?

Сведок сарадник Љубиша Буха: Па некад сам чекао а некад сам
отишао па ме зове телефоном да дођем.

Председник већа: Питања више нема. Отпушта се сведок
сарадник Љубиша Буха. Можете да идете. Да ли има неко нешто да
примети у односу на исказ сведока сарадника Љубише Бухе?

Има реч адв. Слободан Миливојевић.
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Адв. Слободан Миливојевић: У сваком случају као бранилац
Луковића и браће Симовића и Милисављевића, стављам примедбу на
садржину његове изјаве. У оној мери у којој он не одговара чињеничном
стању. Но са друге стране независно од примедби предлажем да се на
исти начин, са истих разлога које сам дао јуче код сведока Сувајџића
поступи. Дакле да веће донесе решење којим му неће дати статус
сведока, процесни статус сведока сарадника већ поступити на начин
како сам ја прецизније објаснио у петак. Да не понављам све оно исто
што сам у петак, на начин на који сам се изјаснио. Даље сматрам да нема
основа за овакав процесни статус који је имао до сада.

Адв. Момчило Булатовић: Судија ја принципијелно стављам
примедбе на исказ овог сведока. Ево из којих разлога. Значи ово што је
колега Миливојевић рекао то апсолутно стоји. А постоји и нешто друго
што сте сви могли да чујете данас. Где год сведок сарадник треба да
одговори нешто што може да доведе у везу неке људе из политичког
врха они који су дошли на власт после 5. октобра са криминалном
групом како је названа од стране тужиоца, наводно групом Душана
Спасојевића, сведок на та питања одговара не знам, не сећам се, нисам
сигуран и тако. Очигледно је да сведок располаже са много више
података и много више има сазнања о неким тим контактима који би
били јако битни и који би могли да допринесу правом расветљавању и
утврђивању стварно шта се десило тога 12. марта. Према томе зашто
сведок то неће да каже, зашто то избегава, то је нешто о чему ћете Ви
када будете одлучивали о оној крајњој ставци и кад дођемо до тога
одлучити. Симтоматично је да сведок има сазнања о свим овим људима,
да се дружи са тим људима, да имају безгранично поверење у њега,
доносе новац код њега а он има сва сазнања из прича човека који је
мртав. А зна и шифре за телефоне приликом вршења кривичних дела и
који се мобилни користе и како се користе и све остало. Друго, сведок
има контакте са људима из политичког врха после 5. октобра који су
дошли. Он о томе не говори. Он се не сећа ничега. Чули сте сведока
овде. Чули сте сведока сарадника такође заклетог извесног Сувајџића
који је рекао да је овај сведок данас испитан овде, рекао да је његов
капитал 50 милиона марака. Према томе познанство са Душаном
Спасојевићем, значи пре куповине ових машина о којима он говори
данас. Он данас каже ја тај капитал немам. То су приче и то. Значи
имамо сведоке сараднике, то не знам како ћемо отклонити, да ли их
можете суочавати или тако нешто, али значи принципијелно говорим о
томе да овај сведок, конкретно данас, није рекао све што зна да помогне
и Вама и нама да дођемо до правих ствари. Хвала Вам.
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Адв. Ненад Вукасовић: Хвала господине председниче. Такође
стављам примедбу на исказ овог сведока сарадника почев од ових
основних процедуралних елемената о коме су говориле колеге
Миливојевић и Булатовић. Дакле питање самог статуса његовог о чему
ће касније у сваком случају бити одлучивано. Оно што сам ја хтео да
истакнем да се не би понављао у односу на колеге. Запазили сте такође
једну ствар, на питање једног од бранилаца да ли је после добијања
статуса сведока сарадника у контакту са тужилаштвом и полицијом,
рекао је да. Мени не смета та чињеница и тај контакт сматрам чак и
природним. Тај контакт тужиоца и полиције са сведоком сарадником.
Али ми смета једно, то што је евидентно, ово је једна јако лоше научена
прича. Као лоше научена песмица и само ме чуди једно. Ипак мислим да
пред овим судом морамо утврдити истину, независно ко се налази од
људи тамо оптужених. Чини ми се да истина 12. марта много значајнија
и од Милорада Луковића Легије и од Звездана Јовановића и од свакога.
Значи морамо утврдити узроке. Једни од разлога основих базичних и
полазних мотива су управо требали да буду сведоци сарадници да нам
говоре односно одговоре на круцијална питања, то је спрега власти и
некаквог организованог криминала групе. Но у сваком случају видимо
да је овде овај сведок карактеристично за његова, као што је
карактеристична изјава за сведока Сувајџића како се зове, тако овај има
поштапалицу, не сећам се. На сва питања, дакле не говори одрично,
одсечно, јасно, непомућено не, није, него све говори не сећам се. Управо
на она шкакљива питања о којима говори колега Булатовић. За мене
лично, не улазим даље у елаборацију. То ће бити питање касније. Ово је
само једна лоше срочена прича. Мислим да на овакав начин нећемо,
додуше да закључим није место за елаборацију. У сваком случају
стављам примедбу поготово на питање његовог статуса а и на сам исказ
који је апсолутно једноставно један шупаљ до те мере да је све нешто с
брда с дола. Хвала Вам.

Председник већа: Има реч адв. Биљана Кајганић.

Адв. Биљана Кајганић: Али кад сте ме прозвали. Ево да кажем.
Мислим да у овом поступку, обзиром да сведок сарадник није оптужен,
није покренут кривични поступак, за кривично дело убиства Премијера
Ђинђића нити је вођена истрага за то дело, у овом поступку сведок
сарадник је могао да буде саслушан евентуално само као сведок али не и
као сведок сарадник. За онај издвојен поступак може се размишљати и
разговарати да ли може да буде сведок сарадник или не. Али мислим у
овом случају да он није могао да има статус јер није ни био окривљени.
Нема чега ни да се плаши нити му се шта могло опраштати. Само у том
смислу мислим да је процесно он могао само да буде сведок обичан. Али
не и сведок сарадник.
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Председник већа: Да ли се још неко јавља са бранилачке стране?
Изволите има реч адв. Александар Зарић.

Адв. Александар Зарић: Судија ми се прикључујемо речима
претходних колега. Ја бих само хтео да скренем пажњу на један моменат
који се десио данас. Наиме, овде сведоци сарадници су дужни да говоре
истину и да не смеју ништа прећутати поводом онога што им је
предочено па чак иако себе морају да стављају у контекст за кривично
дело. Хтео бих да кажем то да је јуче сведок сарадник Миладин
Сувајџић рекао да су за време 5. октобра све време седели у Котобањи и
гледали телевизију а данас имамо овде сведока Љубишу Буху који каже
да су били активни учесници тих догађаја. Значи морате погледати у
генезу једног и другог сведочења. Овде неко од њих двојице не говори
истину. Хвала.

Председник већа: Има реч адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Моја примедба је
поново процедуралне природе. Све оно што сам до сада рекао у односу
на ова претходна два сведока сарадника да се не понављам. У односу на
овог сведока сарадника кога смо данас чули могу да додам следеће.
Дакле, поред оног двоструког својства која су имала ова претходна два
сведока сарадника, истовремено својство оптуженог и сведока сарадника
овај сведок има троструко својство. Он је основном оптужницом пре
раздвајања и оштећени. Дакле, у исто време у истом поступку оптужени,
сведок и оштећени. То је прва примедба. Друга примедба се односи на
члан 504-Ђ Законика о кривичном поступку. На став трећи где се
децидирано каже: «Сведок сарадник не може бити лице за које постоји
основана сумња да је организатор криминалне групе». Дакле, чули сте
данас у више наврата на питања одбране, овај сведок се није децидирано
изјаснио ни да ли је члан ни да ли је евентуално организатор те или неке
друге групе. Дакле, по мом мишљењу овај сведок није ни могао добити
статус заштићеног сведока или сведока сарадника у смислу члана 504-Ђ.
Судија, даље, све оно што сам рекао за претходна два сведока потврдило
се и данас за сведока сарадника кога смо саслушали. Под претњом
оптужбе која против њега није уклоњена до почетка главног претреса
како је то законом предвиђено, на сва питања како су претходно колеге
приметиле, он је за разлику од претходног сведока одговарао само са не
сећам се. Свако питање које би по његовом мишљењу могло да иде
контра оптужници. Претходни сведок је покушавао да то ради на други
начин објашњењима а овај сведок је данас то говорио не сећам се, не
сећам се. Тако испада да се не сећа после 5. октобра шта је било али се
сећа три, четири године пре 5. октобра шта је било. И тако даље. Још
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једна процесна примедба која се не односи на оно малочас што сте ме
исправили с правом или не то ћете видети. То је немогућност наша
техничка да сведоку сараднику због саслушања континуираног сведока
сарадника једног за другим предочавамо транскрипте односно делове
изјава претходног сведока. Ово се такође не односи на онај део изјава
које су они дали у претходном поступку. Претпоставка је да би одбрана
морала то да зна и у том делу немам примедби. Имам примедби на
делове и чињенице које су сведоци сарадници изнели на постављена
питања већа, тужиоца, пуномоћника и одбране а која на данашњем
претресу сведоку сараднику не би требала да буду позната. У том делу и
нисмо у могућности јер не располажемо транскриптом а видео сам и Ви
када сам то од Вас тражио да можете да му предочите. Према томе то је
још једна процесна примедба. Тако да ћемо можда доћи у ситуацију да
поново тражимо допунско саслушање ових сведока. Хвала Вам.

Председник већа: Да ли се још неко јавља са бранилачке стране?
Не јавља се нико. Има реч адв. Ненад Вукасовић.

Адв. Ненад Вукасовић: Можда сам пожурио. Због Вашег
распореда који сте дали. Немам више ништа што се тиче сведока
сарадника. Него само гледам овај распоред који имам пред собом Ваш.
Пошто сте предвидели за сутра.... 

Председник већа: То ћу Вам објаснити на крају.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро.

Председник већа: Да ли од окривљених било ко жели да стави
примедбу или има шта да примети на процесну радњу доказивања
саслушањем сведока сарадника Љубише Бухе? Ако има нека се јави за
реч.

Констатује се да се нико не јавља за реч.

Дакле, остају примедбе које су ставили браниоци у име
окривљених.

Ја ћу сада поново искористити прилику и мислим да је то на месту,
да поучим све присутне који су присуствовали процесној радњи
саслушања сведока сарадника Љубише Бухе да све што су сазнали на
главном претресу приликом извођења ове процесне радње, чувају то као
тајну и упозоравам их да одавање тајне представља кривично дело.

Пошто смо завршили ову радњу у наставку ће претрес бити јаван.
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Дакле прекинућемо главни претрес. А претходно да упознам све
присутне учеснике овог главног претреса да ћемо сутра, 20. априла са
почетком у 10,00 часова саслушати сведока оштећеног Милана
Веруовића, сведоке Александра Бијелића, Дражена Настића, Срђана
Бабића и Бобана Пурића и ако дођу на даље Јована Ђурића, Срђана
Дробњака и Драгана Лалића. Овим редом ћемо саслушавати. Дакле то
био био план за сутрашњи рад. Колико ћемо стићи то зависи. У односу
на предвиђене сведоке од 1 до 8 као што је написано, Дејана Глишића,
Драгољуб Мићићеловић, Биљана Родић, Бранко Бугарски, Миленија
Николић, Јелена Ружић, Радомир Мијаиловић и Данимир Ристић, њих
нећемо као што смо предвидели према овом плану саслушати сутра него
евентуално за 22., април. Ето то би било везано за будући план рада.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес.

Наставак 20. априла 2004. године са почетком у 10,00 часова у
судници број 1, 

- што је присутнима саопштено уместо позива.

Записничар Председник већа-судија
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К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 10. МАРТА 2005. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на наставак главног
претреса дана 10. марта 2005. године са почетком у 10,16 часова, пред
већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, 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 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, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем,
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Славишом
Вукосављевићем, по заменичком пуномоћју браниоца адв. Ненада
Вукасовића, браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића адвокати Александар Поповић
и Слободан Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава
Константиновића адвокат Дејан Лазаревић, окривљени Дејан
Миленковић са браниоцем адв. Николом Гавриловићем, бранилац
окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар Ђорђевић, по
заменичком пуномоћју браниоца по службеној дужности адвоката
Владана Вукчевића, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог
«Јуре» адвокат Дејан Лазаревић, по заменичком пуномоћју браниоца
адвоката Драгана Крстићевића, окривљени Душан Крсмановић са
браниоцем адвокатом Милованом Комненићем, окривљени Саша
Пејаковић са браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем,
окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем по службеној дужности
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адвокатом Жељком Грбовићем, окривљени Жељко Тојага са браниоцем
адвокатом Гораном Петронијевићем.

Нека приступи пред суд ако је дошао позвани сведок Милорад
Брацановић.

За реч се јавља адв. Никола Гавриловић. Изволите.

Адв. Никола Гавриловић: Господине председниче, добио сам
информацију да је пре 10-так минута овде у судници био присутан и
сведок Љубиша Буха. Пошто ја не познајем, ја бих молио да проверите и
уколико је ту, да га удаљите из суднице.

Председник већа: Ако је тачна ова информација, налажем да
сведок сарадник Љубиша Буха напусти судницу, зато што је забрањено
да присуствује главном претресу, јер ће бити суочен са првоокривљеним
Милорадом Улемеком, као што је одређено решењем судског већа о
предлозима за извођење доказа.

Констатујем да је приступио сведок Милорад Брацановић.

Констатујем да није приступио сведок Миладин Веруовић, позив
није уредно примио, а према обавештењу његовог брата Милана
Веруовића, налази се у Црној Гори и није био у физичкој могућности да
приступи на данашњи главни претрес.

Суд доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
саслушања сведока Милорада Брацановића.
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Констатујем да је сведок Милорад Брацановић приступио пред
судско веће и налази се за судском говорницом.

Председник већа: Име и презиме Ваше?

МИЛОРАД БРАЦАНОВИЋ.

Председник већа: Име Вашег оца?

Сведок Милорад Брацановић: Никола.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Милорад Брацановић: 16. јуна 1954. године у Ужицу.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Милорад Брацановић: Пензионер.

Председник већа: Где сте радили и од када сте пензионер?

Сведок Милорад Брацановић: Пензионер сам од 31.12. прошле
године, 2004. године.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Милорад Брацановић: Улица Николаја Гогоља 38-б.

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ни са ким.

Председник већа: Опомињем Вас на дужност да обавестите суд о
свакој евентуалној промени адресе пребивалишта.

Сада ћу Вам саопштити Ваша права, обавезе и законска упозорења
за сведока у кривичном поступку:

Опомињем Вас на дужност да саопштите суду све што Вам је
познато о предмету и упозорам Вас да лажно сведочење представља
кривично дело.
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Дужни сте да говорите истину и да ништа не смете прећутати и
упозоравам Вас да давање лажног исказа представља кривично дело.

Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно да
би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова права, обавезе и законска упозорења?

Сведок Милорад Брацановић: Јесам.

Председник већа: Дакле, јесте, као што сте одговорили. Сада ћу
Вас позвати да у својству сведока положите заклетву пред судом. Ја ћу
Вам прочитати текст заклетве, ако сте сагласни са текстом заклетве,
само реците «да», да скратимо процедуру, ако нисте реците разлог због
чега нећете да положите заклетву у својству сведока пред судом.

«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 Милорад Брацановић: Да.

Председник већа: С обзиром на чињеницу да сте радили у
Безбедносно информативној агенцији, а раније у Ресору државне
безбедности Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Ви
сте упознати са одлуком директора Безбедносно информативне агенције
број 016688 од 17. децембра 2004. године, а ја ћу је јавно прочитати:

На основу члана 23 Закона о Безбедносно информативној агенцији
(«Сл. гласник Републике Србије» број 42/02) доносим одлуку – Милорад
Брацановић, бивши припадник Безбедносно информативне агенције
ослобађа се обавезе чувања државне и службене тајне, ради давања
изјаве у својству сведока пред Окружним судом у Београду, Посебно
одељење, а у интересу утврђивања материјалне истине у кривичном
поступку против окривљеног Милорада Улемека и других, због
кривичног дела из члана 136 став 1 Основног кривичног закона и
других, а по оптужници Окружног јавног тужилаштва у Београду – 
Специјално тужилаштво КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године, са
потписом и печатом директора Безбедносно информативне агенције
Радета Булатовића.

Постоји констатација на одлуци да сте Ви обавештени о њој и да
сте потписали и упознати са том чињеницом, дакле, све што се тиче овог
предмета и чињеница које су важне за утврђивање истине у овом
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кривичном поступку нисте дужни да чувате ту тајну јер сте ослобођени
од обавезе чувања државне и службене тајне.

Само ми реците да ли имате неке белешке испред себе?

Сведок Милорад Брацановић: Немам. Само концепт на пола
стране. Немам.

Председник већа: То слободно ставите одмах у џеп јер се то не
може користити. У кривичном поступку сведок не може да се користи
белешкама, само окривљени. Према томе, вратите у џеп да би
елиминисали ту процесну сметњу, јер је то забрањено Закоником о
кривичном поступку. Нема подсећања за сведока, него непосредно, оно
што сте запамтили, што знате, одговарајте на питања.

Ја ћу Вам сада поставити питања па нам Ви изложите све што
знате о томе, а на околности сведочења због чега сте и позвани као
сведок у кривичном поступку и за који постоји вероватноћа да имате
сазнања о тим чињеницама. Дакле, питања гласе:

Шта је Вама познато да ли су и у каквим односима били
првоокривљени Милорад Улемек са покојним Душаном Спасојевићем,
каква је врста релација била између њих, ко је био покојни Душан
Спасојевић, да ли је он био криминалац, да ли се бавио вршењем
кривичних дела, да ли је имао криминалну групу, да ли је покојни
Душан Спасојевић имао обезбеђење од стране припадника Јединице за
специјалне операције, ко је дао налог да Душан Спасојевић буде
обезбеђиван од стране припадника ЈСО-а, какви су били односи и врсте
контаката које је имао Душан Спасојевић са припадницима ЈСО-а, да ли
је вршио финансирање припадника Јединице за специјалне операције и
саму Јединицу за специјалне операције, каква је улога била
првоокривљеног Милорада Улемека приликом протеста Јединице за
специјалне операције новембра 2001. године, да ли сте га Ви лично
позвали да иде у Кулу у циљу смиривања и каналисања протеста
Јединице за специјалне операције, ко је организовао протест Јединице за
специјалне операције или је то била спонтана реакција, који су мотиви
били протеста Јединице за специјалне операције, да ли је било
политичке позадине, да ли је Јединица за специјалне операције
протестом изразила одређени непријатељски став према Влади
Републике Србије, да ли је постојала политичка позадина из тих ставова
који су они упућивали јавно према Влади Републике Србије, а који су се
односили на смену министра унутрашњих послова Републике Србије и
начелника Ресора државне безбедности? Изволите.
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Сведок Милорад Брацановић: Не знам, ако би могли, пошто не
знам да ли ћу..., нисам запамтио сва питања која сте ми поставили, ја ћу
почети да причам, али ако можете да ми помогнете својим питањима?

Председник већа: Ја сам дао генерално која питања постоје и
која сам Вам ја поставио, а Ви изложите сада, пошто је таква законска
процедура, све шта знате о овим питањима, а ја ћу касније подпитањима
Вас вратити на одређене ствари, чињенице, допуне у циљу проверавања,
нарочито одбране окривљеног Милорада Улемека и још једна ствар на
околност на коју треба да сведочите јесте да ли сте Ви тражили од
првоокривљеног Милорада Улемека да ступи у одређене контакте са
покојним Душаном Спасојевићем у циљу прикупљања обавештења о
активностима Албанаца на Косову, припремање одређених оружаних
акција, како на територији Југа Србије, тако и у Рашкој области.

Сведок Милорад Брацановић: Ево овако, ја знам да је Милорад
Улемек Легија био у контакту са Душаном Спасојевићем. Каква је тачна
природа његовог контакта то не знам. Да причам о протесту, могу тако
да почнем? Протест Јединице за специјалне операције почео је након
налога тадашњег начелства Ресора државне безбедности тј. Горана
Петровића и Зорана Мијатовића да Јединица за специјалне операције се
припреми за хапшење двојице тешких криминалаца. Та акција је требала
да буде изведена на Обреновачкој пијаци. То је такав тип задатка био да
су браћу Бановић на Обреновачкој пијаци могли да лише слободе два
саобраћајца или два тржишна инспектора. Због чега је ангажован толико
број припадника Јединице за специјалне операције мени није познато, то
вероватно знају Горан Петровић и Зоран Мијатовић. Лично мислим да је
протест био оправдан, што је тада било мишљење и Зорана Ђинђића и
врха тадашњег МУП-а Републике Србије. Јединица за специјалне
операције је имала право, а по мени чак и обавезу да протестује, из
разлога што је од њих тражено да изврше кривично дело. По закону о
унутрашњим пословима сваки припадник који добије налог да изврши
кривично дело не треба да га изврши. Они су том приликом били
дезавуисани. У ком делу су они извршили кривично дело? Једног од
браће Бановића су противправно лишили слободе и била је њихова
обавеза да због тога протестују. Када је почео сам протест ја сам
разговарао са Милорадом Улемеком, питао сам га да ли знаш шта се
догађа у Кули. Он је рекао да је чуо шта се догађа у Кули. Ја сам га
замолио да оде у Кулу и да поразговара са тим момцима, да смири
протест, да протест не би прерастао у нешто друго. Зашто Милорада
Улемека иако није био тада командант Јединице? Зато што су га сви
момци из Јединице поштовали и ценили и волели. Био је човек кога су
слушали и тада. Након његовог одласка за Кулу, ја сам отишао код
Горана Петровића, тадашњег начелника Ресора државне безбедности,
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рекао сам му свој став у вези тога што су они урадили као начелство
службе и да није било у реду да дезавуишу команду Јединице и рекао
сам му да се спремам да кренем за Кулу, да ја разговарам са тим људима,
да се тај протест смири. Он ми је тада рекао да би било добро да заједно
са мном у Кулу крену он и Мијатовић Зоран. Мијатовић Зоран је тог
дана после радног времена отишао са породицом у Врњачку бању, ако се
не варам. Ту преда мном Горан Петровић је позвао Мијатовића да се
одмах врати за Београд. Да не бих чекао, ја сам рекао Горану да ћу ја
одмах да кренем за Кулу, а они да крену након тога. Ја сам сео у
аутомобил и отишао у Кулу. На капији су ме сачекали маскирани
припадници Јединице. Нису ми дозволили да уђем у центар Кула, нити
је ико из команде Јединице са мном хтео да разговара. Ја сам се после
тога окренуо. Звао сам оперативца који оперативно покрива Сомбор и
Кулу. Он је дошао у Кулу и он ми је омогућио да из кулске полицијске
станице специјалом окренем Горана Петровића и ја сам га том приликом
обавестио да ме нису пустили да уђем у Кулу и да се враћам за Београд.
Потом сам се вратио за Београд. Док сам одлазио за Кулу у више наврата
сам покушао да остварим телефонску комуникацију са било ким из
Јединице, међутим, сви су телефони били искључени. По мом доласку..., 
могу даље да наставим, везано све за протест је ли? По мом доласку у
Београд, да ли наредног дана, те исте вечери или наредног дана, више се
не сећам, позвао ме је Чедомир Јовановић и тражио да се види са мном.
Нас двојица смо се видели испред зграде Владе и разговарали о протесту
Црвених беретки. Он ме је замолио да одемо код Душана Михајловића,
тадашњег министра унутрашњих послова у његов кабинет који се налази
у згради Владе. Отишли смо код Душана Михајловића. Причали смо о
протесту Црвених беретки. Ја сам њему изнео став исти онај који сам
изнео и пред Гораном Петровићем, пре мог одласка у Кулу. Душан
Михајловић ме је након тога обавестио да су Горан Петровић и Зоран
Мијатовић поднели оставке и затим ме је питао ко би могао бити нови
начелник, по мом мишљењу, нови начелник Ресора државне
безбедности. У једном моменту он је то место понудио и мени. Ја сам
рекао да нисам спреман за такво радно место и да не бих прихватио то.
Затим ме је питао, а ко би то могао бити. Ја сам рекао да би то могао да
буде Андреја Савић, човек који је у служби државне безбедности радио
прво као оперативац, па аналитичар и који је касније почео да се бави
науком, сада је тренутно био начелник на Институту безбедности,
образовно истраживачког центра и бавио се обуком нових кадрова.
Такође сам му рекао да се 10 година нигде није експонирао и он је
тражио да му омогућим контакт са Андријом Савићем. Ја сам исте
вечери омогућио контакт њих двојице. Они су разговарали. Андрија
Савић је написао биографију и на сутрашњој седници Владе је
постављен за начелника Ресора државне безбедности. Пар дана после
тога, или можда један дан, Андрија Савић је мени понудио да будем
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заменик начелника Ресора државне безбедности и ја сам рекао да то не
желим. Он је рекао да је Душан Михајловић за то радно место мени већ
написао решење које је датирано, мислим да је 19. новембар 2001. 
године. Ја сам и даље одбијао и после упорног инсистирања Андрије
Савића, ја сам 24. или 25-ог потписао то решење. О овоме постоји
документација и постоје сведоци. 21. новембра је био дан Јединице и
тада смо у Кулу отишли и Андрија Савић и ја и покојни Зоран Ђинђић.
Ја иако сам имао решење за место заменика начелника Ресора државне
безбедности, нико у Јединици није знао да сам ја практично постављен
на то радно место, тако да те неке шпекулације и неке приче о томе да
ме је Јединица поставила на то место је обична лаж. То треба да се
уклопи у нечији сценарио. То је све везано за протест. Не знам шта бих
још додао. Ако можете да ми помогнете питањима неким?

Председник већа: Ја ћу Вам поставити сада питања управо из
разлога што не можете одговорити одједном на сва постављена питања и
околности на које треба да сведочите. Шта сте Ви били у тренутку када
је започет протест Јединице за специјалне операције, на ком радном
месту сте радили, коју сте функцију обављали у оквиру Ресора државне
безбедности МУП-а РС?

Сведок Милорад Брацановић: Био сам начелник Управе.

Председник већа: Које управе?

Сведок Милорад Брацановић: Седме управе или Управе за
технику, да би ме боље разумели.

Председник већа: И прислушкивање?

Сведок Милорад Брацановић: Да. То.

Председник већа: То је познатије. Када кажете техника, то је
широк појам, али за спровођење мера, прислушкивање?

Сведок Милорад Брацановић: Баш тако.

Председник већа: Рекли сте у сведочењу да је првоокривљени
Милорад Улемек имао контакте са Душаном Спасојевићем, одговорите
нам на следећа питања... 

Сведок Милорад Брацановић: Извините моменат, заборавио сам
један детаљ који мислим да је врло битан. Пошто смо ми у то време
слушали по налогу јавне безбедности Љубишу Буху Чумета, у то време
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је била врло интензивна телефонска комуникација између Љубише Бухе
Чумета, Бебе Поповића и Чедомира Јовановића. Беба Поповић је на све
начине покушавао пред њима да издраматизује ситуацију и све време је
манипулисао Владом, Бебом, Чедом, а касније и са Ђинђићем. Он је
телефоном обавештавао Бебу Поповића да се Јединица за специјалне
операције спрема да дође да заузме Београд, да заузме зграду Владе,
давао им је гас, пошто се у неким другим телефонским разговорима
хвалио неким својим стварима, како људима из Владе даје гас. Он је
ишао чак дотле да је једне вечери или једног јутра, више се не сећам,
окренуо телефоном Бебу Поповића и рекао му да се Јединица спрема да
крене из Куле, да заузме зграду Владе и да истера целу Владу одатле.
Разговарао је са Бебом Поповићем о томе, тражио је и инсистирао да га
Беба Поповић повеже са Зораном Ђинђићем, што му је Беба Поповић и
омогућио и он је директно телефоном разговарао са Ђинђићем. Њему је
саветовао да бежи из Владе, да склања своју породицу, пошто ће Црвене
беретке да заузму град и да заузму зграду Владе. Све време он
манипулише практично са....Да, још је понудио Ђинђићу да он са својим
момцима крене да пресретне Црвене беретке и да их заустави и рекао је
Ђинђићу да ће он са својим људима штитити зграду Владе. Понудио се
као човек који може да реши тај проблем на тај начин. Не знам да ли су
Горан Петровић и Зоран Мијатовић ове податке пренели Зорану
Ђинђићу, али сам их ја, када сам дошао на место заменика начелника
Ресора државне безбедности презентирао Зорану Ђинђићу. И сложили
смо се били у томе да је Чуме све време покушавао да манипулише са
људима из Владе, да им преноси лажне информације, да их плаши.
Извињавам се, питали сте ме нешто?

Председник већа: Вратићемо се на то питање, али прво, ко је био
Душан Спасојевић и каква је врста контаката остваривана између
првоокривљеног Милорада Улемека са покојним Душаном
Спасојевићем?

Сведок Милорад Брацановић: Ево могу ја да Вам, рецимо да
кренем од почетка, да Вам кажем и контакте које сам ја са Душаном
Спасојевићем имао, па ћу кроз то објаснити и контакте Милорада
Улемека. Ја сам Душана Спасојевића упознао вече 5. октобра 2000. 
године. Ми смо сви дежурали на Институту безбедности због ситуације
која је била и телефоном ме је назвао Улемек и рекао ми, замолио ме да
дођем код њега у канцеларију. Тамо је седео човек који се представио
као Душан Спасојевић. Он је рекао да долази од Зорана Ђинђића и да
шаље хитну поруку Зоран Ђинђић да хоће одмах да се види са
Улемеком. Легија ме је питао шта да ради. Ја сам питао колико имамо
времена да о томе размислимо, са намером да се консултујем са
начелством службе. Онда је Душан Спасојевић рекао да је Ђинђић рекао
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да понуда важи одмах или никада више. Ја сам посаветовао Улемека да
прихвати тај контакт и да види шта Зоран Ђинђић хоће. И тада су Душан
Спасојевић и Милорад Луковић отишли на тај контакт. Након тога, када
се вратио нас је позвао тадашњи начелник Ресора државне безбедности
Радомир Марковић. Био је љут што га нисмо обавестили о тој намери и
био је у праву јер смо ми њега као старешину морали да обавестимо о
томе. Међутим, када смо објаснили целу ситуацију све је било у реду.
Тензија је пала. У том моменту поново Зоран Ђинђић тражи контакт са
Улемеком и овог пута, значи са сазнањем Радомира Марковића Улемек
и ја смо отишли на контакт са Зораном Ђинђићем. То је био контакт у
згради Градске скупштине, у једној канцеларији. Тамо сам први пут
видео Драгољуба Марковића, Чедомира Јовановића. Пун ходник је био
обезбеђења Зорана Ђинђића и у том обезбеђењу се налазио и Душан
Спасојевић кога сам значи по други пут видео, Миле Луковић, мислим
да је био и Љубиша Буха Чуме, нисам потпуно сигуран. Након тога
долази до трећег контакта, да ли те вечери или сутрадан, немојте ме
држати за реч, Улемек и ја смо по позиву Зорана Ђинђића се са њим
нашли у просторијама фабрике за металне производе на Чукарици и
тамо су нас чекали Зоран Ђинђић, Човић и покојни генерал Буха. Ту је
била припремљена нека вечера и било је разговора на тему 5. октобра.
То је било то. Одмах након..., ја ћу Вам мало подробније то све
објаснити, да не бих прескакао. Након завршетка те ситуације око 5. 
октобра, пошто су шиптарски терористи почели са акцијама на југу
Србије, цела Јединица је отишла на Југ Србије. Заједно са Јединицом
отишао је и Радомир Марковић. Ми смо имали проблема тада на терену,
пошто је у том моменту служба прилично конфузно реаговала, тако да
није могла да нам пружи обавештајне податке где се терористи налазе,
колико их има, бројчано стање наоружања, да ли имају стране плаћенике
итд. и у том моменту се Душан Спасојевић, који је био у контакту са
Легијом понудио Легији да му да на везу једног од шиптарских
терориста, вођа једне терористичке групе, који је заједно са њим
учествовао у неким шверцерским каналима у претходном периоду. Ја
сам тада први пут сазнао да се Душан Спасојевић бави криминалним
радњама и да је родом из Медвеђе на самој граници између Србије и
Косова, тј. на југу Србије. Легија је ступио у контакт са тим шиптарским
терористом, вођом те једне терористичке групе. Мислим да се звао
Леши, немојте ме држати за реч. Кроз контакте са тим шиптарским
терористом преко Легије, дошли смо до података о бројчаном стању
шиптарских терориста, врсти наоружања, локацији где се крећу и о
закопаном оружју по многим селима на југу Србије. На основу ових
података Јединица је у својој зони одговорности успела да неутралише
шиптарске терористе и да нађе већу количину наоружања. Везано за ту
ситуацију, ја сам и касније од Легије тражио да преко Душана
Спасојевића покуша да сазна податке везано за Косово и за југ Србије.
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Мислим да је тада Душан Спасојевић и причао да се налази у личном
контакту са неким рођаком, можда чак и братом Хашима Тачија. Он је
током 2001. и 2002. године Легији давао податке који додуше нису били
овог квалитета као овај први податак који нам је дао, али подаци који су
имали одређени квалитет и који су се уклапали у дотадашња сазнања
службе. После овога пола Јединице се враћа за Београд, а значи, већи
део Јединице или пола Јединице остаје доле на југу Србије. Одмах је
Јединица, пошто је дошла у Београд, добила задатак да направи заседу
некој групи криминалаца који су вршили тешка кривична дела и то у
Земуну. Три дана је Јединица била на терену. Ја сам био заједно са
Легијом ту на терену. Ти људи се нису појавили и тако да задатак није
завршен. Тада сам први пут заједно са Улемеком отишао у Шилерову
улицу код Душана Спасојевића у његову кућу. Ту сам и упознао
Слободана Пажина, који се представио као инспектор Градског СУП-а и
између осталог причало се на тему криминала. Душан Спасојевић је том
приликом рекао да он даје податке овоме Пажину, да ли је рекао чак да
му је кум, не знам, и да му помаже око расветљавања неких кривичних
дела и да има много података које би он могао да да, а који се односе на
неке организоване криминалне групе, криминалце итд.. После тога ја,
значи 2001. године, долазим на место начелника Седме управе, управе
технике. Негде отприлике с почетка тог мог боравка на том радном
месту, позвао ме је Чедомир Јовановић и рекао ми да би требали он и ја
да одемо код Зорана Ђинђића, да се нешто исконсултујемо. Ја сам
отишао са Чедомиром Јовановићем код Зорана Ђинђића, који нас је
примио у седишту странке у Крунској улици. Зоран Ђинђић ми је том
приликом рекао да планира да фомира једну групу већу или управу за
борбу против организованог криминала и питао ме је шта ја мислим о
томе и да ли имам нека искуства на ту тему. Такође ми је рекао да би на
чело те групе или начелник те управе морао да буде, да се доведе
поштен и добар полицајац. Ја сам му рекао да ћу пробати да помогнем
да се исконсултујем са људима који се мало више разумеју у то, а за
начелника те управе сам предложио Радована Кнежевића, начелника
секретариајта у Суботици за кога сам знао да је добар и поштен
полицајац. Он је рекао ништа, следећи пут када се будемо видели доведи
и тог човека па да поразговарамо. Ја сам обавестио о томе Радована
Кнежевића. Заједно са њим сам сео и направили смо ту шему управе за
борбу против организованог криминала, с тим што смо консултовали и
Андрију Савића који је тада био начелник истраживачког центра на
Институту безбедности, пошто се они између осталог баве и тиме и
имају литературе из те области. Консултујући домаћу и страну
литературу, ми смо направили ту шему и након пар дана Чедомир
Јовановић, Радован Кнежевић и ја смо отишли код Зорана Ђинђића.
Мало смо сачекали, када смо ушли унутра, тамо је већ седео Милорад
Улемек Легија и нешто је причао са Зораном Ђинђићем. Ми смо
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изложили концепт ове управе. Радован Кнежевић је разговарао, управо,
Зоран Ђинђић је разговарао са Радованом Кнежевићем и њему се тај
концепт свидео и свидео му се Радован Кнежевић. На крају разговора је
чак питао Зоран Ђинђић Легију шта он мисли о свему томе. Легија је
прокоментарисао да се он много у то не разуме, али да Јединица у томе
може доста да помогне, пошто је технички, стручно обучена рецимо да
учествује у хватању криминалаца за тешка кривична дела. Извесно
време после тога, ја сам отишао у Шилерову улицу, позвао се на понуду
Душана Спасојевића и тражио сам од њега да покуша да прикупи
податке везано за организовани криминал и за те криминалне групе. Он
ми је тада рекао да може да ми прикупи податке за почетак за неку
организовану криминалну групу са Новог Београда која се бавила
шверцом аутомобила и наркотика, коју предводи неки Кека и да може да
пружи податке о извесном Немањи који има два убиства иза себе, а
крије се негде по Београду. Он је мени на цедуљици дао број мобилног
телефона тог Немање. Ја сам ту цедуљицу проследио Радовану
Кнежевићу. Тада, када сам био у Шилеровој, тамо се појавио и Љубиша
Буха Чуме. Никада после, након овога, нисам имао више никаквих
контаката са Душаном Спасојевићем ни посредно ни непосредно. Моја
активност тада у Седмој управи, гро посла био је везан за помоћ,
логистичку помоћ и подршку јавне безбедности или формираној новој
управи за борбу против организованог криминала и криминалистичкој
полицији и на захтев Радована Кнежевића и Милета Новаковића и на
наредбу да ли истражног судије, више се сада не сећам, све је то било
покренуо папирима, Седма управа је закачила велики број телефона
једне организоване криминалне групе. Људи из Седме управе су почели
да слушају. Видели су да се ради о Сурчинском клану, да је вођа
Сурчинског клана Љубиша Буха Чуме, да је његова десна рука Душан
Спасојевић. Закачени су били телефони и Зорана Вукојевића, Милета
Луковића, Ђуре Мутавог, ја се извињавам, не знам како се он презива.
Сећам се да је у то време, пошто смо почели да слушамо те телефоне, да,
заборавио сам да кажем да смо три пута дневно курирском поштом све
транскрипте разговора, пошто смо имали живу телефонску
комуникацију, све транскрипте разговора прослеђивали Милету
Новаковићу и Радовану Кнежевићу. Тада је рецимо Љубиша Буха Чуме
био посебно заузет, мислим да је у том времену било суђење Андрији
Драшковићу за убиство у ресторану «Кнез» и сећам се да је Љубиша
Буха Чуме ангажовао гомилу људи из Сурчина да аутобусом одлазе у
суд, да врше притисак на суд, да прете Андрији Драшковићу, да прете
судијама, чак је одређивао лица која ће ког дана правити ексцес у
судници итд.. После овога долази до отмице господина Мишковића.
Иако слушањем телефонских разговора ове групе није се дошло до
децидних података да они стоје иза отмице Мишковића, било је неких
назнака, међутим, Управа за борбу против организованог криминала и
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УКП-а, имали су податке да ова група стоји иза отмице Мишковића.
Након овога, Душан Спасојевић са једном екипом, сада се више не сећам
имена, ко је све отишао са њим, одлази за Париз, за Француску и са
намером да после тога оде за Венецуелу и Колумбију. Ваљда везано за
набавку дроге. О овим подацима Седма управа, тј. ја, хитно смо
обавестили Управу за борбу против организованог криминала и УКП и
на основу ових података Миле Новаковић је организовао хапшење ове
групе у Паризу, која је после депортована у Југославију и смештена у
Централни затвор. Тада почиње жива комуникација између Љубише
Бухе Чумета са Бебом Поповићем и Чедомиром Јовановићем, где он од
њих тражи да Душан Спасојевић и његови људи из Централног затвора
буду што пре пуштени. Љубиша Буха Чуме је у том моменту имао неку
везу са Душаном Спасојевићем у затвору, не знам преко кога, пошто се
то није видело на телефонским разговорима, значи вероватно је имао
непосредну везу. Он је практично преносио поруке Душана Спасојевића
преко Љубише Бухе Чумета Чедомиру Јовановићу. Поруке су биле типа
да он више не може да издржи у затвору, да што пре организују да га
пусте напоље, јер уколико то не учине, он ће престати да ћути и почеће
да прича. Чедомир Јовановић у контактима са Љубишом Бухом је
смиривао овога Душана Спасојевића. Рекао му је да се стрпи, да ће бити
све у реду итд.. Пошто Душану Спасојевићу очито нису били довољни
посредни контакти преко Љубише Бухе Чумета, он је поручио Чедомиру
Јовановићу да тражи непосредни контакт и након тога је Чедомир
Јовановић одлазио у затвор код Душана Спасојевића, мислим да је на
тим телефонским разговорима код Љубише Бухе Чумета смо дошли до
податка да је водио и жену, мислим да се зове Тања или тако нешто и
ћерку. Одлазио је више пута. Након извесног времена Душан Спасојевић
је пуштен из затвора. Ја не знам како и те податке нисмо имали. Знам да
је Љубиша Буха Чуме рецимо у том времену рекетирао неке бивше
бизнисмене из претходног периода, да им је обећавао да ће бити
ослобођени било које кривичне или било какве друге одговорности
уколико му дају одређене своте новца. Веће суме новца су биле у
питању, ако се не варам чак у пар милиона марака у почетку, па после
пар милиона еура и заиста нико од тих људи који су били са њим у
контакту и који су му давали те паре никада се нису појавили на суду,
нити их је ико дирао. Био је у контакту и са многим привредницима и
људима из министарстава у то време. Ја сада не могу да се сетим свих
имена. Знам да је рецимо, пошто је тада била актуелно асфалтирање
путева, да је рецимо имао комуникацију са извесним Тиком или Тићом,
који је био помоћник или заменик министра за саобраћај. Не знам,
можда сам нешто пропустио, па ме Ви питајте.

Председник већа: Пошто сте у Вашем сведочењу рекли да је шеф
Сурчинског клана био Љубиша Буха звани Чуме, а да је десна рука
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његова био покојни Душан Спасојевић, одговорите нам којом су се
криминалном делатношћу бавили припадници Сурчинског клана, ко су
били ти припадници Сурчинског клана, да ли је у тој релацији покојни
Душан Спасојевић био подређен Љубиши Бухи и на који начин је лишен
слободе у Паризу Душан Спасојевић са својим људима, да ли је то било
намештено и од стране кога?

Сведок Милорад Брацановић: Којим су се тачно криминалним
активностима бавили не знам. Ја мислим да су биле у питању отмице. То
је оно што је могло да се види кроз те транскрипте телефонских
разговора. Наравно они преко телефона нису причали о тим стварима,
али то је оно што је могло да се назире. Међутим, јавна безбедност је
имала живе изворе и имала је неке комплетније податке него ово што је
добијено преко мера и што смо ми њима стално слали. Ја сам чак
инсистирао код својих радника у Седмој управи да буду у непосредном
контакту са Милетом Новаковићем и са Радованом Кнежевићем и како
не би информације ишле преко мене и да се не би каснило и захваљујући
томе припадници тих и неких осталих криминалних група дешавало се
чак да буду ухваћени на месту извршења кривичног дела. То је оно што
сам ја знао. Везано за Париз, Седма управа је проследила податке
Управи за борбу против организованог криминала да се они налазе у
Паризу и да планирају, пошто смо ми пресретали њихове разговоре, то
се ради преко, пошто могу све да причам, преко МKТС, то је
међународна контрола телефонских разговора, значи сви разговори који
су долазили из иностранства на простор Србије и Црне Горе и који су
одлазили према њима су били пресретани. Ми смо те податке дали
Управи за борбу против организованог криминала и УКП и ако се не
варам сада, мислим да је Миле Новаковић преко Интерпола ступио у
контакт са француском полицијом и да је тражио да се они одмах ухапсе
и да се испоруче Београду. Мислим да су они ухапшени да ли на
аеродрому или тако нешто слично. Детаље тога заиста не знам, пошто се
ми тиме нисмо бавили. Ми смо били само логистичка подршка и
пружали њима податке, оне које смо добили преко телефона.

Председник већа: Да ли сте путем пресретнутих разговора и
садржине тих разговора између учесника сазнали да ли је покојни
Душан Спасојевић имао намеру са својим људима да путује у јужну
Америку, Колумбију или не знам већ коју земљу...? 

Сведок Милорад Брацановић: И Венецуелу.

Председник већа: И Венецуелу, са циљем куповине кокаина?
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Сведок Милорад Брацановић: Видите, они су шифровано
разговарали. Те шифре радницима мојим који су радили на том случају,
нису биле толико познате. Тим шифрама су обично баратали људи из
јавне безбедности. Мислим, не знам како се зове дрога, у том њиховом
жаргону, тако да су ови из јавне безбедности могли да дешифрују те
њихове разговоре. Друге податке заиста не знам. То је било обиље
података, значи ја се нисам бавио само тим разговорима, него и осталим
разговорима из целе службе. Не знам јесам ли одговорио, још сте ме
нешто питали, али...

Председник већа: Да ли сте Ви сазнали дакле, на основу
садржине тих пресретнутих разговора и обраде која су вршила стручна
лица да ли је сведок сарадник у овом поступку Љубиша Буха звани Чуме
организовао куповину дроге у јужној Америци, а где су посредници
били Душан Спасојевић, Миле Луковић Кум, браћа Симовићи, који су
иначе лишени слободе у Паризу?

Сведок Милорад Брацановић: Видите, тих детаља се не сећам.
Међутим, шта је битно у причи, ја сам инсистирао тада као начелник
Седме управе да се сви разговори, тј. транскрипти тих разговора
сачувају, иако је био обичај да се ти разговори после извесног времена
уништавају, значи, они се оперативно користе и када више нису битни
они се уништавају. Ја сам инсистирао да се сачувају, да се не
уништавају. Према томе, засигурно знам све ово о чему Вам причам,
постоји у документацији или Безбедносно информативне агенције или
Управе за борбу против организованог криминала. И то ако затражите
од њих они би то морали да Вам дају, из тих разлога јер се заиста види
цела њихова комуникација, шта су радили, шта су планирали. Мислим,
причам о детаљима другим којих се ја не сећам.

Председник већа: Реците нам, с обзиром да сте сведочили и
рекли да је иза отмице господина Милорада Мишковића стајала
Сурчинска група или клан, организована криминална група, чији је шеф
био Љубиша Буха, на основу чега Ви тврдите да је то тако?

Сведок Милорад Брацановић: На основу податка из јавне
безбедности. Кажем, прегледањем тих транскрипата разговора,
наслућивало се да се ради о неком крупном послу, да ли отмици или
нешто слично томе, али кажем, није било децидних података да је то
баш отмица Мишковића, пошто је у то време било више отмица, али
људи из јавне безбедности, мислим Миле Новаковић и Радован
Кнежевић су имали, претпостављам, преко живих извора, они нама нису
давали податке јер се ми нисмо бавили истрагом, да су они имали
податке да они стоје иза отмице Милорада Мишковића. Тако сам знао,
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иначе другачије не. Кроз транскрипте самих разговора не децидно да се
ради о тој отмици.

Председник већа: Да ли сте имали још неких извора сазнања за
Вашу тврдњу да је Сурчинска група организовала отмицу Мирослава
Мишковића?

Сведок Милорад Брацановић: Не, сем података које сам
стицајем околности добио од Ресора јавне безбедности.

Председник већа: Реците нам да ли је учествовао у отмици
Милорада Мишковића и покојни Душан Спасојевић или било ко из
његове групе?

Сведок Милорад Брацановић: Опет да Вам кажем, ми заиста
нисмо имали децидне податке, они су имали живу комуникацију сви, ко
је конкретно од њих учествовао, да ли су баш они учествовали, то не
могу ни да потврдим ни да демантујем. Кажем, имали смо те неке
податке да се о нечему ради, да ли о некој отмици, или некој крупној
акцији. Они телефоном нису разговарали јавно о томе, вероватно
курирском везом итд.. Међутим, јавна безбедност је имала податак да су
управо они ти који стоје иза те отмице. То је што сам чуо од људи из
јавне безбедности.

Председник већа: Да ли можете да нам кажете зашто нико из
Ресора јавне безбедности, с обзиром на сазнања која су имали конкретно
о отмици Милорада Мишковића, нису предузели мере на основу
Законика о кривичном поступку у циљу лишавања слободе извршилаца
отмице Милорада Мишковића?

Сведок Милорад Брацановић: О томе не знам ништа, верујте ми.
То је истрага коју је водила јавна безбедност. Ми се у то мешали нисмо.
Понаваљам још једном, ми смо само били логистичка подршка, слушали
смо телефоне тих група и достављали транскрипте, значи свакодневно
три пута дневно. Људи из јавне безбедности, њима су ти транскрипти
много више значили. Ја сам то могао да прочитам као лаик, нисам читао
све извештаје, само неке који су ми моји радници доносили и сматрали
да су посебно интересантни. Али ти транскрипти су много значили
људима из јавне безбедности. Претпостављам да су они били по другим
мерама, рецимо тајног праћења, да су имали своје изворе у тој групи, да
су на тај начин били обавештени итд.. Њихова је тврдња била да они
стоје иза те отмице. Ја децидно то не могу да тврдим. Само кажем оно
што знам.
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Председник већа: Пошто сте Ви професионални полицајац да ли
су они имали доказа који су правно релевантни да би се започео
кривични поступак управо против лица за која су тврдили да су
извршиоци кривичног дела отмице Милорада Мишковића?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ништа не знам о томе. Ми се
нисмо бавили истрагом том, пошто је радила јавна безбедност и ја заиста
оно што знам, знам понешто што сам чуо од људи из јавне безбедности
и касније оно што се појављивало у штампи, али мислим, то није
валидан начин информисања.

Председник већа: Да ли сте Ви тражили, захтевали у једном
разговору са првоокривљеним Милорадом Улемеком да он ступи у
контакт са покојним Душаном Спасојевићем у циљу прибављања
информација о деловању терористичких група, њихових кампова на
Косову у Бајгори, са намером да делују на територији Рашке области и
југа Србије?

Сведок Милорад Брацановић: Пазите, ја се не сећам тачно шта
сам све од њега тражио. Ја сам више пута од њега тражио, пошто је био
у контакту са Душаном Спасојевићем и с обзиром на те добре везе
Душана Спасојевића са шиптарима или Албанцима са територије
Косова, пошто је заиста био у неким криминалним активностима заједно
са њима, ја сам од њега тражио управо замолио сам га да уколико дође
до било каквог податка саопшти тај податак служби јер то нама доста
значи. Њему Душан Спасојевић јесте давао податке. Они су били неког
супер квалитета, али су били квалитетни из разлога што су се уклапали у
дотадашња сазнања службе. Знате како служба функционише, не реагује
на једну информацију, него се обично информације проверавају из више
извора, тако да је практично Душан Спасојевић преко Милорада
Улемека Легије био један од извора тих података.

Председник већа: Да ли Вам је првоокривљени Милорад Улемек
саопштавао податке које је сазнавао од покојног Душана Спасојевића?

Сведок Милорад Брацановић: Давао је податке које сам од њега
тражио.

Председник већа: Да ли сте Ви сачињавали службене белешке о
тим подацима које Вам је он давао?

Сведок Милорад Брацановић: Па, углавном су се уклапали у
дотадашња сазнања службе, о томе се не сачињавају службене белешке.
У случају да је податак нов, онда да.
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Председник већа: Да ли је било таквих службених бележака
управо ове садржине, да је првоокривљени Милорад Улемек сазнао
нешто од Душана Спасојевића везано за терористичке активности
одређених група Албанаца и не знам већ кога?

Сведок Милорад Брацановић: Рекао сам Вам, на самом почетку
тај кључни податак који смо добили за време боравка на територији југа
Србије, то је био нови податак за нас и нови контакт са тим људима, а
касније податке које је давао углавном су се уклапали у сазнања службе.
Имали смо ми и друге изворе на Косову и на југу Србије.

Председник већа: Кажете да се бавио одређеним криминалним
делатностима Душан Спасојевић преко албанске везе са Косова. Да ли се
та криминална активност односила на продају наркотика, куповину и
продају или на нека друга кривична дела?

Сведок Милорад Брацановић: Те сам податке добијао од
другара из јавне безбедности, да се бавио продајом и дистрибуцијом
наркотика, да. Али лично ми нисмо дошли до тих података. Мислим,
кроз телефонске разговоре.

Председник већа: На основу свих информација које сте Ви
имали, да ли можете да нам кажете да ли је Душан Спасојевић био особа
која се бавила искључиво криминалном делатношћу?

Сведок Милорад Брацановић: Па, верујте да то не знам. То знају
људи из јавне безбедности. Ја колико знам, био је криминалац, мафијаш
и бавио се трговином наркотика, не постоје већа кривична дела од тих и
то знам. Мислим, захваљујући разговору са овим колегама, били су ту
неки радни састанци, помињане су такве ствари, али пошто се служба
није бавила истрагом, нити се бавила Душаном Спасојевићем у том
смислу, ми изворних података на ту тему нисмо имали, мислим служба
државне безбедности.

Председник већа: Је ли Ви то нисте хтели да прибавите или сте
имали податке, а сматрате неинтересантним и да ли је он имао контакте
са припадницима Ресора јавне безбедности?

Сведок Милорад Брацановић: Видите, он је, ја сам Вам рекао да
сам приликом првог доласка у Шилерову улицу тамо срео Слободана
Пажина, који се представио као инспектор Градског СУП-а и ту је
Душан Спасојевић рекао да он њему помаже у неким кривичним делима,
да решава нека кривична дела је ли. Шта се догодило када је на место
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начелника Градског СУП-а у Београду дошао Милан Обрадовић, ја сам
њему пријавио да сам у Шилеровој улици срео Пажина и рекао сам да је
веома близак са Душаном Спасојевићем. Да ли му то нешто значи, да ли
је можда Пажин члан Земунског клана или не, на шта је мени Милан
Обрадовић рекао да он зна да Пажин одлази у Шилерову улицу и да он
то ради по задатку. Према томе, по мени је Душан Спасојевић, за мене је
то тада био, био извор података службе јавне безбедности или њиховa
позиција, сарадник, шта ли је већ био, то не знам. Не знам прави
службени однос њихов.

Председник већа: Да ли Ви имате било какав податак о томе да
ли је учествовао или организовао било које кривично дело убиства
покојни Душан Спасојевић?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Те податке немам.

Председник већа: Када сте рекли да је Душан Спасојевић био
мафијаш, на шта сте конкретно мислили, шта је садржина тог појма?

Сведок Милорад Брацановић: Па, да Вам кажем, шверц
наркотика, шверц аутомобила, то су за мене најтежа кривична дела осим
кривичних дела против живота и тела је ли тако. Ако је то радио
организовано то су мафијашки послови по мени. Много се не разумем у
терминологију јавне безбедности, али то је по мени то.

Председник већа: Да ли сте Ви имали сазнања да ли је покојни
Душан Спасојевић имао организовану криминалну групу?

Сведок Милорад Брацановић: Видите, ја не знам шта се
догађало. У почетку, оно што смо ми добили преко телефонских
разговора, то је била Сурчинска група којом је руководио Љубиша Буха
Чуме. Знам касније од људи, пошто смо имали одличну комуникацију са
људима из јавне безбедности, било је прича да је дошло до неког разлаза
између..., у том Сурчинском клану, између Љубише Бухе Чумета и
Душана Спасојевића. Да ли је то у питању било асфалтирање путева или
нешто друго, ја не знам. Заиста других детаља немам, тако да не знам да
ли је то била нека посебна организована група. Знам да је то кренуло
одавде и да је то био Сурчински клан.

Председник већа: Да ли је дошло до сукоба између Љубише Бухе
и Душана Спасојевића и шта је био повод тог сукоба?

Сведок Милорад Брацановић: За тај сукоб сам чуо од Милана
Обрадовића, пошто су они то били пропратили. Шта је био како сте
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рекли, мотив за тај сукоб, то ми није познато, али мислим да је неко
покушао да убије Љубишу Буху Чумета.

Председник већа: Да ли сте Ви имали сазнања ко је организовао
убиство у покушају Љубише Бухе?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам имао та сазнања. Ако
се не варам, ни јавна безбедност у то време није имала та сазнања. То
тек касније сам читао у штампи око тога.

Председник већа: Да ли сте Ви након бекства Љубише Бухе
пресретали разговоре и прислушкивали Душана Спасојевића и
првоокривљеног Милорада Улемека и да ли имате податке какве су
њихове реакције биле и да ли су имали намеру да ликвидирају Љубишу
Буху?

Сведок Милорад Брацановић: У то време, колико се сећам,
кажем, то можете све да проверите у документацији, Љубиша Буха Чуме
овог пута не само да је Управа за борбу против организованог
криминала тражила транскрипте њихових разговора, него је то тражио и
Градски СУП. Они су урадили, мислим да је постојало неко трвење
између УБПОК-а и Градског СУП-а. Ја сам у договору са Ненадом
Милићем тадашњим замеником министра, податке о Љубиши Бухи
Чумету, тј. транскрипте разговора достављали су људи из Седме управе,
ја тада нисам био више начелник Седме управе, достављали су и
Градском СУП-у и Управи за борбу против организованог криминала.
Колико се сећам и Душан Спасојевић је био на мерама. Милорад Улемек
колико знам ја, није био на мерама.

Председник већа: Шта сте сазнали из садржине тих мера према
Душану Спасојевићу, шта је говорио, да ли постоји било какав податак о
томе да је он расписивао награду у циљу проналажења Љубише Бухе и
његовог убиства, било где да се налази?

Сведок Милорад Брацановић: Да Вам кажем, апсолутно ништа.
Ја сам тада био заменик начелника Ресора државне безбедности и
дневно сам читао негде по 150-200 страна материјала. То што је радила
Седма управа и те разговоре, значи пресретала, правила транскрипте и
слала јавној безбедности, заиста са тим нисам имао никакве везе нити
сам стигао такве ствари да читам. Једино ако би начелник Седме управе
проценио да је неки разговор посебно интересантан, прослеђивао би
мени, али то је било јако, јако ретко. Тако да та сазнања заиста не знам,
нити се Ресор државне безбедности бавио обрадом криминалаца.
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Председник већа: Рекли сте да сте снимали разговоре између
Љубише Бухе, Бебе Поповића и Чедомира Јовановића и да су се
односили на то на који начин да се укине притвор Душану Спасојевићу
и да је остваривана директна комуникација између Љубише Бухе и
Душана Спасојевића за време док се он налазио у притвору Окружног
затвора у Београду, реците нам какве врсте комуникације су
оствариване, из саме садржине тих разговора шта се могло закључити,
шта је био мотив њихов да се укине притвор Душану Спасојевићу, шта
се конкретно ту разговарало и на шта се односило управо ово што сте
рекли данас да Душан Спасојевић прети да ако га не изваде из притвора
да ће он проговорити?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ништа о томе не знам. Ја сам
само Вама дословно пренео оно шта је писало у транскрипту тог
разговора. На мерама нису били Беба Поповић и Чедомир Јовановић, ако
сам Вас добро схватио, питање. На мерама је био Љубиша Буха Чуме,
пошто је он остваривао телефонску комуникацију са Чедомиром
Јовановићем и Бебом Поповићем, значи ти разговори су практично
нотирани тада. Који је био мотив и зашто је он то претио, ја то не знам.
То у транскриптима није било. Само су биле поруке да не може више да
издржи у затвору, да мора што пре да буде пуштен и да уколико одмах
не буде пуштен да ће почети да прича, управо да неће више да ћути и да
је Чедомир Јовановић преко Љубише Бухе Чумета слао поруке Душану
Спасојевићу да се смири, да ће бити све у реду. Ја заиста друге детаље
не знам, верујте. То је само део неких разговора које смо ми слушали.
Немам других података о томе. Мислио сам да је интересантно, па да
Вам кажем.

Председник већа: Рекли сте да је била обавеза припадника
Јединице за специјалне операције да протестују јер су лишавањем
слободе браће Бановића они извршили кривично дело. Образложите
Ваш став.

Сведок Милорад Брацановић: Рекао сам али ево поновићу.
Приликом лишавања слободе браће Бановића, једног од њих уопште
није потраживао Хашки Трибунал, колико ја знам. Према томе, један од
браће Бановић је противправно лишен слободе. Да ли је Јединица
намерно или случајно гурнута у вези тога не знам, у ту целу причу, али
Јединица је извршавањем тог задатка направила кривично дело. И према
томе, сасвим је било нормално да због тога протестују. Мислим да нема
никакве разлике између протеста Јединице за специјалне операције и
протеста полиције да се спречи изручивање Сретена Лукића Хагу. По
мени је то потпуно исти протест.
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Председник већа: Ко је издао налог да се изврши хапшење браће
Бановић припадницима Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Колико ја знам начелство службе
државне безбедности тадашње.

Председник већа: Да ли Ви знате да ли има право према Закону о
унутрашњим пословима Републике Србије Јединица за специјалне
операције да протестује на начин на који је протестовала, да изађе са
«Хамерима», наоружањем и блокира део ауто-пута?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам да ли по закону има
право. Ја сам то пропратио преко средстава информисања. Знам да су
излазили са «Хамерима», али наоружање нисам видео око њих.

Председник већа: Ко је био надлежан за командовање Јединицом
за специјалне операције у систему унутрашњих послова Републике
Србије?

Сведок Милорад Брацановић: У то време Ресор државне
безбедности, ако мислите под чијом су командом биле Црвене беретке,
били су под Ресором државне безбедности. Након смиривања протеста
Јединица за специјалне операције прелази у ингеренције јавне
безбедности, тј. наредбе су им, значи, од, ја не знам када је завршен тај
протест, можда 20. новембра или тако даље, надлежност је прешла на
Министарство унутрашњих послова или на јавну безбедност и наредбе
су њима могли да издају само министар унутрашњих послова Душан
Михајловић и начелник Ресора јавне безбедности тадашње, Сретен
Лукић, а наредбу око употребе саме Јединице могла је да донесе само
Влада. Тако је то било тада.

Председник већа: Да ли су припадници Јединице за специјалне
операције отказали послушност начелнику Ресора државне безбедности
тадашњем Горану Петровићу?

Сведок Милорад Брацановић: Нису му отказали послушност
зато што су извршили задатак. Ухапсили су браћу Бановић, ако на то
мислите.

Председник већа: Наравно да не мислим на то, него мислим на
протест који је организовала Јединица за специјалне операције. Да ли се
противио том протесту начелник Ресора државне безбедности Горан
Петровић, да ли је захтевао од њих да прекину одмах са протестом било
он сам непосредно, било преко свог заменика Зорана Мијатовића?
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Сведок Милорад Брацановић: Верујте, те детаље не знам. Ја
нисам био у то време близак много Горану Петровићу и Мијатовићу,
тако да те детаље не знам. Знам само један детаљ када сам ја разговарао
са Гораном Петровићем, пре мог одласка у Кулу, да сам ја рекао да то
није у реду шта су урадили са Јединицом. Он то није коментарисао чак,
него је рекао да је њега, како се зове, Маричић Душан Гумар тадашњи
командант Јединице позвао да дође у Кулу и да је он прокоментарисао
да неће он да иде Маричићу на ноге, него Маричић треба да дође њему
на ноге. То је све што знам. Ја после тога нисам имао никакву
комуникацију са Мијатовићем и са Петровићем. Они су у међувремену
дали оставке и више нисмо ни имали комуникацију.

Председник већа: Пре оставки, за време протеста, да ли је имао
било ко из Министарства унутрашњих послова Републике Србије и
Владе Републике Србије власт над Јединицом за специјалне операције
или се она отргла од власти и директно непријатељски имала став према
Влади Републике Србије?

Сведок Милорад Брацановић: Главне ингеренције и главна
команда у тој целој причи је био министар унутрашњих послова Душан
Михајловић, из разлога што је Ресор државне безбедности тада био
саставни део Министарства унутрашњих послова. И старешина и јавне и
државне безбедности био је министар Душан Михајловић. Значи он је
имао веће ингеренције од Петровића и Мијатовића.

Председник већа: Хијерархијски свакако, а Влада као колективни
орган свакако да је била изнад и министра унутрашњих послова, то се
подразумева у правном систему, али ја Вас питам следеће, да ли Ви
имате податке да ли је министар унутрашњих послова или било ко од
чланова Владе, председник Владе, Влада као колективни државни орган,
тражила од Јединице за специјалне операције да престане са протестом
аутоматски, а да они то нису послушали и наставили практично да се
отргну од власти и да буду самостални фактор одлучивања?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Те податке немам. Једино оно
што сам преко средстава информисања пратио, али те конкретне податке
немам.

Председник већа: Када сте Ви одлазили до седишта Јединице за
специјалне операције у Кули, да ли сте наступали приватно или сте
радили по службеној дужности, по налогу претпостављеног старешине и
са којим циљем сте ишли у Кулу?
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Сведок Милорад Брацановић: Рекао сам већ да сам у Кулу
отишао да помогнем око смиривања протеста и наравно пре одласка у
Кулу сам разговарао са Гораном Петровићем који је био тада начелник
службе. Значи, он зна за мој став, с тим у вези и зна за мој одлазак у
Кулу, значи, чак је инсистирао на томе да заједно са мном крену и он и
Мијатовић. Према томе, он зна да сам ја отишао у Кулу и да ми је идеја
била да разговарам са тим људима и да се тај протест прекине.

Председник већа: Како сте окарактерисали чињеницу коју Ви
износите у свом сведочењу да припадници Јединице за специјалне
операције неће да Вас приме у оквиру седишта Јединице за специјалне
операције у Кули?

Сведок Милорад Брацановић: Па, видите, то је био класичан
однос. Ја сам био обавештајни официр или како се то сада у војсци, у
ствари увек говорило, безбедњак у војсци. Никада нико из Јединице, ни
у војсци, никада нико није волео безбедњака, јер ја сам био тај који је
ловио њихове грешке, кажњавао их за пропусте које су правили итд., 
тако да ја нисам баш био много омиљен у Јединици за специјалне
операције. Ја сам то тако окарактерисао, да ме због тога нису ни
примили. Нису ме доживљавали као свог.

Председник већа: Да, али не може се то третирати у државним
стварима, ваљда Вам је толико познато из права, лични однос, неко
неког воли, не воли, то никакве везе нема са правом и хијерархијом у
одлучивању. Како сте Ви, као службеник Ресора државне безбедности то
доживели?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте, ја нисам био шокиран, ја
знам да они нису били у љубави са мном.

Председник већа: Оставите се Ви емоција, мене интересује
право, како сте Ви са правне тачке посматрано посматрали ту ситуацију?
Замислите на пример да мени неко не да да уђем овде у судницу, шта
бих ја могао да помислим?

Сведок Милорад Брацановић: Па, да Вам кажем, мене је
погодило то што ме нису пустили, не знам да ли говорим емотивно или
на други начин. Факат је да ме пусте. Нису пустили ни министра, ако се
не варам, и шта ја знам, све оне који су били изнад мене. Не знам... 

Председник већа: Ја Вас питам управо за Вас, као
професионалца, шта то значи, да ли се они супротстављају
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претпостављеним старешинама који су управо надлежни и овлашћени на
основу закона да им издају наредбе?

Сведок Милорад Брацановић: Ја тада нисам био њихов
претпостављени старешина, нити сам могао... 

Председник већа: Добро. Да ли сте били трансмисија, ево Горан
Петровић као начелник Ресора државне безбедности упућује Вас и
Зорана Мијатовића као начелника и каже смирите ситуацију. Ваљда је,
претпостављам, тражио да прекину са протестом, није ваљда тражио да
крену сада на протест не знам, у Нови Сад, Београд, Суботицу?

Сведок Милорад Брацановић: Видите, ја сам то управо објаснио,
они са мном нису ни разговарали, тако да ја нисам ни могао никоме да
објасним шта они треба да ураде или не треба да ураде. Они су ме
сачекали на капији и рекли су ми да не могу да уђем и нико са мном није
разговарао. Према томе, ја нисам имао комуникацију са њима, нити сам
могао да им објасним ово што Ви мене сада питате.

Председник већа: Да ли сте остварили било који контакт са било
којим припадником Јединице за специјалне операције током самог
протеста колико је трајао?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Сви телефони на које сам
покушао да их добијем су били искључени. Значи, апсолутно ни са ким,
окренуо сам 10, 15 телефона које сам имао у свом именику. Сви
телефони су били искључени. Ја са њима нисам могао да успоставим
комуникацију. Значи, не оно да је телефон рецимо звонио па нису хтели
мени да се јаве, него су били једноставно искључени.

Председник већа: Да ли сте Ви тражили од првоокривљеног
Милорада Улемека да он оде у Кулу и смири Јединицу за специјалне
операције у циљу каналисања контроле протеста?

Сведок Милорад Брацановић: Јесам. Мислим да је он био
најпогоднији у том моменту, зато што су га заиста сви из Јединице и
волели и поштовали. Мислио сам да је он најпогоднији човек да оде
тамо да разговара са њима и да смири тај протест.

Председник већа: Да ли сте то учинили по службеној дужности,
када кажем по службеној дужности, дакле, по налогу службеном или сте
то урадили приватно, познавајући првоокривљеног Милорада Улемека
са свим карактеристикама и односом према Јединици за специјалне
операције које је имао?
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Сведок Милорад Брацановић: Мени нико није конкретан налог
издао о томе, али пошто сам ја њега замолио, значи да оде у Кулу и да
њих смири, али моја је идеја била да одем у Кулу и ја сам о свему томе
обавестио начелника Ресора државне безбедности који се апсолутно
томе није противио.

Председник већа: Да ли је мотивација протеста припадника
Јединице за специјалне операције била однос према Хагу, хапшењу лица
осумњичених за ратне злочине или је постојала било каква друга
мотивација за протест?

Сведок Милорад Брацановић: Ја колико знам био је однос према
Хагу и тада је био познат став Јединице, што је било познато и
начелнику тадашњем Ресора и заменику начелника Ресора да је тадашњи
став Јединице био да неће да учествују у хапшењу и транспортовању
људи за Хаг. Ово је било познато и начелнику и заменику начелника
Ресора, тако да је мене уопште изненадила таква њихова одлука да
Јединицу употребе у том смислу.

Председник већа: Добро.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,16 ЧАСОВА

Председник већа: Настављамо са извођењем процесне радње
саслушања сведока Милорада Брацановића.

Да ли је покојни Душан Спасојевић имао било какву улогу у
протесту Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: О томе немам никаквих података.
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Председник већа: Да ли сте се интересовали преко
првоокривљеног Милорада Улемека, када сте га ангажовали да иде да
смири протест Јединице за специјалне операције, да ли је он имао било
каквог учешћа у томе, да ли је посећивао Кулу, да ли су га пропуштали
да улази унутра, да ли је доводио новинаре, да ли је вршио одређене
пропагандне активности, да ли је долазио испред зграде Владе
Републике Србије, да ли је упућивао неке претње, знаке подршке, да
издржи Јединица за специјалне операције са својим захтевима, у својим
захтевима према Влади Републике Србије?

Сведок Милорад Брацановић: Не. О томе немам никаквих
података.

Председник већа: Да ли сте се уопште интересовали посредним
путем или службеним путем?

Сведок Милорад Брацановић: После протеста Црвених беретки
Јединица је изашла из Ресора државне безбедности. Нисам имао после
комуникацију неку нарочито са припадницима Јединице за специјалне
операције, нити о томе имам било какве податке.

Председник већа: Да ли сте Ви након што сте постављени на
место заменика начелника Ресора државне безбедности анализирали ту
ситуацију у безбедносном смислу протест Јединице за специјалне
операције, упућивање захтева према Влади Републике Србије са
безбедносног аспекта, Ви сте сада изразили један став, кажете да је то
правно све нормално и да су били у обавези да протестују?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Служба се тиме није бавила.
Анализе су постојале на нивоу Министарства унутрашњих послова.

Председник већа: Зашто се служба није бавила, зар Вам то није
било безбедносно врло интересантно питање, да једна оружана сила као
што је Јединица за специјалне операције протестује иако је то забрањено
законом, то је Вама ваљда познато, да ли Вам је позната та чињеница,
правно посматрано?

Сведок Милорад Брацановић: Да је, шта, протест забрањен
законом?

Председник већа: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Да. Позната ми је та чињеница.
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Председник већа: Али Ви кажете да је он легалан и да су чак
били у обавези да протестују, дакле, заступате једно антилегално
становиште, као сведок и припадник тадашње службе.

Сведок Милорад Брацановић: По Закону о унутрашњим
пословима, то сам већ рекао, припадник службе унутрашњих послова,
тада је Ресор државне безбедности био у... 

Председник већа: Добро. Не морате сада причати где је
хијерархијски и тако даље. Да ли су имали право да протестују људи, а
на начин као што су то урадили, правно посматрано?

Сведок Милорад Брацановић: Мислим, толико се баш у право
не разумем. Не знам, заиста.

Председник већа: Шта сте Ви завршили од школе?

Сведок Милорад Брацановић: Завршио сам факултет цивилне
одбране.

Председник већа: Да ли сте читали законе који регулишу управо
те односе безбедност, унутрашње послове, Закон о унутрашњим
пословима Републике Србије, правилник који регулише односе у Ресору
државне безбедности, хијерархијски однос, држава шта је, како постоји,
како функционише и да ли се мора све радити на основу права, права,
обавезе, одговорности, јасно су дефинисане?

Сведок Милорад Брацановић: Да. То ми је познато да све мора
на основу права да се ради.

Председник већа: Да ли сте Ви били задужени у оквиру Јединице
за специјалне операције као официр за безбедност да не дође управо до
таквих врста протеста, побуна, да не изађу на улице и не дај Боже да се
супротставе Влади или да скину на пример тадашњег председника Владе
или председника Републике?

Сведок Милорад Брацановић: Док сам се ја тамо налазио
Јединица за специјалне операције није била никада у протесту нити сам
икада размишљао на ту тему.

Председник већа: Да ли је била Ваша обавеза управо да спречите
у смислу обавештајног и контраобавештајног рада, да неко не утиче од
страних агентура па да побуни Јединицу са циљем обарања власти?
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Сведок Милорад Брацановић: Наравно, од стране страних
агентура да, то је био део мог посла. Не знам да иза овога стоји нека
страна агентура.

Председник већа: Ја Вас питам да ли уопште сме да протестује
на начин као што је било правно посматрано, како сте Ви радили док сте
обављали ту функцију официра за безбедност ЈСО-а, на основу којих
прописа и да ли је било уопште могуће правно дозвољено да неко врши
протест као што је та Јединица за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам. Нисам никада на ту тему
размишљао пошто протеста, у то време када сам ја био на том месту,
није било, нити је било наговештаја да ће бити протеста, а ја сам се
бавио послом човека из државне безбедности који је био придодат
Јединици.

Председник већа: Добро. Каква је била... 

Сведок Милорад Брацановић: Значи контраобавештајним
пословима, обавештајним пословима и безбедносним пословима.

Председник већа: Да ли је за време управо Вашег рада као
начелника безбедности при ЈСО-у било било каквих проблема те врсте,
протеста, изражавања неких политичких незадовољстава одлукама
државних органа, у циљу припремања протеста излажењем на улицу са
одређеним захтевом?

Сведок Милорад Брацановић: Не, никада није било ни у
наговештају. Тада је командант Јединице био Милорад Улемек Легија и
он је врло, врло чврсто и дисциплиновано држао ту Јединицу. Никада
није било ни у наговештају да може да буде неки протест или нешто
слично томе.

Председник већа: Реците нам да ли имате сазнања да ли је и по
чијем налогу додељено обезбеђење од стране припадника ЈСО-а
покојном Душану Спасојевићу?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Немам никаквих сазнања. Од
2001. године, ја сам 2001. године се вратио у Ресор државне
безбедности, стално сам био у Ресору државне безбедности и дошао на
место начелника Седме управе. Од тада па све до мог изласка из службе
нисам имао те контакте са људима ни из јавне безбедности, ни из
државне безбедности, нити знам за те околности, нити ми је познато ко
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је издавао налоге, ако сам Вас добро схватио за тако нешто, ни да ли је
то све заједно тачно.

Председник већа: Кажете да сте контактирали са
првоокривљеним Милорадом Улемеком у циљу прикупљања одређених
обавештења од Душана Спасојевића везаних за терористичка дејства за
југ Србије и у Рашкој области од стране Албанских терориста?

Сведок Милорад Брацановић: Јесте.

Председник већа: Рекли сте да је то било током 2001. и 2002. 
године?

Сведок Милорад Брацановић: Да.

Председник већа: Да ли сте Ви сазнали од првоокривљеног
Милорада Улемека да ли има Душан Спасојевић обезбеђење које се
састоји од припадника Јединице за специјалне операције или сте на било
који други начин сазнали нешто о томе?

Сведок Милорад Брацановић: Да Вам кажем, ја се тиме бавио
нисам. Ја сам службени однос са Милорадом Улемеком Легијом имао до
момента док сам био у Јединици. После тога, наши контакти су били
заиста спорадични, могу да их избројим на прсте једне руке и обично су
били приватне природе, сем у ситуацијама када бих га ја замолио да
прикупи неки податак, оно што је службу интересовало. Нити сам икада
са њим причао о Душану Спасојевићу и његовим активностима у том
смислу, нити о било којим другим стварима на ту тему.

Председник већа: Да ли је за време Вашег рада у Ресору државне
безбедности, а нарочито када сте постали заменик начелника Ресора
државне безбедности Андреје Савића, Душан Спасојевић био
безбедносно интересантна личност и да ли је обрађиван од стране
службе?

Сведок Милорад Брацановић: Са становишта државне
безбедности није, нити је икада обрађиван у служби државне
безбедности, нити је имао икакве друге контакте са службом државне
безбедности.

Председник већа: Да ли имате податке да ли је он икада ступио у
контакт осим ово што сте навели са Вама 5. октобра и касније у три
наврата када сте остваривали контакте са Душаном Спасојевићем, да ли
је одлазио у Институт безбедности ради обуке Душан Спасојевић и
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Миле Луковић звани Кум и да ли је било када упознао покојни Душан
Спасојевић бившег начелника Ресора државне безбедности Радета
Марковића?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам 2000. године био у
Јединици за специјалне операције и врло ретко сам долазио на Институт
безбедности, а контакте са тадашњим начелником Ресора сам заиста
имао ретке, пар контаката можда све заједно, према томе, никада ми
нисмо причали на ту тему, нити ја имам сазнања на ту тему, што се тиче
Радета Марковића. Немам податке на ту тему.

Председник већа: Да ли имате података, сазнања, о томе да ли је
Љубиша Буха имао било какве контакте са начелником или
припадницима Ресора државне безбедности?

Сведок Милорад Брацановић: Имам сазнања, сада ћу Вам рећи.
У време протеста Црвених беретки, пресретнут је један разговор између
Љубише Бухе Чумета и Зорана Мијатовића, где се Зоран Мијатовић исто
преко Љубише Бухе Чумета интересовао за ситуацију око протеста
Црвених беретки и ја сам о том разговору обавестио Мијатовића, значи
да је тај разговор пресретнут.

Председник већа: Да ли је било када са Ваше стране било
упућено питање окривљеном Милораду Улемеку да ли је он везан за
продају дроге, да ли се дрога растурала по нашој земљи и да ли је он
упетљан у то?

Сведок Милорад Брацановић: Ја тих података немам, а ако је
тако нешто било то је вероватно била акција затвореног типа, ја о томе
нисам упознат.

Председник већа: Ја не разумем уопште шта Ви сада причате. Jа
Вас питам лично да ли сте Ви лично контактирали и питали окривљеног
Милорада Улемека ово што сам сада навео, да ли је он упетљан са
продајом дроге на територији наше земље и да ли има података да ли је
Душан Спасојевић продавао дрогу на територији наше земље?

Сведок Милорад Брацановић: Пазите, не могу ја сада да се
сетим свих разговора, претпостављам и да сам га питао да ли има неке
везе са било којим обликом криминала, он ми је рекао да нема. Ако на то
мислите, заиста не могу да се сетим да ли је конкретно питање било
или... 
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Председник већа: Конкретно питање Вам постављам управо из
разлога што је то изјавио у својој одбрани окривљени Милорад Улемек и
да сте се Ви распитивали управо о томе?

Сведок Милорад Брацановић: Па, вероватно сам га тако нешто
питао. Заиста се не сећам.

Председник већа: Одговори вероватно и претпостављам немају
никакву правну важност.

Сведок Милорад Брацановић: Не могу да се сетим, ако то
задовољава.

Председник већа: То је друго, није то што задовољава или
незадовољава. Не може сведок да претпоставља нешто него треба да
каже оно што непосредно или посредним путем зна о опаженим
чињеницама, а не да претпоставља можда, премда и претпостављам.

Сведок Милорад Брацановић: Добро. Помоћи ћете ми у томе.

Председник већа: Нећу да Вам помажем ништа, него Вас питам.

Сведок Милорад Брацановић: Одговорио сам на питање.

Председник већа: Не. Реците нам да ли се сећате да ли сте
питали или нисте или...? 

Сведок Милорад Брацановић: Не сећам се да ли сам питао.

Председник већа: Да ли сте Ви имали било какав податак
конкретно о томе да ли је постојао договор између Бебе Поповића,
Љубише Бухе и Чедомира Јовановића са првоокривљеним Милорадом
Улемеком да се изврши пребацивање и продаја око 600 килограма
хероина ван наше земље у Републику Румунију, Републику Босну и
Херцеговину и Републику Хрватску?

Сведок Милорад Брацановић: О томе конкретно немам никаква
сазнања. Знам да је Улемек имао контакте са људима из Владе, а о овоме
о чему ме конкретно питате, о томе не знам ништа.

Председник већа: Какви су били контакти првоокривљеног
Милорада Улемека са Владом и појединим припадницима Владе
Републике Србије?
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Сведок Милорад Брацановић: Ја колико знам имао је контакте
са Зораном Ђинђићем, али на ту тему нисмо никада причали, нити је он
мени причао шта је разговарао са Зораном Ђинђићем, нити смо на ту
тему ишта причали, сем када сам га видео код председника Владе у
седишту странке, Демократске странке, везано за формирање Управе за
борбу против организованог криминала и ово заједно што смо били у
друштву Зорана Ђинђића 5. или 6. октобра, више се не сећам тачно
датума.

Председник већа: Да ли је тада 5. октобра 2000. године
окривљени Милорад Улемек предлагао Вас доктору Зорану Ђинђићу за
место начелника Ресора државне безбедности у будућности?

Сведок Милорад Брацановић: Ја колико знам није.

Председник већа: Каква је садржина била разговора тог 5. 
октобра између првоокривљеног Милорада Улемека и доктора Зорана
Ђинђића, да ли сте Ви присуствовали ту, да ли сте чули или учествовали
у разговору?

Сведок Милорад Брацановић: У овом првом разговору, ако на
то мислите, у овом првом разговору који је одржан у Градској
скупштини, нисам присуствовао. Ја мислим да је Зоран Ђинђић чак
рекао, у канцеларији су се тада налазили Драгољуб Марковић, не сећам
се да ли је био Беба Поповић, био је Чедомир Јовановић. Зоран Ђинђић
је рекао њима да изађу напоље и ја сам био ту и Зоран Ђинђић је насамо
разговарао са Улемек Милорадом. Том разговору нисам присуствовао,
мислим, лично, а овом наредном разговору након тога у фабрици
металних производа, ту сам присуствовао разговору, ту је била
организована вечера и причали смо о 5. октобру и о свему томе.

Председник већа: Шта сте разговарали у тој фабрици металних
производа, ко је ту присуствовао, да ли се то односило на кадровска
питања у Ресору јавне безбедности и Ресору државне безбедности МУП-
а Републике Србије, да ли се кадрирало?

Сведок Милорад Брацановић: Па, не. Разговор је по мени био
крајње необавезан. То је био разговор уз вечеру и разговор о томе да
Јединица се неће..., да се Јединица ставља на страну народа и да неће
учествовати ни на једној страни. Ја мислим да Зоран Ђинђић..., да ли је
он тражио од њега неке потврде у том смислу да се Јединица неће
петљати у све то заједно. Мислим, то је оно чега се сећам, јер заиста
давно је то било, не могу да се сетим детаља.
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Председник већа: Да ли имате сазнања да ли је покојни Душан
Спасојевић финансирао на било који начин и било којим средствима рад
Јединице за специјалне операције, да ли је куповао станове одређеним
припадницима Јединице за специјалне операције и њихов међусобни
однос?

Сведок Милорад Брацановић: Та сазнања немам. Једино што
сам после преко штампе читао о томе. Иначе, таква сазнања немам, нити
сам их имао у то време.

Председник већа: Да ли је Јединица за специјалне операције
након што је измештена из Ресора државне безбедности и стављена под
контролу Владе Републике Србије била предмет Ресора државне
безбедности у смислу провере безбедносне, њихових активности
припадника Јединице за специјалне операције и да ли је постојала
опасност инфилтрације одређених агентура, агената који би их врбовали
у циљу вршења одређених нелегалних и противуставних активности?

Сведок Милорад Брацановић: По њиховом изласку свака
комуникација са припадницима Јединице за специјалне операције је
ишла преко јавне безбедности. У једном сегменту, а то је, ако се не
варам, приликом пријема кадрова, као што се то ради уопште у јавној
безбедности и у држаној безбедности, нико не може да постане
припадника Ресора ни јавне ни државне безбедности док се за њега не
уради потпуна оперативна провера. У то време су рађене потпуно
оперативне провере за лица која су конкурисала за припаднике Јединице
за специјалне операције, а свака друга комуникација, пошто су они у том
периоду имали свог безбедњака, значи, официра за безбедност, свака
комуникација те врсте је ишла преко генерала Лукића. Значи, ако
постоји неки проблем, пошто су они припадали Ресору јавне
безбедности, а он је био њихов старешина, он се онда обрати Ресору
државне безбедности, па онда решавамо проблем.

Председник већа: Да ли се било када Душан Спасојевић Вама
обраћао у циљу тражења података са мера надзора телефонских
разговора било којих лица да му Ви то саопштите и кажете каква је
садржина тих мера и да ли се икада интересовао за поједине разговоре
припадника Владе или било којих трећих лица?

Сведок Милорад Брацановић: Никада, наравно, нити то било ко
из криминалне средине може да се распитује на ту тему.

Председник већа: Пошто сте имали контакт, питао сам Вас да ли
је било тих захтева од стране Душана Спасојевића?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Није било захтева.

Председник већа: Да ли је било када док сте Ви били начелник
Седме управе Ресора државне безбедности, а касније и заменик
начелника Ресора државне безбедности, првоокривљени Милорад
Улемек било када тражио садржину било ког разговора са мера надзора
телефонских од Вас?

Сведок Милорад Брацановић: Од мог упознавања са Улемек
Милорадом, значи од 1997. године када сам ја дошао у Јединицу, наши
послови су били строго одвојени и наш је однос био врло коректан и
професионалан. Никада у животу се није мешао, чак и када сам био у
Јединици, није се мешао у послове органа безбедности. Ја сам за свој рад
био директно одговоран начелнику Ресора држвне безбедности као што
је он за рад са Јединицом био одговоран начелнику државне безбедности
и никада није постојао тај однос субординације између нас. Он је врло
коректно и професионално у том смислу, никада се није распитивао за
било који податак, нити би он такав податак могао да добије, јер чему
онда безбедњак у Јединици, ако би о тим подацима били упознати други
људи из Јединице. Тако је могао и Милорад Улемек Легија да буде
предмет наше обраде. Апсолутно никада, а нарочито не после.

Председник већа: Да ли можете да нам кажете када сте упознали
окривљеног Звездана Јовановића и његове карактеристике као
припадника ЈСО-а?

Сведок Милорад Брацановић: Све што знам о Звездану
Јовановићу, знам као момку који је био на ратишту, причам о Косову, ја
нисам био на другим ратиштима, Звездан Јовановић је у Јединици био
познат као изузетно добар борац и старешина у Јединици за специјалне
операције и ако се не варам за то је био и награђиван. Он је чак водио, да
ли неку борбену групу или тако даље. Ја га само у том контексту
познајем, никако другачије. Није правио никаква кривична дела и
никакве ексцесне ситуације док се налазио у Јединици за специјалне
операције за време мог боравка на том месту. Касније сам ја изгубио
контакт са њим. Нисам имао комуникацију касније са њим.

Председник већа: Да ли сте упознали окривљеног Сашу
Пејаковића и реците нам о његовим карактеристикама као припадника
ЈСО-а и да ли је везан био за извршење било ког кривичног дела, а да је
Вама познато?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Видите, само да Вам мало
појасним, ја сам јануара 1997. године примљен у Јединицу за специјалне
операције, управо послат од стране Ресора државне безбедности и мој
задатак је био да формирам то одељење безбедности. Ја сам поново
значи на моју иницијативу урађене су потпуне оперативне провере за све
припаднике Јединице, поново су били слати на физичке и лекарске
провере и на психотестове. Сви они иако су се и пре тога налазили у
Јединици, уколико нису били задовољавали ниједан од ових
критеријума, били су одстрањени из Јединице за специјалне операције.
Значи, сви људи у Јединици за специјалне операције у време мог
боравка тамо нису имали криминалну прошлост, постоје значи потпуне
оперативне провере за њих, постоји њихова лекарска и
психодокументација и ја колико знам то се сигурно налази негде у
Ресору јавне безбедности. То све можете да проверите, постоји
документација о томе. Значи нико од њих није имао никакву
криминалну прошлост. Свако ко је имао морао је бити избачен из
Јединице. То је био мој захтев.

Председник већа: Ваша лична сазнања о карактеру припадника
Јединице за специјалне операције о окривљенима Саши Пејаковићу и
Жељку Тојаги, шта је Вама познато и шта можете да нам кажете?

Сведок Милорад Брацановић: Знам да су Саша и Тојага били
добри борци и храбри борци. Сећам се на Косову, учествовали смо
заједно чак у неким акцијама. Врло храбри и врло одважни људи, добри
припадници Јединице.

Председник већа: Да ли сте се Ви лично интересовали и
распитивали код првоокривљеног Милорада Улемека о томе ко је
покушао да отрује, а касније и изврши убиство над Љубишом Бухом?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада се код њега о томе
нисам распитивао на ту тему.

Председник већа: Да ли сте се било када распитивали и упутили
питање са циљем да провери како је и на који начин и од стране кога
извршено дизање у ваздух машина фирме «Дифенс роуд»? 

Сведок Милорад Брацановић: Јесам. Тада када је у тој фирми
«Дифенс роуд» су експлодирале те машине, онда се направила цела
гужва и у Влади око свега тога иако то није мој посао, значи то је
криминални акт, тиме се бавила јавна безбедност, ја сам њега позвао
зато што се на ту тему код мене занимао и Милан Обрадовић, начелник
Градског СУП-а и ја сам позвао Милорада Улемека и питао сам га да ли
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може нешто да сазна на ту тему и да ме обавести. И након пар дана он
ми се јавио и рекао да је разговарао са Душаном Спасојевићем, да је
Душан Спасојевић рекао да нема никакве везе са тим, али да колико је
њему познато да је то Љубиша Буха Чуме сам урадио. Сада се ја више не
сећам детаља, да ли због неких неисплаћених машина или неког
осигурања, више се не сећам детаља. Сва ова сазнања ја сам пренео
Милану Обрадовићу и заменику министра, тадашњем, унутрашњих
послова Ненаду Милићу.

Председник већа: Пошто сте пратили садржину пресретнутих
телефонских разговора, а и телефонских разговора који су били под
мерама надзора Ресора државне безбедности, а касније и БИА, реците
нам да ли сте у оквиру тих разговора било ког лица које је
прислушкивано и других података које сте имали било када чули да
одређено лице или група припрема заверу за убиство председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: Ја мислим да су такви подаци
стизали за време слушања телефонских разговора Макине групе. То су
били шифровани разговори. Ја баш те разговоре нисам најбоље разумео,
али су их дешифровали ови људи из Градског СУП-а јер су они водили
истрагу и на основу тих шифрованих имена и свега тога, они су дошли
до закључка да је један од мета напада ове групе био Зоран Ђинђић. Ја
сам одмах о томе обавестио Зорана Ђинђића, а колико знам обавестио га
је одмах о томе и Ненад Милић на основу података које је добио од
Милана Обрадовића.

Председник већа: Да ли је након тих сазнања предузето било шта
у безбедносном смислу у циљу откривања наручиоца, организатора
завере и убиства председника Владе Републике Србије од стране
припадника Ваше службе?

Сведок Милорад Брацановић: Опростите, нисам разумео
питање.

Председник већа: Да ли је предузето било шта у циљу откривања
те групе, ако сте већ имали те податке да се припрема убиство и да неко
говори у разговорима, као што сте сада сведочили, да постоји могућност,
намера да се изврши убиство председника Владе, које су мере предузете
у циљу откривања наручиоца, организатора те завере, ко је разговарао са
ким, пошто је било шифровано?

Сведок Милорад Брацановић: Да Вам кажем, цело одељење
београдског центра у служби је пратило те мере, управо из тих разлога,
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пре тога не, иако истрагу је водила јавна безбедност. Што се тиче
наручилаца, о којој групи се ради, то је било идентификовано одмах, то
се зна, а да ли је неко био наручилац или нешто слично томе, нисмо
имали податке и били смо у перманентном контакту као што знате,
одржавани су састанци код мене у кабинету на Институту безбедности,
перманентни контакти са људима из јавне безбедности, тј. са замеником
министра, са начелником Градског СУП-а и са осталима који су водили
тај случај.

Председник већа: Кажете да сте на основу провера и извршених
транскрипата разговора које је обавио Максимовић сазнали да се ради о
намери да се изврши убиство др. Зорана Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: То је разговор који су
дешифровали људи из Градског СУП-а који су се бавили тим случајем,
јер да Вам кажем, нико се пре тога озбиљно у Ресору државне
безбедности тиме није бавио јер радило се о криминалу, управо о
убиству генерала Бошка Бухе. Када је дошло до овог случаја онда је и
служба, тј. центар Ресора државне безбедности Београд, заједно са њима
пратио ту ситуацију. Ја нисам читао све те транскрипте нити сам могао
да их читам, али су начелници у то време мене обавештавали о сваком
податку који би могао да води ка атентату или нешто слично томе.

Председник већа: Које сте Ви лично податке добили везано за
припремање и могућности извршења атентата на председника Владе др.
Зорана Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: Па, видите, ја не знам тачно, али
сећам се рецимо, сада по сећању ћу Вам рећи, јер ја заиста нисам пратио
те транскрипте па сада да могу да увезујем овај претходни са следећим и
тако даље, да су људи из београдског СУП-а који су се бавили тиме,
свако је имао неки свој надимак, шта ја знам, на основу те њихове
анализе, они су дошли до податка да ова група планира да убије Зорана
Ђинђића, Јовицу Станишића, Војислава Шешеља, мислим само њих
троје у тој причи. Сећам се да је касније, они су то тако протумачили, ја
заиста не знам, нисам се тиме бавио, да је нека кућа у близини куће
покојног Премијера се налазила ту и да ли је неко требао да пуца кроз
прозор те куће, не могу сада заиста да се сетим детаља, али ти
транскрипти и дан данас постоје, може то да се седне и да се
изанализира.

Председник већа: Да ли сте имали још других података осим
ових што сте сада навели да постоји одређена група криминалаца који
припремају убиство председника Владе др. Зорана Ђинђића?
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Сведок Милорад Брацановић: Не, таквих података нисмо имали.

Председник већа: Да ли Ви имате било каквих сазнања... 

Сведок Милорад Брацановић: Опростите, сећам се да је било
неких података везано за неке службе нама околних земаља из бивше
Југославије, да се нешто размишљало на ту тему и ти подаци су се
проверавали, али до потврде тих података нисмо дошли. О томе је одмах
био обавештен Зоран Ђинђић и министар унутрашњих послова. Ја
мислим да је то чак било објављено и у штампи негде. У служби знате
како се врше подаци, мислим, никада из једног извора, увек се детаљно
приступа вршењу провере и најмање треба да буде три, четири извора,
да би се подаци уклопили, али до накнадних података на ту тему није
дошло.

Председник већа: Да ли Ви имате било каквих сазнања о
кривичном делу убиства председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: Не, о томе немам никаквих
сазнања, сем онога што сам видео у штампи.

Председник већа: Реците нам који је разлог био за Вашу смену
са места заменика директора БИА?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте да не знам.

Председник већа: Ко је донео одлуку о смењивању директора
БИА Андреје Савића и Вас као заменика директора и да ли сте добили
било које образложење?

Сведок Милорад Брацановић: Не. О смени смо и господин
Андрија Савић и ја сазнали преко средстава информисања. Нисмо
имали, нити нам је ико дао било какво објашњење.

Председник већа: Да ли је против Вас вођен било какав
дисциплински поступак у оквиру БИА?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада ни дисциплински
поступак ни кривични поступак, ништа слично.
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Председник већа: Ради разјашњења, рекли сте за Душана
Спасојевића да је био мафијаш, да ли је он имао организовану
криминалну групу чији је он био шеф?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам Вам то рекао у почетку,
када смо ми почели да слушамо мере по налогу или по захтеву људи из
јавне безбедности, то је био Сурчински клан. Сасвим случајно мени је
познато да је, сад нећу тачно знати да определим датум, да ли крајем
2001. године или почетком 2002. године, дошло је до сукоба између њега
и шефа Сурчинског клана Љубише Бухе Чумета и то се завршило чак
неким обрачуном, ја не знам да ли је Чуме рањен или није и дошло је до
разлаза. Да ли је после тога он формирао групу, из новина ово што
читам, очито да јесте, али мислим, такве податке нисмо имали.

Председник већа: Да ли Ви имате било какав податак који сте
сазнали и добили у служби ко су припадници те његове групе?

Сведок Милорад Брацановић: Само из штампе.

Председник већа: Ниједан други службени податак нисте имали?

Сведок Милорад Брацановић: Па, не, да Вам кажем, иста та
лица која су се појављивала после са Душаном Спасојевићем су били у
тој групи када су закачени телефони. Значи, ова лица која сам и
помињао је ли, Чуме, Душан Спасојевић, Зоран Вукојевић, Миле
Луковић, Ђура Мутави и још ту неко, али било је ту лица верујте, то је
био обиман материјал, било је ту сигурно негде око 30, 40, 50 мера, јер
они су имали обичај да користе и по два, три телефона и тако даље, тако
да је то све качено и заиста не знам да ли је то била та група, они су сви
били у саставу Сурчинског клана, а ко се како после поделио, ко је са
ким отишао и да ли је отишао, те податке немам.

Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли чланови
већа имају питања?

Судија Милимир Лукић, право на питање, изволите.

Судија Милимир Лукић: Од ког датума сте Ви почели да
обављате дужност у Јединици за специјалне операције и одакле сте
дошли у ту Јединицу?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам, ево сада ћу Вам рећи, не
морам од самог почетка, мислим, бавио сам се прво терористичком
организацијом, хрватском терористичком организацијом, када сам почео
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да радим у оперативи, после сам прешао на место оперативца за
међународни тероризам... 

Судија Милимир Лукић: Да би могли јасније да пратимо
хронологију догађаја, можете ли нам датуме рећи, приближно?

Сведок Милорад Брацановић: Датуме не знам, рецимо да сам..., 
верујте ја слабо баратам датумима, али оријентационо, 1990. године сам
рецимо постао шеф Одсека за међународни тероризам. После тога сам
по задатку службе послат у Суботицу за помоћника начелника центра
Суботица. Тамо сам провео две године и бавио сам се тим послом до
31.12.1996. године, тога се сећам. Практично од 1. јануара 1997. године
сам радио као обавештајни официр, а касније као помоћник команданта
за безбедност у Јединици за специјалне операције до 2001. године,
почетка 2001. године, не сећам се тачно датума, да би у новембру месецу
2001. године био постављен на место заменика начелника Ресора
државне безбедности.

Судија Милимир Лукић: Поставићу Вам и неколико питања која
разјашњавају овлашћења радника и начелника Седме управе Ресора
државне безбедности. Која је процедура потребна да би се једно лице
ставило на меру прислушкивања?

Сведок Милорад Брацановић: Мислите на припаднике Ресора
државне безбедности или на припаднике јавне безбедности?

Судија Милимир Лукић: Не. Мислим на онај посао који је радио
у оквиру Седме управе, значи једно лице сада треба да се стави на меру,
која је процедура у формалном смислу потреба да би се оно ставило под
меру?

Сведок Милорад Брацановић: Ево овако, води се обрада рецимо
за неко лице, причаћу прво о државној безбедности. Води се рецимо
обрада за неко лице у Ресору државне безбедности, оперативац уз
сагласност свог шефа предлог за слушање телефона тог лица које је
интересантно из те обраде, прослеђује захтев за слушање телефона
начелнику Ресора државне безбедности и он је тај који одлучује да ли то
лице треба да се слуша или не. Затим се предлог упути Врховном суду и
након дозволе Врховног суда то лице се ставља на слушање. Значи,
налог се пошаље у Седму управу, то лице се... 

Судија Милимир Лукић: Причали сте још и за јавну безбедност?
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Сведок Милорад Брацановић: Што се тиче јавне безбедности у
принципу људи или старешине из јавне безбедности, рецимо, ако то
ради Управа за борбу против организованог криминала, то онда ради
њихов начелник или у случају да то ради Градски СУП, они су се
директно обраћали истражном судији, то је у каснијем периоду, пошто
се... 

Судија Милимир Лукић: Питам за период у ком сте Ви били
начелник?

Сведок Милорад Брацановић: Они се обрате истражном судији,
истражни судија даје налог за слушање мере. Са тим налогом буде
упознат начелник Ресора државне безбедности и такво лице се стави на
меру.

Судија Милимир Лукић: Да ли су начелник и радници Седме
управе били овлашћени да реализују технички ту меру или су могли и да
анализирају и читају сам садржај материјала?

Сведок Милорад Брацановић: Видите овако, било је мера
рецимо које управо радници Седме управе закаче то, значи обаве
технички део посла, закачи се телефон и пошто је сличан центар рецимо
се налази у београдском центру, неке од тих мера су само прослеђиване
центру, београдском центру и тамо су радници у београдском центру
слушали те мере, значи слушају мере и куцају транскрипт разговора. Те
транскрипте разговора шаљу ономе ко је упутио захтев за слушање мере.
Некада су то радили радници у Седмој управи, значи када ови из
београдског центра нису били заинтересовани за то, значи, радник
Седме управе слуша меру, куца материјал, направи транскрипт и сачува
траку. Уколико су то од нас тражили људи из јавне безбедности, у
пошто се тај транскрипт спакује, значи нису вршили никакве анализе
него су дословно оно што се налазило у разговору прекуцали на папир и
доставили траку и то достављали радницима из Ресора јавне
безбедности.

Судија Милимир Лукић: То је када се тражи по њиховом
захтеву?

Сведок Милорад Брацановић: Да.

Судија Милимир Лукић: А кажете у Вашем сведочењу да је... 

Сведок Милорад Брацановић: Пардон, извините, некада се
дешавало да су они сами хтели да слушају траке, рецимо људи из јавне
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безбедности, из чисто оперативних разлога, да би препознали глас,
пошто су они знали гласове неких људи и тако даље, онда смо излазили
у сусрет и таквим захтевима, значи давали смо им траке па су они сами
скидали транскрипте и слушали те мере. Друго, ти транскрипти и те
траке које су њима даване су чуване због процеса, евентуалног судског
процеса, уколико се подигне тужба против тих лица која су слушана.

Судија Милимир Лукић: Оне су чуване код вас у државној
безбедности?

Сведок Милорад Брацановић: Ово што је било за јавну
безбедност, то је давано радницима јавне безбедности.

Судија Милимир Лукић: Комплет цео материјал?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Комплет цео материјал, ја Вам
кажем, у том периоду када сам ја био начелник службе, ја сам чак
инсистирао на томе да дође до непосредног контакта између људи
којима је то потребно. Три пута дневно су курири долазили што из
УБПОК-а, што из Градског СУП-а, пошто се мере слушају рецимо први
материјал им се да ујутру, други око подне и трећи увече. Ако је било
потребе, радило се и целу ноћ па смо им давали на сваких сат времена
транскрипте разговора.

Судија Милимир Лукић: Кажете у Вашем сведочењу данас да је
издвајано из материјала са мера поједини разговори који су били
интересантни, шта то значи?

Сведок Милорад Брацановић: То значи ако би дошли до податка
било ко да је тражио меру, значи ако сам ја старешина органа или
заменик старешине органа, било ко да је тражио меру, ако се рецимо
дође до неког податка који је од виталног државног интереса, примера
ради припрема атентата или нешто слично томе, они су мене о томе
обавештавали. Ја сам одмах тај материјал прослеђивао Зорану Ђинђићу,
Душану Михајловићу док смо били под ингеренцијама јавне
безбедности, а са свим осталим деловима материјала, мене нису
упознавали, мислим нити сам ја могао да читам толику количину
материјала, то је стравична количина материјала, знате.

Судија Милимир Лукић: И шта је бивало даље са тим
материјалом који је био интересантан?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам га обично дословно онако
како је значи транскрипт гласио, разговор... 
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Судија Милимир Лукић: Знате како Вас питам. Да ли је он
завођен негде, да ли постоји нека евиденција?

Сведок Милорад Брацановић: Да, да. Завођен и куриром послат
рецимо директно на руке Зорана Ђинђића, Душана Михајловића.
Коверат са означеним тачно и коме је упућен, запечаћен коверат.

Судија Милимир Лукић: Сада бих Вас питао нешто друго.
Кажете да сте отишли код Душана Спасојевића у Шилерову улицу да
затражите да Вам саопшти неке информације везано за криминалну
делатност организованих група. Да ли је он нешто тражио за узврат?

Сведок Милорад Брацановић: Не ништа. Ја сам понукан био
његовом понудом кад сам први пут био у Шилеровој улици, он је рекао
да би он могао много да помогне. Да ли је он хтео да се додвори мени
или нешто друго, ја не знам, али да би могао много да помогне око
разрешавања много тешких кривичних дела овде. Пошто је тада
формирана ова Управа за борбу против организованог криминала, ја сам
у у томе, по захтеву и налогу Зорна Ђинђића, учествовао. Мени је јако
било стало да та Управа почне да функционише на прави начин. И
позвао сам се на тај његов, ту његову причу, тај његов, како би рекао,
пунуду и отишао сам да видим шта би он од тога мотао да помогне. И он
је у том моменту рекао да...  

Судија Милимир Лукић: Да ли сте се Ви питали зашто он то
чини?

Сведок Милорад Брацановић: Не, нисам улазио у то зато што ми
је било познато да је био извор Ресора јавне безбедности. Он је био нека
врста њиховог сарадника, ја нисам улазио у то, нисам гледао његове
папире.

Судија Милимир Лукић: Добро. Хвала, немам више питања.

Председник већа: Право на питања има судија члан већа Ната
Месаровић. Изволите.

Судија Ната Месаровић: Да не заборавим, да се надовежем на
питање колеге Лукића, да ли сте још у некој другој криминалној групи
тражили информацију у вези организованог криминала осим код
Душана Спасојевића?
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Сведок Милорад Брацановић: Видите, ми смо преко телефона
пратили многе криминалне групе овде.

Судија Ната Месаровић: Не питам Вас то. Конкретно ми
одговорите. Не питам Вас. Да ли сте се још у некој другој крминалној
групи интересовали у вези организованог криминала, а ако јесте са ким,
ако нисте због чега сте сматрали да је једино легитиман и да једино
такве податке може да да Душан Спасојевић?

Сведок Милорад Брацановић: Не, интересовали смо се и код
других група. Велики део посла Ресора јавне безбедности одрадио је
Ресор Државне безбедности. О томе постоји обимна документација.70%  
заплењене дроге, кад сам се ја налазио на месту начелника Седме управе
и постао заменик начелника Ресора државне безбедности, 70% 
заплењене дроге је било на основу информације Ресора државне
безбедности. Пошто је тада... 

Судија Ната Месаровић: То Вас нисам питала. Конкретно јесте
ли ме разумели?

Сведок Милорад Брацановић: Да, да и код других људи.

Судија Ната Месаровић: Код којих на пример?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам то је радила оператива.

Судија Ната Месаровић: А да ли сте Ви, ја Вас питам?

Сведок Милорад Брацановић: Ја лично не. Када сам био заменик
начелника Ресора Државне безбдности нисам имао времена... 

Судија Ната Месаровић: Колико сте пута Ви уопште ишли у
Шилерову улицу код Душана Спасојевића и да ли сте увек ишли сами
или је ишао још неко из службе са Вама?

Сведок Милорад Брацановић: Први пут сам ишао са Легијом, а
други пут сам ишао сам, зато што је Легија... 

Судија Ната Месаровић: Само два пута?

Сведок Милорад Брацановић: Само два пута.

Судија Ната Месаровић: Јесте ли одлазили код Душана
Спасојевића у Шилерову и да ли сте Ви приметили да он живи
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уобичајено, значи да долазите ненајављено, најављено као што се долази
код обичних људи или сте приметили да су испред његове куће неке
посебне мере обезбеђења и у самом објекту?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам, видео сам да су тамо
неки момци, мислим, у некој просторији, али са њима нисам имао...

Судија Ната Месаровић: Питам Вас испред куће и у кући?

Сведок Милорад Брацановић: У кући. Да, у кући.

Судија Ната Месаровић: Испред куће ништа?

Сведок Милорад Брацановић: Не нисам никога приметио.

Судија Ната Месаровић: Кажите ми да ли сте уопште чули за
све време док сте радили тај посао да Душан Спасојевић има
обезбеђење, своје приватно и службено?

Сведок Милорад Брацановић: Не нисам се о томе..., службено
није имао сигурно обезбеђење у то време, а што се тиче приватног
обезбеђења били су ту неки момци који су били у тој некој просторији
на улазу у кућу.

Судија Ната Месаровић: Када сте то ишли сами код њега други
пут да ли је још неко присуствовао разговору између Вас и Душана
Спасојевића?

Сведок Милорад Брацановић: Јесте Миле Луковић, његов кум.

Судија Ната Месаровић: Добро. Сада да се вратимо на нешто
друго. Данас када сте говорили, објаснили сте мотиве и разлоге због чега
су протестовали припадници Јединице за специјалне операције. Можете
ли да се изјасните да ли Вам је познато да ли су припадници те Јединице
учествовали приликом хапшења Слободана Милошевића?

Сведок Милорад Брацановић: Децидно нису пошто сам ја
учествовао у тој акцији заједно са Јединицом и то није било предвиђено
да се хапси Слободан Милошевић. Јединица је добила задатак да смени
обезбеђење Слободана Милошевића јер је податак био да су људи из
тадашње те управе која је обезбеђивала Слободана Милошевића
отказали послушност. Задатак је био да се они замене са људима из
Јединице за специјалне операције док се не нађе ново обезбеђење.
Пошто сам се све време налазио тамо децидно тврдим да нико, ни
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Душан Спасојевић, нити једно страно лице, значи сем припадника
''Црвених беретки'' се тамо није налазило. Мислим није учествовало у
томе.

Судија Ната Месаровић: Добро, хвала. Можете ли да ми кажете
да ли вам је познато где се налазио пок. Премијер Ђинђић у време
протеста Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Колико сам био обавештен у
Америци.

Судија Ната Месаровић: А можете ли да се изјасните одакле
Вам је познато да је Премијер Ђинђић сматрао да је протест Јединице
био оправдан?

Сведок Милорад Брацановић: Он је то јавно изјавио после
завршетка протеста.

Судија Ната Месаровић: Пре тога Ви нисте имали неки
непосреднији контакт?

Сведок Милорад Брацановић: Са Зораном?

Судија Ната Месаровић: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Не, нисам. Мислим нисам у вези
тога. Имао сам у вези формирања овог УБПОК-а када ме је био позвао
када смо разговарали на ту тему.

Судија Ната Месаровић: А можете ли да се изјасните где се
налазио првоокривљени Милорад Улемек у време када сте га позвали да
смири протест Јединице?

Сведок Милорад Брацановић: Не, не знам где се налазио.
Телефоном смо комуницирали.

Судија Ната Месаровић: Да ли је био у Београду или негде
друго, то Вас питам?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте да не знам.

Судија Ната Месаровић: На који начин сте комуницирали?
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Сведок Милорад Брацановић: Ја мислим да је био у Београду,
договорили смо се да оде у Кулу.

Судија Ната Месаровић: Остало је мало неразјашњено, мени
барем, период како сте Ви то закључили, да је сведок сарадник Љубиша
Буха Чуме правио панику Премијеру Ђинђићу и Чеди Јовановићу.
Интересује ме у вези тих разговора и тих података које сте имали, са
ким сте разговарали у оквиру службе?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам непосредно после протеста
''Црвених беретки'' био постављен на место заменика начелника Ресора
државне безбедности. О свим тим подацима сам упознао начелника
Ресора Андрију Савића и упознао пок. Премијера Зорана Ђинђића. Ја
сам Вам одговорио на то питање, значи, не знам да ли су о тим подацима
Зорана Ђинђића или било кога другог упознали Петровић Горан и Зоран
Мијатовић, али ја сам то учинио када сам био на овом месту.

Судија Ната Месаровић: Кажите ми је ли Ваша обавеза да
подносите неком другом извештај, да ли сте имали неку службену
обавезу да то неком другом подносите?

Сведок Милорад Брацановић: Моја обавеза је била да о свему
обавештавам начелника Ресора државне безбедности.

Судија Ната Месаровић: Како, усмено или писмено?

Сведок Милорад Брацановић: Усмено.

Судија Ната Месаровић: Писмено никакав траг нисте остављали
у служби?

Сведок Милорад Брацановић: Па, донесем материјал који је
снимљен и онда прочита.

Судија Ната Месаровић: И то заведете, је ли?

Сведок Милорад Брацановић: Где да заведем?

Судија Ната Месаровић: Пре него што га...  

Судија Ната Месаровић: То је интерни документ службе
државне безбедности. Тај материјал је заведен пре него што је дошао код
мене.
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Судија Ната Месаровић: И шта Ви радите са тим Вашим
примерком?

Сведок Милорад Брацановић: Ја свој примерак узмем и
пошаљем начелнику Ресора државне безбедности.

Судија Ната Месаровић: Добро.

Сведок Милорад Брацановић: И исти тај примерак или
фотокопију тог примерка спакује се у коверат, заведе и пошаље
Премијеру. У том случају је било Премијеру.

Судија Ната Месаровић: Добро.

Сведок Милорад Брацановић: С тим што сам ја и лично
разговарао са њим на ту тему.

Судија Ната Месаровић: Нисте одговорили само кад је тај био
временски период кад је Љубиша Буха био посебно заинтересован да
направи ову панику код Премијера, кад је то било?

Сведок Милорад Брацановић: За време трајања протеста
''Црвених беретки''. 

Судија Ната Месаровић: Можете ли да се изјасните од када
познајете господина Небојшу Човића, а од када господина генерала
покојног Буху?

Сведок Милорад Брацановић: Небојшу Човића сам лично
упознао у фабрици металних производа те вечери да ли је то био 5. или
6. октобар, више се не сећам и након тога више нисам имао контакте са
њим, можда пар контакта, заиста се не сећам.

Судија Ната Месаровић: То је Ваш први контакт?

Сведок Милорад Брацановић: Да, то је наш први контакт.
Господина генерала Буху сам упознао на Косову. Он је водио јединице
ПЈП-а.

Судија Ната Месаровић: У вези ове вечере, нисте конкретно
одговорили на питање председника већа, ко је био све присутан на тој
вечери у фабрици металних производа, на чију иницијативу је вечера
организована, а посебно ко је био од лидера ДОС-а на тој вечери и какве
сте разговоре и са ким Ви лично обавили?
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Сведок Милорад Брацановић: Можда ме нисте пажљиво чули.
Рекао сам на позив Зорана Ђинђића, Милорад Улемек Легија и ја смо
отишли на контакт, рекао је да дођемо тамо у фабрику металних
производа и тамо су на вечери били Зоран Ђинђић, Небојша Човић и
пок. генерал Буха.Милорад Улемек и ја. Тако сам рекао и прошли пут.

Судија Ната Месаровић: Поменули сте да сте приликом
пресретања телефонских разговора, како сте то изјавили, прикачили и
Вукојевић Зорана?

Сведок Милорад Брацановић: Да.

Судија Ната Месаровић: Можете ли да се изјасните да ли сте
њега некад видели када сте ишли у Шилерову улицу?

Сведок Милорад Брацановић: Можда ћу мало да Вас задржим
да испричам све везано све за Вукојевић Зорана.

Судија Ната Месаровић:Молим?

Сведок Милорад Брацановић: Можда ћу мало да Вас задржим
да Вам испричам све за Вукојевић Зорана. Вукојевић Зорана једино
познајем преко папира. Значи то што је закачен његов телефон и што је
слушан. Никада у животу нисам видео Вукојевић Зорана, нити сам имао
било какву комуникацију са њим, нити сам га икада видео у Шилеровој
улици.Могу ли да наставим само...?  

Судија Ната Месаровић: Да изволите.

Сведок Милорад Брацановић: На ову тему. Пошто сам преко
штампе сазнао, то је писало у штампи не знам да ли је то тачно, да је
Вукојевић Зоран изјавио да сам ја по налогу Душана Спасојевића
слушао мере у Ресору државне безбедности, да сам био логистичка
подршка у покушају убиства Андрије Драшковића, да ме је десет пута
возио у Кулу са новинарима... 

Судија Ната Месаровић: Немојте сада да ми анализирате његову
причу. Само реците ово што Вас питам?

Сведок Милорад Брацановић: Ја мислим да ће ово бити врло
интересантно то што хоћу да Вам испричам, ако дозвољавате. Стоји
следеће, такође сам прочитао у новинама да је покушај атентата на
Андрију Драшковића извршен 11. септембра 2000. године. Под број
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један, Душана Спасојевића сам упознао 5. октобра 2000. године, значи
кад је покушан атентат на Андрију Драшковића ја Душана Спасојевића
нисам познавао, то је под број један. Под број два, у то време сам се
налазио на месту официра безбедности Јединице за специјалне
операције. Јединица за специјалне операције никада није имала
прислушну технику нити се бавила прислушкивањем. Једини људи за
које је могла да се интересује Јединица за специјалну операцију у
смислу прислушкивања, то су били припадници Јединице за специјалне
операције и то искључиво они који имају контакте са безбедносно
интересантним лицима из иностранства. Ако би имали такав предлог ми
би се обраћали начелству у служби и они би нам давали дозволу. Значи,
могли смо да добијемо податке, не ми да слушамо, него да добијемо
податке само о припадницима Јединице за специјалне операције. О томе
имате комплетну документацију у Безбедносно информативној агенцији.
И под број три, септембра месеца, стицајем околности, или 11. 
септембра, кад сам ја то наводно јавио Душану Спасојевићу да се
Андрија Драшковић налази у Ресторану ''Кнез'', ја сам био у
иностранству око 2000 км од Београда. По изјави господина Вукојевића
испада да сам слушао телефоне које нисам могао да слушам, да сам их
доставио Душану Спасојевићу, кога не познајем и да сам ти све урадио
из иностранства. Овом приликом би могао и да позовем све новинаре
који су путовали са мном у Кулу да то потврде или оповргну. Никада у
животу нисам ишао у Кулу сем у овим наведеним случајевима о којима
сам рекао и да се појаве сви припадници Јединице за специјалне
операције који су ме том приликом сачекали у Кули. Из овога
произилази да је Душан Спасојевић један, како се зове, Зоран Вукојевић
један обични лажов. Ја лично мислим да он то човек није измислио из
своје главе, него да је инструисан да тако лаже како би облатио и мене и
Ресор државне безбедности и нас сатанизовао и направио криминалну
организацију. Тај који га је то инструисао је заборавио да погледа мој
пасош који је заплењен док сам се ја налазио у затвору, а у пасошу лепо
стоји где сам се ја у то време налазио. Значи, заштићени сведок Зоран
Вукојевић лаже све од речи до речи, а за све ово што причам постоје
сведоци и обимна документација или материјални докази. Све ово
можете да проверите кроз папире Безбедносно информативне агенције.

Председник већа: Одакле је то Вама познато шта је сведочио
Зоран Вукојевић?

Сведок Милорад Брацановић: То је писало у новинама.

Председник већа: У којим новинама?

Сведок Милорад Брацановић: Не сећам се стварно.
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Председник већа: Реците нам...

Сведок Милорад Брацановић: Као што је писало, извините, као
што је писало и за њега и за Ђуру Мутавог. Могу још једну ствар да Вам
кажем, да ми је познато, да ми је познато из неких полицијских
извештаја да је ''Сурчински клан'' тајно пратио Андрију Драшковића. Да
су установили да се налази у Ресторану ''Кнез'', да је то Душан
Спасојевић рекао Љубиши Бухи Чумету и да је Љубиша Буха Чуме
пијаног Плећића послао у ''Кнез'' да ликвидира Андрију Драшковића.
Ово поуздано знам да се налази у полицијским извештајима.

Председник већа: Реците нам да ли сте Ви током рада у Ресору
државне безбедности, а касније у трансформисаној служби под називом
БИА имали било какав податак о томе да постоје приватни криминални
центри који врше прислушкивања одређених лица и телефонских
разговора?

Сведок Милорад Брацановић: Да, причало се о томе да постоји
један или два приватна центра за прислушкивање. Нама није пошло за
руком, то је специфична врста технике. То је техника тзв. ''пасивни
системи прислушкивања'', који се могу наћи у иностранству, ја више не
знам која је цена тих система и они су врло тешки за налажење било
каквим гониометрисањем. Зашто? Укључивањем тог система изврши се
гониометрисање, покупе се одређени бројеви телефона који хоће да се
слушају и онда се систем искључи. Тако да никаквим гониометрисањем
не може да се установи где се такав апарат налази. Дефинитивно такве
прислушне центре поседују обавештајне структуре разних земаља овде у
Београду, али до нас је тада дошао податак да то има и неко у Београду
од Срба- Југословена, наших људи, али нисмо никад установили где се
налази.

Председник већа: Да ли сте Ви ишли у Париз ради вршења
одређене операције?

Сведок Милорад Брацановић: Боравио сам више пута у Паризу
ради вршења разних операција.Мислите на оперативне операције?

Председник већа: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Да, боравио сам више пута.

Председник већа: Добро.
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Сведок Милорад Брацановић: Не би сада улазио сад у земље у
којима сам био.

Судија Ната Месаровић: Говорили сте данас о Спасојевићу,
Луковићу, браћи Симовић када су отишли у Париз да сте са ових мера
сазнали да се налазе у Паризу. Да ли сте са претходних транскрипта које
сте читали имали наговештај да ће они да напуштају земљу?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Пазите, немојте ме држати за
реч, ово не могу сасвим сигурно да Вам потврдим, знам да смо накнадне
разговоре, били ухватили њихове разговоре из Париза, пошто се то
нашом рехником може да се установи и пресретали смо све те разговоре
између њих и свих људи са територије Србије и Црне горе.

Судија Ната Месаровић: Да ли Вам је познато одакле су они
одлетели за Париз?

Сведок Милорад Брацановић: Не није ми познато.

Судија Ната Месаровић: А да ли Вам је познато због чега су
депортовани у Југославију?

Сведок Милорад Брацановић: То сам Вам објаснио исто, Миле
Новаковић и УКП, да ли је то тада већ прешло у УБПОК или није, не
знам, јер су они то заједно радили... 

Судија Ната Месаровић: Конкретно ме интересује да ли Вам је
познато да ли су напустили земљу са легалним путним исправама?

Сведок Милорад Брацановић: Не, то не знам. Мислим да је
касније био проблем, да су ухапшени у Паризу због тога што имају
лажне пасоше, али том сам видео преко средстава информисања.

Судија Ната Месаровић: Одакле сте то сазнали?

Сведок Милорад Брацановић: Молим?

Судија Ната Месаровић: Одакле сте то сазнали?

Сведок Милорад Брацановић: Из средстава информисања. Ми
нисмо добијали повратне информације од Ресора јавне безбедности.

Судија Ната Месаровић: Добро, интересује ме још нешто.
Говорили сте овде о тренутку када ће се формирати Управа за борбу
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против организованог криминала. Интересује ме да ли сте Ви испред
службе у којој сте радили присуствовали састанцима на којима су били
представници тужилаштва, правосуђа и Министарства унутрашњих
послова, те из службе Државне безбедности, у погледу формирања не
само Управе за борбу против организовнаог криминала, него
Специјалног тужилаштва и Посебног одељења или Специјалног суда,
то је било негде у јесен 2002. и почетком 2003. године?

Сведок Милорад Брацановић: Не ја сам јануара 2003. године
смењен са функције.

Судија Ната Месаровић: А пре тога?

Сведок Милорад Брацановић: Оваквом састанку нисам
присуствовао. Присуствовао сам само једном састанку где је био изнет,
то је било у Министарству унутрашљих послова, мислим да се радило о
Закону о борби против организованог криминала. Мислим да је то било
у питању. Нацрт Закона.

Судија Ната Месаровић: А можете ли да нам кажете ко је био од
представника правосуђа присутан на том састанку?

Сведок Милорад Брацановић: Не могу да се сетим. Мислим,
можда је био тадашњи тужилац Синиша Симић. Знам да је био Горан
Весић, не знам у ком својству, био је министар и начелник Јавне
безбедности. Било је негде рецимо 10 – 15 људи, заиста се не сећам
детаља.

Судија Ната Месаровић: Да ли је присуствовао заменик тужиоца
Сарајлић?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Његов лик сам видео преко
новина. Запамтио би га вероватно. Ја се не сећам.

Судија Ната Месаровић: А председник Врховног суда?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ко је председник Врховног
суда? Не знам ко је био тада председник Врховног суда.

Судија Ната Месаровић: Добро. Хвала.

Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног
тужиоца. Има реч Милан Радовановић. Изволите.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може нешто ближе да нам каже има ли сазнања о томе од када
су у контакту, од када се познају пок. Спасојевић и окривљени Улемек?

Сведок Милорад Брацановић: Конкретна сазнања немам. Ја сам
Спасојевића упознао 5. октобра можда га, како се зове, Милорад Улемек
познаје од 5.октобра. Нисмо причали никада на ту тему и не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок има сазнања о томе какав је квалитет тих односа био између
Спасојевића и Улемека?

Сведок Милорад Брацановић: То сам исто рекао, ако сте ме
пажљиво слушали, ја знам за њихове контакте, а природу њихове везе не
знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
где су се ти контакти и на који начин остваривали?

Сведок Милорад Брацановић: Не, никада на ту тему нисмо
причали, нити ми је то било интересантно.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може да нам каже одакле му је познато да је Јединици за
специјалне операције представљено да треба да хапси неке криминалце?
Говорим о догађају који су претходили... 

Сведок Милорад Брацановић: То су причали сви у служби и у
Јединици за специјалне операције и припадници Јединице за специјалне
операције. То је било опште познато у служби.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли то
значи да он других сазнања осим тих прича нема?

Сведок Милорад Брацановић: Не, других сазнања немам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
говорио о мотивима побуне и ово питање ће бити уперено у том правцу
просто да рашчистимо. Пре је била изнета тврдња да је побуна и
оправдавана тиме да је протест дошао као последица чињенице да су
ухапшена два лица од којих је једно пуштено, да би касније, на Ваше
питање, на питање председника већа говорио о томе да је побуна била
мотивисана хашким мотивима. Просто ме интересује да ту ствар
рашчистимо.Шта су у ствари били мотиви побуне, протеста, пардон?

www.K
RIK

.rs



56

Сведок Милорад Брацановић: Колико је мени познато мотиви
побуне су били хапшење браће Бановића и њихово испоручивање Хагу.
Мотиви побуне су били то што је Јединица била дезавуисана. Колико је
мени познато Јединица за специјалне операције у то време је била
децидно против хапшења хашких оптуженика и њиховог слања за Хаг.
Ја лично, пошто је то било познато и тадашњем начелству Ресора, ја
лично сам мислио да је у питању нека провокација. Намерна
провокација. Ево из ког разлога: Од 1999. године Служба је дошла до
података да стране обавештајне службе са запада покушавају на сваки
начин да неутралишу и елиминишу Јединицу за специјалне операције,
примера ради, да не би направио дипломатски инцидент, неке стране
обавештајне службе су рецимо приликом повлачења Јединице са Косова
депешом децидно инсистирали да Јединица за специјалне операције
прва напусти Косово, а да људи из војске и јавне безбедности за то имају
одређени период. Знам да су до Ресора државне безбедности долазили
подаци да стране обавештајне службе инсистирају на томе да се
Јединица за специјалне операције што пре неутралише и укине. Имајући
све у виду мени је то личило на неку провокацију. Значи, да се намерно
испровоцира Јединица за специјалне операције. То је моје мишљење.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок зна нешто о томе како је дошло до саме побуне? Да ли је та
побуна дошла организовано или спонтано?

Сведок Милорад Брацановић: Немам података о томе.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Обзиром...  

Сведок Милорад Брацановић:Мислим да је била спонтана.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: На основу
чега мисли сведок да је побуна била спонтана? Да ли има сазнања о
томе?

Сведок Милорад Брацановић: Па, нисам дошао ни до каквих
података... 

Председник већа: Само сачекајте. Право на приговор има адв.
Момчило Булатовић. Изволите.

Адв.Момчило Булатовић: Па, судија тужилац упорно већ у
неколико наврата, ја то пропуштам, верујем да је у питању лапсус, али
очигледно није ово зла намера, термин који смо рашчистили да је

www.K
RIK

.rs



57

протест назива побуном. Према томе, молио бих тужиоца да се разјасни,
нека се прво онда сведок овде присутни господин Брацановић изјасни да
ли је то за њега био протест или побуна, па ако каже да је протест, онда
нека тужилац манипулише са протестом, а не са побуном. Хвала.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја сам се
малопре исправио, заиста нисам ништа... 

Председник већа: Не. Исправљена је ствар и нема потребе заиста
за овим приговором, нека сведок прво каже какав је карактер био те
акције Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам био децидан у самом
старту, ја сам рекао да је то био протест Црвених беретки.

Председник већа: У реду. Наставите да одговарате на ово питање
Специјалног тужиоца.

Сведок Милорад Брацановић: Хоћете поновити питање?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Моје
питање је било на основу чега сведок закључује да је протест Јединице
за специјалне операције дошао као спонтана реакција?

Сведок Милорад Брацановић: Зато што нисам никада после тога
добио податак да је неко стајао иза организације тог протеста.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Обзиром
на изнету тврдњу сведока да је приликом трајања тог протеста позвао
окривљеног Улемека као помоћ, да оде у Кулу, да ли има сазнања сведок
о томе шта је окривљени Улемек чинио у Кули за то време?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Немам тих сазнања.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме једна ствар, сведок је говорио о томе да је сведок
сарадник Љубиша Буха Чуме дизао тензију кроз телефонске
комуникације са Јовановић Чедом и не знам кога је још поменуо, о томе
да ће Јединица да уради то и то, па ме интересује да ли може да
определи време када је сведок сарадник Чуме имао ту телефонску
комуникацију са овим лицима, у односу на сам протест?

Сведок Милорад Брацановић: У време трајања протеста, заиста
не знам датум, да сам знао да ће ми требати записао бих.

www.K
RIK

.rs



58

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
то било... 

Сведок Милорад Брацановић: У време трајања протеста.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
то било пре изласка Јединице за специјалне операције на ауто-пут код
Сава центра или не, да ли се у односу на тај тренутак може изјаснити?

Сведок Милорад Брацановић: Заиста не могу да се сетим тога.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Остало је
неразјашњено још једно питање, када је тачно сведок Брацановић први
пут отишао у Шилерову улицу?

Сведок Милорад Брацановић: То је било 2001. године, после
повратка са југа Србије.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се
извињавам, нисам разумео тачно?

Сведок Милорад Брацановић: 2001. године после повратка са
југа Србије.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Које је то
доба године?

Сведок Милорад Брацановић: Почетак године, сам почетак
године.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Пошто је
имао два контакта са Спасојевићем, тај други контакт како је остварен,
на чију иницијативу и шта је била тема разговора?

Сведок Милорад Брацановић: То сам све испричао. Контакт је
остварен на моју иницијативу, тема разговора је била, ја сам се позвао на
његово обећање да може да помогне у разрешавању неких тешких
кривичних дела и ја сам га питао да ли може да пружи неке податке, а
намера ми је била да све те податке дам Управи за борбу против
организованог криминала која је управо била формирана и која је
требала да крене озбиљно да ради. Он ми је рекао да тренутно може да
ми да податке о некој криминалној групи са Новог Београда, која се бави
шверцом дроге и препродајом аутомобила и можда чак и
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разбојништвима, не сећам се тачно и да ту групу предводи извесни Кека.
Други податак је био да лице са именом или надимком Немања, не знам,
који је извршио два убиства се тренутно крије у Београду и да он
поседује број његовог мобилног телефона. Он ми је на цедуљици
написао број тог телефона и ја сам ту цедуљицу проследио начелнику
Управе за борбу против организованог криминала Радовану Кнежевићу.
Значи, са намером да тај телефон прикачи, да открије локацију где се
налази тај Немања.

Председник већа: Само интервенција са моје стране, Ви сте у
сведочењу рекли да сте први пут били у Шилеровој пре овог догађаја
када сте видели полицајца Пажина и када сте се распитивали о томе ко је
Пажин и тако даље, а тек други пут је био овај контакт везан за добијање
података о организованим криминалним групама, где сте поменули
Немању и Кеку, као групу са Новог Београда, који су се бавили крађом
аутомобила и продајом наркотика, тако да ово питање се односи управо
на овај сусрет о коме сте сведочили, па тако да не би било погрешно
интерпретирано са Ваше стране.

Сведок Милорад Брацановић: Не знам да ли сам рекао, али
приликом овог другог контакта у Шилеровој улици, на крају нашег
разговора се појавио Љубиша Буха Чуме у Шилеровој улици.

Председник већа: Да. То сте поменули, него у односу на тај први
сусрет у Шилеровој нисте говорили сада на питање Специјалног
тужиоца.

Сведок Милорад Брацановић: Хоћете ли поновити питање,
нисам Вас разумео.

Председник већа: Кажем Вам, Ви сте већ сведочили, забележио
сам добро, да сте имали сусрет у Шилеровој са покојним Душаном
Спасојевићем, када сте приметили у његовој кући... 

Сведок Милорад Брацановић: Јесте, тада се тамо налазио и
Пажин.

Председник већа: Јесте. О томе нам реците, јер Вам је то питање
поставио Специјални тужилац. Дакле, први сусрет у Шилеровој са
Душаном Спасојевићем?

Сведок Милорад Брацановић: Тада сам упознао човека тамо
који се представио као Пажин, не сећам се имена, који је рекао да ради у
Градском СУП-у као инспектор, не знам шта је рекао, да ли за крвне
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деликте или нешто слично томе. Мислим да га је чак Душан Спасојевић
представио за свог кума и рекао му је да, пошто је цео разговор ту у
Шилеровој улици односио се на криминал, рекао је да он Пажину
помаже у резрешавању многих случајева, тако што му даје податке. Ја
ово тада нисам...., ову чињеницу да је Пажин виђен у Шилеровој улици
сам пренео Милану Обрадовићу. Питао сам га да ли ти знаш да он
одлази тамо, да су они кумови и да ли је он члан Земунског клана или
не, на шта је мени Милан Обрадовић одговорио, не, он се тамо налази по
задатку и знам за његове одласке у Шилерову улицу.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок има информације докле се дошло у обради тих информација које
је он пренео Кнежевићу, да ли се нешто радило поводом тих
информација које је он добио и пренео Кнежевићу?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте да не знам. Ја не знам шта
су они радили око тога, то можете Радована Кнежевића да питате.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Има ли
сведок сазнања да је Душан Спасојевић можда учествовао у некој
полицијској акцији?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам на шта конкретно
мислите, ја сам на ту тему већ сведочио у случају убиства Бошка Бухе и
тамо сам све изнео шта сам имао да изнесем.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја управо
на тај случај и мислим.

Сведок Милорад Брацановић: Знате шта, пошто је суђење било
затворено, ја не знам, а сада је видим отворено, постоје транскрипти
разговора, могу да се добију. Ја сам испричао сва своја сазнања на ту
тему.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико
знам сведок је ослобођен... 

Председник већа: Без обзира на то што постоји у другом
предмету, мора постојати и у овом, тако да сте у обавези да одговорите
на ово питање.

Сведок Милорад Брацановић: Шта хоћете конкретно да Вам
одговорим?
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Конкретно шта хоћу, интересује ме да ли је Душан Спасојевић
учествовао и са ким је све учествовао у акцији откривања тзв. Макине
групе, по чијем налогу, како је деловао, шта је деловао, то ме
интересује?

Сведок Милорад Брацановић: Знате шта, не могу сада тачно да
се сетим. Знам да је то било после пуштања тог извесног Лимара из
затвора. Назвао ме је Зоран Ђинђић и рекао да ће доћи код мене људи из
јавне безбедности и да треба да им пружим помоћ. Тада су се код мене у
канцеларији појавили Ненад Милић, Милан Обрадовић, Зоран
Јањушевић, Чедомир Јовановић и Легија. Мислим да је било неких
проблема око праћења неких лица, испричаћу Вам испрекидано, не знам,
то је заиста дугачка прича и да су та лица ухапшена поново и да је
Лимар испричао причу и да је та прича снимљена камером. Неко из
јавне безбедности је донео ту траку. Ми смо ту траку погледали. Причао
је о неким убиствима ове Макине групе. Ја тада нисам знао да је у тој
акцији учествовао Душан Спасојевић, али по свему се после видело да је
Душан Спасојевић учествовао у том поновном хватању Лимара и
саслушавању. То лице је поново саслушано у Липовици, с тим што су га
овог пута саслушавали људи из јавне безбедности, међу њима се налазио
и Слободан Пажин, који је за ту прилику дошао код мене у кабинет. Он
је погледао ту траку. Они су са њим обавили разговор. Ја сам о свему
томе телефоном обавестио Зорана Ђинђића пошто је тражио да га о свим
детаљима упознам. Он је рекао нема никаквих проблема, том лицу ће
сада бити одређен притвор и тако се то и десило.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок зна како је Душан Спасојевић уопште дошао, да кажем, у ту
причу, да учествује у тој акцији?

Сведок Милорад Брацановић: По сазнањима људи из јавне
безбедности. Не знам, нисам улазио у детаље, нисам водио истрагу,
поново понављам, ја сам послушао налог Премијера који ми је рекао да
помогнем људима око свега тога.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: За време
док је био како се то обично каже безбедњак у Јединици за специјалне
операције да ли је сведок имао сазнања о томе чиме је Јединица
наоружана, које наоружање је поседовала?

Сведок Милорад Брацановић: Не, верујте, ја се тиме нисам
бавио. Постоји човек који се искључиво тим стварима бави. Мислим,
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знам да су имали дуге цеви и остало наоружање. Не разумем се толико у
наоружање да бих могао да Вам кажем.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након
што је отишао из Јединице за специјалне операције окривљени Милорад
Улемек, какав је однос био према Јединици, значи, релација Јединице за
специјалне операције – Улемек, да ли сведок нешто о томе зна?

Сведок Милорад Брацановић: Па, верујте, не знам много, зато
што сам ја заиста ми онда Јединица за специјалне операције није била на
памети. Ја сам у то време био начелник Седме управе. Знам да људи из
Јединице за специјалне операције воле и поштују Легију, да су га звали
на те прославе, да ли су се дружили, вероватно су се дружили. Исто тако
знам да је Милорад Улемек Легија и тада остваривао контакте са
људима из Владе и са Ђинђићем. Зашто Вам ово говорим, када је мене
Зоран Ђинђић звао и питао да ли Макина група, моје мишљење о томе
да ли Макина група може да буде ухапшена од стране Специјалне
јединице наше, Јединице за специјалне операције на територији Црне
Горе, ја сам му рекао да сматрам да је то операција високог ризика и да
то не би смо требали да радимо. Пре тога ме је питао да ли би то могла
да уради Јединица за специјалне операције заједно са Легијом. Зоран
Ђинђић је тада доживљавао Улемека као део Јединице.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Легија односно окривљени Улемек, имао било какве фактичке
могућности командовања Јединицом у то време, значи након
смењивања?

Сведок Милорад Брацановић: Како мислите фактичке
могућности, да ли је могао да командује.... 

Председник већа: Ја ћу Вам појаснити питање. Да ли је
окривљени Милорад Улемек након формалног смењивања са места
команданта Јединице за специјалне операције након тога био фактички
командант Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Ја те податке немам.

Председник већа: Да ли знате шта сте рекли када сте сведочили
пред судијом Зораном Таталовићем у поступку за убиство... 

Сведок Милорад Брацановић: Да. Рекао сам да је Зоран Ђинђић
Легију доживљавао као команданта Јединице и да је све те... 
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Председник већа: Дали сте квалификацију да је он био фактички
командант, па сте објаснили и ту везу са покојним председником Владе
др. Зораном Ђинђићем.

Сведок Милорад Брацановић: Па, добро, ако тако пише онда
сам тако рекао. Верујте да не знам детаље.

Председник већа: Ако не знате детаље, ја сам ту да Вас
подсетим, а Ви нам реците да ли остајете при тој изјави да је он био
фактички командант?

Сведок Милорад Брацановић: Па, заиста не знам, је ли можете
да ми покажете то што сам рекао, заиста не знам шта да Вам одговорим
на то питање.

Председник већа: Наставите са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Још једно
питање само, да ли је окривљени Улемек имао обезбеђење и ко је чинио
то обезбеђење?

Сведок Милорад Брацановић: Када?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након
што је престао да буде командат Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Мислим да је имао
обезбеђење.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок зна ко су били припадници тог обезбеђења, конкретно, да ли су
то били припадници Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам. Из ових судских процеса
знам да је заштићени сведок Шкене или како се зове, био шеф његовог
обезбеђења. Верујте да не знам који су то припадници били, нити ме је
то икада занимало.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Добро.
Хвала.

Председник већа: Има реч пуномоћник оштећених адв. Рајко
Даниловић.
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Адв. Рајко Даниловић: Да се вратимо на ово питање у вези са
хапшењем браће Бановић. Одакле њему сазнање да треба да буду
ухапшена браћа Бановић и шта је он радио тада у министарству
унутрашњих послова, на ком радном месту је био?

Сведок Милорад Брацановић: Ево, по трећи пут ћу да поновим,
ја сам био начелник Седме управе. Цела служба и сви из Јединице су
причали да су ухапшена браћа Бановић.

Адв. Рајко Даниловић: Не да ли су ухапшена, извињавам се, ја
говорим о потреби хапшења браће Бановић?

Сведок Милорад Брацановић: Пре тога нисам ништа знао о
хапшењу браће Бановић.

Адв. Рајко Даниловић: Радио је у Седмој управи је ли тако?

Сведок Милорад Брацановић: Јесте.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Да ли има сазнања да ли се ради о
близанцима или старијем и млађем брату и за шта су они терећени па
треба да буду ухапшени?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Немам та сазнања.

Адв. Рајко Даниловић: Ова сазнања, да ли су то браћа близанци?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам да ли су близанци,
познато ми је да је један од браће Бановића, из средстава информисања
ми је познато, да је оптужен пред Хашким Трибуналом за ратне злочине,
а да други од те браће Бановић нема никакве везе са Хагом и да је одмах
пуштен из Хага, након задржавања једног од ове браће.

Адв. Рајко Даниловић: Е, сада, ко је знао пре хапшења, то се
каже причало, не знам када се причало, пре, после, ко је знао пре
хапшења да је један невин, па је погрешно ухапшен, а да је други као
оптужен у Хагу и са разлогом приведен?

Сведок Милорад Брацановић: То је могло да зна начелство
службе и они људи који су издали задатак, јер они су, ово сада
претпостављам, значи не могу да знам тачно... 

Адв. Рајко Даниловић: Знате ли шта ја Вас питам, ко је то могао
да зна да је један невин, да је један... 
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Сведок Милорад Брацановић: Начелство службе је то могло да
зна.

Адв. Рајко Даниловић: Начелство службе и људи из службе.

Адв. Рајко Даниловић: А у ЈСО-у ко је то могао да зна?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам. Нисам присуствовао том
састанку.

Адв. Рајко Даниловић:Молим?

Сведок Милорад Брацановић: Нисам присустовао том састанку.

Адв. Рајко Даниловић: Како онда закључујете да је то
противправно било хапшење и тако, пазите, то је закључак, он долази
увек накнадно, не унапред, осим ако не знате унапред?

Сведок Милорад Брацановић: Па, после тога су сви причали и у
служби и у Јединици шта се догодило.

Адв. Рајко Даниловић: Он употреби израз, каже упутио је
првоокривљеног Улемека у Кулу. Је ли му то неко рекао да га упути?

Сведок Милорад Брацановић: Нисам га упутио него сам га
замолио да оде.

Адв. Рајко Даниловић: Тако сте рекли... 

Председник већа: Само један моменат. Право на приговор на
питање има првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја се
противим оваквом питању, односно имам примедбу на оваква питања,
због тога што господин Даниловић покушава да импутира питање
сведоку, а сви смо овде чули шта је сведок рекао. Значи, да ја сада не
понављам шта је рекао, па нека господин Даниловић преформулише
своје питање.

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е
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УСВАЈА СЕ приговор и ЗАБРАЊУЈЕ питање адв. Рајка
Даниловића, упућено сведоку Милораду Брацановићу, због тога што је
капциозно.

Образложење

Управо је адв. Рајко Даниловић рекао да је он самоиницијативно
отишао и упутио првоокривљеног у Јединицу, а сведок је данас на
главном претресу рекао да је о тој чињеници управо упознао начелство
службе.

Адв. Рајко Даниловић: Па, ја имам... 

Председник већа: Не можете полазити од тврдње него поставите
питања без тврдњи.

Адв. Рајко Даниловић: Не, ја не полазим од тврдње, него од
његовог исказа у коме је он употребио видећете, термин упутио сам
Милорада Улемека Легију у Кулу да смири ствари и тако даље.

Сведок Милорад Брацановић: Није тачно да сам то рекао. Рекао
сам замолио сам... 

Адв. Рајко Даниловић: То да ли је тачно, видећете записник, о
том по том, немојте сада.... 

Председник већа: Нећемо сада расправљати о томе, не можемо
утврдити материјалну истину... 

Адв. Рајко Даниловић: Нема потребе за расправом јер следеће
питање гласи, како је дошло до тога да он донесе ту одлуку да ли је
водио разговор претходно са начелником Ресора државне безбедности
тадашњим, господином Гораном Петровићем и да ли је он
самоиницијативно отишао код господина Петровића или је био позван,
па је био договор међу њима да се то учини?

Председник већа: Право на приговор на питање има адв.
Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја мислим да је господин
Брацановић на сва ова питања која сада поставља господин Даниловић,
већ давао одговор. То да ли је господин Даниловић чуо или није чуо, већ
не знам, али сва ова питања су већ била, чак мислим да је два пута
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господин Брацановић о томе говорио и одговарао у свом излагању и на
Ваша питања. Хвала.

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ДОЗВОЉАВА СЕ питање адв. Рајка Даниловића.

Изволите.

Сведок Милорад Брацановић: Дао сам одговор на то питање.

Адв. Рајко Даниловић:Молим?

Сведок Милорад Брацановић: Дао сам Вам одговор на то
питање.

Адв. Рајко Даниловић: Не, нисте ми дали. Ја зато питам.

Председник већа: Можете поновити ради континуитета
постављања питања.

Сведок Милорад Брацановић: Не знам шта треба да поновим,
хоћете ли рећи, четрнаести пут.

Адв. Рајко Даниловић: Ево шта сам ја Вас питао. Ви рекосте да
сте упутили, ја тај израз, не знам други да употребим... 

Сведок Милорад Брацановић: Нисам рекао да сам упутио, него
сам рекао да сам га замолио да оде у Кулу.

Адв. Рајко Даниловић: Одлично, када сте га замолили да оде у
Кулу и ја Вас питам, пошто сте Ви самоиницијативно, да ли сте Ви
претходно разговарали са господином Петровићем и да ли сте накнадно
разговарали и шта сте вас двојица се у вези са тим договорили?

Председник већа: Је ли Вам добро?

Сведок Милорад Брацановић: Имам проблем са притиском и са
шећером.
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Председник већа: Питам Вас је ли Вам добро, да прекинемо
сведочење. Направићемо паузу, реците слободно, нећемо Вас сада
мучити овде.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 15 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 14,12 ЧАСОВА

Председник већа: Настављамо са извођењем процесне радње
наставка саслушања сведока Милорада Брацановића.

Је ли Вам сада боље?

Настављамо са питањима. Адв. Рајко Даниловић. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Преко Вас ћу да поставим питање, да не
буде...Значи, моје питање је било када је тај разговор и састанак имао са
господином Гораном Петровићем, шефом својим и шта су се они
конкретно договорили у вези са ангажовањем господина Улемека
првоокривљеног у Кули?

Председник већа: Право на приговор има адв. Момчило
Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја мислим да господин
Брацановић није рекао да је био било какав састанак и било каквог
договора. Значи прво треба питати сведока да ли се нешто договарао, а
не шта су се договорили, јер шта су се договорили већ подразумева да су
се нешто договорили.

Председник већа: Добро. Колега, мислим да нема потребе, Ви
сте већ поставити то додатно питање, тако да сведок може да одговори.
Изволите.

Сведок Милорад Брацановић: Хоћете поновити питање?
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Адв. Рајко Даниловић: Ево, помогао ми је колега, питао Вас је
прво да ли сте имали неки састанак, о томе сте нешто већ говорили, са
Гораном Петровићем, ако јесте како је дошло до тог састанка, он Вас
звао, Ви њега, о чему сте разговарали?

Сведок Милорад Брацановић: То сам већ причао, пре одласка
значи, 10 – 15 минута пре одласка код Горана Петровића, ја сам окренуо
Легију телефоном и замолио га да оде у Кулу. Одмах после тога сам
отишао код Горана Петровића и њему изнео свој став и причали смо о
протесту Црвених беретки и обавестио сам га... 

Адв. Рајко Даниловић: Обојица сте отишли или Ви отишли?

Сведок Милорад Брацановић: Молим Вас, пажљиво ме
слушајте, ево ја ћу се сконцентрисати. Ја сам разговарао са Улемеком и
замолио га да оде у Кулу. 15 – 20 минута после тога, претпостављам да
је он отишао у Кулу, ја сам отишао код Горана Петровића и са њим
разговарао. Рекао сам му да сам рекао Улемеку да оде у Кулу и да
покуша да смири момке, да види о чему се ради, везано за тај протест.
Он на то ништа није искоментарисао. Затим сам му рекао, поново
понављам, да ја имам намеру да одем у Кулу и да смирим те момке,
пошто је цела служба тада била заинтересована да се тај протест смири.
Он није ништа чак ни искоментарисао на то што сам рекао да нису били
коректни према Јединици за специјалне операције, када су издали такав
налог, него ми је одмах рекао да би било добро да заједно за Кулу оде он
и Мијатовић. Мијатовић се у том моменту налазио у Врњачкој бањи са
породицом, после радног времена, вероватно га није интересовао тај
протест Црвених беретки, отишао је у Врњачку бању. Он га је окренуо
телефоном преда мном и рекао му да одмах дође за Београд. Мијатовић
му је рекао да долази за Београд. Пошто је њему требало времена да
дође за Београд, ја сам Петровића обавестио да ја идем сада у Кулу, а да
се они тамо појаве накнадно или кад стигне Мијатовић и остатак сам већ
причао. Ако треба поново?

Адв. Рајко Даниловић: Како сте отишли у Кулу?

Сведок Милорад Брацановић: Колима службеним.

Адв. Рајко Даниловић: Јесте ли Ви возили или Вас је возио неко?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Сам сам ишао у Кулу
службеним колима. То је био џип са затамљеним стаклима, марке
«Пајеро», регистарске ознаке се не сећам.
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Адв. Рајко Даниловић: Добро. Не питам. Да ли имате сазнања да
је тог дана, када је била побуна, а неки кажу протест и Ви кажете
протест Јединице за специјалне операције ту у близини зграде Окружног
суда у Београду, да је тада давао исказ Улемек у једном поступку пред
Окружним судом у Београду?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Не знам о томе ништа.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Ништа. Он рече да не зна ко је дао
обезбеђење из Јединице за специјалне операције Душану Спасојевићу, а
да ли зна ко је одредио то обезбеђење Милораду Улемеку?

Сведок Милорад Брацановић: И на то питање сам одговорио. Ја
сам до јануара 2001. године био у Јединици за специјалне операције. Ко
је после имао обезбеђење Јединице, да ли је Јединица неког
обезбеђивала или није, о томе немам апсолутно никаквих података. Све
податке што имам, имам из средстава информисања и то од скоро.

Адв. Рајко Даниловић: Следеће питање, да ли сте знали, значи
нисте ни знали?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам знао.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Ко је био начелник Седме управе
када сте Ви постали заменик начелника РДБ-а?

Сведок Милорад Брацановић: Цвијан. Презиме Цвијан. Не могу
да се сетим имена. Цвијан се презива. Само један такав има.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Рекосте два пута сте били у
Шилеровој и једном сте видели Спасојевића, објаснили сте 5. октобра, ја
опет, да ли је он још некада имао неки сусрет са Спасојевићем осим ова
три о којима говори, било где друго, на неком другом месту, рецимо
аеродром или негде, не знам, било где, на улици или тако?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам имао нигде, па ни на
аеродрому, ни на улици.

Адв. Рајко Даниловић: Он помену овде, међутим, њега
постављајући питање судија Ната Месаровић, прекиде, каже, Миле
Новаковић и Лука Пејовић и сада ту стадосте, ја бих Вас питао шта
Миле Новаковић и Лука Пејовић... 

Сведок Милорад Брацановић: Не знам ко је Лука Пејовић.

www.K
RIK

.rs



71

Адв. Рајко Даниловић: Ја сам тако забележио... 

Сведок Милорад Брацановић: Радован Кнежевић и Миле
Новаковић.

Адв. Рајко Даниловић: То је друго. То сте говорили... 

Сведок Милорад Брацановић: Не знам ко је Лука Пејовић.

Адв. Рајко Даниловић: Добро. Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Срђа Поповић.
Изволите.

Адв. Срђа Поповић: Када сте објашњавали зашто по Вашем
мишљењу ЈСО је имао обавезу да протестује, Ви сте у једном тренутку
казали да је њихова дужност била да одбију наређење чије би извршење
представљало кривично дело. Тако сам ја овде записао. Моје је питање,
какво то кривично дело би било, хапшење браће Бановић, какво би то
било кривично дело?

Сведок Милорад Брацановић: Објаснио сам то у разговору у
причи, у мом изношењу. У Закону о унутрашњим пословима не знам
тачно који је члан у питању стоји, да сваки..., хоћете ли ме пустити да
завршим? Да сваки припадник службе безбедности јавне и државне је у
обавези да одбије сваки задатак који представља кривично дело. Пошто
је у једном делу хапшења браће Бановића било кривично дело, тј. један
од браће Бановића је противправно лишен слободе и послат за Хаг и
после враћен, самим тим Јединица је учинила или натерана да учини
кривично дело противправног лишења слободе.

Адв. Срђа Поповић: Добро. То би значи било по Вама кривично
дело противправног лишења слободе?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Тако сам рекао.

Адв. Срђа Поповић: Такође сте казали да једнога од њих није
потраживао Хашки Трибунал.Шта значи то потраживао?

Сведок Милорад Брацановић: Како?

Адв. Срђа Поповић: Ви сте казали једнога од њих није
потраживао Хашки Трибунал.
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Сведок Милорад Брацановић: Протежирао?

Адв. Срђа Поповић: Потраживао.

Сведок Милорад Брацановић: Па, само један од браће Бановића
је потраживан од стране Хашког Трибунала, због ратних злочина, други
не.

Адв. Срђа Поповић: На основу чега је уопште дат налог за
хапшење обојице, да ли Ви то знате?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам.

Адв. Срђа Поповић: А откуд знате да Хашки Трибунал није
тражио обојицу?

Сведок Милорад Брацановић: Ту информацију сам чуо од доста
припадника службе државне безбедности.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Хвала Вам. Интересује ме сада ово,
Ви сте рекли Улемеку да седне у кола и да иде у Кулу, да смири протест,
шта то значи, шта Ви подразумевате под «смири», шта то значи?

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам рекао да сви момци из
Јединице за специјалне операције су поштовали Улемека и волели су га
и знао сам да он има изузетан утицај на њих. Рекао сам да оде да
поразговара са људима, да види о чему се ради и да спречи да се тај
протест не би изродио у нешто друго.

Адв. Срђа Поповић:Шта да спречи, шта да смири?

Сведок Милорад Брацановић: У случају да тај протест треба да
се изроди у нешто друго.

Адв. Срђа Поповић: Али, да ли могу да схватим да је он требао
да им сугерира да прекину протест?

Сведок Милорад Брацановић: Да, да прекину протест.

Адв. Срђа Поповић: Зашто сте га слали да он прекине протест
ако сте Ви сматрали да је протест оправдан и да ЈСО чак има обавезу на
протест, зашто онда да прекида?
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Сведок Милорад Брацановић: Људи из Јединице за специјалне
операције су почетком протеста, или протестом, дали до знања шта
мисле о томе о изручењу браће Бановића Хашком Трибуналу. Показали
су то што су хтели и ту је протест требао да се заврши, по мени.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Ви сте такође казали да су
припадници ЈСО-а слушали окривљеног Улемека. Шта то значи да су
они њега слушали, казали сте, поштовали, ценили, волели и слушали?

Сведок Милорад Брацановић: Па, он је дуго година био
командант Јединице за специјалне операције и припадници Јединице су
га управо што сте Ви сада рекли, волели, поштовали и слушали и знао
сам да ће га послушати, оно што он каже да ће га послушати, јер је
неколико ...  

Адв. Срђа Поповић: Па, јесу ли га послушали?

Сведок Милорад Брацановић: Па, на крају су га послушали, да.

Адв. Срђа Поповић: Значи да ли сам схватио сада ово, да су они
њега слушали и када је престао да буде командант Јединице?

Сведок Милорад Брацановић: Неколико функционера у
тадашњој власти је покушало да смири тај протест па им није пошло за
руком, а то је Милораду Улемеку Легији пошло за руком. Знам који је
ауторитет имао код те Јединице и играло се на ту карту.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Да ли Вам је познато да ли је Зоран
Мијатовић одлазио у Кулу током протеста?

Сведок Милорад Брацановић: Није ми познато. Могу само да
претпоставим, можда је одлазио.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Можда на ову околност могу да буду
суочени Улемек и сведок јер окривљени Улемек другачије исказује то.
Да сте Ви били заједно са Мијатовићем у Кули.

Сведок Милорад Брацановић: Ја сам по доласку на капију
центра у Кули, малопре сам рекао, возио џип «Пајеро» са затамљеним
стаклима. Зауставили су ме на самом улазу припадници, маскирани
припадници Јединице за специјалне операције. Ја из џипа излазио нисам.
Отворио сам стакло, возачево стакло и рекао сам да ме пусте унутра.
Они су рекли да то не могу да учине. Тражио сам да разговарам са неким
и рекли су ми да нико неће из команде Јединице и уопште из Јединице
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са мном да разговара. Можда су претпоставили да се он налази код мене
у џипу. Ако је до таквог закључка дошло.

Адв. Срђа Поповић: И том приликом Мијатовић није био са
Вама?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Није био са мном.

Адв. Срђа Поповић: Када сте разговарали, када сте звали
окривљеног Улемека телефоном, јесте ли га звали ја фиксни телефон
или на мобилни?

Сведок Милорад Брацановић: Мислим да је био мобилни у
питању. Не сећам се.

Адв. Срђа Поповић: Ви сте овде сведочили да сте Ви
препоручили Михајловићу Савића за начелника службе?

Сведок Милорад Брацановић: Да одговорим?

Адв. Срђа Поповић: Не. Сада ћу да Вас питам, да ли знате ко је
Вас препоручио Михајловићу?

Сведок Милорад Брацановић: Андреја Савић.

Адв. Срђа Поповић: Да ли Вам је некада окривљени Улемек
помињао да Вас је он препоручивао?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Није ми никада то рекао.

Адв. Срђа Поповић: Када сте се Ви први пут срели са..., морам
још један пут да Вас питам, јер није ми јасно. Одговарали сте на разне
начине, када сте се Ви први пут упознали са Душаном Спасојевићем?

Сведок Милорад Брацановић: Нисам одговарао на различите
начине. Био сам врло децидан. Први пут у животу сам Душана
Спасојевића видео 5. октобра у канцеларији код Улемека. Звао ме је
телефоном и замолио ме да дођем код њега у канцеларију. Ушао сам
унутра, ту је устао човек и представио се као Душан Спасојевић. Рекао је
да носи поруку од Зорана Ђинђића и тражи хитан састанак са Улемеком.
Тако сам изјавио четврти пут.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Када сматрате, ког тренутка сматрате
да сте успоставили оперативни контакт са Спасојевићем?
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Сведок Милорад Брацановић: Никада конкретан оперативни
контакт са Спасојевићем нисам успоставио. То је могло да личи на неки
оперативни контакт у некој каснијој причи. Ја са њим од другог
појављивања у Шилеровој улици никада више нити сам се видео, нити
срео, нити имао било какву комуникацију, пошто сам знао да Улемек
има са њим контакт, ја сам преко Улемека тражио те неке податке који
су могли да буду интересантни за нас, а које је могао да прибави Душан
Спасојевић.

Адв. Срђа Поповић: А да ли сте некада уопште тражили од
окривљеног Улемека да успостави тај оперативни контакт са Душаном
Спасојевићем?

Сведок Милорад Брацановић: То се никада ни од кога не тражи.
Не разумем питање.

Адв. Срђа Поповић: Добро.

Сведок Милорад Брацановић: Ево да Вам објасним, мислим да
не испаднем ја смешан. Смешно је Ваше питање. Никада се човеку не
дође и не каже да ли би хтео да будеш оперативна позиција службе.

Адв. Срђа Поповић: Окривљени Улемек каже да сте Ви од њега
тражили да успостави тај оперативни контакт са Душаном
Спасојевићем, ја сам на основу тога питао.

Сведок Милорад Брацановић: Не разумем питање.

Адв. Срђа Поповић: То није... 

Председник већа: Само моменат. Право на приговор на питање
има првоокривљени Милорад Улемек.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја
приговарам оваквом питању. Очигледно овде не знам да ли се неки нови
транскрипти пишу, али не разумем зашто упорно овде од стране
адвоката оштећених сведоку покушавају да поставе она питања која ја
нисам никада рекао у свом излагању. Значи ја сам рекао, значи, тачно
могу и да поновим, да је мене господин Брацановић, значи по мом
повратку из Грчке, замолио, замолио ако могу да будем веза између
Душана Спасојевића и службе, а на основу тога што Душан Спасојевић
може да да одређене податке везане за оно што сам већ овде навео.
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Значи, никада нисам рекао да је од мене тражено да ја тражим од
Душана Спасојевића, нити да га врбујем да ради за службу.

Председник већа: Да ли прихватате приговор?

Адв. Срђа Поповић: Не.

Сведок Милорад Брацановић: Могу ја да дам одговор на
питање.

Адв. Срђа Поповић: На записнику од 17. јуна, то је записник о
саслушању окривљеног Улемека, на страни 20, окривљени Улемек каже:
«Начелник Брацановић питао је мене да и он дође у Шилерову улицу, да
се како каже, види очи у очи са Душаном Спасојевићем, јер је како је
имао у плану, значи хтео да успостави тај оперативни контакт».  

Окр. Милорад Улемек: Где ту стоји да је тражено од мене?

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ДОЗВОЉАВА СЕ питање адв. Срђе Поповића.

Изволите.

Сведок Милорад Брацановић: Знате шта, Милорад Улемек
Легија је официр који се бавио Јединицом и ратиштима. Терминологија
која се користи у служби њему није у потпуности позната. Он тај посао
није радио. Искључујем могућност да сам му рекао, у ствари сигурно
сам му рекао да је Душан Спасојевић оперативно користан и да преко
њега могу да се прикупе подаци. Ако сам одговорио на питање?

Адв. Срђа Поповић: Добро. То смо расправили. Да ли сте се
некада видели са Душаном Спасојевићем на Институту за безбедност?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада Душан Спасојевић
није био, није прешао праг Института за безбедност. Никада, док сам ја
био на челу заменика начелника Ресора државне безбедности. Ако на то
мислите.

Адв. Срђа Поповић: То Вас питам.

www.K
RIK

.rs



77

Сведок Милорад Брацановић: Не знам за који ме период питате.

Адв. Срђа Поповић: Било када?

Сведок Милорад Брацановић: Ево, сада ћу одмах да Вам
објасним. На Институт безбедности дошао је 5. октобра, после тога смо
отишли на југ Србије. Целе 2001. године моје радно место, или мој
кабинет, начелника Управе се није налазио на Институту безбедности.
Одмах хоћу да скренем пажњу, ако могу и да додам, иако није Ваше
питање, пошто сам такође читао у новинама да је Љубиша Буха Чуме
десет пута довозио Душана Спасојевића на Институт безбедности 2001. 
године, ја 2001. године, овог пута обавештавам и Чумета, се нисам
налазио на Институту безбедности. Кабинет моје Управе се налази у
центру града, а 2002. године никада ни Љубиша Буха Чуме ни Душан
Спасојевић нису прешли праг Института безбедности. На Институту
безбедности постоји само један улаз и мислим да раде три радника у
смени, значи у три смене девет радника. Постоје књиге које се воде, у
којима пише тачно када је ко дошао и ушао на Институт безбедности.
Можете да консултујете и ту литературу. Ја мислим да се те књиге
налазе депоноване... 

Председник већа: Да, можемо користити ми литературу, али Ви
сте погрешно интерпретирали исказ сведока сарадника Љубише Бухе
управо везано за време када је покојни Душан Спасојевић остваривао
контакте на Институту безбедности. Тако да то нема никакву вредност.

Сведок Милорад Брацановић: Извињавам се. Код мене нису
долазили на Институт безбедности... 

Председник већа: О томе сам Вас већ питао и рекли сте о томе, а
немојте овде демантовати нешто што сте прочитали у новинама, то нас
уопште не интересује.

Сведок Милорад Брацановић: Добро. Извињавам се.

Председник већа: Наставите са питањима.

Адв. Срђа Поповић: Ви сте овде данас сведочили о великом
броју чињеница које сте сазнали из прислушкиваних разговора и онда
сте казали да о томе о чему Ви говорите постоје и други докази, на које
доказе сте мислили, какви докази?
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Сведок Милорад Брацановић: Говорим о транскриптима
разговора.

Адв. Срђа Поповић: Па, добро. Транскрипти нису докази. Је ли
постоје тонски записи?

Сведок Милорад Брацановић: Па, видите, ја нисам већ извесно
време у Безбедносно информативној агенцији, ја сам као начелник
Седме управе док сам се налазио на том месту инсистирао да се сви
транскрипти и сви снимљени разговори на ове теме о којима сам причао
сачувају. Да ли су сачувани не знам. Да ли се налазе тамо не знам, то
може да се провери, али дефинитивно тамо постоје људи који су тај
посао радили.

Адв. Срђа Поповић: Ви значи не знате да ли ти тонски записи
постоје или не постоје?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам да ли тренутно постоје
тамо.Можда је то неко уништио.

Адв. Срђа Поповић: Онда би Ваше сведочење у ствари било
једини доказ о томе?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Није. Постоје људи који су
слушали те мере.

Адв. Срђа Поповић:Људи?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Постоје људи који су слушали
те мере и може да се установи ко је када слушао и могу они да послуже
као сведоци. Ја не знам имена тих људи, али може да се установи ко је то
слушао и да дође као сведок да ово потврди или оповргне што сам ја
рекао.

Адв. Срђа Поповић: Да ли је Вама познато да је некада из јавне
безбедности било не знам како да кажем, сумњи, примедби, на
транскрипте које сте достављали јавној безбедности да су они нетачни?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада, пошто су вођени
транскрипти, значи, људи који су скидали те транскрипте, паралелно са
транскриптима три пута дневно су слате и траке, значи разговора, тако
да људима из јавне безбедности ако нешто није било логично на
транскрипту, саслушали би траку.
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Адв. Срђа Поповић: Родољуб Миловић је овде сведочио да су им
слати само транскрипти, а не и тонски записи.

Председник већа: Право на приговор има адв. Момчило
Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Па, судија, мислим да смо сада у фази
постављања питања, а не предочавања исказа неких раније саслушаних
сведока. Према томе, нека пуномоћник поставља питања, ако дођемо до
предочавања, зна се у којој се то фази ради. Хвала.

Адв. Срђа Поповић: У реду је. Имао бих нека питања на које ће
вероватно бити примедби, па ћу одмах да их објасним. Ово су питања
која се тичу оцене веродостојности овог сведока. Какви су били Ваши
односи са окривљеним Улемеком, да ли само професионални, да ли сте
Ви пријатељи, како би Ви то дефинисали?

Сведок Милорад Брацановић: Мислим да сам одговорио на то
питање, али могу поново. Док сам се налазио у Јединици за специјалне
операције ми смо имали изузетно коректан и професионалан однос.
Након мог изласка из Јединице за специјалне операције контакти наши
јесу били пријатељски, али врло спорадични. Изјавио сам овде,
изјављујем поново да наши контакти могу да се израчунају на прсту
једне руке, после мог изласка из Јединице. Том приликом водили смо
приватне разговоре, сем у оним ситуацијама када сам ја Улемека
замолио да дође до неког податка који је служби био битан.

Адв. Срђа Поповић: Ја могу поставити питање једноставније, да
ли сте Ви и окривљени Улемек пријатељи?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Пријатељи смо.

Адв. Срђа Поповић: Да ли се против Вас води неки поступак?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Води се поступак у
Специјалном суду.

Адв. Срђа Поповић: За која дела?

Сведок Милорад Брацановић: За убиство Ивана Стамболића, за
непријављивање убиства Ивана Стамболића.
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Адв. Срђа Поповић: Да ли се у тим поступцима који се воде или
поступку који се води, свеједно, појављује неко од лица који овде седе
на оптуженичкој клупи?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам ко све седи на
оптуженичкој клупи. Улемек се појављује у том поступку. За друге не
знам.

Адв. Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има пуномоћник оштећене
адв. Радивој Пауновић.

Констатујем да нема питања.

Право на питања има пуномоћник оштећеног Милана Веруовића
адв. Божо Прелевић. Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Хвала. Сведок каже да је...., говори када је
упознао Душана Спасојевића, моје питање је, обзиром на посао који је
он обављао, да ли је он пре него што је видео Душана Спасојевића знао
чиме се он бави?

Сведок Милорад Брацановић: И на то питање сам одговорио.

Адв. Божо Прелевић: Мислим у смислу Ваших опсервација да се
ради о некоме ко има криминогене контакте или томе слично?

Сведок Милорад Брацановић: И на то питање сам одговорио.
Док смо се налазили на југу Србије први пут сам сазнао да је Душан
Спасојевић родом из Медвеђе, која се налази на југу Србије на граници
између Косова и Србије и први пут сам сазнао да се бави криминалом и
да учествује у шверцерским каналима са Шиптарима са Косова.

Адв. Божо Прелевић: Док сте Ви били заменик начелника
Безбедносно информативне агенције, да ли је БИА имала видео надзор
над кућом у којој је живео Премијер Ђинђић са породицом?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте да нећу тачно знати да
Вам одговорим на то питање. Знам да је постојао видео надзор над
станом на Студентском тргу. Да, имала је видео надзор и у Ужичкој
улици, мислим да је број 40. Имала је видео надзор, да.
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Адв. Божо Прелевић: А да ли сте Ви имали директан видео
надзор над Владом Србије?

Сведок Милорад Брацановић: Не, колико ја знам. Мислим да је
био пројекат један, ја не знам да ли је завршен, јер сам ја после тога
смењен, пројекат да се постави камера у ходнику канцеларије господина
Премијера Зорана Ђинђића и да је то требало тако да функционише да
он док седи у канцеларији искључи сам тај видео надзор. Оног момента
када напусти канцеларију да укључи видео надзор тако да може да се
види да ли је неко у његову канцеларију улазио, за то време док се он не
налази у канцеларији. И са њим је разговарано на ту тему и он је то
прихватио.

Адв. Божо Прелевић: А у односу на спољни део Владе, зграде
Владе?

Сведок Милорад Брацановић: Око тога је био директно
ангажован Златко Раднић, који је био саветник начелника Ресора за
питање Шесте управе и око тога се договарао са Зораном Јањушевићем
и ако се не варам са Душаном Михајловићем министром унутрашњих
послова.

Адв. Божо Прелевић: Значи конкретно Ви нисте имали ту врсту
мониторинга у Влади и испред Владе у Безбедносно информативној
агенцији?

Сведок Милорад Брацановић: Кажем Вам, то је било у пројекту
у оном моменту када сам ја већ био смењен. Пред смењивање или када
сам био смењен.

Адв. Божо Прелевић: Али док сте Ви били то није
функционисало?

Сведок Милорад Брацановић: Колико се сећам не.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте имали сарадњу са обезбеђењем
Премијера Ђинђића, док сте били заменик начелника?

Сведок Милорад Брацановић: Сарадња је ишла преко Шесте
управе, Ресора државне безбедности.

Адв. Божо Прелевић: Директну сарадњу нисте имали?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам ја могао да..., како
мислите директну сарадњу?

Адв. Божо Прелевић: Па, мислим да ли сте рецимо давали
информације о обезбеђењу, о евентуалној угрожености Премијера, о
информацијама које би указивале да, ево споменули сте данас рецимо?

Сведок Милорад Брацановић: Заменик начелника Шесте управе
или начелник Шесте управе је имао директну комуникацију са
обезбеђењем Зорана Ђинђића, а ако се не варам, а не варам се, посебно
задужени за безбедност Зорана Ђинђића су били, на тражење Зорана
Ђинђића заменик министра унутрашњих послова Ненад Милић и Зоран
Јањушевић.

Адв. Божо Прелевић: Јесте ли њима слали информације о
евентуалној угрожености Премијера?

Сведок Милорад Брацановић: Све информације о угрожености
Премијера слали смо лично Премијеру, а наравно о свему су
обавештавани и Ненад Милић и Зоран Јањушевић.

Адв. Божо Прелевић: На питање колеге Даниловића, ко је када
сте Ви постали заменик начелника био начелник Седме управе, Ви сте
рекли господин Цвијан, интересује ме ко је поставио господина
Цвијана?

Сведок Милорад Брацановић: Ја. Начелник Ресора и ја.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте док сте били заменик начелника
на место начелника управа постављали људе из ЈСО-а?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је господин Вељковић раније био у
ЈСО-у, а иначе учествовао је у инциденту у ресторану «Бојан Ступица»
са првоокривљеним?

Сведок Милорад Брацановић: Господин Вељковић никада није
био начелник Шесте управе. Он је био заменик начелника Шесте управе.

Адв. Божо Прелевић: Ви сте упознати да је, претпостављам да
сте упознати, да је почетком 2001. године направљена она мрежа
организованог криминала у Србији у Министарству унутрашњих
послова?

www.K
RIK

.rs



83

Сведок Милорад Брацановић: На какву мрежу мислите?

Адв. Божо Прелевић: Мислим на оне информације које је
скупљала јединица која се звала «Поскок»? 

Сведок Милорад Брацановић:Мислите на белу књигу?

Адв. Божо Прелевић: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Да ли сам упознат са тим? Да.
Јесам.

Адв. Божо Прелевић: Јесте ли Ви активно радили на томе?

Сведок Милорад Брацановић: На скупљању тих података?

Адв. Божо Прелевић: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Не.

Адв. Божо Прелевић: Обзиром да су лица која се овде спомињу
као што је заштићени сведок Љубиша Буха и Душан Спасојевић били у
тој белој књизи као челници Сурчинског односно Земунског клана,
интересује ме Ваше мишљење односно сазнања, да ли су и они имали
какву заштиту у полицији или некога од државних функционера?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам имао такве податке.
Знам засигурно да нису имали заштиту Ресора државне безбедности. Не
у оном периоду када сам ја био заменик начелника Ресора, шта је било
пре мене не знам. Знам да је Љубиша Буха Чуме имао комуникацију са
Зораном Мијатовићем. Не знам да ли то подразумева заштиту или нешто
друго, то питајте њега.

Адв. Божо Прелевић: Рећи ћу Вам шта подразумева, Ви сте у
једном тренутку рекли да сте имали информације да је један од кланова
рекетирао људе из власти пре 5. октобра, ако сам добро разумео то што
сте рекли.

Сведок Милорад Брацановић: Не пре 5.октобра, него после 5. 
октобра.
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Адв. Божо Прелевић: После 5. октобра је било рекетирање али
говори о челним људима који су били на власти пре 5. октобра. Јесам ли
добро разумео?

Сведок Милорад Брацановић: Па, челним људима,
бизнисменима из тог периода. Јесте. Добро сте разумели, да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли су у томе учествовали само чланови
криминалног клана или су учествовали још неки људи који су после 5. 
октобра дошли на власт?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Те податке немам. То су
подаци који су добијени из транскрипата разговора Љубише Бухе
Чумета са тим људима. Ја не могу да се сетим свих имена. Имате
документацију о томе. Тачно се зна са ким је разговарао, од кога је
тражио новац, колико је пара за то добио и шта се догађало са тим
људима.

Адв. Божо Прелевић: У односу на то Вас и питам, да ли су људи
из криминалног клана имали заштиту или не у односу баш на то рецимо,
обзиром да се знало од кога је тражено, за који случај, Томића, је ли?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ја то нисам рекао.

Адв. Божо Прелевић: Добро. Повлачим питање. Значи,
интересује ме да ли су у односу на такве активности имали заштиту или
не?

Сведок Милорад Брацановић: Опростите нисам Вас добро
разумео. Ко да ли је имао заштиту?

Адв. Божо Прелевић: Криминални клан или криминални
кланови?

Сведок Милорад Брацановић: Не. О томе немам никаквих
података.

Адв. Божо Прелевић: Добро. Обзиром да је овде сведок Љубиша
Буха био на мерама, како Ви кажете у једном тренутку, да ли имате
информације да је он био у контакту и у контактима са неким другим
безбедносним службама страним или домаћим?
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Сведок Милорад Брацановић: Знам да је био у перманентном
контакту са Управом за борбу против организованог криминала. Ако на
то мислите.

Адв. Божо Прелевић: Мислим на службе безбедности, значи
обавештајне службе?

Сведок Милорад Брацановић: Са обавештајним службама? Те
податке немам.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је био у контакту са војним
обавештајним службама?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Податке да ли је био у
контакту са њима немам, али знам да је био у контакту са неким војним
лицима. Не знам да ли је то служба или... 

Адв. Божо Прелевић: Да ли је Душан Спасојевић био у контакту
са..., да ли знате, са војном обавештајном службом?

Сведок Милорад Брацановић: Тај податак немам.

Адв. Божо Прелевић: Добро. Ви кажете да сте видели ту касету, а
везано за испитивање лица са надимком Лимар, где је то лице
испитивано па је то снимљено на касети?

Сведок Милорад Брацановић: Ни тај податак немам. Лимар је
други пут испитиван у Липовици, од стране радника Градског СУП-а.
Где је први пут испитиван не знам. Касету сам видео и део разговора
тога, али не знам где је испитиван.

Адв. Божо Прелевић: А у којим објектима у Липовици?

Сведок Милорад Брацановић: Па, има само један објекат у
Липовици.

Адв. Божо Прелевић: Је ли то објекат, јесу ли то просторије
Јединице за специјалне операције, камп у Липовици?

Сведок Милорад Брацановић: Шта, да ли користи Јединица за
специјалне операције? Да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте написали некакву службену
белешку о томе да то лице Душан Спасојевић са Вашим сазнањима, је
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ли, ко је и шта је, учествује у истрази Министарства унутрашњих
послова?

Сведок Милорад Брацановић: Све ово о чему сам причао, везано
за Душана Спасојевића, је водила јавна безбедност. Значи код мене у
кабинету на ту тему смо разговарали и били Ненад Милић, Милан
Обрадовић и други људи из јавне безбедности. Њихова је обавеза да
напишу службену белешку и о томе да известе кога треба да известе.
Они су водили акцију и они су водили истрагу. Ја сам био само на захтев
покојног Премијера логистичка подршка и требао сам да им помогнем
око тога. Ништа више.

Адв. Божо Прелевић: Када долази до смене Петровића и
Мијатовића и доласка господина Савића и Вас, као челних људи БИА,
интересује ме у оперативном смислу, да ли Ви тада постајете први
оперативац Безбедносно информативне агенције?

Сведок Милорад Брацановић: То се тако популарно зове. Ја сам
био заменик начелника Ресора и бавио сам се оперативним пословима,
као и начелник Ресора наравно.

Адв. Божо Прелевић: Интересује ме да ли је рађен план мера
обезбеђења Премијера док сте Ви били заменик начелника или пре тога,
ако имате сазнања?

Сведок Милорад Брацановић: Колико ја знам јесте.

Адв. Божо Прелевић: Јесте?

Сведок Милорад Брацановић: Колико ја знам јесте. Не могу да
будем сигуран.

Адв. Божо Прелевић: Обзиром да сте Ви били заменик начелника
и први оперативац је ли можете да се са неком већом извесношћу
изјасните о овоме, колико знате јесте, значи да или не или не можете да
се изјасните?

Сведок Милорад Брацановић: Да ли је рађен план мера. Да,
рађен је план мера.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је такав план унапређиван, обзиром
на претње које су се временом јављале?

www.K
RIK

.rs



87

Сведок Милорад Брацановић: Било је више разговора између
покојног Премијера и мене, између Ненада Милића, Премијера и мене,
између Зорана Јањушевића. Људи који су били у обезбеђењу Зорана
Ђинђића, он је био емотивно везан за њих. Ја сам чак био једном
приликом предложио да у ту целу екипу убацимо професионалце који се
целог живота професионално баве заштитом личности, који су
обезбеђивали стране државнике, значи који су професионалци, с
обзиром да људи који су се налазили око покојног Премијера Ђинђића
нису били професионални у том смислу, него су били везани за њега
зато што се познају, колико сам ја схватио још од октобарских догађаја и
Премијер Ђинђић је био јако везан за њих и није дозвољавао да се ико
меша у то. Касније, једном приликом је заменик министра унутрашњих
послова Ненад Милић тражио од Безбедносно информативне агенције да
направи пресек података за све људе из обезбеђења. Такав пресек
података је достављен и таква белешка се засигурно налази у Ресору
јавне безбедности, ја верујем да се примерак налази и у Безбедносно
информативној агенцији. Значи пресек података за све људе који су
обезбеђивали покојног Премијера. Неки резултати из тог пресека су
били поразни, зато што су се ту налазила и нека лица која су имала
криминалну прошлост. Са свим тим је упознат Зоран Ђинђић, међутим,
он је рекао да то тако треба да остане.

Председник већа: Да ли знате која су то лица која су имала
криминалну прошлост?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте да не знам. Ја мислим да
је он у свом обезбеђењу, немојте ме држати за реч можда податак није
тачан, имао 30-так људи.

Председник већа: Наставите са питањима.

Адв. Божо Прелевић: Ја се извињавам, нисам чуо, колико људи?

Сведок Милорад Брацановић: Немојте ме држати за реч, можда
30-так људи.

Адв. Божо Прелевић: Када кажете да они нису били стручни, је
ли ту мислите и на чланове обезбеђења који су пре тога били у ЈСО-у,
жандармерији, Шестој управи или на кога мислите да није био стручан,
обзиром да већину његовог састава чине професионални полицајци,
огромну већину, на кога мислите да је био непрофесионалан?

Сведок Милорад Брацановић: Уско стручни за ту област су били
људи из Шесте управе који су школовани за тај посао и један део
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Јединице за специјалне операције који је имао задњих пар година
постојања Јединице за специјалне операције одељење које се бавило
заштитом личности. Они су имали обуку из тих области, али уско
стручни и специјализовани људи су били људи из Шесте управе.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте Ви имали конкретних предлога ко
би требао да буде значи са именом и презименом у његовом обезбеђењу,
да ли сте Ви у том смислу давали сугестије ко би требао обезбеђење да
појача?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам давао сугестије.Милић
је од мене тражио тај пресек података. Ја сам рекао да би можда требало
појачати екипу са људима из Шесте управе који се тиме професионално
баве. И стално сам инсистирао да људи који обезбеђују Зорана Ђинђића
треба да иду на редовну физичку обуку и на редовно гађање из ватреног
оружја. Они су то одбијали, мислим да је разлог био у то време
инструктор за гађање ватреним оружјем био је неки Тони, мислим да му
је надимак Тони и стигло је образложење од шефа Ђинђићевог
обезбеђења мислим да се звао надимком Кеза, не знам му име и презиме,
да је рекао да они то одбијају да ураде зато што је тај Тони пре пар
година мењао неког свог колегу који је обезбеђивао Миру Марковић на
10, 15 дана док је она била на годишњем одмору и то је био разлог зашто
не желе да долазе на инструктажу из пуцања.

Адв. Божо Прелевић: Ви сте данас сведочећи рекли да
претпостављате да је било још неких центара који су имали техничке
могућности за слушање телефонских разговора. Можете ли нешто
прецизније у том смислу да кажете?

Сведок Милорад Брацановић: Верујте не. Заиста немам тих
података. Биле су озбиљне индиције да постоје један или два центра
преко кога су се слушали телефонски разговори и да то заиста иза тога
не стоји никакви државни органи, али то, ако сте запамтили, само бих
објаснио, пошто се ради о пасивним системима, врло специфичним који
су скупи, могу се купити у иностранству, гониометрисањем на други
начин се није могло открити где се такви центри налазе. Значи само жив
извор је могао тако нешто да нам да, или на неки други начин.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је Седма управа у могућности и да
лоцира лице које телефонира?

Сведок Милорад Брацановић: Опростите, нисам Вас чуо.

www.K
RIK

.rs



89

Адв. Божо Прелевић: Да ли може значи географски да слушајући
телефонски разговор и лоцира то лице где се налази?

Сведок Милорад Брацановић: Може преко базних станица. Ако
се налази на територији Србије, Београда и Црне Горе евентуално да се
установи рецимо да је позив из Црне Горе и тако даље.

Адв. Божо Прелевић: У тренутку када је Љубиша Буха напустио
земљу након да кажемо несугласица или нешто још јаче са Душаном
Спасојевићем, да ли су тада постојала била примена мера, посебних
мера у односу на Љубишу Буху?

Сведок Милорад Брацановић: Да. Љубиша Буха Чуме је био
доста дуго на мерама, сада не знам на који период тачно мислите, нити
то могу да Вам одговорим, јер не знам напамет, али је био доста дуго на
примени мера.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте у могућности преко МКС-а да
лоцирате некога и ко је у иностранству и у којој земљи?

Сведок Милорад Брацановић: Како, преко МКТС-а мислите?

Адв. Божо Прелевић: Да.

Сведок Милорад Брацановић:Шта, да ли смо у могућности да?

Адв. Божо Прелевић: Да лоцирате у којој земљи се налази лице
које телефонира?

Сведок Милорад Брацановић: Пазите, то су већ техничке ствари
у које се разумеју инжењери Седме управе. Ја претпостављам да они то
могу да закључе на основу броја телефона са ког се лице јавља. Значи, да
ли је то лице из Мађарске, Немачке, Сингапура или тако даље. Не знам
да ли постоје техничке могућности да се установи да се налази баш у тој
земљи.

Адв. Божо Прелевић: Када сте били начелник Седме управе, а
након тога и када сте били заменик начелника БИА, да ли су нека лица
долазила у Седму управу и користила транскрипте нека лица којима ту
приступ по правилима службе Безбедносно информативне агенције, који
иначе нису могли да уђу, да ли су улазили, да ли су читали транскрипте,
да ли су имали увида у тонске снимке?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Дешавало се да је Миле
Новаковић покушао да уђе у центар Седме управе и да сам ја то
забранио. Он је транскрипте и траке слушаних разговора добијао
уредно. Значи, три пута курирском поштом. Некада је и сам долазио.
Али нисам дозвољавао другим лицима, чак ни оперативцима из службе
државне безбедности да се крећу по Седмој управи, јер то је
рестрективни простор.

Адв. Божо Прелевић: Спомињали сте у једном тренутку
данашњег Вашег исказа лице Драгољуба Марковића. Када сте се
упознали са Драгољубом Марковићем?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам да ли то може да се
подразумева као упознавање, срео сам га, не сећам се тачно да ли је био
5. или 6. октобар приликом одласка Милорада Улемека и мене у зграду
Градске скупштине где је Улемек разговарао са Зораном Ђинђићем. Ту
сам упознао, руковали смо се, упознали, Драгољуба Марковића,
Чедомира Јовановића. Драгољуба Марковића након овога никада више
нисам видео.

Адв. Божо Прелевић: Када је то било, извините нисам чуо?

Сведок Милорад Брацановић: Првих дана 5., 6., 7. октобра,
верујте да не знам тачно који је датум био.

Адв. Божо Прелевић: Ви кажете 5. октобра сте дошли у
Скупштину града?

Сведок Милорад Брацановић: Кажем, не могу прецизно да
кажем да ли је 5. или 6-ти. Нисам рекао 5. октобра. Значи, можда је то
био 5. или 6. октобар, један од тих пар дана.

Адв. Божо Прелевић: Добро. За ово питање није толико важно,
али Ви кажете, добро, да ли су то били они протести, јесте ли дошли ту
када су били протести, значи испред Скупштине, је ли то било пре
подне, после подне, је ли горела Скупштина?

Сведок Милорад Брацановић: Увече, у касним вечерњим
сатима. Заиста не знам.

Адв. Божо Прелевић: Не можете да лоцирате да ли је 5. или 6-ти,
пошто је карактеристичан датум?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Рећи ћу Вам ово, нисам
потпуно сигуран. Ја мислим да се 5. октобра у вечерњим сатима
Милорад Улемек Легија видео насамо са Зораном Ђинђићем. Можда је
ово могло да буде 6. октобра у рецимо згради Градске скупштине.

Адв. Божо Прелевић: И Ви кажете да када сте ушли унутра, да
сте видели да је Спасојевић у обезбеђењу Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: Пун ходник испред те
канцеларије, то је једна мала канцеларија у приземљу, одмах чим се уђе,
пун ходник је био обезбеђења Зорана Ђинђића. Међу тим људима из
обезбеђења налазили су се и Душан Спасојевић и Миле Луковић. Нисам
сигуран, мислим да сам видео и Љубишу Буху Чумета.

Адв. Божо Прелевић: Значи, да ли сте Ви сигурни да је
Спасојевић односно Чуме био у обезбеђењу Премијера или се налазио у
ходнику?

Сведок Милорад Брацановић: Стајали су ту са обезбеђењем и са
њима причали. Заиста немам податак да ли су они лично учествовали у
обезбеђењу. Стајали су ту са обезбеђењем. Нисам никога контролисао и
питао ко је из обезбеђења, ко није.

Адв. Божо Прелевић: Обзиром да сте Ви били безбедњак, како
кажете, у Јединици за специјалне операције, а мене интересује да ли сте
Ви имали пре самог протеста сазнања да ће до протеста доћи?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам имао. Тада нисам био
безбедњак у Јединици.

Адв. Божо Прелевић: Не, обзиром да сте раније били на том
месту.

Сведок Милорад Брацановић: Нисам имао комуникацију са
људима из Јединице.

Адв. Божо Прелевић: Пре 5. октобра били сте како кажете,
безбедњак у Јединици за специјалне операције, значи човек, може се
закључити човек од поверења начелника ДБ-а Радета Марковића. После
5. октобра Ви напредујете на место начелника Седме управе, кључне
управе за примену мера иако нисте у добрим односима са начелником
ДБ-а Петровићем и његовим замеником Мијатовићем. Можете ли да нам
објасните ко или шта Вас је препоручило за тако високо место?
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Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Боже Прелевића зато што је
капциозно.

Сведок ниједном речју није рекао да је био у лошим односима са
поменутом господом.

Адв. Божо Прелевић: Ја се извињавам, ја сам разумео да је он
рекао, видећемо транскрипт, да није био у добрим односима. Интересује
ме само једна ствар, Ви сте у више наврата рекли да сте контактирали са
Ненадом Милићем, замеником министра унутрашњих послова
обавештавали о неким сазнањима, да ли сте о тим сазнањима упознавали
и министра Душана Михајловића или само заменика министра?

Сведок Милорад Брацановић: Нисам разумео Ваше питање. Био
сам са њим у контакту, да ли сам око тога обавештавао министра?

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте о ономе о чему сте обавештавали
Ненада Милића обавештавали и министра Душана Михајловића?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Није било потребе, ако
обавестим заменика министра унутрашњих послова, подразумева се да
ће он да обавести министра унутрашњих послова. Некада се дешавало да
седимо заједно на састанку, некада се дешавало да то што сам испричао
Милићу прекосутра испричам и Душану Михајловићу, у смислу шта се
догодило са том акцијом и да то појаснимо.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је то неко одлучио да Ви имате
контакт са Ненадом Милићем или сте Ви самоиницијативно имали ту
врсту контакта?

Сведок Милорад Брацановић: Ненад Милић је био први
оперативац министарства унутрашњих послова. Душан Михајловић је
био човек који је био заузет од стране делегације и тако даље.
Оперативне послове углавном је радио Ненад Милић и он је по природи
посла био упућен на мене и ја на њега када су се радили послови из јавне
безбедности.

Адв. Божо Прелевић: Хвала. Немам више питања.
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Председник већа: Да ли сте икада упознали окривљеног
Бранислава Безаревића?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Никада.

Председник већа: Право на питања имају браниоци. За реч се
јавља адв.Момчило Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Трудићу се да будем кратак зато што
је већ крај радног времена и тако. Судија, интересује ме да ли господин
Брацановић зна браћа Бановић како су трансферисани у Хаг и одакле?

Сведок Милорад Брацановић: Немам тај податак.

Адв. Момчило Булатовић: Немате податак. Сада ме интересује
да ли је познато господину Брацановићу да ли је Влада Србије везано за
протест Јединице за специјалне операције оформила неку комисију која
треба да испита тај протест, да ли је оформила комисију, да ли је
комисија радила и какав је закључак комисије?

Сведок Милорад Брацановић: Информативно сам упознат да се
оформила нека комисија и да су направљени неки извештаји. Садржај
извештаја тих не знам, али знам да је био закључак покојног Премијера
да је протест Црвених беретки био оправдан и да је исти закључак имао
врх министарства унутрашњих послова Србије.

Председник већа: Допуна питања. Да ли сте икада видели у
писменом облику извештај и закључке комисије која је требала да
испита разлоге протеста Јединице за специјалне операције?

Сведок Милорад Брацановић: Не. У писменом не.

Председник већа: Зато што и не постоје. Изволите. Наставите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, Ви боље знате, ја то нисам
питао.

Председник већа: Не, колега упознали би сте се и Ви да читате
списе.

Адв. Момчило Булатовић: Мислите, онда нисте прочитали још
нешто. Добро није битно, нећемо се расправљати. Да ли је господине
Брацановићу неко у служби обезбеђења председника Владе могао да
ради ко има било какву криминалну прошлост?
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Сведок Милорад Брацановић: У овом случају да. По закону не.

Адв. Момчило Булатовић: А иначе?

Сведок Милорад Брацановић: По закону не.

Адв. Момчило Булатовић: По закону не. Ко је тај ко је вршио
преглед докумената, документације, коју људи који хоће да раде тај
посао подносе негде, која је то служба радила те провере и то?

Сведок Милорад Брацановић: Служба државне безбедности.

Адв. Момчило Булатовић: А ко је доносио одлуку о томе да неко
ко не испуњава услове ипак буде примљен?

Сведок Милорад Брацановић: На инсистирање Премијера
Зорана Ђинђића, он је инсистирао да људи који су радили у његовом
обезбеђењу буду примљени у Шесту управу, али мислим да део њих је
имала негативне провере. Са том проблематиком је био упознат Андрија
Савић. Не знам који је закључак на крају донет, да ли су они примљени у
Шесту управу или нису. У питању је била ја мислим и школска спрема
неадекватна, лоша потпуна оперативна провера или нешто слично томе.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Ви сте говорили о овој
процедури која је потребна да би се неко лице ставило на мере,
испричали сте све. Овај оперативац, који како Ви рекосте, накачи се на
телефон, шта он добија, да ли он добија све папире о одобреним мерама
или само налог да изврши то прислушкивање?

Сведок Милорад Брацановић:Мислите човек у Седмој управи?

Адв. Момчило Булатовић: Да.

Сведок Милорад Брацановић: Само налог да прикачи број.
Често пута се дешавало кад су затворени послови о томе није био
обавештен ни начелник Седме управе. Шифровано се пошаље рецимо
број телефона који треба да се закачи под одређеном шифром се тај
телефон слушао, тако да оперативац или човек који је прислушкивао те
мере није ни знао кога слуша и врло често ни начелник управе није знао
ко се слуша.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је му је познато нешто после 5. 
октобра о постојању неких кризних штабова који су формирани?
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Сведок Милорад Брацановић: Не. Само што сам начуо нешто
био од колега везано за шта ја знам, упад у царину, привредну комору,
шта ја знам, тако даље.

Адв. Момчило Булатовић: Сада ми реците, након смене
господина Петровића и господина Мијатовића, када сте Ви и господин
Савић дошли на та места, да ли се сећате да ли сте затекли неке
непокривене телефонске разговоре у служби неких лица?

Сведок Милорад Брацановић: Ја мислим да је тога било, верујте
да се тачно не сећам. Андрија Савић сигурно о томе много више зна.
Знам да је у договору између Андрије Савића и мене формирана
комисија која је требала да испита комплетан рад везано за Седму
линију и за још неке линије, да је комисија донела закључке и ја мислим
да је то обиман материјал који се налази у нека три, четири регистра.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Да ли евентуално се сећате
садржине тог материјала, да ли је неко из обезбеђења покојног
председника Владе господина Ђинђића био на тим оперативним мерама
прислушкивања?

Сведок Милорад Брацановић: Видите, било је људи из службе
који су били на мерама.

Адв. Момчило Булатовић: Говорим конкретно за људе који су
били у обезбеђењу, оном најужем председника Владе покојног
Премијера Ђинђића?

Сведок Милорад Брацановић: Једно време је било неколико
људи из обезбеђења на мерама по захтеву Ненада Милића и
Јањушевића, али мислим да је пре мог доласка на место заменика
начелника Ресора. Било је једно лице само са бројем телефона на мерама
и тај телефон је припадао Шестој управи. Ја нисам знао ко се налази на
мерама и знам да је био проблем око добијања папира за ту меру.

Адв. Момчило Булатовић: Господине Брацановићу, да Вас питам
ово, пошто сте Ви радили те послове и вероватно боље то знате, ако је
неко лице на мерама, пошто сте малопре на питање неког од учесника,
одговорили да може да се лоцира преко базних станица где се то налази
лице, ако неко лице из обезбеђења председника Владе на мерама да ли
на тај начин се лоцира и положај председника Владе?
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Сведок Милорад Брацановић: Да, ако је то лице са њим, да и
уколико тада разговара мобилним телефоном, јер само док мобилним
телефоном разговара може да се лоцира.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Питаћу Вас само још једно
питање, да Вас више не замарам, говорили сте о ангажовању Душана
Спасојевића као човека који је могао да Вам пружи оперативне податке,
човек је из неке криминалне сиве зоне, да ли је служба, када кажем
служба, мислим и на државну и на јавну безбедност, ангажовала људе из
те сиве зоне?

Сведок Милорад Брацановић: Јесте.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је ангажовала за своје послове
служба, опет мислим на јавну и државну безбедност и људе из света
политике?

Сведок Милорад Брацановић: Јесте свакако.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли из света бизниса?

Сведок Милорад Брацановић: Из света бизниса.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли из адвокатуре?

Сведок Милорад Брацановић: Не бих хтео да одговорим на то
питање.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли из правосуђа?

Сведок Милорад Брацановић: Не бих хтео да одговорим на то
питање.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала. Немам питања.

Председник већа: Даље, браниоци имају право на питања
сведоку Милораду Брацановићу. За реч се јавља адв. Александар
Ђорђевић. Изволите.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала судија. Интересује ме по
правилу службе државне безбедности, односно по правилнику по којем
се ради у служби, у случају ако начелник Ресора државне безбедности
искључиво не нареди да се транскрипти са примене мера тајне контроле
телефона подносе директно њему, да ли у свим осталим редовним
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случајевима такви транскрипти се прво подносе заменику начелника
Ресора државне безбедности?

Сведок Милорад Брацановић: У принципу да. Пошта иде од
начелника управе до заменика начелника Ресора и онда прави селекцију
података, значи они који су битни даје начелнику Ресора државне
безбедности. Међутим, има ситуација када начелник Ресора државне
безбедности буде заинтересован за неку меру, онда искључи све
учеснике у тој причи и онда он добије лично ту меру.

Адв. Александар Ђорђевић: Интересује ме пошто је колега
пуномоћник оштећених поменуо термин први оперативац, током 2001. 
године, значи пре него што је сведок дошао на место заменика
начелника Ресора, ко је у начелству службе важио за првог оперативца,
ко је у то време био први оперативац службе?

Сведок Милорад Брацановић:Мислите пре мог доласка?

Адв. Александар Ђорђевић: Да, пре Вашег доласка?

Сведок Милорад Брацановић: Зоран Мијатовић.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Да ли Вам је познато током
2001. године када сте Ви били начелник Ресора државне безбедности,
колико мера је примењено по одобрењу председнице Врховног суда
Србије?

Сведок Милорад Брацановић: Не знам, верујте, све мере у
служби потписује начелник Ресора, у овом случају Андрија Савић, тако
да је он..., и списак свега тога, пошто је то строго поверљиво води у
кабинету код њега, тако да он има валидне податке колико је потписано,
ја те податке немам.

Адв. Александар Ђорђевић: Нисте ме разумели, говорим о
периоду 2001. године, када сте Ви били значи начелник Седме управе,
значи пре Андрије Савића?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Ја сам био начелник Седме
управе. Посао начелника Седме управе није био да зна које се мере
примењују. Он добије налог начелства и по томе поступа и ја као
начелник Седме управе никада нисам знао да ли су те мере добиле
одобрење, нису добиле одобрење или слично томе.
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Адв. Александар Ђорђевић: Добро. На други начин, ево
пробаћу... 

Председник већа: Ради појашњења, Ви добијате од начелника
Ресора државне безбедности налог за примену одређених мера,
прислушкивање одређених телефонских бројева. Да ли сте Ви упознати
са одлуком Врховног суда о одобравању тих мера?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Знате шта, обично се добије,
то је формулар... 

Председник већа: Не. Ја Вас питам само, да ли сте Ви упознати
са садржином одлуке Врховног суда?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Са садржином одлуке не.

Председник већа: У реду је. Наставите даље.

Адв. Александар Ђорђевић: Ево пробаћу исто питање на други
начин, ако дозволите, да ли током 2001. године, односно када је
председник Врховног суда Србије била госпођа... 

Председник већа: Добро, колега мислим да то питање уопште не
може бити засновано, с обзиром да је већ одговор дат, према томе, може
бити само предмет претпоставки да ли је било злоупотреба и тако даље.

Адв. Александар Ђорђевић: Прихватам судија, потпуно сте у
праву. Друго питање, да ли би сте описали простор Института
безбедности, да ли је то једна зграда, више зграда, колика је та површина
горе, шта се све подразумева под Институтом безбедности?

Председник већа: Колега, што је то важно, немојте сада да
откривамо структуру унутрашњу. Можда је то питање безбедносно
интересантно, није сведок ослобођен дужности чувања државне и
службене тајне о томе.

Адв. Александар Ђорђевић: Важно је због следећег питања.

Председник већа: Немојте та питања постављати јер не знамо да
ли је предмет тајна.

Адв. Александар Ђорђевић: Ево рећи ћу Вам питање везано за
проверу навода које је овде исказао један други сведок исто заменик
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начелника Ресора био по функцији, па из тог разлога, значи провере тих
навода, ово питање је релевантно, а ако Ви одобрите... 

Председник већа: Да. Реците конкретно.

Адв. Александар Ђорђевић: Конкретно питање значи, да ли
Институт безбедности уопште све то што ми када кажемо Институт
безбедности, пошто мислим да немамо довољну представу о томе, да ли
се ту ради о једној згради, о више зграда, колики је то простор горе, шта
се подразумева под Институтом безбедности...? 

Председник већа: И колико улаза има?

Адв. Александар Ђорђевић: Колика је то површина уопште и
тако даље?

Сведок Милорад Брацановић: То је велика површина. Има више
објеката.

Председник већа: Колико улаза има у Институт?

Сведок Милорад Брацановић: Само један улаз постоји, званични
постоји.

Председник већа: А има ли незваничног?

Сведок Милорад Брацановић: Да Вам кажем, постоји ограда око
Института безбедности. Не бих заиста ни о томе сада хтео да причам и
постоје неки улази који се не користе, који су катанцима затворени, нити
ту постоји обезбеђење и покривени су камерама. Да не улазимо у детаље
сада неке. Постоји само један званични улаз на који се улази.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Само још једно питање, да ли
је могуће и да ли је сведоку познато, да ли је могуће на Институту
безбедности вршити инструктажу или обуку појединих лица, а да за то
не зна нико осим пар људи из Института безбедности, значи оних који
одобре, значи самог руководства службе, значи, да ли је могуће вршити
обуку на Институту безбедности за поједине акције, инструктажу
појединих људи, а да о томе не знају остали људи на Институту
безбедности, осим, кажем, само пар лица?

Сведок Милорад Брацановић: Апсолутно да је могуће ако су
неки стандардни курсеви онда учествује више лица, али ако се ради
рецимо о некој посебној операцији која треба да буде изведена

www.K
RIK

.rs



100

дефинитивно постоји, може и једно лице да буде обучавано за тај посао
и да за то наравно нико не зна.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Адв.Милован Комненић, право на питања.

Адв. Милован Комненић: Ја имам два питања, врло кратка.
Овако, прво питање, да ли је сведок или његова служба, да ли су
располагали са било каквим подацима да је Душан Крсмановић
припадао било каквој криминалној групи, то је прво питање?

Сведок Милорад Брацановић: Не.

Адв. Милован Комненић: И друго питање, да ли је сведок пре
убиства Зорана Ђинђића икада чуо за Душана Крсмановића односно да
ли га је икада срео?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нисам никада чуо.

Адв. Милован Комненић: Хвала лепо.

Председник већа: Право на питања има адв. Горан Петронијевић.
Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Дозвољавате
непосредно, посредно?

Председник већа: Можете непосредно.

Адв. Горан Петронијевић: Господине Брацановићу, да ли можете
да се изјасните не прецизно, претпостављам да то не можете, али бар
оквирно, у време док сте Ви били начелник Седме управе, по налозима
које сте добијали од тадашњег начелника, како сте рекли, који једино то
може да потпише, колико је телефона било на мерама или лица ако
хоћете, пошто претпостављам да је било фиксних, мобилних и тако
даље, отприлике?

Сведок Милорад Брацановић: Док сам ја био начелник?

Адв. Горан Петронијевић: Тако је.
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Сведок Милорад Брацановић: Прво, тај податак не могу и не
смем да Вам дам, а друго бројка је врло променљива. У току једног дана
та бројка може да варира са 20, 30, 40 телефона мање, више.

Адв. Горан Петронијевић: Да упростим, да не правим Вама
проблем, Ви сте овде помињали једно лице, а то је овде заштићени
сведок, да ли је било и других лица сем њега?

Сведок Милорад Брацановић: Како мислите?

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је било других лица сем сведока
сарадника Љубише Бухе, према којима су примењиване мере?

Сведок Милорад Брацановић: Како не.Много људи.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем.

Председник већа: Право на питања имају окривљени. Да ли се
неко јавља за реч да постави питање сведоку Милораду Брацановићу?

Констатујем да питања нема.

О предлогу пуномоћника оштећених адв. Срђе Поповића за
суочење између сведока Милорада Брацановића и првоокривљеног
Милорада Улемека право да се изјасни има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се не
противим том предлогу.

Председник већа: О овом предлогу имају право да се изјасне и
браниоци првоокривљеног и сам првоокривљени.

Адв. Слободан Миливојевић: Ми се противимо овом предлогу.
Не видимо никакву разлику и сматрамо да једноставно садржина изјаве
и данас саслушаног сведока и нашег брањеника је готово истоветна,
можда се разликује само терминолошки у неком приступу, али то није
разлог да се изврши суочење. Према томе, противимо се таквом
предлогу. Не видимо уопште разлог због чега би, ако постоје какве
различитости, онда би било места том суочењу. Апсолутно се из
садржине њихових изјава не види било каква разлика.

Председник већа: Да ли првоокривљени жели да се изјасни о
предлогу за суочење? Изволите.
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Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја се
апсолутно не противим суочавању уколико Ваше веће донесе одлуку да
је суочавање потребно, ја сам спреман да се суочим са господином
Брацановићем.

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се изврши суочење између сведока Милорада Брацановића и
првоокривљеног Милорада Улемека, а на околност противречности
њихових исказа у погледу чињенице да ли је сведок Милорад
Брацановић био заједно са сведоком Зораном Мијатовићем испред улаза
у Кулу, где се налазило седиште Јединице за специјалне операције.

Наиме, у својој одбрани окривљени Милорад Улемек је на
записнику од 14. јуна 2004. године на страни 28 јасно рекао, цитирам:
«Једно два сата после тога, дакле, говори се о дешавањима у центру у
Кули у току протеста, пред капију центра је стигао тадашњи заменик
Мијатовић и са њим је у колима био тадашњи начелник Седме управе
Милорад Брацановић. Они су пошто пото хтели да уђу у седиште
Јединице, међутим, због начина на који су се они опходили према
команданту Јединице претходна два дана командант није хтео да их
прими, већ им је однео састављен на папиру, значи састављен захтев од
стране команде, захтеве које је Јединица хтела да предочи начелнику
службе због чега се све то издешавало». Завршен цитат.

Чули сте дакле шта је изјавио првоокривљени Милорад Улемек, за
разлику од оног што сте Ви сведочили, да сте сами дошли испред центра
ЈСО-а у Кули. Он тврди супротно, да је са Вама био и заменик
начелника РДБ-а Зоран Мијатовић. Према томе, погледајте се у очи и
расправите истинитост тих тврдњи.

Сведок Милорад Брацановић:Шта треба да радим?

Председник већа: Погледајте се у очи па реците му, био сам сам,
а нека понови исте те тврдње првоокривљени, ако остаје при том исказу,
ако не остаје, нека каже супротно, нека ради шта хоће.

Сведок Милорад Брацановић: Ја први да кажем?
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Председник већа: Можете слободно. Ево, Ви први.

Сведок Милорад Брацановић: Приликом одласка у Кулу са
мном се није у колима налазио Зоран Мијатовић.

Окр. Милорад Улемек: Добро, то је могуће, ја могу да
образложим ово с обзиром да сам ја онда у једном континуираном
излагању говорио о томе шта се дешавало у Кули, а с обзиром да ја
нисам силазио доле до капије, мени је таква информација пренесена од
стране команданта Јединице за специјалне операције. Признајем ето, да
сам ја ту направио лапсус, а да је то схваћено тако како је схваћено.

Сведок Милорад Брацановић: Можда они мене зато нису и
хтели да приме, пошто су рекли да је Мијатовић са мном.

Председник већа: Добро. Суочење је завршено.

Можете се вратити на оптуженичку клупу.

Констатујем да даљих питања нема.

Да ли постављате захтев за накнаду трошкова као сведок за
изгубљену зараду и трошкове превоза?

Сведок Милорад Брацановић: Не. Нема потребе.

Председник већа: Добро. Отпушта се сведок Милорад
Брацановић.Можете да идете.

Да ли има примедби на исказ сведока Милорада Брацановића?

Констатујем да примедби нема.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес, а наставиће се 11. марта 2005. године
са почетком у 10,00 часова.
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Предвиђено је извођење доказа саслушањем сведока Биљане
Станков и Маје Васић.

Довршено у 15,26 часова.

Записничар Председник већа-судија
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К.П.бр.5/03 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 13. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ 

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 13. 
априла 2005. године са почетком у 10,18 часова, пред већем Посебног 
одељења Окружног суда у Београду, 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 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, пуномоћници мајке погинулог председника Владе 
Републике Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адвокати Радивој 
Пауновић и Игор Пауновић, пуномоћник оштећеног Милана Веруовића 
адв. Божо Прелевић, окривљени Милорад Улемек са браниоцима 
адвокатима Момчилом Булатовићем и Слободаном Миливојевићем,
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом 
Вукасовићем, браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра 
Симовића и Владимира Милисављевића адвокати Драгољуб Ђорђевић 
и Слободан Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава 
Константиновића адвокат Александар Зарић по заменичком пуномоћју 
изабраног браниоца адв. Дејана Лазаревића, окривљени Дејан 
Миленковић са браниоцем адв. Љубишом Радојичићем, бранилац по 
службеној дужности окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар 
Ђорђевић, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре»
адвокат Александр Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем 
адвокатом Иваном Болић по заменичком пуномоћју браниоца адв.
Вељка Делибашића које прилаже, окривљени Саша Пејаковић са 
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браниоцем адвокатима Гораном Петронијевићем и Крстом Боботом,
окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем по службеној дужности 
адв. Жељком Грбовићем, окривљени Жељко Тојага са браниоцима 
адвокатима Гораном Петронијевићем и Крстом Боботом.

Позивам сведока Владимира Поповића да приступи пред судско 
веће ради констатације да ли је приступио.

За реч се јавља адв. Срђа Поповић. Изволите.

Адв.Срђа Поповић: ... 
 
Председник већа: Укључите само микрофон.

Адв.Срђа Поповић: Да. Јављам се у име свих нас и колеге 
Даниловића и колеге Пауновића да обавестим суд да је јуче после 
завршеног главног претреса супруга првоокривљеног у ходнику суда 
физички напала сведока Јовановића. Мислим да је то озбиљно кад 
знамо да су том сведоку иначе упућене претње смрћу и да му је за то 
додељено обезбеђење које додуше јуче није могло да уђе у суд. Судско 
обезбеђење није реаговало. Реаговао је једино човек који обезбеђује 
супругу окривљеног Улемека и ми би за то предложили да, под један,
суд наложи да, уколико је супруга окривљеног Улемека данас присутна 
у судници буде удаљена, два, да јој се до краја суђења забрани приступ 
у судску зграду, три, да се узме изјава од припадника њеног обезбеђења 
о самом инциденту и четири да се предузму одговарајуће мере како се 
у будуће не би дешавало да сведоци буду угрожени у самом суду. Ја 
сам морам да подсетим, јуче за време суочења сведока Јовановића и
окр. Улемека молио суд да упозори и окривљеног да не сме да прети 
сведоку. Он је њему казао овако наставићу овако: ''Ако наставиш овако 
завршићете у болници.'' Суд то није учинио. Мислим да је то био 
пропуст. У том смислу стављамо ту примедбу. Хвала.

Председник већа: За реч се јавља адв. Радивој Пауновић.
Изволите.

Адв. Радивој Пауновић: Нема потребе да напомињем да се 
придружујем овом предлогу пошто је колега већ напоменуо да је 
предлог заједнички. Ја бих хтео само да извршим једну малу допуну 
зашто се придружујем овом предлогу и оправданост видим посебно у

www.K
RIK

.rs



3

томе што се због екстремне угрожености сведока који је јуче сведочио 
пред судом води предкривични поступак по захтеву Специјалног 
тужиоца и тај поступак је у току. Значи, он је сасвим евидентно 
угрожен и јучерашњи догађај показује да је то потпуно тачно. С друге 
стране оно што је мене посебно забринуло јесте обезбеђење које је у
овој судници, значи, ја и колега Срђа смо били очевици догађаја који се 
одиграо пред овим вратима где је био само члан обезбеђења 
окривљеног Легије и да њега није било тај би сукоб ко зна шта би ту 
све било. Према томе, обезбеђење није било у ходнику и на моју 
примедбу да то није у реду и да то руши углед ове куће у којој седимо,
шеф обзебеђења је мени рекао ''па шта да радимо''. То је овај господин 
овде који седи. Значи, сасвим је евидентно да је обезбеђење било 
индолентно и да није обратило пажњу на сведока Јовановића. Посебно 
молим суд да има у виду да је у ходнику коментар многобројних људи 
био ''па, добро није то ништа, она је у емотивном стању'', што ја чак 
могу и да разумем. Овакве сцене су можда својствене и у мање 
значајним поступцима, али та врста минимизирања тог догађаја 
подсећа ме на халу Лимес где се исто није ништа страшно десило, а
сведоци смо како се ствар касније развијала, па мислим да би из тога 
требали да извучемо неку поуку и да се не дај Боже поново не деси 
нешто слично.

Председник већа: За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић.

Адв. Слободан Миливојевић: Ја сам хтео најпре да замолим 
председника већа да нам допусти да изнесемо примедбе на изјаву, на 
јучерашњу изјаву сведока Чедомира Јовановића. Но, подстакнут овим 
предлогом и овим изјашњењем пуномоћника оштећеног желим да дам 
свој одговор. Догађај се десио ван ове суднице, дакле, у ходнику 
зграде, мислим да овлашћење и надлежност за предузимање било 
каквих радњи припада судској управи и надлежним службама, да 
испитају околности под којима се то догодило и начин на који се то 
догодило и ко је у ствари крив, при чему, пошто, уважене колеге 
пуномоћници истичу само један део и то одговора окривљеног Улемека 
на флагрантне увреде које је сведок Јовановић изнео према њему и
поред Вашег упозорења председниче, када је изнео прву увреду 
''убицо'' он је наставио па га је прозвао ''биолошким феноменом'' па је 
потом даље наставио да га вређа, при чему окривљеном Улемеку није 
пружена адекватна заштита. То што се догодило тамо у ходнику 
мислим да може да буде предмет неког поступка у коме ће се утврдити 
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чињенице и околности под којима се то догодило, али Алекандра,
супруга Улемек Милорада, ни једног јединог тренутка није реметила 
ред у овој судници за време суђења. Према томе, мислим да би Ви као 
веће то требало да препустите надлежним службама судске управе, а
кад будете о томе одлучили онда ћу Вас замолити да нам допустите да 
изнесемо примедбе на јучерашњу изјаву.

Председник већа: За реч се јавио првоокривљени Милорад 
Улемек. Изволите. У вези овог питања само.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући ја нећу да 
коментаришем шта се и како се десило у ходнику испред ове суднице.
То остављам Вама као председнику већа да одлучите о томе. Али, ја 
бих рекао следеће. Док је јуче господин Јовановић својим 
демократским речником изјавио оно што је изјавио, сва ова господа 
овде која се сада прави фина и која праве опет од миша слона како је 
господин Јовановић екстремно угрожен од једне жене која је мајка 
четворо деце, који упоређују тај случај са халом Лимес и тако даље,
мислим да су то глупости. Сва ова господа овде док је Чедомир 
Јовановић мене јуче вређао се клиберила, смејала, добацивала и њега 
подржавала. Ја уопште не разумем о чему је сад овде реч. Је ли сад 
треба да правимо још једну аферу. Сад треба да дижемо опет ово на 
насловне странице медија и да опет на тај начин причамо о некој 
угрожености и да помињемо неке измишљене атентате и да господину 
Јовановићу на тај начин његови браниоци опет дижу неки рејтинг и
тако даље и тако даље. Значи, ја Вас молим, ја сам замолио доста пута 
до сада да нас оптужене овде заштитите од оваквих ствари. Због чега?
Сваки слепац који се појави овде у судници испада да може да прича и
да лупа по нама шта год хоће. Коме ми да се обратимо? Једино Вама.
Ми немамо коме другом да се обратимо. Значи, ја Вас молим да нас 
оптужене који нисмо осуђени у овом поступку заштитите од оваквих 
ствари. Само толико.

Председник већа: Добро. Вратите се на оптуженичку клупу. За 
реч се јавља адв.Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, у склопу овог што је рекао 
уважени колега Миливојевић и што је рекао окр. Улемек. Овде се 
ништа случајно није десило. Припрема за нешто овако да би се 
направила ситуација која се десила иде много раније кроз медије јер 
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иза господина Јовановића и једног тима који стоји иза њега стоји 
оркестрирана кампања која је управо ишла у правцу да се деси ово што 
се десило. Да није то тако морате имати у виду смо једну ствар која ће 
Вас убедити управо да је тачно ово што ја говорим, је чињеница да у
време када господин Јовановић треба да се појави као сведок пред 
овим Посебним одељењем Окружног суда у Београду иде на једној,
телевизијској станици емисија где оно што он говори тамо, говори 
овде, идентичан речник, значи нешто научено напамет са увредама, са 
оптуживањем и с неким политичким говором. Према томе, ради се о
припремљеном сценарију где нормално неко ко је нормалан не може 
да буде део те приче и одреагује на један начин који ја нећу да 
правдам, али што рече колега Миливојевић препустите то некоме 
другоме да одлучи о томе, а не Ви, јер на овом претресу, у овој 
судници, ничим није ремећен ред од стране лица која помињу. Овде 
једино ко ремети ред то ремете пуномоћници оштећеног због чега сам 
више пута интервенисао. Нажалост Ви тамо не обраћате пажњу из 
разлога које нећу коментарисати. Хвала.

Председник већа: За реч се јавља адв. Радивој Пауновић.

Адв. Радивој Пауновић: Морам да реплицирам зато што 
оптужени очигледно није разумео моју примедбу да се води 
предкривични поступак који је у току већ 15 дана и он нема савршено 
никакве везе са јучерашњим догађајем. Значи, поступак који је 
иницирао Специјални тужилац је већ 15 дана у току и он нема везе са 
јучерашњим догађајем овде. Ја само сматрам да је тај догађај, да се тај 
догађај десио буквално у судници јер је то на вратима суднице. Значи,
сад би требали да полемишемо да ли је то. Мени је најбитније да се 
овде ради о томе да је углед суда доведен у питање и ја мислим да Ви 
само због тога треба да ово санкционишете. Толико. И да заштитите 
нове сведоке који долазе. Ево сад управо имамо сведока који ће 
сведочити о веома значајним околностима, значи опет треба да будемо 
изложени ризику, то мислим да суд мора да уради.

Председник већа: Нека приступи пред судско веће сведок 
Владмир Поповић ради констатације да ли је приступио.

Констатује се да је приступио сведок Владимир Поповић.
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Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Привремено се удаљава присутни сведок Владимир Поповић до 
позива суда, ради омогућавања стављања примедби на исказ 
саслушаног сведока Чедомира Јовановића.

Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ саслушаног 
сведока Чедомира Јовановића?

За реч се јавља првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући ја имам 
примедбу на 90% исказа господина Чедомира Јовановића. Због чега?
Очигледно је да је господин Јовановић јуче говорио неистину, да не 
кажем да је лагао, да ми не би одузели реч, због тога што је и господин 
Јовановић био учесник многих догађаја о којима је јуче овде питан, о
којима је он износио неке своје Питагорине теореме итд. Ја одговорно 
тврдим да све оно што сам јуче рекао, значи, да ја сад Вама не 
одузимам овде време, па да не набрајам које су све то ствари у којима 
смо ми заједно учествовали, где смо се заједно виђали. шта смо заједно 
радили су истинити. Ја разумем да господин Јовановић је момак који је 
тренутно у агонији, који је у паници зато што му се дешава све ово што 
му се дешава. Али не могу да разумем једну ствар. Ако већ дође овде 
на суд и ако се толико хвали и буса у груди по медијима и јавности 
како ће он да открије неку истину, како ће он овде да каже и како ће 
нас просветлити овде у неким стварима, ја онда не могу да разумем 
због чега ту истину не говори, јер ако је он, како смо јуче чули био 
један од најближих сарадника пок. Премијера који је, колико сам ја 
схватио, имао тапију на све и кад се Премијер с ким виђа, где иде и шта 
ради и о чему се одлучује и како се одлучује. Значи дечко је свестран,
шта друго да кажем. Чеду за председника одмах. Ја не могу да схватим 
због чега он јуче овде није говорио истину. То он најбоље зна. Мени је 
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сасвим после његовог прекјучерашњег и јучерашњег сведочења сасвим 
јасно да он много, много више зна о догађајима и пре 12. марта и за 
време 12. марта. Због чега он то крије и зашто он то крије, ја се надам 
да ће то време показати, јер све оне чињенице о којима је он јуче 
говорио, које је покушао да минимизира нису истините, јер ја се нигде 
нисам сретао са пок. Премијером ни у никаквим подрумчићима, ни на 
ливадама под неким шаторима, него смо се сретали и виђали смо се на 
јавним местима уз присуство бројних сведока, који, како видим овде 
како долазе, сви добију неку амнезију. Моје је само питање због чега 
они то крију? Шта то није у реду? Шта они то хоће да сакрију? Надам 
се да ће време показати ко је у праву, ко није. Значи, моја је генерална 
примедба на 90% исказа господина Јовановића. Ја не могу да схватим 
да је господин Јовановић мртав ладан овде изјавио да сам се ја видео 
са пок. Премијером 4. октобра и да нисмо ишли у викендицу, не знам 
код министра Михајловића, на Повлен у Ваљеву и тако даље и да не 
набрајам сад све овде што је он изјавио. Ја се надам да ће неко 
анализирати комплетан тај исказ господина Јовановића и да ће се неко 
позабавити подробније с тим, јер сматрам да све оно што је рекао 
Чедомир Јовановић није вредно да се много о томе расправља на овом 
суду, јер ако би расправљали о свим сведоцима који су овде говорили 
неистину, ако би ми сад почели да изводимо сведоке, да прилажемо 
доказе, да изводимо аргументе ко је шта рекао, ко шта није рекао, а
Србија ће пре да уђе у Европску унију него што ће се овај процес 
завршити. Ја опет понављам до дана данашњег ми се још нисмо 
дотакли оптужнице, ми још нисмо почели да причамо о оптужници.Ми 
причамо о неким протестима, ко се с ким возио, ко се с ким виђао, ко је 
кога љубио, ко је с ким вечерао, а са оптужницом још нисмо почели да 
се бавимо. Ја се надам само да овај процес неће отићи у недоглед и да 
се неће разводнити јер истина је да у њему има на хиљаде страница 
материјала и да је више тешко и похватати ко је шта рекао, али бих Вас 
молио, значи, да кренемо и да се усресредимо на овај процес и да 
тужилаштво више почне да доказује ко је шта радио онако како је 
оптужница подигнута. Толико.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу. За реч се јавио окр. Саша Пејаковић. Изволите.

Окр. Саша Пејаковић: Добар дан. Ја приговарам јучерашњем 
исказу сведока Чедомира Јовановића у погледу који се тиче мене.
Значи у ономе делу где се ја спомињем. Господин Јовановић је рекао 
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да мене није виђао у Шилеровој улици после мог одласка од њега што 
ја категорички тврдим да јесте. Не да само да ме је виђао него и
разговарао са мном поводом мојих, како је он јуче навео, здравствених 
компликација које ми је он омогућио да поправљам зубе, да идем код 
доктора, да ли то радим, ја сам рекао да. Он је рекао добро, настави то 
као да сам ја ту, значи, ја стојим иза тога. Господин Јовановић је рекао 
овде јуче да се код Душана Спасојевића први пут се појавио негде за 
протест Јединице кад се састао са овде оптуженим Милорадом 
Улемеком. Ја тврдим контра. Господин Јовановић се састао више пута 
са Душаном Спасојевићем када је господин Улемек био у
иностранству. Ја сам лично долазио са господином Јовановићем на те 
сусрете на којима ја нисам био присутан, али сам долазио у Шилерову 
38. Исто тврдим да је господин Јовановић био у веома блиским 
контактима са Душаном Спасојевићем, да му је Душан Спасојевић 
поклонио компјутер који сам ја лично предао господину Јовановићу у
Скупштини Србије који није могао тад да уђе у Скупштину, па је он 
рекао да тај компјутер ставим у његово возило, за шта постоје сведоци 
из његовог обезбеђења. Господин Јовановић је јуче тврдио да се са 
Шаретом Ненадом није сусретао. Ја одговорно тврдим да је до сусрета 
дошло и то највише код зграде ЦК, оне сад срушене, сада обновљене,
више пута, не знам на чије инсистирање, али господин Шаре Ненад је 
тада чекао тамо господина Јовановића, улазио код њега у ауто и
задржавао се 10 до 15 минута. О чему су причали не знам. Ја сам ван 
возила. Господин Чедомир Јовановић је такође са Шаретом Ненадом и
Душаном Маричићем ''Гумарем'', тада командантом Јединице за 
специјалне операције, састајао у кући Драгољуба Марковића. На тај 
састанак сам Шаре Ненада и Маричић Душана ја довезао лично.
Господин Јовановић је такође добио пиштољ ''Глок'' на поклон од 
Душана Спасојевића. Што значи да је он био у веома, веома блиским 
контактима са господином Јовановићем, а господин Јовановић је 
такође јуче негирао да је после протеста виђао Душана Спасојевића 
што није тачно, што одговорно тврдим да је долазио и после протеста 
Јединице за специјалне операције у Шилерову 38,  два до три пута.
Такође сам господина Јовановића довозио у Централни затвор, улазио 
на улаз тамо где улазе марице са ''Аудием'' блиндираним господина 
Јовановића, кад је он ишао у посету. Ја не могу да тврдим коме, али сам 
куповао цигарете за ту особу. Из разговора касније, што сам изнео у
својој одбрани, је Душан, покојни сада, рекао да су то биле цигаре за 
њега намењене.
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Председник већа: Одакле је Вама познато да је након протеста 
три пута долазио сведок Чедомир Јовановић у Шилерову улицу?

Окр. Саша Пејаковић: Из тог разлога што сам ја тада радио у
обезбеђењу сада пок.Душана Спасојевића.

Председник већа: По чијем налогу сте били у обезбеђењу пок.
Душана Спасојевића?

Окр. Саша Пејаковић: По препоруци господина Јовановића, а
по, након разговора са Шаретом Ненадом и по налогу господина 
''Гумара'' команданта Јединице, који ми је издао налог тако што ми је 
рекао, то сам ја образложио, сад опет улазим у део моје одбране, где 
сам ја рекао да ме господин ''Гумар'' послао да идем са Шаре Ненадом 
да ћу штитити одређену личност, не именујући наравно.

Председник већа: Пошто су и примедбе саставни део Ваше 
одбране, чиме објашњавате противречност сада што сте рекли да Вам 
је налог за обезбеђивање Душана Спасојевића дао командант ЈСО-а
Душан Маричић, а у одбрани на главном претресу сте изричито рекли 
да је то учинио првоокривљени Милорад Улемек, мада сте га тада 
назвали Луковић, јер је то раније његово презиме.

Окр. Саша Пејаковић: Не, то причамо о...  
 
Председник већа: Не, оставите се приче, него Ви одговорите на 

питање чиме објашњавате ту противречност у одбрани? То је 
суштинско питање.

Окр. Саша Пејаковић: Господине судија, то се односи на март.
За март 2003. године да, али ја причам о 2001. години.

Председник већа: Не, нисте то причали тако, него сте рекли у
својој одбрани да сте Ви упућени по налогу првоокривљеног након 
напуштања обезбеђења од стране припаднка ЈСО-а сведока Чедомира 
Јовановића, да сте управо на налогу првоокривљеног упућени да 
обезбеђујете Душана Спасојевића у Шилеровој улици... 

 
Окр. Саша Пејаковић: Не.
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Председник већа: С тим што сте додали да је дао сагласност на 
то у разговору са Шаре Ненадом Чедомир Јовановић. Према томе,
немојте сад причати другачије, него нам објасните због чега сад 
причате другачије? То нам објасните.

Окр. Саша Пејаковић: Не причам другачије. Ја сам изнео онако 
како сам изнео. Нисам могао јер господин Улемек у то време није био у
земљи по мојим сазнањима. Значи, он никако није могао дати ту 
наредбу.

Председник већа: Да ли Ви схватате да сте сад другачије 
исказали него што сте рекли у својој одбрани?

Окр. Саша Пејаковић: Не.

Председник већа: То Ви тако тврдите?

Окр. Саша Пејаковић: Да 

Председник већа: Добро. Вратите се на оптуженичку клупу.

Да ли има примедби на исказ сведока Чедомира Јовановића?

За реч се јавља адв. Горан Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Судија имам примедби на исказ 
сведока Јовановића. Углавном су то примедбе које су колеге већ 
изнеле, а имам и примедбу на ово што сте Ви сада учинили због тога 
сам се и јавио. Ја Вас молим да у будуће...  

 
Председник већа: Немојте ме молити ништа.

Адв.Горан Петронијевић: Претрес је део транскрипта.

Председник већа: Немојте критиковати рад суда пошто Ви не 
можете тумачити Законик о кривичном поступку као што ради суд.

Адв.Горан Петронијевић: Судија, ја не тумачим Законик, ја Вас 
само упозоравам да сте изнели тврдњу која не постоји.
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Председник већа: Немојте ме упозоравати. Одузимам Вам реч.
Седите.

Адв.Горан Петронијевић: Не стоји. Та тврдња не стоји.

Председник већа: Седите.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Одузима се реч адв. Горану Петронијевићу.

Адв. Горан Петронијевић: Прочитајте трансакрипт судија.

Председник већа: Седите.

Адв.Горан Петронијевић: Прочитајте транскрипт.

Председник већа: Прочитајте га Ви.

За реч се јавља адв. Крсто Бобот.

Адв. Крсто Бобот: Захваљујем. Судија, ја ћу се надовезати на 
колегу Петронијевића. Наша примедба тј. моја примедба је процесног 
карактера, а то је примедба која се тиче руковођења главним 
претресом, што је Ваша надлежност. Ви то руководите, а ми смо у
могућности и имамо право да ставимо примедбу. Суштина примедбе је 
следећа да када се окривљеном предочава део његове одбране наш 
захтев и примедба је да се мора цитирати део транскрипта или део 
његове одбране пред истражним судијом. Хвала лепо.

Председник већа: За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић.

Адв. Слободан Миливојевић: Ја бих имао више примедби на 
изјаву сведока Јовановића у делу у коме је он говорио неистине које 
фактографски можемо доказати да су неистине. Пре свега у односу на 
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његове посете Централном Окружном затвору у Београду и његове 
посете Душану Спасојевићу. То је апсолутна неистина да није 
посећивао Душана Спасојевића, иако сам био пре тога вишегодишњи 
бранилац Душана Спасојевића ја сам тек после месец и по дана, прво 
ми је информативно говорио имам ја ко ће мене да заштити, ко ће да 
учини налог да будем пуштен из притвора, па је на његову, по његовој 
препоруци Чедомир Јовановић ступио у контакт са мном. И Чедомир,
тек тада сам сазнао да је Чедомир Јовановић више пута био у ЦЗ-у о
чему постоје наравно докази због чега се и води поступак и не желим 
даље на ту тему да апсолвирам, само тврдим да је Чедомир Јовановић 
био безброј пута код Душана Спасојевића у посети у Окружном 
затвору, а да је од мене тражио да ја умирим Душана Спасојевића јер је 
Душан Спасојевић беснео због тога што се налазио дуго у притвору.
Даље, у односу на део изјаве у којој тврди да је у Шилеровој био само 
са Улемеком апсолутно... 

 
Председник већа: Само једна процесна ствар колега Слободане 

Миливојевићу. Пошто сте Ви сада практично предложили себе за 
сведока, везано за те околности, посећивање сведока Чедомира 
Јовановића, знате и сами да би самим тим изгубили својство браниоца 
првоокривљеног и осталих окривљених у овој кривичној ствари када би 
суд одредио по службеној дужности да Вас саслуша у својству сведока 
управо на те околности. Пошто Ви практично кроз ове примедбе на 
исказ сведока Чедомира Јовановића практично тврдите нешто што сте 
били очевидац, што сте слушали, што сте сазнали из разговора са 
Вашим бившим клијентом Душаном Спасојевићем, па у том смислу би 
требали да се изјасните процесно да ли Ви желите да будете сведок у
овом кривичном поступку или не.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, ја сам врло свестан 
овог упозорења које сте Ви дали и пре него што сам одлучио да ово 
изговорим. Ја сам одлучио да дам садржину овакве изјаве управо због 
тога што је конотација изјаве сведока Чедомира Јовановића била таква 
па сам нашао за сходно да изјавим ово што сам рекао, а нека одлука 
Ваша буде да ли ћете Ви мене позвати као сведока и користити, то тим 
пре што знате и сами да сам ја пре него што је јавни тужилац одустао 
од оптужнице против мене, да сам ја писмено затражио одржавање 
главног претреса јер сам желео да кажем све. Но, у овом тренутку ја ћу 
се задржати у својству браниоца на примедбама које имам, с тим што 
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наравно апострофираћу само фактографију која се не односи на моја 
сазнања и на мој однос према редоследу тих догађаја. Дакле... 

 
Председник већа: Не, али ја сам Вас управо упозорио у том 

смислу јер знате и сами да би то било повреда права на одбрану у
одређеној мери, под одређеним условима и злоупотреба, када би се 
одредило саслушање у својству сведока браниоца окривљеног, али Ви 
сами својом тврдњом практично се нудите да будете сведок у циљу 
провере истинитости исказа Чедомира Јовановића.

Адв. Слободан Миливојевић: Потпуно Вас разумем.

Председник већа: Па, у том самислу сам и хтео да Вас питам јер 
је то суштинско питање, да би ми евентуално касније могли да 
одлучимо, јер ја нећу да повређујем ничије право на одбрану. У том 
смислу Вас питам да ли Ви хоћете или нећете и у ситуацији да веће 
евентуално одлучи о таквој једној ствари по службеној дужности?

Адв.Слободан Миливојевић: Председниче ја сам и даље у
својству браниоца. Ово што сам изнео малопре, за то постоји друга 
фактографија осим моје изјаве уколико Ви будете проценили спреман 
сам да будем сведок у било ком тренутку, али за сада имам својство 
браниоца и у овом тренутку не желим да будем сведок. Уколико Ви 
будете одлучили по службеној дужности ево ме овог тренутка сам 
спреман. Даље, примедба се односи на његове одласке у Шилерову.
Што се тиче тих одлазака у Шилерову између осталог да је неистина 
говори и не само, можемо ми на било који начин да тумачимо 
истинитост изјаве окривљених, јер окривљени имају право да се бране 
како се раније сматрало, на начин на који се бране, али чл.13 ст.3, који 
још увек не поштује чак ни Врховни суд, упозорио окривљеног да мора 
да води рачуна о томе да све што каже може бити употребљено као 
доказ, али занемаримо и њихове изјаве, имате изјаве сведока сарадника 
које су потпуно супротне изјави сведока Чедомира Јовановића. Дакле и
ти сведоци сарадници тврде да је он безброј пута био у Шилеровој.
Надаље, неистина је да није водио супругу и Спасојевић Душана и
Луковић Милета и тада Луковић Милорада са децом у Окружни затвор 
у Београду о чему ћемо предложити сведоке који могу потврдити 
неистинитост изјаве сведока Чедомира Јовановића. Неистинитост 
његове изјаве у погледу његовог утицаја и учешћа у поступку отмица,
дакле, у кривичном поступку отмица, који је вођен пред Четвртим 
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судом се такође може доказати, не желим да износим своје, дакле, да не 
би ушао у фазу сведочења, а опет кажем спреман сам и за то постоји 
фактографија и то писмена документација која се налази у каси једног 
од тужилаштва у Београду, на који начин је дошло до укидања 
притвора Душану Спасојевићу. Једну малу само дигресију да дам.
Дужан сам то да кажем због начина на који је сведок Чедомир 
Јовановић јуче изговорио то што је изговорио да се не дај Боже десило 
да сам било ком тужиоцу или судији дао 5 еура ја не бих изашао из 
притвора до дана данашњег. Вероватно је требало уместо мене 
Чедомир Јовановић да буде тамо, али немојте ми замерити на овој 
последњој дигресији, јер заиста заслужује, имајући у виду начин на 
који је он јуче интерпретирао своју изјаву, а посебно начин на који је 
он вређао нашег клијента тиме што му је изговорио три јако, јако тешке 
увреде. То би било за сада моје примедбе које имам у односу на 
истинитост изјаве овог сведока, а ми ћемо припремити материјалне и
друге доказе и понудити овом суду, уколико он буде сматрао да је 
потребно изводити те доказе, Ви ћете такву одлуку донети. Дакле, на 
околности неистинитости изјаве сведока Чедомира Јовановића. Хвала 
лепо.

Председник већа: За реч се јавља адв. Момчило Булатовић.
Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија ја нећу заиста анализирати 
чињенично казивање господина Јовановића зато што ја немам неких 
непосредних сазнања. Претпоставка је да човек који се појави овде као 
сведок сагласно Законику о кривичном поступку због чега га неко 
позива ако је вератно ће моћи да да обавештење о кривичном делу,
учиниоцу и другим важним околностим о којима ми овде расправљамо,
тај сведок који је био овде у лику господина Јовановића, таква сазнања 
је вероватно имао, али их је сакрио и покушао је да све то што је имао 
да пребаци потпуно на једну другу страну називајући овде свакога и
прозивајући свакога као чланом неког злочиначког удружења. Значи ко 
год је њему политички противник, он је члан злочиначког удружења 
који је направило неки друштвени миље у коме је убијен председник 
Владе. Мислим да елементарна примедба када је у питању господин 
Јовановић се односи на нешто следеће. Господин Јовановић је, да 
нисмо саслушали министра полиције господина Михајловића, ја бих 
помислио да је господин Јовановић био министар полиције, јер је 
евидентно био умешан и укључен апсолутно у све акције. Он је 
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поновио у ова два дана свог сведочења и одговарајући на питања која 
су му постављена од стране судског већа, пуномоћника, тужилаца и
бранилаца на све те активности које су наводно биле припремане и
вођене и преудзимане у правцу борбе против организованог криминала,
где је он имао једну видну и запажену улогу. Мене сада чуди, ако је он 
имао тако видну и запажену улогу у свему томе и био укључен у све то 
и био неки шраф око кога се све то вртело јер је он био човек који је 
морао да буде информисан о свему, јер њега видите из његовог 
признања да је и код убиства генерала Бошка Бухе укључен на 
Институту, видите га из исказа Душана Михајловића да и те како 
долази и интересује се за Душана Спасојевића, али Душан Михајловић 
је то објаснио на неки други начин који је овако доста чудан, па га 
имате у разговорима са Бором Бањцем, па га имате у разговорима око 
Љубише Бухе ''Чумета'', па га имате све.., зашто и води се акција која је 
планирана за четрвртак, хапшења, зашто Чедомира Јовановића нема од 
6-ог до 12-ог? У једном тако важном елементу када треба уништити 
Јединицу за специјалне операције, израз који је он употребио, када 
треба кренути са акцијом хапшења Земунског клана онда њега нема. У
медијима је било да је он у Паризу, Лондону. Чули смо да је био у
Милану. Потпуно небитно где је био и како је био и који су разлози 
његовог одласка. Значи, то је човек који је требао да нам овде својим 
сведочењем као човек толико близак пок. председнику Владе 
господину Ђинђићу пружи нека сазнања. Он та сазнања није хтео да 
нам пружи већ је говорио о нечему другом. Вероватно је његово овде 
сведочење било део борбе политичке, борбе за власт коју је изгубио, јер 
да је хтео да говори о томе онда бисмо дошли до тога да утврдимо 
неке битне ствари у погледу једне атмосфере која је претходила ономе 
што се десило 12-ог марта. Овде смо чули господина Јовановића да је 
то био неки динамични кабинет формиран по узору на енглески 
кабинет Тонија Блера, а мустра зато је скинута са интернета. Овде смо 
чули да је некаква немачка обавештајна служба радила план 
обезбеђења и неуралгичне тачке у кретању председника Владе пок.
Зорана Ђинђића. Овде смо чули од господина Михајловића да је 
некакав Дански ценар за људска права радио план реформе заједно са 
неком комисијом МУП-а, план реформе министарства унутрашњих 
послова, па да ли ико може мене да убеди и Вас и било кога нормалног 
у овој земљи да неко ко је узео власт 5. октобра на начин на који је 
узео, када су све институције у њиховим рукама да води акцију годину 
дана, а да каже овде потпуно отворено да та Влада је била Влада која је 
владала од Немањине до Кнеза Милоша. Онда овде неко некога прави 

www.K
RIK

.rs



16

лудим. Ја не могу да се помирим са тим и зато ћемо морати, да би 
проверили све оно што је рекао господин Јовановић, који је прозвао и
цркву и комплетну Владу која је била, да позовемо све те људе које је 
он..., немојте колега Даниловићу стварно. Немојте. Је ли могу судија да 
наставим?

Председник већа: Наставите и нема разлога за било каквим 
полемикама.

Адв.Момчило Булатовић: Нема разлога. Ја нисам ни почео 
полемику.

Председник већа: Не полемишете колега заиста са тим 
ставовима који нису овде ни изнети. Него причате нешто везано што је 
било на телевизији, новинама и не знам већ где.

Адв. Момчило Булатовић: Апсолутно причам овде што је 
изнето.

Председник већа: За шта?

Адв. Момчило Бултаовић: Причам овде што је изнето.

Председник већа: Поменули сте цркву.

Адв.Момчило Булатовић: Јесам.

Председник већа: То сте из новина сазнали.

Адв.Момчило Булатовић: Објаснићу Вам зашто.

Председник већа: Објасните нам јер то нисмо чули овде колико 
сам ја слушао.

Адв.Момчило Булатовић: Објаснићу Вам зашто. Управо 
долазимо до тог дела. Оно што сам и рекао у примедбама када су били 
ови предлози од стране пуномоћника оштећених, значи господин 
Јовановић је овде искористио ову судницу да настави оно што 
оркестрирано са истог центра одакле се води цела кампања и преко 
телевизијске емисије. Управо то. И говорио је управо то и ништа друго,
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а овде смо могли да видимо. Ја ћу рећи само један детаљ. Господин 
Јовановић је овде рекао да никакав контакт са Улемеком није имао за 
време док се Улемек налазио у иностранству, а имате исказ сведока 
Шаре Ненада на питање колеге Миливојевића то је рекао децидно,
јасно и кратко ''Не, никада». Само са Маричићем се чуо тамо. Узмите 
исказ сведока Шаре Ненада па ћете видети да му је он, сведок 
сарадник, омогућио контакт са Улемеком док је био у Грчкој. Ја 
таквом човеку не могу да верујем. Према томе, такве су примедбе 
апсолутно овде. И још једна ствар, омогућили сте Ви, као суд, човеку 
овде, да Вама поставља питања што је апсолутно недопуштено и
недозвољено да се он интересује преко Вас, да Ви њему дајете 
информације кад ће српска јавност бити упозната са неким истрагама 
за које не знам да ли се воде. Хвала.

Председник већа: Прво, злоупотребљавате говорницу ради 
политичких говора. Правите неке политичке инсинуације које немају 
никакве везе са овим суђењем. Наравно, то користите злоупотребом 
коју често врше и већина бранилаца. Кад год хоће нешто да прича они 
би полемисали са јавношћу, а не са конкретним стварима везаним за 
предмет кривичног поступка. Али шта ћемо, тако је правничко 
образовање људи, једноставно желе више да говоре о политици него о
кривичном случају. Са тим суд заиста нема никакве везе само Ви 
наставите, а радите шта год хоћете везано за то, нарочито по медијима,
ту сте се нарочито истакли сви.

Да ли се још неко јавља за реч за постављање примедби на исказ 
сведока Чедомра Јовановића?

За реч се јавља адв. Ненад Вукасовић. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Пошто сте говорили о правничком 
образовању остајем у свему што су рекле колеге. Апсолутно дајем на 
комплетан исказ јуче овде присутног Чедомира Јовановића, на његов 
исказ као сведока. Дакле, приговор је у целини на његов исказ. С
обзиром да немам транскрипт овде детаљи и оно што су везане за 
поједине делове и сегменте, о томе ћу накнадно, али се сада генерално 
ставља приговог на његов исказ који би био ништа друго до политички 
говор. Хвала.
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Председник већа: Нека приступи пред судско веће окр. Саша 
Пејаковић.

С обзиром да је бранилац окривљеног Саше Пејаковића адв.
Крсто Бобот ставио процесну примедбу да није тачно оно што сам ја 
цитирао и да треба да се позовем на транскрипт аудио записника сада 
се позивам управо на тај транскрипт аудио записника од 19. фебруара 
2004. године када је изведена процесна радња саслушања окр. Саше 
Пејаковића. Цитирам страну 5, реченица:

''Ја сам радио у обезбеђењу Душана Спасојевића по наређењу 
пуковника Милорада Луковића''.  

 
Завршен цитат.

Чиме објашњавате Вашу изјаву данас на главном претресу да сте 
то урадили по наређењу команданта Јединице Душана Маричића на 
данашњем главном претресу, чиме објашњавате ту противречност у
Вашој одбрани?

Окр. Саша Пејаковић: Не бих одговорио док браниоци не 
поставе примедбу.

Председник већа: Е, па то нећете моћи. Вратите се на 
оптуженичку клупу.

Окр. Саша Пејаковић: Господине судија, ја бих... 
 
Председник већа: Вратите се на оптуженичку клупу.

Окр. Саша Пејаковић: Ја бих упозорио господина Даниловића... 
 
Председник већа: Немојте Ви упозоравати, него се вратите на 

оптуженичку клупу.

Окр. Саша Пејаковић: Хвала судија.

Председник већа: Право на изјашњење о предлозима процесне 
природе за одржавање процесне дисциплине које је поднео адв. Срђа 
Поповић имају заменици Специјалног тужиоца. Изволите.
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Заменик Специјалнот тужиоца Милан Радовановић: Ја 
подржавам предлоге које су изнели колеге пуномоћници оштећених.
Толико само.

Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Удаљава се за данашњи главни претрес из суднице Александра 
Ивановић, ако је уопште присутна у судници, пошто ту евиденцију суд 
не води, пошто је суђење јавно.

Кратко образложење:

Према извештају Службе обезбеђења зграде суда, судске страже,
супруга првоокривљеног Милорада Улемека, Александра Ивановић, је 
напала сведока Чедомира Јовановића након изласка из суднице, што 
представља кршење дисциплине приликом вођења главног претреса у
судници, јер не можемо се ограничавати само на метар или два до 
суднице, него целокупна судска зграда представља објекте где ради суд 
тако да не можемо водити рачуна о безбедности само овде у овој 
просторији која је и са овим стаклима и решеткама и не знам већ шта ту 
има. Према томе, то је дисцилинска мера према њој и опомена за 
будуће понашање да не напада било кога у судници, а то важи 
истовремено за све присутне у судници, публику, иначе следећа мера 
ће бити да ћемо удаљити све присутне, публику из суднице ако се 
понови било какав случај те врсте.

Што се тиче другог предлога:

Одбија се предлог пуномоћника оштећених адв. Срђе Поповића 
да се Александра Ивановић удаљи са суђења за време тока целокупног 
кривичног поступка и главног претреса.

Налаже се судској стражи да достави детаљан извештај о
инциденту који се десио у згради суда јуче приликом сукоба 
Александре Ивановић са сведоком Чедомиром Јовановићем.
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Налаже се МУП-у Републике Србије да достави писмени 
извештај о инциденту и поготово изјавама лица која обезбеђују 
Александру Ивановић.

Председник већа: Нека приступи пред судско веће Владимир 
Поповић.

Добар дан. Ваше име и презиме?

Сведок Владимир Поповић: Владимир Поповић.

Председник већа: Име оца?

Сведок Владимир Поповић: Божидар.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Владимир Поповић: 3.10.1958. године, Јагодина.

Председник већа:Шта сте по занимању?

Сведок Владимир Поповић: Дипломирани економиста.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Владимир Поповић: Имам две адресе. Једна је у
Београду, Дурмиторска бр.3 и стални боравак у Бечу. Је ли и та адреса 
потребна?

Председник већа: Непотребно. Да ли сте у сродству са 
окривљенима и оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Владимир Поповић: Не.

Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој 
евентуалној промени адресе пребивалишта у Београду.

Сада ћу Вам саопштити Ваше дужности, обавезе и законска 
упозорења за сведока у кривичном поступку.
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Дужни сте да суду саопштите све што Вам је познато о предмету 
и упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично дело.

Дужни сте да пред судом говорите истину и да ништа не смете 
прећутати и упозоравам Вас да је давање лажног исказа кривично дело.

Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно 
да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ове обавезе, законска упозорења за сведока у
кривичном поступку?

Сведок Владимир Поповић: Да, јесам.

Председник већа: Сада Вас позивам да на основу Законика о
кривичном поступку положите заклетву као сведок пред судом у
кривичном поступку. Наиме, ја ћу Вам сада саопштити текст заклетве 
за сведока пред судом. Ако сте сагласни са тим текстом само реците 
«да», да скратимо процедуру, ако нисте реците разлог због чега нећете 
да положите заклетву. Дакле,

''Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан 
говорити само истину и да ништа од однога што ми је познато нећу 
прећутати''. 

 
Сведок Владимир Поповић: Да.

Председник већа: Ми смо Вас позвали као сведока у кривичном 
поступку у овој кривичној ствари ради сведочења о томе која Ви 
сазнања имате непосредна или посредна, а на следеће околности: Да ли 
сте били присутни у згради Владе Републике Србије 12. марта 2003. 
године када је извршено убиство председника Владе Републике Србије 
др.Зорана Ђинђића, да ли имате било каквих сазнања о извршеном 
кривичном делу и њиховим учиниоцима и да ли имате било каква 
сазнања везана за безбедност председника Владе др. Зорана Ђинђића 
и евентуално неке безбедносне мере које су предузимане или су 
тражене и све у вези тог питања. Можете то у слободном излагању 

www.K
RIK

.rs



22

одговорити на ове околности, а касније можемо кроз питања разјаснити 
одређене ствари. Изволите.

Сведок Владимир Поповић: Нисам био у тренутку атентата у
згради. Дошао сам два или три минута пошто је он већ са паркинга 
одвезен у Клинички центар, а имам сазнања о починиоцима овог 
злочина. Имам сазнања о томе ко је у то умешан. Имам јако пуно 
сазнања о свему с обзиром да сам последњих десетак година био јако 
близак и сарадник и лични пријатељ убијеног Зорана Ђинђића. Нисам 
само ово добро разумео ако можете да ми објасните. Значи, у
слободном говору могу које, шта да говорим? Шта ја мислим да је 
корисно за ово суђење за ове ствари које сте поменули?

Председник већа: Ви сте већ сада у свом излагању рекли да 
имате сазнања о учиниоцима.

Сведок Владимир Поповић: Да, да.

Председник већа: Онда нам саопштите шта имате, која сазнања,
које су врсте сазнања и одакле Вам је познато то што знате?

Сведок Владимир Поповић: Да, да. Али то могу неким својим 
начином који сам ја замислио да испричам. Је ли тако? Не постоји нека 
посебна процедура?

Председник већа: Никакве процедуре нема, него говорите онако 
у складу са Вашим образовањем, сећањем, свим оним што имате као 
личне квалитете.

Сведок Владимир Поповић: Да, да. Хтео бих пре него што 
пређем на врло конкретна, на конкретне ствари које се односе на сам 
овај процес и суђење за убиство Зораново да направим један краћи 
увод и да објасним нешто што мислим да је врло важно и што је до 
дана данашњег неразјашњено о једној измишљеној и лажној вези 
између Зорана Ђинђића и наводно неког подземља, сиве зоне из 
времена док је био опозиционар, а нарочито у време када је постао 
председник Владе. Знам и ко је то урадио и зашто је то урадио и то ћу 
Вам исто овде рећи, али ми је неопходно да пре тога направим краћи 
увод и да подсетим, нећу рећи ништа спектакуларно и ново, али да 
подсетим и Вас и све остале присутне и јавност на нешто што је добро 
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познато како је изгледао политички пут Зорана Ђинђића последњих 
десет година и да је кроз тај политички пут који је он прошао, ако се 
сећамо био је једини прави опозоициони политичар, који је 
представљао опасност режиму диктаторском у коме смо живели 
последњих 15 година. И без обзира на то како је тумачено или није 
тумачено сви смо сведоци тога да је и рушење режима Слободана 
Милошевића, победа на изборима без обзира што је кандидат био 
друга личност, као и сама петооктобарска револуција била изведена 
захваљујући томе што је то спроводио и урадио човек који се звао 
Зоран Ђинђић. У режиму диктаторском каквом смо живели тих 15 
година, особе као што су биле он, какав је био он, значи они који су 
представљали озбиљну опасност таквом ауторитарном режиму су биле 
изложене и нормално угрожене по свим питањима, од физичке 
угрожености до медијског линча који је над њим спровођен. То се 
нарочито дешавала после 95-е и 96-е године када је свима у земљи, не 
само власти него и јавности, опозицији итд., било јасно да једини ко 
може иако може икад да сруши тај режим Слободана Милошевића је 
Зоран Ђинђић и његова Демократска странка. Због тога је та странка 
била изложена и највећем линчу и највећем прогону, пратњи, претњама 
и тако даље и тако даље. Од тренутка зашто кажем 95-е – 96-е зато што 
тог тренутка Зоран Ђинђић за разлику од других лидера ДОС-а који.., 
јер се стално касније позивају у тврдњама да је Зоран Ђинђић повезан 
са мафијом управо они који кажу зашто то нису радили други лидери 
ДОС-а. Подсетићу Вас да други лидери ДОС-а у то време или су у
кабинетима Слободана Милошевића и заједно с њим у власти, или су,
као касније изабрани председник, људи који се баве академски 
политиком и опозицијом. Зоран Ђинђић је једини политичар, не једини 
али главни мотор, оних људи који се појављују на улици, који се 
сукобљава са кордонима, кога сачекују маскиране банде са бејзбол 
палицама. Сви знамо да су у то време то делови мафије али повезани са 
државом који пребијају грађане, који му прете, који њему лично прете 
итд.. Зашто све ово говорим? Говорим из разлога што је током тих 96-
те – 97-е нарочито 99-те године када је Зоран Ђинђић био проглашен 
издајником број један ове државе и човеком који је наручио 
бомбардовање и човеком који је у ствари слуга Немачке државе и који 
овде има задатак да се што више штете нанесе, морао да има контакте и
имао је контакте са разноразним друштвеним слојевима и структурама.
Из ког разлога? Из разлога огромне одговорности коју је тај човек 
имао, а то је – да је био председник највеће опозиционе и једине 
опозиционе странке у Држави, и да је у исто време био човек који је 
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био одговоран за хиљаде и хиљаде људи који су за њим, или месецима 
ходали и тукли се са полицијом, пили сузавце, или многи од њих 
губили послове, били убијани и тако даље, и тако даље. Из тог периода 
и потичу Зоранови контакти и контакти са одређеним функционерима 
Милошевићеве власти, што му се касније на врло ружан начин 
инплицира, везе са Јовицом Станишићем које су се десиле једанпут за 
сво то време, значи до 05.октобра једанпут, или двапут и то на 
приватним неким скуповима, или контакти са неким људима за које се 
касније установило, или утврдило да су опасни шефови криминалних 
група. Да ли је он у то време знао да ти људи припадају сивој зони?
Наравно да је знао и наравно да се са њима виђао управо из тог разлога 
да би добио информације, да би сазнао који су то разлози, елементи 
који прете њему, не само њему лично, јер је он о себи најмање водио 
рачуна, него прете оним људима за које је он осећао одговорност, јер је 
био њихов предводник. И ту долазимо до 2000-те године и долазимо до 
припрема за избора. Подсетићу вас све. То је време апсолутног 
дивљања режима Слободана Милошевића и Службе Државне 
безбедности. То је време када се дневно дешавају убиства на улицама.
Никаква тајна није да то ради мафија. Никаква тајна није, да то ради 
мафија повезана са Службом Државне безбедности. Никаква тајна није 
да то ради ЈСО. Никаква тајна није да Јединица ЈСО са мајцама 
Слободана Милошевића, или ЈУЛ-а сачекује опозицију у Пожаревцу на 
митингу. Сви то знамо. Значи, то су ствари које цео град зна. Није 
потребно да будете политичар, или лидер странке да би то знали. Сви 
знамо да се септембарски избори, сви, значи, цела јавност зна да за 
септембарске изборе Милошевић нема шансе да победи, али да исто 
тако знамо да Милошевић нема шансе да те изборе призна. И припреме 
за изборе, значи, припреме за изборе су уствари и припреме за 
преживљавање резултата избора. Резултате избора знате. Никакав 
05.октобар специфично није био припреман, нити се то радило месец,
два, или три раније, нити се знало да ће тај датум постојати, или неће 
постојати. Нити је Зоран у то време успостављао било какве контакте 
са било каквим људима из те, да тако кажем – зоне, али је између 
дешавања 24.септембра и 05.октобра дошло до, не само Зорана, него до 
свих лидера ДОС-а, вести из структура Државе, да Милошевић неће 
дозволити то окупљање у Београду. И то је било јасно већ после првих 
оних кордона полиције у Колубари, после Милошевићевог говора који 
је одржао, сећате се, 03.октобра, када су све телевизије прекинуле 
програм и пустиле Милошевићево обраћање, које је од оних 45 минута,
било 40 минута вређања Зорана Ђинђића и објашњење да је он један 
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издајник, да је он НАТО плаћеник, да он има задатак да направи крв на 
улицама Београда, да Коштуница је његова лутка на конопцу, да он 
нема никакве везе, јер је већ Коштуница био довољно јак и признат од 
већине оних који су били у Милошевићевом режиму и нису били 
спремни да гину, јер им је Коштуница такође одговарао и једини и
главни разлог, ако се сећате сви, а надам се да се сећате, уосталом, то је 
лако проверљиво – тај говор Слободана Милошевића је била смртна 
пресуда Зорана Ђинђића. То се тако тумачило, и то се знало да тако 
треба да се деси, и то је значи, дан или два непосредно пред 05.октобар.
До нас су долазиле информације да они спремају бојеву муницију за тај 
дан и да ће тог дана бити крвопролиће. Покушали су људи из државних 
органа, одређени функционери полиције, високи функционери 
полиције да ступе са Зораном у контакт. Ступили су са њим у контакт и
тражили од њега да откаже тај митинг. У противном, они не гарантују,
и тако даље, и тако даље. До Зорана је дошла информација и сазнање,
као и до свих нас, да, уколико буде било, а они се спремају да буде 
крвопролића, то ће крвопролиће извести екстремне јединице 
Милошевићевог режима. У те екстремне јединице су спадале све ове 
његове анти-терирористичке јединице. Значи, не само ЈСО, него и САи 
и војне службе повезане са мафијом, јер је то систем који је 
функционисао претходних четири, пет година. Увек су се на улицама 
појављивали криминалци који су носили безбол палице, а који су у
исто време имали одређену врсту заштите полиције, па, ако се и деси 
да се утврди да је неко од њих нешто урадио, то није имало никакве 
везе са Државом. Подетићу вас и да је комадант Специјалне анти-
териростичке јединице, или САИ смењен непосредно пред тај 
05.октобар, управо из разлога што је утврђено да је успоставио контакт 
и са Зораном Ђинђићем, али и са Војиславом Коштуницом, односно 
кабинетом Војислава Коштунице, нисам сигуран да ли је он, или неко 
од његових блиских људи са њим разговарао, и због тога је смењен.
Заменик комаданта ЈСО је доведен за начелника САЈ-а и у тој 
атмосфери где знате да ће тог дана доћи у Београд стотине хиљаде 
људи, да сносите одговорност за то што ће се тог дана десити, да у исто 
време знате да Милошевић и његов режим, и тај накарадни систем који 
је у међувремену створен, повезаност државе и мафије, значи, да ће 
врло лако у том догађању да се деси, да ће бити стотине људи који ће 
бити убијени и да ће одговорност за то наравно пасти на лидере 
опозиције, а када кажемо – лидер опозиције, онда на онога ко је и вођа 
тога, јер би сви остали рекли, нормално – па, ми смо били ту, али нисмо 
знали шта се спрема и тако даље. Из тог разлога долази до тог сусерета 
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и тог контакта, да ли је било 04-тог, или 05-тог, не знам, али то уопште 
није ни битно, између Зорана Ђинђића и комаданта ЈСО-а. Из ког 
разлога долази? Из разлога врло простог. То је била главна опасност и
главна претња евентуалном изазивању и крвопролићу на београдским 
улицама. И до тог контакта долази, не знам тачно, то не могу да 
тврдим, али знам да је посредним у томе био Драгољуб Марковић, јер 
је Драгољуб Марковић познавао Љубишу Буху-Чумета и то је била 
једина, да тако кажем, посредна веза и контакт Зорана Ђинђића са 
неким људима из неког сивог подземља, те категорије и те врсте. Имао 
је у том периоду те борбе опозиционе и тог терора који је морао да 
преживи у владавини Слободана Милошевића, мислим на те године,
нарочито 1995., па до 2000-те. Имао је и неке друге контакте, и
посредне. Подсетићу вас и то да су људи који су били његово 
обезбеђење, били људи који су у младости били људи са оне стране 
закона. Али, лидер опозиционе странке, прогањана личност у Србији, с
којим је било кужно руковати се, није могао да нађе људе академике 
који би га чували, или да нађе људе који су професионални,
школовани, часни официри безбедности и баш ето, желе да раде у
обезбеђењу Зорана Ђинђића и да онда са њим иду, свако веће, или 
свако друго вече да их туче полиција пендрецима и да их хапсе, и тако 
даље, и тако даље. Али су те врсте контакта и ти, да тако кажем 
несташлуци из младости, тог његовог обезбеђења чинили нека 
посредна сазнања шта се дешава у београдском подземљу, шта се у
београдском подземљу прича, ко је с ким повезан, ко је с ким у каквим 
односима, и тако даље, и дако даље. Тај контакт и тај састанак је 
састанак на који Зоран Ђинђић уз велики ризик пристаје да иде. Зашто,
уз велики ризик? Па, зато што није било јасно да ли ће то бити састанак 
где ће се стварно нешто договорити, или ће то бити састанак на коме ће 
се можда десити да Зоран Ђинђић буде и убијен и да се после тога то 
представи, као, ето, ко зна шта се десило, или се није десило и тако 
даље. Драгољуб је дао ту неке гаранције. Тај састанак је свима већ 
довољно добро познат. То је састанак где је одприлике договорено, ако 
је био 04-тог, пошто ја не знам да ли је био 04., или 05., то се не сећам;
ако је био 04., онда је договорено да ту неће бити крвопролића, али, ако 
је био 05., као што сам чуо да се помиње да је био 05., онда је то 
вероватно састанак на коме је договорено – ОК, добро, ви сте 
победили, вас је народ изабрао, ево, ми јесмо опасни, али да знаш неће 
ту бити никаквих даљих проблема на улици. Ја лично мислим да је то 
тог разговора и контакта дошло од стране предлога ЈСО-а и мислим да 
је разлог за тај контакт договор који је направљен у врху Државне 
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безбедности. Кад кажем – мислим, не зато што ја то тако ми се чини,
него зато што сам касније имао прилике да од пуно људи чујем да је 
већ после 24.септембра било јасно да Милошевић неће остати за 
председника и да је само питање како ће се из тога извући они на које 
Милошевић рачуна, да ће се на њих ослонити и да ће уз њихову помоћ 
успети да народну вољу, не само покраде, него да ако треба и терором 
и силом остане на власти. Тај проблем је најочигледније и најјасније 
био видљив у врху Државне безбедности. И највећи проблем који је 
постојао, постојао је управо у тој институцији, јер су знали да ако се 
деси да Милошевић оде и да ови дођу на власт, и почне да се отвара та 
мрачна кутија у којој се све дешавало последњих десет година, да је то 
катастрофа, не само за њих појединачно, не због тога што се сад 
критикује – убио Стамболића, него што ће се открити да ту никаквог 
патриотизма није било у претходних десет година, него да је тих 
претходних десет година било пљачке. И да та јединица која себе 
назива херојском и ти њихови комаданати који себе називају херојима,
када погледате њихове биографије, ви схватите да то нису никакви 
хероји. Има међу њима људи који су злоупотребљени и манипулисани,
јер им је побијена фамилија и породица негде по неким брдима Босне и
Хрватске и тако даље, па су они ту и стварно отишли из тих намера да 
се боре и ратују са противницима, а да у суштини руководство и они 
који су те јединице стварали, стварали су само из разлога економије, да 
би трговали са Крајном, да би шверцовали цигарете, нафту, бензин,
што су уосталом и радили претходних десет година. Тог тренутка се у
врху Државне безбедности доноси одлука да се иде на ове нове. Ти 
нови су били Војислав Коштуница и Зоран Ђинђић. И један део врха 
Државне безбедности, оличен у Радету Марковићу и његовим 
сарадницима иде ка пријатељима, сарадницима Војислава Коштунице,
а Легија иде ка Зорану Ђинђићу. Ту се долази значи до 05.октобра,
долази до те чувене приче да је ЈСО спасао покољ у Београду, што није 
тачно. Значи, делимично је тачно. Није тачно то, што се није десило 
крвопролиће у Београду, није се десило зато што је било страшно пуно 
људи и зато што би убијених 50, или 100 људи који су били на тим 
улицама, не би значило ништа, јер шта би после тога могла да ради и та 
јединица, и САИ и било ко други. Није дошло због тога што су заједно 
отказали послушност, у исто време, и САИ и ЈСО, у Абардаревој улици 
где су били паркирани, а комаданти су то отказали зато што су људи 
који су њихови војници били ту, рекли су да неће да пуцају у народ.
Онда је од тога створена прича, врло брзо је створена прича зато што је 
било потребно да се створи мит, да иза тога стоји чојство и јунаштво 
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ЈСО-а. САИ више нико није помињао, и ту јединицу више нико није 
помињао. Милорад Луковић, првооптужени у овом предмету, комадант 
Јединице за специјалне операције. Човек који је у претходних, не знам 
колико, десетак година успео да од једног телохранитеља, значи, још 
једна ствар која је важна да се зна, није он из Легије странаца дошао у
Београд зато што је био велики херој из Србије, да се води у рату, он је 
дошао из разлога што је из те Легије побегао, или је напустио, и пре 
него што је отишао на ратиште је овде у Београду био годину и по дана 
телохранитељ. Обезбеђивао је изложбе, или аукцијске продаје и био је 
дуго времена лични телохранитељ Вање Бокана, покојног трговца 
цигаретама. Преко веза и контаката са Арканом је касније, годину и
нешто дана после тога отишао на ратиште. Успео је да у тих десет 
година врло добро, јер је врло интилигентан, да врло добро види како 
функционише систем и како изгледа систем власти. Шта је ту уствари 
важно. Која су то места важна, које су то функције важне, како се 
манипулише медијима, како се манипулише осећањима, како српским 
народом може лако да се руководи, имао је искуства, имао је прилике,
учио је од добрих учитеља. Од Јовице Станишића, Франка Симатовића,
Жељка Ражнатовића, свега онога што смо доживели тих претходних 
десет година и знао је да је то идеална прилика да се ЈСО позиционира,
а у исто време још једна важна ствар – он, такође има огромну 
одговорност према тој Јединици, према тим људима, не из тог разлога 
патриотима, и то, приче – ми чувамо наше војнике и тако даље, него 
управо из разлога што није смело да се сазна шта је врх те Јединице 
радио тих претходних, не знам, пет, или шест, или седам година. Зато 
што, оно што смо сведоци данас, и што знамо, и што је предмет овог 
суђења и где је умешаност ЈСО-а, то не значи да је умешана цела 
јединица ЈСО, и сви они који су кроз ту јединицу прошли. Јер, ту је 
прошло ститине и стотине људи, али су на жалост, седамдесет посто 
оних који нису имали никакве везе ни са продајом дроге, ни са 
отмицама, ни са крађом аутомобила и тако даље, били људи који су 
били уплашени, и друго, знали су једну другу ствар – да не постоји 
сила у Држави која њих може да ухапси, или која њих може да смени.
Искористио је значи тај тренутак, врло добро знајући како 
функционише систем, и како функционише власт, да су Србији 
потребни хероји, да су Србији потребни идоли, да је Србији потребан 
мит, да, као што је Капетан Драган све нас мобилисао 90-те године да 
навијамо за Книнџе и да се радујемо да ли је застава на сто метара 
изнад тврђаве, или двеста метара, тако исто и тада, после 05.октобра је 
било неопходно да тај један преврат који је прошао без и једне капи 
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крви, а који је тако тај монструозни систем за који смо сви веровали да 
га неће успети, и нису успели ни Американци да склоне, сада 
одједанпут га више нема, требао је неко да преузме ту позицију 
херојства. И он је то врло добро искористио. Ту му је у прилог ишла 
још једна ствар, а то је да је Зоран Ђинђић био изнуђен, принуђен да да 
неколико изјава које су потпуно зацементирале ту њихову причу. Које 
су то изјаве, и зашто је Зоран Ђинђић дао те изјаве? То су биле изјаве 
да је Јединица ЈСО, херојска јединица, да не дозвољава да му ико дира 
комаданта и њих, и да, док је он на власти никад нико од њих неће 
отићи у Хаг. Зашто је то Зоран Ђинђић рекао и да ли је то тог тренутка 
мислио? Зоран Ђинђић је био особа која је, подсећам вас поново на то,
у претходних десет година била особа која је највише од свих личности 
у јавном, политичком, било каквом животу, био тема медија ове 
Државе. Свако ко је у овој Држави десет година, не само политиком се 
бавио, него и естрадом, и имао прилику да некад нешто каже, докачио 
се и вређао Зорана Ђинђића. И у тих десет година створена је слика о
њему као човеку који издаје људе који му помажу, који своје сараднике 
врло брзо пушта низ воду, који је због те своје прагматичности и због 
тога да је спреман да за крајњи циљеве макевелизма уради било шта,
једна врло лоша карактерна особа, што он уопште није био, али је 
створена таква слика о њему. Њему није било уопште важно да ли неко 
о њему нешто мисли, или не мисли. Они који га воле, воле га. Они који 
га не воле, не воле. И увек је говорио о томе – мени није циљ да ме 
воли већина грађана, него она која ме разуме. Пошто је после 
05.октобра, а вратићу се на ту атмосферу и шта је све у то време рађено 
и како је стварана та атмосфера и од стране комаданта ЈСО и приче које 
су се ту радиле. Значи, подсетићу вас да после 05.октобра, и то што је 
Милошевић признао изборе, то није значило да је у Србији мир.
Напротив. Тензије су постојале и те тензије су трајале, не само у
наредних три, или четири месеца, односно до краја јануара 2001. 
године када је Зоран Ђинђић постао председник Владе и формирао 
нову Владу, него су се наставиле и даље. Та врста тензија је значила да 
је то свакодневно било питање, да ли ће Војска да реагује, неће, да ли 
ће се ова јединица установити, да ли ће неко напасти телевизију, или 
неће напасти телевизију. Шта ће се десити ако се побуни ова јединица,
па не знам, у МУП-у се људи комеђају, па, не знам, Влајко Стоиљковић 
је ишамаро овога, па је урадио ово, па је овај овог..., значи, то је 
атмосфера где је највећу одговорност, највећу и даље, највећу 
одговорност има Зоран Ђинђић. Војислав Коштуница је проглашен за 
председника. Постао је председник. Отишао је у кабинет, окружио се 
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људима Слободана Милошевића који су били у тој згради, од 
обезбеђења, па до осталих сарадника по кабинетима. Почео је да 
доводи у свој кабинет људе којима је једина заједничка црта била 
мржња према Зорану Ђинђићу, која је била лична, била из разлога што 
нису успели да остваре неке функције које су желели да остваре, типа – 
саветник за медије Војислава Коштунице је постао човек који није 
успео да буде директор Политике и за то је лично окривио Зорана 
Ђинђића и то јавно, свакодневно у јавности причао, оговарао га, вређао 
најсташније. Њега је Коштуница узео за саветника за медије. Другог 
саветника за људска права, тако га је звао, али се бавио овим стварима,
безбедношћу, Градимира Налића, узео је човека кога је Зоран Ђинђић 
одбио да буде министар полиције. Није му дозволио да буде министар 
полиције из познатих разлога, ако је потребно могу то касније да 
објасним, али га је онда Војислав Коштуница узео за саветника за 
људска права, али уствари, бавио се безбедношћу. Војислав Коштуница 
је у то време краљица, изиграва функцију краљиде, путује по свету,
прима честитке, Србија улази у Уједињене Нације, грађане више не 
интересује шта се дешава иза сцене, постали смо део света, а у исто 
време ви имате да су сви на својим функцијама, да су сви они за које 
знате да су убијали, пљачкали и крали ту око вас, да се ту налазе. Они,
осим Влајка Стојиљковића, који се више није појављивао, његови 
заменици Рођа и Обрад нису излазили из ДОС-а и из контаката са тим 
политичарима. Формира се она трочлана влада где се заједно са СПС-
ом и са СПО-ом, али то минимално значи са СПС-ом, пошто је то била 
влада СПС-а, практично долазите у ситуацију да као, - е, нема везе 
више шта је било, пусти шта је било, сада је важно Србија, Европа и
тако даље, а свакодневно имате информације које вам долазе и знате да 
је то тако. Да је врх Војске незадовољан, да је врх полиције 
незадовољан, да су комешања у ЈСО, да се плаше приче око Хага,
почињу њихове структуре и службе преко медија, саветника, адвоката 
да функционишу и да раде. Да пуштају информације као – е, сад је 
питање дана када ће бити ухапшен овај, бити ухапшен онај, и тако 
даље, и тако даље. Зоран Ђинђић који има највећу одговорност и даље,
значи, он је тај који је практично лидер те опозиције, и који, без обзира 
што тог тренутка нема никакву функцију, осим функцију менаџера 
бивше кампање ДОС-а, мора врло да води рачуна о томе да ли ће се 
структуре, као што су ЈСО, или структуре као што је САИ, или неки 
људи за које знате да им ништа не можете, побунити и да ли ће бити на 
вашој страни, или неће бити на вашој страни. Не из разлога што је 
чезнуо да дође на власт, да би узео под своје ЈСО и да би преузео 
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контролу мафије и тржишта што му се инплицира и што имамо 
прилику да чујемо, од кога? Од политичких противника Зорана 
Ђинђића. Оних који су уствари на крају направили пакт са истим тим 
људима, него управо из разлога огромне одговорности коју је тај човек 
тог тренутка имао. И тог тренутка та његова изнуђена изјава да неће 
дати да они иду у Хаг, и да те приче и покушаји да се узнемири 
Јединица и да се направи неки нови пост петооктобарски пуч, а тај пост 
петооктобарски пуч није требао да буде пуч где би се Коштуница 
уклонио, него би ту Коштуница остао као фигура, али би се ово 
радикално крило ДОС-а, што је тад тако и називано, које је 
представљао Зоран Ђинђић- уклонило, па би се онда ту вероватно 
направио неки компромис, како то већ у Србији иде, нема везе шта је 
било, сада смо пријатељи, коалициона влада, концентрациона влада, па 
шта има везе, па нека дође и Милошевић и тако даље, и тако даље.
Значи, из разлога те одговорности је то урадио. Можда је дао још 
једанпут, или двапут изјаве на ту тему, или на тему Јовице Станишића.
То је све што је тај човек икад позитивно, афирмативно, или било шта 
рекао о тој Јединици. Међутим, вешти манипулатори, пре свега 
комадант те јединице, али и људи који су око њега су успевали да ту,
тај период те несигурности и тога, што сте ви били, неопходно да се 
свакодневно с њима, или виђате, или размењујете информације. Јер, без 
обзира што је Слободан Милошевић признао изборе, да је изгубио, ви 
имате у дану када Војислав Коштуница треба да буде проглашен за 
председника Југославије, па пошто то не може да се деси у Скупштини,
него се дешава у Сава Центру, ви имате информацију која вам долази,
не тако што вам је каже неко неозбиљан, и не тако што добијете од 
једног, него добијете од десет лидера ДОС-а да се тог дана спрема 
крвопролиће у Сава Центру које ће изазвати радикали, јер неће да 
дозволе. И шта сад? Ви у том тренутку, цео свет је ту, хиљаде камера,
грађани Србије нису више на улицама, отишли су кућама, уморни су,
ви сте сами са групом од десет, петнаест лидара ДОС-а и вашим неким 
ту обезбеђењем, и још једно можда стотинак људи који ће изаћи на 
улице и сад, чија је одговорност ако се, не дај Боже то деси. Чија је то 
одговорност? Нормално да у таквим ситуацијама морате онда, ко год 
вам се понуди да има неку информацију, или да има неку вест или било 
шта, да се са њим виђате и да се са њим налазите. Тај период је период 
који је, нарочито комадант те Јединице, мислим, кад кажем – нарочито,
други из те Јединице нису ни постојали. И ја на верујем, не да не 
верујем, него сам скоро сигуран да Зоран Ђинђић никада никога из те 
Јединице ЈСО није упознао никад у животу, сем када је ишао у Кулу. И
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то у Кулу је ишао, знате сви када је ишао. Значи, иако је био 
председник Владе није одлазио, и ако је био менаџер кампање и лидер 
тог ДОС-а, није одлазио у Кулу, али су одлазили други саветници 
Војислава Коштунице, или други лидери ДОС-а су одлазили у Кулу и
налазили се са њима, без обзира што су се неки правдали да је то због 
кризе на југу Србије, која се, па напрасно баш десила тада. Значи,
манипулацијом комаданта Јединице за специјалне операције у том 
периоду. Шта подразумевам под манипулацијом? Под манипулацијом 
подразумевам свакодневне информације типа – прети вам опасност 
одавде, оданде, већ, претпостављам да то сви знате, то је један опробан 
удбашки метод, где људе за које знате да немају искуства, за које знате 
да нису службеници државне администарације, као што није био Зоран 
Ђинђић, нити било ко од његових сарадника, изузев Небојше Човића,
нико од осталих људи није имао никакво искуство, не мислим на 
Перишића, он је имао у Војсци, али говором на државну управу, и да 
знате да је то потпуни онако аматер, без обзира на своје успехе, без 
обзира на своје знање и на своју интилигенцију, он не зна шта значи 
управљати државом. А ви то знате, јер имате искуства, јер сте ту били 
десет година. И онда свакодневне информације и пуштање 
информација, Војска се спрема, хоће да убију Стамболића, то су све 
информације које су долазиле од Милорада Луковића. Ми ћемо да 
нађемо где Стамболића држе. Постојало је, то може да се провери,
постојало је четири, или пет акција Савезног МУП-а, јер ми смо тада 
добили Савезни МУП и Зорана Живковића, па пошто нисмо имали 
поверења у Републички МУП, јер ту су и даље остали сви ови исти 
кадрови. Министар није постојао, него је био трочлани министар, па ту 
никад није могло да се, сем консензусом, да се донесе одлука, и пошто 
нисмо имали поверења, онда је тај несрећни Савезни МУП, који је 
уствари имао неке полицајце који су служили за чување зграда, нису 
имали никакво искуство, али је постојало три, или четири акције. Ја 
знам за две. Једна на обали Дунава, ту негде код Голупца, где су у два 
ујутру ишли да у некој кући са реке, пењу се горе да нађу Стамболића 
који је унутра везан у ланцима. То је информација која је дошла од 
људи из ЈСО-а, и то, подземље, ЈСО, како су већ пуштене. Друга је 
била негде у Војводини. Ишли су у Војводину на неки салаш, да 
претурају неки салаш и да траже неки салаш. Значи, говорим о
стварима које су заведене као акције које су се десиле. Не знам колико 
таквих акција је и информација било које су свакодневно долазиле. И
ви сте то значи морали да проверавате и да се у тим данима виђате са 
тим људима. Милорад Луковић је тај период искористио да промовише 
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и постави своје људе. Значи, он је дирекно поставио Бошка Буху. Ја сам 
био присутан ту када је то тражио. Он је дирекно поставио Горана 
Радосављевића. Не кажем да ти људи нису добри, ја само говорим о
томе да је он тај период искористио за постављање тих људи. Он је 
себе једноставно представио – ја сам ваш. Ја сам ваш, ви можете да 
рачунате на мене. Зоран Ђинђић је са њим обавио разговор тад,
непосредно, око 05.октобра. Ја сам био присутан, не на том састанку 
њих двојице, био сам присутан на састанку који се десио 06.октобра, у
Скупштини Града, где је поред Милорада Луковића био присутан и
Брацановић. Тада сам га први пут видео, и једног и другог. И поред 
мене и Зорана био је присутан и Зоранов шеф обезбеђења Владимир 
Вукосављевић. Тада је био његов шеф обезбеђења. Били смо заједно у
једној малој собици, у оној атмосфери наоружаних људи, пушака и
тако даље, где је Легија одприлике предлагао да буде Брацановић,
односно, уствари прво је питао да ли Јовица Станишић хоће да буде 
шеф ДБ-а, ако хоће да буде, све је у реду. Зоран је рекао – не знам,
нисам имао контакт са њим. А онда је Легија предложио, да ли тада,
или када смо се видели са Јовицом Станишићем, два, три дана касније,
па му је Зоран рекао да Јовица Станишић неће, јер је болестан, одбија 
да буде, онда је Легија предлагао да то буде Брацановић као супер тип.
Он је најбољи за то место. А, ако баш он не може, пошто смо тад чули 
да је био он комадант, односно шеф за безбедност ЈСО, па мало није 
баш то за свет нормално да из тако, прокажена институција, да њен 
човек буде на том месту, као прве демократске владе, као шеф ДБ-а.
Онда је имао предлог Андрију Савића, али је довео Бошка Буху ту и
упознао га са Зораном Ђинђићем. Ја сам био присутан тада и рекао – 
ево, ово ти је, не знам како се звао претходни шеф београдске полиције,
па је рекао – ево, он може да ти буде то. Предложио је и Гурија и
предложио је Радована Кнежевића. И дирекно је Радован Кнежевић по 
његовим препорукама био постављен ту. Значи, та виђања, тих дана 
непосредно око 05., 06., 07.октобра и те манипулације које су са његове 
стране биле су омогућиле, а кажем у исто време и изјаве које је дао 
Зоран Ђинђић, или неки други лидери ДОС-а су почеле да стварају 
атмосферу да, одприлике, Коштуница се оградио Војском, он има 
Војску и војска је око њега, а Зоран Ђинђић је приграбио ЈСО. И то је 
одприлике, да тако кажем било неко као неформално сазнање у Србији.
Кад кажем – манипулације, шта под тим подразумевам? Под тим 
подразумевам да се комадант Јединице за специјалне операције са 
Зораном Ђинђићем виђао искључиво и из разлога провере неких, или 
саопштавања неких информације које су животно и битно важне. Типа 
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– е, имам да вам се јавам, па да вам кажем знам где је Стамболић. То је 
страшно важно да нађете, је ли тако. Или, - еј, пазите спремају се да 
ови упадну ту и ту, мора да се организујемо, морате да видите, идите 
овде, идите онде, то су ми информације. Или, - десило се то и то у
полицији, рекли су ми моји, јавили су ми моји. Нормално да се ви, као 
одговоран човек у том тренутку, је ли тако, морате са тим људима да 
виђате. Рекао сам да је Зоран Ђинђић том приликом са њим обавио 
разговор и питао га да ли су они умешани у било шта од онога што смо 
сви претпостављали. Значи, када кажем – претпостављали, нико од нас 
није имао никакав доказ да су они дирекно вршили она политичка 
убиства која су се у Србији дешавала. Ми смо имали сазнања и знали 
да су они учествовали у ликвидацијама по Београду, ткзв. «освета 
Аркана». Како смо то знали? Тако што су се они тиме хвалили.
Убиство Сколета је урађено, урадили су људи који су носили 
униформе. Да ли су то биле униформе ЈСО-а, или су то биле униформе 
које могу да се купе на тржишту, потпуно неважно, али, ако се у по 
бела дана у Београду појави група од наоружаних десет, петнаест људи,
у униформи, са калашњиковима, са оним капуљачама и побије не знам,
двоје, троје људи, то цео Београд прича, а после тога стижу 
информације да иза тога уствари стоје Сурчин, не знам ЈСО, мешавина.
Знате да то сигурно има неке везе са њима. Мислим, знате зато што 
чујете, зато што чујете од људи. Јер ти њихови учесници те банде су 
људи који су се хвалили. И оно што смо ми касније сазнавали и што 
смо знали, највећи део информације које је практично и полиција 
добијала, добијала је управо од тога што су то људи који су били 
овисници, углавном о дроги, и што се после неких спектакуларних 
акција нашмркани појаве у кафићима где троше огромне паре и онда 
коментаришу јавно,на глас,шта су радили.Од дизања Дифенс Роуда, до 
припреме обрачуна са Државом и тако даље, и тако даље. Значи, али,
нисмо имали дирекна сазнања да ли су учествовали. Сумњали смо да су 
то вероватно они. Нема ко други. Нема кога другог да ангажује држава 
и Милошевић да изведе Ибарску магистралу, да убије Стамболића, да,
не знам, убије Ћурувију и тако даље, и тако даље, поготову што у граду 
као што је Београд и ако се бавите послом каквим се бавио Зоран 
Ђинђић, а то је политика, и постоји наговештај да ћете доћи на власт за 
годину, две, или три, знате и сами да у свим структурама власти, у свим 
институцијама постоје људи који воде рачуна само о томе како ће 
преживети, нарочито они који у то нису умешани. И да онда почињу да 
праве контакте и да вам дају информације и да вам саопштавају, да вас 
упозоравају и да вам долазе да вам кажу – тачно је, то није валидно за 
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суд, и ви не можете на основу тога што вам је неко рекао да има 
сазнања да се ту препакивала дрога, или да су радили, крали кола и
тако даље, то није довољно за суд, али је довољно за вашу 
информацију да знате шта иза тога стоји. Због тога што смо сви били 
убеђени да иза тих политичких убистава, а то је нешто што није могао,
не да опрости неком, него што је то нешто са чим и један нормалан 
човек у овој Држави, ни један, а поготову не Зоран Ђинђић који је 
такође мрзео нарочито ту врсту политичке злоупотребе власти,
криминала и тако даље, обрачун са политичким противницима, на 
начин да неког убијете, јер он је, као што знате био човек који је имао 
страшно пуно политичких противника, али је касније са свима њима 
када је постао председник Владе, примао их је на чуђење нас осталих,
примао их је, разговарао са њима и није имао никакв проблем. Значи,
обављен је тај разговор са Легијом где га је Зоран Ђинђић питао да ли 
су у нешто умешани и да ли имају икакве везе са било чим. Он је рекао 
да никакве везе ни са чим немају. Клео се. Зоран му је рекао – боље ми 
сад реци, ако имате, да видимо, да правимо договор да знам шта ћете да 
радите, ако треба да бежите – бежите, да не буде да сам вас издао.
Легија је рекао – не. Једино што имају је, али не дирекно, него 
посредно су мало укључени у Будву, али не ЈСО и не он, и не Јединица,
него неки њихови ортаци су се случајно ту нешто задесили, па су их 
оптужили, али они немају никакве везе. Десет пута га је Зоран Ђинђић 
питао да ли имају везе, или немају везе, имају везе – не, немају никакве 
везе, немају никакве везе. И онда је наставак тог, те врсте манипулација 
ишао у том правцу да се тражи састанак са председиком Владе, да се 
види са председником Владе, да то није никаква тајна да је он долазио 
и да се са Зораном Ђинђићем виђао и у ДОС-у, и да су се виђали у
Скупштини Града, нарочито говорим о периоду првих седам, осам, или 
девет дана док је практично, та, да тако кажем, власт није постојала.
Стара власт је изгубила и предала, ова нова није имала никакав 
инстутионалан оквир, него као, ето, одприлике, шта је Зоран Ђинђић?
Менаџер кампање, али је човек који се око свега питао. Војислав 
Коштуница се забаракадирао горе у Милошевићевом кабинету и – крај.
Он је то користио да би практично својим људима, то смо наравно 
касније сазнали, да би својим људима првенствено из Јединице, а онда 
и банди чији је шеф био, јер шеф земунског клана је био Легија, без 
обзира што је формално то био Душан Спасојевић, Легија је био тај 
који је створио Душана Спасојевића и који је омогућио да Душан 
Спасојевић постане то што је постао. Један занатлија, или ситан лопов,
или крадљивац кола, или не знам шта је све био код Љубише Бухе, да 
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за две године, или годину и по дана постане најмоћнији човек у
Држави, и да он решава подземље, да убија сваког живог, да постане 
главни дилер дроге на целом Балкану и тако даље, и тако даље. Значи,
омогућио је да њима објасни и да њима каже да је он са Зораном 
Ђинђићем направио, оно, братски контакт и однос. Те изјаве су само то 
додатно цементирале. Тај механизам власти знате сами како 
функционише. Довољно је да се видите са неким од људи који су 
моћни, да иза вас иде, као што је увек иза њега ишло тридесет,
четрдесет ових мученика из Једнице, који су једини задатак имали ту да 
гледају шта он ради, да му се диве и да преносе даље, јер он никад није 
долазио као нормална особа на неки од тих састанака, са евентуално 
једним, или два аутомобила пратње, него је ту увек био циркус,
поворка. Из ког разлога? Па, управо из тог разлога – педесет, или сто 
пари очију види више него што виде двадесет. И онда се то препричава 
и каже – еј, Легија – Зоран, Легија - Зоран, Легија – Зоран. Та врста 
манипулације која је почела да се дешава и која се дешавала је 
кулминирала током тог периода новембар, октобар, децембар, када 
Зоран Ђинђић формално није имао никакву власт, и када је практично 
седео или у Браће Југовића, или у Демократској странци, али се 
припремао и за те изборе и припремао за нову власт, и она је 
кулминирала до тог нивоа да је 07.јануара 2001. године Зоран Ђинђић 
тражио састанак са Љубишом Бухом-Чуметом и Милорадом 
Луковићем. Ја сам био присутан на том састанку. Тај састанак се десио 
у просторијама моје агенције Спектра. Зоран ме је обавестио и рекао,
пошто је то био празник, значи, зато сам запамтио и није се радило тог 
дана и Демократска странка је била затворена, и ДОС је био затворен,
па да не би морао да зове Зоран секретарице и све људе да долазе због 
једног састанка који је требало да траје пола сата, а да се опет не би 
налазили по кафанама и тако даље, да се то не би опет препричавало,
он је замолио да тај састанак буде код мене у Спектри, пошто је мени 
фирма дежурна, мислим, постоје људи који су дежурни 24 сата дневно.
И ја сам дошао на тај састанак. Како су они позвани, не знам, али 
дошао је прво Зоран, па је онда после тога стигао Љубиша Буха, нешто 
касније је стигао и Милорад Луковић. Разговор је трајао неких пола 
сата. Тема тог разговора је била Зораново обраћање њима, где је рекао 
– еј, да вам кажем.., Зоран је био човек који је врло тешко, тешко је 
преко уста изговарао речи које су му биле непријатне, да вам каже да 
сте нешто лоше урадили, или да, ако сазна да је неко нешто украо, или 
да је неко у странци нешто забрљао, врло, страшно је много времена му 
требало, или да кажем, врло, врло ретко се то дешавало да вам то каже 
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дирекно у лице, јер је имао тај неки осећај сажаљења према својим 
људима и сарадницима и много му је лакше да каже неком другом, да 
тај неко други пренесе, и није им то дирекно рекао, али им је 
одприлике рекао – еј, само да вам кажем, ја за двадесет дана постајем 
председник Владе. И када будем постао председник Владе да не 
мислите да смо ми неки другови, или пријатељи. Оно што ћу ја да 
радим, прва ствар која ће да ми буде, то ће да ми буде обрачун са 
криминалом, и не оптужујем вас, пошто су одприлике они били као – 
еј, добро, па што то нама причаш, какве ми везе имао, као, што то нама.
Он је рекао – не оптужујем ништа, не говорим, али вам само кажем,
било како да сте у шта умешани, или било шта да радите, или било кад,
не интересује ме шта је било, не интересује ме сад уопште. Будете ли 
наставили то да радите да се не деси да буде прича да је Зоран Ђинђић 
издао пријатеље, или издао људе који су му некад помогли, или да је он 
такав и такав. А разлог што је он њих позвао, ја знам разлог што је он 
њих позвао, зато што после нашег повратка са Нове године, негде,
вратили смо се ја мислим 04., или 05.јануара, Зоран је био одсутан 
једно четири, пет дана током тих новогодишњих празника, га је 
сачекало једно педесет блиских пријатеља, што из странке, што из, не 
знам, овако, онако, то је таква била атмосфера, свако је могао да вам се 
обрати, свако је могао да вам приђе на улици, да вам каже – еј, сине, да 
тикажем, знаш шта раде, то раде, ови краду. То је било оно време 
кризних штабова, оно време где су људи долазили, давали папире.
Зорану су дошле информације, није он тада знао за постојање Душана 
Спасојевића, није тада знао да та особа постоји, први пут је чуо његово 
име у Паризу од амбасадора Бацковића, кад су они ухапшени, али је 
знао за то нешто – Сурчин, да краду кола, па да се прича и да 
препродају дрогу, па да су били, не знам, повезани са Марком 
Милошевићем, па да то неки.., избегавао је да га то толико интересује и
рекао сам, објаснио сам, ниво његових разговора, или контаката пре 
него што је постао, пре него што се десио избор 24.сепбембра, са 
Љубишом Бухом, или са неким другим људима из те зоне. Долазиле су 
информације да се ти, ти, као, али то су као Легијини, тако називани,
понашају као господари Србије. Да се из Београда одлази у Нови Сад 
колоном од двадесет аутомобила, да се људи даве у Новом Саду од 
дроге, значи знам, знам, био сам присутан када му је то говорио Ненад 
Чанак и био сам присутан када му је Коле, МК Комерц Костић, говорио 
исто то, као – еј, као Зоране, па ово је страшно, сви се позивају на тебе,
па, знаш шта раде. Па, као, еј, ти си нови Слоба, а Чеда је нови Марко,
из разлога што се виђају са Чедом не знам, толико и толико пута и што 
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се виђају са тобом толико и толико пута, па то је као катастрофа. И сад,
ту нема доказа, значи, ту нема доказа да ви можете на основу тога да 
кажете, не знам, било коме, да сачекате и да кажете – добро, нема везе,
сада ћу ја да сачекам да поставим ја министра полиције и да поставим 
правде, тужиоце и тако даље, па ће са њима да се реше. И то је био 
повод за тај разговор. Љубиша Буха је на том састанку онако као 
посредно нешто одприлике рекао да његови неки клинци, његови неки 
клинци, то нема никакве везе, они су ту као били док је био 
Милошевић и радили док је био Милошевић, али да то више нема везе.
Они само да добију пасоше сада, они ће да иду преко и преко ће да 
краду, јер они су као ситни неки џепароши, они нису ништа озбиљни.
А Легија је одприлике рекао да, као нема проблема. Легија је онда 
схватио да то њему Зоран говори као партнеру и сараднику кога моли 
да сад кад дође Зоран на власт реши криминал. Нешто слично као што 
је јануара 2003. године, када се обраћао јавности, јавности рекао да кад 
би Држава хтела, он би, он, и кад би он одредио ту групу, за месец дана 
почистили дрогу са улице. И тај разговор је трајао тако, ето, то је била 
тема тог разговора и тад се то завршило. Зоран је тада већ знао да 
постоји та врста злоупотреба његовог имена. Не само од Милорада 
Луковића, Љубише Бухе, не знам, тих неких других, или ове сфере,
него је она постојала и у привреди, нормално, и тако даље и то је нешто 
против чега је врло тешко било борити се. А у исто време није имао 
потребу да се, да тако кажем, бави дистанцирањем од тога, зато што је 
то човек који је био свестан и знао да цела јавност зна да ако неко у
Србији нема везе са режимом Слободана Милошевића, са криминалом 
који се дешавао око Слободана Милошевића, са шверцом цигарета 
који је спроводио Слободан Милошевић и његова власт, са шверцом 
вискија, са убиствима на улицама, са дрогом, то је онда Зоран Ђинђић.
Значи, може свако да буде да је имао неку везу, али човек кога су 
прогањали, човек који је био мета свих задњих, не знам колико година 
свог живота, који је спашавао живу главу сваких месец дана и тако 
даље, сигурно није неко ко сада треба да се правда и да каже – верујте 
ми нисам ја продавао цигарете са Слободаном Милошевићем, какве ја 
имам везе са Марком, са човеком који је давао, не знам, три милиона да 
се Зоран Ђинђић убије. Према томе, то је додатно био елемент због 
чега зоран Ђинђић није имао потребу, што му се касније замера, или 
што му неки савесни критичари замерају, па, зашто се није 
дистанцирао ако је то већ знао. Зашто није јавно изашао и рекао – еј, па 
нисам ја продавао дрогу, или, па, не, нисам ја шеф организоване групе 
за крађу кола. Зато што сматрао је да то нема потребе. То је значи 
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питање његове личности. То је питање зрелости једног друштва у коме 
живите. Да ли треба да се доказује у друштву да ја немам крила и да 
сада треба да се скидам ако је неко мене оптужио да имам крила и да ја 
сада морам да се скидам и показујем да то немам на леђима. Ваљда, не.
Али, на жалост, живимо у држави где и то када бих урадио би неко 
рекао – ма да, али скинуо их је за суђење, иначе их има. На жалост,
кажем, на жалост што Зоран Ђинђић се није таквим стварима бавио и
друга ствар што је Зорана Ђинђића као председника Владе 
интересовало оно што треба да ради председник Владе, а то је да се 
бави тачно свим министарствима, али пре свега економијом. И сви смо 
сведоци да је првих годину дана његове владавине било годину дана 
владавине човека који се бавио тиме како да ону распалу економију, јер 
је знао да је то суштина развоја једне државе. Тачно, хипотека коју 
имате, криминал и убиство и тако даље је нешто што такође мора да се 
расчисти, али је за то имао постављеног министра полиције, за то је 
имао постављеног шефа безбедности, имао је новог министра правде,
имао је нове тужиоце, нове судије и очекивао је да ће се то, на жалост – 
очекивао је, да ће се то спроводити на начин на који треба да се 
спроводи. Када је увидео после прве године да то на жалост у Србији 
није могуће, онда је и најавио када је правио конференцију за штампу 
децембра 2001. године, када је правио анализу своје владавине од 
годину дана и најавио политику Владе у следећој години, рекао на тој 
прес конференцији, што је значи лако проверљиво, да је прва година 
била посвећена економији, да је можда погрешио због тога што се није 
мало више бавио привредом и криминалом, односно, криминалом. И
2002-гу годину је на тој конференцији најавио као борбу против 
организованог криминала. У тој значи првој фази његовој, тих, да тако 
кажем, тих контаката и тога, сазнања да му се име злоупотребљава,
значи, сазнања да му се име злоупотребљава, веровао је да ће то доћи 
на своје место, говорим, после тог састанка од 07.јануара, где је, он је 
тај састанак више одржао да би себи умирио савест и да би рекао – еј,
рекао сам вам шта сам вам рекао, јер то је био иначе начин његове 
комуникације и са његовим најближим сарадницима, не са људима 
какви су били њих двојица, које је пре тога видео неколико пута. Значи,
људе са којима је био сарадник пет година, или десет година, могли сте 
да будете подпредседник његове странке, да сте оснивач његове 
странке, и да он каже – еј, то ће бити тако и тако, ако си спреман на то,
јеси, ако ниси, немој да буде после Зоран је овакав, Зоран је онакав.
Очекивао је да ће се формирањем нове управе, нове полиције, нове 
Државне безбедности, веровао је да ће то ићи много лакше него што је 
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то ишло, уз ону огромну подршку јавности и јавног мњења која је тада 
постојала према лидерима ДОС-а. Не према њима појединачно, него 
према тој политици и према потреби да се сазна шта се дешавало 
претходним, не знам, десет, или петнаест година. Умирио је савест тим 
разговором и онда је само тражио и чекао да види начин на који ће се 
ти нови људи, који се буду поставили, обрачунати са њима и ако 
наставе то да раде, он је своју савест умирио. Ту долази онда до 
формирања Службе Државне безбедности нове. Комаданту за 
Специјалне јединице и Специјалне операције, као и Јовици Станишићу,
с којим сам ја у то време одржавао контакте и виђао се, је страшно 
било стало ко су ти људи. Наравно, њима је стало да би нама помогли,
да би они нама омогућили, јер они много воле то што смо ми урадили и
то што ми желимо да се обрачунамо и да Србију одведемо у Европу, и
пошто знају да немамо искуства, што је тачно, нико од нас није крио.
Није да немамо појма о томе како функционише тај систем. Они ће да 
нам помогну и они ће да нам дају најбоље људе и одприлике, оно ће да 
очисте дрогу, они ће да реше сва убиства и тако даље, и тако даље.
Нису послушани ни један, ни други. Нису послушани ни саветници 
Коштуничиног кабинета који су хтели да поставе практично Радета 
Марковића за саветника за безбедност. Бранка Црног, његовог 
заменика за начелника Државне безбедности, а онда већ све остало 
остаје исто. Постављен је један потпуно непознат човек у Служби 
државне безбедности. Неко ко је мислим, непознат у овим круговима 
њиховим мислим, не, непознат у самој служби. Неко ко је имао 
искуства толико колико је имао. Ја сам био умешан, као што је познато,
то сам више пута рекао у постављење тог човека. Не зато што сам се ја 
бавио кадровским решењима и што сам тог човека знао и што сам имао 
било каквих интереса, него из разлога што комисија која је требала да 
формира ново руководство Државне безбедности, ако се сећате, оног 
тренутака када су завршени избори, то је било 23., или 25.децембра ја 
мислим, прва изјава Зорана Ђинђића била је, пошто се тада већ знало 
да ће он бити председник Владе, или после оне седнице ДОС-а када је 
одлучено да ће он бити премијер, Зоран Ђинђић је рекао да ће прва 
одлука Владе, оног тренутка када буде била формирана Влада бити 
смена Радета Макровића, коју Коштуница претходних три месеца је 
опструисао и није дозвољавао. Зашто смена Радета Марковића? Па,
зато што је знао и он, као и сви остали лидери ДОС-а да је то Служба 
Државне безбедности највеће зло и рак друштва које прво мора да се 
отвори да би почело друштво да иде даље. Комисија једна, формирана 
од стране ДОС-а где су били, поред Душана Михајловића који је 
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требало да буде министар полиције и Зоран Живковић који је у то 
време био савезни министар полиције и још неки из његовог 
секретаријата су на жалост, од два, три дана, или четири дана пре 
формирања Владе имали те неке предлоге који су били тако болесни.
Типа – па, можда Бранко Црни, па можда, не знам, неки тамо, па све 
тако нека имена, па неки Гаја са Косова, па тако даље, па тако даље.
Онда је Зоран Ђинђић видео да је то катастрофа и да је то страшно и да 
неће моћи да испуни ону одлуку да ће да смени Радета Марковића,
пошто као, ако смени Радета, а стави овога, сви ће му се смејати. А да 
га смени, а да не постави никог другог, то је још горе. И онда смо у тих 
два, три дана под хитно морали да нађемо неког, било кога ко ето, ту 
може да се постави, па, нема везе, нека се после недељу дана смени.
Мени је дао да то са овим осталима неким координишем. Ја сам сазнао,
не сећам се више од кога, можда чак и од Душана Михајловића да 
постоји неко име Горан Петровић, неки човек који није лош, који није 
био у Служби када су убијали, који није богат, који живи у стану од 20 
квадрата, који има искуства 15 година, који зна језик, који нормално 
изгледа, чита новине, књиге и тако даље, и да као треба да обавимо 
разговор са њим, а претходно је већ са њим разговор обавила и Љиљана 
Недељковић, шеф кабинета Војсилава Коштунице и да они одприлике 
немају ништа против. Ја сам га видео десет минута, рекао Зорану, па,
мислим, није лоше. И тако је дошло до те приче да сам ја имао неке 
везе са кадровањем и постављењем, а из разлога што је између Зорана 
Ђинђића и Војислава Коштунице већ једном избио сукоб око 
постављења министра полиције, тј. Градимира Налића, јер је и поред 
тога што је Зоран Ђинђић објаснио Војиславу Коштуници због чега не 
може да га постави на место министра полиције и дао му доказе за то,
Коштуница је рекао, па добро, какве везе има, склонићемо то. Зоран и
он су се око тога мало закачили. И да не би испало сада да се два 
лидера ДОС-а туку око полиције, што Зорана стварно није 
интересовало, он је желео да само што пре побегне од тога. Рекао сам 
из ког разлога. Из разлога јер га је интересовала економија, и другог 
разлога, што је знао да нема никакве везе то шта се дешавало у
претходних десет година са њим. И једини лидер ДОС-а који није хтео 
да прочита шта пише у оним, не знам, седамсто килограма, или 
страница, чега већ, материјала о њему, зато што је знао да је потпуно 
чист и да све што о њему имају, могу да пусте на дневник да грађани 
Србије гледају, може само да буде позитивно по њега, а не негативно.
И да не би отишао на тај састанак код Коштунице када се договарало 
ко ће да буде постављен Државне и ко за шефа Јавне, он је послао мене.
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И ја сам отишао са Душаном Михајловићем, и наравно, то није остало 
незабележено и невиђено, и од стране кабинета Војислава Коштунице,
и од обезбеђења и од људи Милорада Луковића који су се у то време 
налазили у неком обезбеђењу, било Демократске странке после оног 
инцидента са пуцањем на возача Горана Петровића, било око 
појединих лидера ДОС-а, било у самој згради Председништва, односно,
да, Председништва Југославије, и тада је већ почела прича око тога,
зашто, откуд ја, какве ја имам везе, немам везе и тако даље.
Постављење Горана Петровића је врло изнервирало Милорада 
Луковића. Претио је тог дана да ће да да оставку, да ће да напусти 
Јединицу, да то није фер према њему, да не може да се поставља 
начелник Државне безбедности, а да се он не консултује. Тад ме је 
други пут у животу позвао телефоном. Пре тога ме је позвао 06., или 
07.октобра да ми каже да ће неког тамо да поломи, неког за кога је 
мислио да има везе са нама, ко је његовог брата када су упали у царину 
ударио неким апаратом за гашење пожара. Тада ме је други пут позвао 
телефоном да ме пита да ли ја знам ко је Горан Петровић, да је он брат,
не знам, од неког Муње лопова са Новог Београда, криминалца, да је 
укључен у то, па је онда следећа прича, после пола сата била, када се 
утврдило да није он то, онда је било да је он издајник, да ради за 
Американце и тако даље. Та његова нервоза је смирена тиме што је 
постављен Милорад Брацановић на место шефа Седме управе, по 
његовом инсистирању и уз противљење Горана Петровића. Значи, то 
знам, јер сам дирекно у то био укључен, пошто је Зоран први пут ми је 
рекао, дао ми је папирић на коме је писало то име, и рекао – е, види,
питај Горана да ли може овај човек, то се значи дешава непосредно 
после постављења Горана Петровића, - да ли овај човек може да 
постане неки начелник, знаш, нема смисла сада, они љуте се, као,
нисмо их консултовали, нисмо их питали, што да заоштравамо сад,
затежемо односе ако то није неки проблем и ако је чист, нека га 
поставе. То је иначе био Зоранов начин комуникације који је 
подразумевао да људи међусобно, кад кажете, не морате да кажете – е,
ако је тај корумпиран, лопов, то не значи да сам ја сада њему дао 
аболицију тиме, јер, једноставно, он се бавио, имао је у току дана по 
хиљаду разговора и хиљаду састанака и писао је разне ствари на 
папирићима и све је проверавао. Нормално да је ту било више од 
педесет посто подметачине, али није он био тај који је тиме требао да 
се бави, него ми остали којима је те ствари давао, или неки 
руководиоци институција. Горан Петровић је први пут одбио и рекао 
ми – ма не, какви, еј, шта ти је. Па где он. Ја сам то пренео Зорану, онда 
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је Зоран тражио да чује разлоге, мислим, који су разлози одприлике,
шта има за њега, да му кажем. Да ли је те разлоге тражио да би то рекао 
Улемеку ако га овај пита, јер то је начин функционисања. Ако неко 
нешто од Зорана тражи, онда он то провери, ако жели да вас одбије, да 
вам каже да то не може, то не може да буде – не може, тако ми се може,
него – не може, због тога, тога, тога и тога. Ја сам онда питао Горана.
Он ми је рекао онда – еј, па како што, човече, па јасно ти је што. Па,
добро, је ли има нешто да знате за њега? Па, не, не знамо, али 
одприлике као, опет нема доказа, немате да се ухватите за нешто, али 
шта ће се ту све појавити и тако даље. Е, онда је дан, или два после 
тога, не знам да ли су се у међувремену видели Луковић и Зоран, или је 
то неко посредно опет, или је звао телефоном, или је, не знам шта,
апеловао на.., јер одприлике ту се страшно пуно манипулисало у то 
време и емоцијама и ишло на савест. Знам када је био постављен Буха,
било је људи који су били против тога. Кад кажем људи, мислим на 
људе из полиције. Не могу да се сетим да ли је био и министар 
Михајловић одприлике и тако даље, али неки који су се тим бавили,
али се сећам да је било одприлике приче – еј, па чекај, па није фер. Кад 
је требало да се чува телевизија 05.октобра ноћу, када је Коштуница 
ишао да говори, онда је био добар Буха да дође са бригадом са Новог 
Београда. Да ли би он сачувао, или не би, ви то не знате, али чињеница 
је да је он тада дошао. Онда дође Човић па каже – еј, па нема смисла.
Не можете Буху сад да пустите низ воду, па шта ће се причати о нама.
Рећи ће се да смо ми гори од Милошевића, па све је још ровито, све се 
ту још тресе, морамо да докажемо да смо озбиљни људи. Не можемо 
сад да га пустимо тако низ воду. И онда је на пример тако постављен.
Тако да претпостављам да је и то инсистирање за Брацановића ишло у
том правцу – еј, а кад нисмо тамо побили двадесет хиљада људи и
заклали, што би иначе нама било оно дневна обавеза, морали смо да 
апстинирамо и да се мучимо, фрустрирани смо били што нисмо, па као,
а сад? Шта сад? Сад као, ко нас шиша. И онда је Зоран рекао – добро,
без обзира, поставите Брацановића на то место. И онда је он постављен.
Али ја сам после тога обавио разговор са Гораном Петровићем и питао 
га – хоће ли то да буде неки страшан проблем, јер ако то сада 
постављање његово не буде резултирало неким вашим акцијама које 
народ очекује и Зоран очекује, па сутра, за два месеца будете рекли – 
па нисмо могли ништа да решимо зато што је ту био Брацановић, онда 
боље то иди реци Зорану, па кажи Зорану – не можемо то да радимо.
Онда је он рекао – па не, не, не, добро, ми ћемо то некако да 
преспојимо преко Београдског центра. Мијатовић ће то да уради. Нема 
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везе. Ма, знамо ми њега. Они су њему нудили да буде начелник када је 
први пут понуђен. Они су прихватили и рекли – па, ми би теби и овако 
и онако дали да будеш неки начелник, али немој да будеш тај, што да 
будеш тај. Што био био ти тај начелник? Што баш да буде техника код 
тебе? Па, онда он није. Уствари, не само да није, него је он направио.., 
да, то сам заборавио, ту је био још један додатни елемент, такође 
манипулације и због тога је додатно онда Зоран у томе учествовао, јер 
кад су Горан Петровић и Зоран Мијатовић позвали Брацановића, они су 
га позвали и рекли му одприлике, значи, постоје две верзије. Постоји 
верзија Петровића и Мијатовића и постоји верзија Брацановића.
Верзија Петровића и Мијатовића каже да су му рекли – шта је Дебели,
не можеш без власти, а, ми се знамо толико година, што ниси дошао 
код нас, па се понудио нама као стручњак да те ми поставимо, него 
јуриш ДОС, Ђинђић, Легија, ово, оно. То је њихова верзија, а верзија 
Брацановића је да одприлике су га позвали, вређали, псовали,
шутирали, претили и рекли као – је ли, ђубре, не знам, најувредљивије 
изразе. Јебо те Легија, шта ви мислите, ко сте ви и тако даље, па је онда 
то додатно изиритирало легију, а онда је Зоран полудео зато што не 
очекује да људи које је он поставио тако разговарају, не због тога што 
су то његови пријатељи, него што не очекује да тако разговарају људи 
који треба да буду на челу институција које представљају његову 
владу. Па је онда из тог додатног елемента, да одприлике, као сад, ајде 
ви да доказујете – нисам мајке ми рекао Петровићу ма немој да га 
примиш, а теби сам рекао прими га, онда би он као – добро, ајде, ако 
то није толико важно, постави га. И из тог разлога сам онда ја после 
тога питао, јер ми је то рекао Зоран да питам, да не буде сад ми смо 
решили Ибарску, нисмо решили Ћурувију, јер увалио си нам 
Брацановића. Онда су они рекли – не, не, не, нема ту проблема, имамо 
ми Београдски центар, ми ћемо преко Београдског центра то да радимо.
И као што се сви добро сећате, није прошло ни петнаест, двадесет дана 
после тога, Раде Марковић је већ био ухапшен и тад почињу проблеми 
на релацији Јединица, на релацији то, та група, како год да се зове, и
шта год да је она, а они кулминирају догађањима која су се после тога 
дешавала. Мислим да је највећи ударац који су они доживели и да тако 
кажем, не ударац у смислу издаје, него одприлике да је било потпуно 
јасно да се ту прича неће моћи да заврши тако што..., биће чича Мича и
готова прича. То је хапшење Бујошевића, Илића и решење Ибарске 
магистрале, које, подсетићу вас, није решено тако што је то неко 
измислио, него тако што је оно решено полицијски, што је утврђено,
значи они су утврдили, није утврдила нека комисија са стране, него 
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људи из Државне безбедности, њихово руководство. Утврдили и нашли 
да је камион тај коришћен, нашли човека који је све признао и показао 
где то води. Тада је било јасно највећем броју људи, не кажем свима,
али највећем броју људи, да иза свега што се у Србији дешавало 
претходних десет година стоје они. Мислим да је првооптуженом 
Улемеку било јасно да је нама јасно. И да од тог тренутка почиње ткзв.
игра, ко ће кога ту надмудрити. Он је био убеђен да ће он то урадити.
Власт је била убеђена и Зоран је веровао да ће то он урадити, и онда су 
се ствари, значи, пропорционално, у зависности од тога колико се 
политика у то мешала и колико је политика била у то укључена, јер од 
тог тренутка, значи, сигуран сам да је то постојало и раније, али знам 
да од тог тренутка хапшења Радета Марковића и хапшења људи са 
Ибарске магистрале, та група, значи та група, причам на основу оних 
информација које смо добијали и раније, и на основу тих канала који су 
долазили и раније. Најчешће је то било путем Љубише Бухе. Најчешће.
Јер је то био једини канал и једина веза. Значи, Љубиша Буха, па, или 
Драгољубу, па Драгољуб то нама преноси, или у каснијој фази Љубиша 
Буха мени лично. Овај, да је Зоран подчињен, да се назива у њиховим 
круговима – пичка, да је то издајник, да је то смрад, да је Коштуница 
прави. Наравно, није се рекло да је то због Ибарске и због дроге, него,
наравно због патриотизма, наравно због Хага, наравно због Србије,
наравно због светих гробова јунака који су гинули широм Југославије 
за одбрану Јајца, Дрвара, фрижидера и не знам чега. Наравно. Наравно 
да је та веза постојала и наравно да је тад кренуло. И ми смо знали да је 
то тако. Без обзира на то, он је и даље био до јуна месеца те године 
комадант Јединице за специјалне операције. Значи, у институцији 
власти чији сте ви шеф, и као што и ви морате да према последњем 
сараднику у суду се опходите и разговарате на начин на који се то 
очекује од неког ко је шеф суда, или председник, није ни важно, то 
мора да ради и председник Владе. И то говорим из разлога што 
тумачење да је побуна Црвених беретки почетак неког сукоба и
почетак, односно не, ја мислим да је то кулминација нечега што је и на 
том састанку 07.јануара било јасно свима да то никад се неће завршити 
тако што то као, неће се сазнати истина, или што ће се не дај Боже 
Зоран правити луд, јер то било јасно да то неће моћи, ова дешавања 
која су се догодила. А цичање и вриштање Коштунице и његовог 
кабинета поводом овога што смо радили, значи, подсетићу вас да су 
они негодовали због хапшења Радета Марковића. Негодовали из 
разлога што је Раде Марковић био уважаван, уважаван гост у кабинету 
Војислава Коштунице. Због тога што је он био човек који се бавио са 
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Коштуницом безбедношћу Државе. Они су 06.октобра рекли – ма,
какве везе има ко је седамсто људи убио у десет година у Београду, ко 
је пљачкао, дај ми да причамо о безбедности. Дај ми да причамо о томе 
како ће се ту дешавати, шта ће се дешавати, где је Љиљана 
Недељковић, која је била кућни пријатељ са Радетом Марковићем и
његовом женом вриштала и негодовала због тога и да тог тренутка 
почиње да саветници Војислава Коштунице, Коштуницу упозоравају да 
ово што је Зоран Ђинђић урадио и Душан Михајловић уз помоћ Горана 
Петровића, је само знак да се једног дана неће либити да ухапси и тебе.
Тебе, Војислава Коштуницу. И тог тренутка почиње неодољива 
потреба кабинета Војислава Коштунице, дела политичких структура 
који су уз Војислава Коштуницу, мислим на Милошевићеве структуре 
власти који су било постали чланови ДСС-а у међувремену, било су у
странкама у којима су остали функционери, свих оних који су се 
плашили сазнања истине и откривања шта ће се десити кад се отвори, и
сад кад Радета Марковића ставе у затвор, да ли ће Раде пропевати,
неће, шта ће рећи, неће рећи и тако даље. Значи, мислим на припаднике 
ЈСО-а, мислим и на припаднике САЈ-а и на друге делове полиције. Они 
су само екстремна јединица која је имала ту екстремну моћ. Значи,
криминалом су се бавили сви. Значи, сви сектори, сва друштва. Не 
мислим сви запослени, него, није било структуре која се није бавила,
само што је огромна разлика да ли сте се бавили криминалом, или сте 
били шеф Фудбалског клуба «Милиционер» и пљачкали тамо на 
трансфер играча, и тако даље, договарали се и куповали бодове, или сте 
се бавили криминалом тако што сте трговали дрогом. Дрогом, или 
убијали људе. Значи, тог тренутка долази до политичке подршке 
кабинета Војислава Коштунице, из разлога да ли његове личне, или из 
тога што је толико веровао својим саветницима, то не зна, то уопште 
уосталом није ни важно и у јавности, првих онако гласних медијских 
процепа, да између Зорана Ђинђића и Војислава Коштунице постоји 
процеп, али да је тај процеп на идеолошкој основи. Поново, Зоран 
Ђинђић је издајник, прагматик, то, издаје људе, ово, оно, а Војислав 
Коштуница патриота. Пошто је то било више смешно, јер је Зоран 
Ђинђић био издајник прет година пре тога, десет година пре тога. Био 
је локатор за бомбе, не знам шта све није радио, и победио је на тим 
изборима. Без обзира да ли му је рејтинг био мали, или није, он је из 
дана у дан био све већи и већи. Онда је морало да се нађе нешто јаче 
због чега би се Зоран Ђинђић дискредитовао у јавности и дистанцирао 
у односу на Коштуницу. То, да је Коштуница близак поповима, да 
Зоран Ђинђић није, није довољно у Србији 2001. године априла и маја.
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Народ чека Милошевића у затвору. Народ чега да се сазна ко је убио 
Ћурувију. Народ чека да се сазна одакле седамсто кућа на Дедињу за 
десет година направљено људима. Одакле тужиоцима куће у Ражани 
које вреде милион марака. Одакле судијама аутомобили од триста до 
четиристо хиљада еура и тако даље. Народ то очекује да сазна, и није 
довољно да га вређате да је само криминалац и издајник. И онда се 
проналази метод, оно што народ увеј је осетљив, и што увек може, а то 
је да је он уствари криминалац. Да је он уствари близак подземљу. Да 
он уствари, Коштуница онако поштује институције, он је оно заклон,
Сунце, а ово је један криминалац. И шта ћемо ту наћи као доказ? Па,
имамо довољно. Прво, близак је са Легијом. Сви знају да је да 
Јединица, да су криминалци, без обзира што то јавно неће рећи, али то 
знају. Ту ћемо, као, па ћемо онда – ево, Љубиша Буха, он је познати 
криминалац, иако до тад нико у Земљи није чуо за њега, али су успели 
да у периоду од наредних, пет, шест месеци упознају грађане Србије да 
у Србију уствари постоји само један, једини криминалац и да се тај 
криминалац зове Љубиша Буха и да је он уствари криминалац, јер је 
под заштитом Зорана Ђинђића. Ни за једног другог ви нисте знали. Ни 
за кога другог нико није причао. А зашто се то десило? Како је то 
успело да се деси? Па, тако што је добило политичку подршку од 
стране Војислава Коштунице који је био председник Државе, који је 
био човек који је имао поверење тог тренутка грађана Србије од 
осамдесет посто, чија је свака реч била као Мојсијева. То кад он каже – 
то је Свето писмо. А он је на својим конверенцијама за штампу, било 
председника Државе, било председника странке, оптуживао Владу 
Зорана Ђинђића, не дирекно њега, али његову Владу, што је се знало,
Влада Србије је био Зоран Ђинђић, или његове сараднике, да су 
уствари повезани са криминалом. И значи, и из разлога које сам 
малопре навео, потребе да се руше институције које су представљале 
опасност за њих. Опасност. Зашто су представљале опасност? Па, зато 
што, ухапшен је Раде Марковић, зато што, ухапшени су возач камиона 
и његов саучесник у убиству Вука Драшковића, дошло се да је комби 
којим је отет Стамболић највероватније припадао ЈСО-у, дошло се до 
тога да убиство Ћурувије је имало везе са Државном безбедношћу.
Почело је да се отвара. Знало се да ће иза тога ићи, не само то, него и
све остало. И онда једино што је било важно тог тренутка, тог тренутка,
говорим да је то период март, април, тад то почиње, је било рушење 
Министарства унутрашњих послова, склањање Душана Михајловића 
који није био толика опасност, зато што ипак Душан Михајловић је 
политичар и министар је оперативно лице, то спроводе, зна се,
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одређени начелници одређених одељења, али највећи проблем су били 
Петровић и Мијатовић. Зашто? Зато што су добили у руке кутију у
којој, како коју фиоку отворите испадају лешеви. И ајде за десет можда 
немате доказа. За једанаести ће се појавити докази, а сваки други ће 
довести до ЈСО-а, или ће довести до те мафије и те повезаности са ЈСО-
ом, и дрога која је нађена, и злато које је нађено, и изјаве, и стотине 
ствари које смо ми данас заборавили, и кривичних пријава које су ти 
људи поднели. Подсетићу вас да су поднели преко педесет кривичних 
пријава против функционера Државне безбедности за разноразне 
злоупотребе. Ми о томе данас не знамо ништа, јер највећи део се 
уопште не води, и не спроводи и тако даље. Значи, од тог тренутка 
почиње рушење те службе и почиње дискредитација Зорана Ђинђића са 
причом да је Зоран Ђинђић криминалац. Докази за криминалне радње 
су, нормално изведени на основу логичког закључивања да Љубиша 
Буха-Чуме, најпознатији криминалц у Европи је пријатељ, школски 
друг Драгољуба Марковића, а да Драгољуб Марковић је кум Зорана 
Ђинђића, према томе, шта има ту више да се прича, све је јасно. Сав 
криминал који у Држави постоји, то спроводи практично Зоран 
Ђинђић. Хапшење Милошевића и изручење Милошевића је била само 
кап која је успаничене, не само ове, кад кажем успаничене структуре,
не мислим само на оне које су тог тренутка оперативно били у власти.
Код изручења Милошевића комадант Јединице за специјалне операције 
већ није био. Тад је већ отишао у пензију, или је суспендован, шта год 
да се десило, али, људе какви су рецимо Јовица Станишић и целу ту 
структуру која је била око њега. Човека који је био начелник те службе,
не знам, осам година, у време када су се десили највећи злочини тих 
јединица у Босни, Хрватској и Славонији и где још. У време када се 
десило у Београду највише убистава. За време Радета Марковића су се 
десила тачно нека од најспектакуларнијих убистава. Ћурувија, не зна,
Ибарска, Стамболић. Али, за његово време се десило и седамсто 
убистава на улицама Београда и свако у Београду ко је три пута изашао 
у било који кафић у центру града је знао ко је кога убио и знао је да тај 
што је убио има неке везе са Државном безбедношћу. Убијен је 
начелник полиције за време Јовице Станишића. Врло чудно и
нерешено. Убијен је политичар Кундак. Значи, они су постали 
милионери. Он и људи око њега. Милионери. Власници кућа, имовина,
станова и тако даље. Никоме од њих није одговарало да се истина 
сазна. Није одговарало да се сазна из два разлога. Први, плашили су се 
за себе. Не само због Хага, плашили су се и због тога да им се имовина 
не одузме, да не буде закон овакав и онакав. А друга ствар, па, они од 
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националних хероја што су себе представљали, ми смо десет година 
живели у земљи где су они стварали мито о себи као националним 
херојима, који су уствари гинули, не знам тамо, у Кладуши, јер су 
желели слободу муслиманском народи Фихрета Авдића који је добар,
за разлику од муслиманског народа Алије Изетбеговића, који су балије.
Па, нормално да нису могли да кажу – тамо људи гину због тога што 
тамо дневно пребацујемо четрдесет шлепера мешовите робе и ту се 
дневно окреће пет милиона марака. И то су радили годинама. И да не 
би сада од тих националних величина и хероја постали класични ратни 
профитери који су подгрејавали рат у Босни и продужавали га, иако су 
њихови поједини политичари својевремено и у Хрватској хтели да се 
тај рат што пре заврши, јер се српском народу није гинуло за двадесет 
конвертабилних марака месечно колико су добијали, али су га они 
продужавали, и сад, замислите, од људи какви су они, величине,
хероји, који у историју улазе као, не знам, нови Милоши Обилићи и
тако даље, одједанпут долазите до тога да су то уствари олоши. И онда 
наравно да су се плашили, наравно да су се организовали. Наравно. Ја 
сам у јавности рекао, али ћу поновити, пошто је то можда важно, био 
на састанку између Зорана Ђинђића и Јовице Станишића када је,
мислим тог тренутка, скоро сам сигуран, али знам на основу онога што 
се после тога дешавало, Јовица Станишић закључио да са Зораном 
Ђинђићем и са његовом Владом нема прављења никаквих компромиса 
и договора на ту тему – па, нема везе шта је било, ајде, пусти, какве 
везе има шта је било. То је састанак где је он тражио после неке од 
операција да се са Зораном види. Ја сам са Зораном дошао код њега и
онда је он одприлике почео да се распиштује – Хаг, како, шта, Караџић,
Мартић и тако даље. Понудио је Мартића том приликом. Рекао је као,
па, ја бих могао можда да убедим Мартића, ако би се ви побринули за 
његову породицу и евентуално за неке ту ствари да он добије, жена 
пензију, кћерка стипендију, он мало, и тако, можда би ја могао њега да 
убедим да се он преда, а је ли би то било довољно да се не тражи 
Караџић, и као одприлике, шта Зоран мисли о Караџићу. А онда је 
Зоран ту њему одговорио, какав је он иначе био – еј, па супер би било 
да се предају и један и други. То би било најбоље и за мене, и за ову 
Државу, и за све, и овај би био херој, и овај би био херој, и тако даље.
Онда је овај ћутао и рекао – аха, мисли, шта, ако, да, да, да, онда мало 
око Франкија. Шта Френки? Као, је ли може Френки да остане. Зашто 
је он то разговарао са Зораном? Мала дигресија, али можда важна – 
зато да би показао још једну особину Зоранову и то да није био човек 
који је тако лако остављао људе, без обзира што Јовица Станишић 
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њему никад у животу ништа није урадио. Прича о томе да је Јовица 
Станишић нешто страшно пуно учинио Зорану се своди на то – није га 
убио, а могао. То је Јовицина прича. Пуно пута му је Милошевић, било 
дирекно, било индирекно, како се то већ говори, рекао – тог малог 
требаш склонити, или не знам ко је то говорио, и тако даље. Али, он 
није хтео да прља службу, он је био частан. Служба је служила само за 
шлепере и за паре, а не за убиства. Није хтео. То је сва суштина. Он се 
видео са Зораном Ђинђићем, ја знам, једанпут на Славији, јер сам ја 
био и други пут после тога где ја нисам био. Али то су одприлике 
виђења – еј, чувај се, пази, ови сада, опасни су, знаш, Баџа је опасан,
они ће те пребити, немој, немој много да истрчаваш. То је тај ниво 
састанака и тај ниво разговора. Нађе виђење после 06., или 07.октобра,
иако он данас у јавности износи неистине и каже да је Зоран Ђинђић то 
тражио, је лаж. Ми смо се видели са њим на дан када је Коштуница 
инагурисан за председника, два сата после тога, увече, ја сам био 
присутан са њим. То је то вече када вам кажем да смо се поново видели 
увече са Улемеком и рекли – да, а Јовица Станишић неће. Он је тражио 
хитно, хитно виђење са Зораном. Зоран се са њим видео у његовој кући.
Довели су нас неки људи који су нас негде сачекали и тако даље. Били 
су Зораново обезбеђење, Зоранови возачи, али они су сачекали у
дворишту, ја сам са Зораном ушао у кућу. Ту је поред Јовице 
Станишића био и још један човек који нас је практично и звао, неки 
његов пријатељ и сарадник. И то је разговор од сат времена, где га је 
Зоран питао тада – еј, шта је ово, нешто Легија ме питао, ти, ДБ, о чему 
се ту ради, шта је то? Овај је рекао – не, не, не, какав ја, ја сам 
болестан, не, не, не, не. Разлог што је он тада звао Зорана је био 
отприлике да му каже, да га замоли да.., Кертес му се жалио да су га 
тукли тамо када су ушли у царину и да се плаши за свој живот, па ако 
би Зоран могао, или неко од Зоранових да зовне Кертеса и да му каже – 
немој да га..., нећемо те убити, а други да му скрене пажњу на неке 
људе који су јако добри и које би Зоран могао да задржи. Никако да не 
мења директора Србија шума, да га остави на том месту. Пазите,
говорим Вам 7.октобар или 8. октобар, када је то било, значи не знате 
да ли ћете преживети сутра ујутру, он се бави ко ће бити директор 
Србија шума и да Родић ваљда, тај је био директор Србија шума, би 
било добро да га Зоран узме за шефа не знам нечега. Зоран каже, еј па 
чекај, па тај је ЈУЛ. Каже он, не није ЈУЛ. Он, ма какви. А он је био 
тада шеф посланичке групе ЈУЛ у Савезној скупштини. Ма не, каже, ја 
мислим да је он чак твој, Демократска странка. То је био ниво 
разговора и та мистификација да када се Зоран Ђинђић виђао са 
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Јовицом ту су прављени паклени планови. Ту је не знам шта 
договарано, подела подземља, ту је преузиман посао од Марка и тако 
даље су бесмислице и будалаштине управо оних који су то радили и
који су делили мафију и подземље, али пошто Ви не можете да 
сакријете да у Србији постоји подземље. Не можете да сакријете да 
постоји криминал. Мора неко да буде за то одговоран. Тај неко је нађен 
у Љубиши Бухи и нико други више није постојао. Ниједан криминалац 
у Србији није постојао сем Љубише Бухе, који је због тога што је 
пријатељ кума Зорана Ђинђића тиме доказано да је мафијаш и Зоран 
Ђинђић. Враћам се на причу и објашњење око тог састанка са 
Станишићем, такви су састанци били можда једно десетак и слушање 
његових прича и искуства у полицији и тако даље. Никада ништа 
конкретно, али кад се десило да је из кабинета Војислава Коштунице 
маја месеца 2001. године адвокат Тома Фила изашао у јавност и рекао 
да је видео на столу Војислава Коштунице допис Хашког Трибунала 
где се траже да се изруче суду Јовица Станишић, Франко Симатовић,
Зоран Мијатовић, он је тада заменик начелника државне безбедности,
Милорад Луковић и сада списак оних имена који је касније објављен и
у «Репортеру» и када смо нас двојица смо били тада у Паризу и када је 
он то чуо и када је то дошла вест, то је била ударна вест на свим 
медијима, а отприлике саветник Војислава Коштунице Градимир 
Налић је сеирио над том вешћу отприлике, аха, аха, аха, ево, заменик 
начелника државне безбедности Зоран Мијатовић, па је он тада давао 
изјаве да нема човек везе, али је био шеф београдског центра у то 
време, па зато иде у Хаг и тако даље и тако даље, Зоран је, ја сам био 
присутан, звао Карлу Дел Понте и разговарао са њом, значи био сам 
присутан том разговору и чуо сам тај разговор, где је рекао, питао је да 
ли је то истина и да ли је то тачно и рекао да је то врло лоше у овом 
тренутку за ту стабилну и младу Владу у земљи где је Милошевић 
онако и даље питање дана када ће поново постати неки председник и да 
информација ако је то тачно, да они сада траже човека кога је Зоран 
Ђинђић поставио на место заменика начелника, не он, није га он 
поставио, он га није ни знао, поставио га је Горан Петровић, али 
свеједно, Зоранов је кадар, ако ће тог човека да воде у Хаг, па не може 
да очекује да ће та служба и тај човек који треба сада да брине да ли ће 
ићи у Хаг или неће ићи у Хаг, да ће тај човек сада да се бори против 
криминала и да реши убиства политичка, или да ће то да уради Јовица 
Станишић за кога је већ опет одређеним изјавама и маинипулацијама,
нарочито њега, јер је он краљ манипулација, овај му не би могао бити 
ни шегрт, тим да то виђање са Зораном Ђинђићем и тако даље, у ствари 
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он и Зоран су два најближа брата, мислим на Станишића и сада Зоран 
кога толико цени свет, пушта човека да иде у Хаг и мора да пусти.., 
знате какве су можете да претпоставите ако се не сећате, какве су 
реакције тада биле радикала, СПС-а, Коштуничине странке и других 
странака и јавности, какав је однос уопште према Хагу, значи иако му 
није било потреба, иако није морао то да тражи, звао је Карлу Дел 
Понте да пита да ли је то тачно и да јој каже да је то страшно ако сада 
немају ништа друго да раде, ако немају никога другог ко је убијао да 
траже те људе, да то само значи рушење државе и рушење Зорана 
Ђинђића. Значи, направио сам ову дигресију да бих рекао какав је 
Зоран Ђинђић био човек и да кажем да није био од тих који као данас 
си му друг, страшно му је пуно Јовица у животу учинио, а он га је онда 
издао. Значи, ствар је обрнута. Ништа му у животу није учинио, али 
због те хипотеке своје коју је имао као човек који оставља пријатеље,
због тога што је имао хипотеку да је издајник, прагматик и тако даље и
тако даље, је радио и ствари које су га некада, касније, било када се то 
сазнало или не, пуно коштале, јер је та његова веза са Јовицом 
Станишићем у јавности представљена као веза не знам два најближа 
сарадника, човека који је био шеф секоритата Слободана Милошевића,
а она се своди на два састанка пре тога док је овај био...Један, ја 
мислим да је био један док је био начелник, а један када је после тога 
смењен или два, потпуно је небитно и неколико састанака после тога 
када је Зоран Ђинђић постао председник Владе. Враћам се на то да је 
тада Јовица са њим разговарао око Хага, управо из тог разлога што је 
знао да врло добро, он је врло добро знао какав је Зоран, без обзира шта 
је о њему причао у другим круговима, али је знао да је Зоран такав 
човек и да сада лако може да манипулише тиме што је Зоран у
хендикепу јер не сме да дозволи, Коштуница може, јер Коштуница је 
човек који нема потребу да се доказује да је патриота, да је Србин, да је 
националиста, али овај издајник, Немац, не знам већ шта је, он мора да 
се доказује сваки дан и то је тај хендикеп. Он је врло добро 
манипулисао тим хендикепом, мислим на Станишића и тражио од 
Зорана тада да то преговарају и онда да се распитује као око Френкија 
јер наравно није се доводило у питање да ће он отићи у Хаг. Нема ни 
разлога, што би он ишао у Хаг. Међутим, када је тај састанак завршен,
он је то вече питао, знам поуздано, зато што ми је причао сведок тог 
састанка, човек који је био на тој вечери, он је са групом својих 
најближих сарадника отишао у Уб, ту 40 км од Београда, у кућу једног 
од тих људи који су били на том састанку, позвао, то сам рекао, Брану 
Црнчевића, позвао Мићу Станишића, бившег начелника полиције 
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Републике Српске, позвао је још неких пар својих најинтимнијих 
пријатеља и ту су остали до зоре и ту су до зоре већали и договорили се 
да се окрећу Коштуници. Значи ту се окрећу Коштуници отприлике као 
подржавали су нас. Значи, они су нас до тог тренутка подржавали. Шта 
значи то подржавање? Па, као ето могли су да подметну бомбе и сви да 
изгинемо, јер стално је то било тако. Значи, то су стално биле 
отприлике такве информације, еј, као не знам, знате шта се десило.
Чеди када је отишао џип у ваздух, ја сам се после тога видео са 
Станишићем и онда ми је он рекао, јаој, дошла су три Украјинца, ми 
имамо податке, стручњаци за експлозив радили су у Авганистану и
сада већ какве приче ту иду онако, као из «Зоне сумрака», али они 
гледају шта могу, ту ће они, ништа отприлике између редова, еј, ако сте 
паметни, неће вам пасти длака са главе, али пустите ми ћемо ти да 
будемо који ћемо то да управљамо и тако даље. Значи, он тада, говорим 
да је то пролеће, рано лето 2001. године, после тог састанка и после тог 
њиховог ноћног разговора на Убу, одлучује да они доносе одлуку да се 
окрећу ка Коштуници, са којим иначе у међувремену су имали 
контакте, али не директне. Он не, али су имали његови људи значи,
нису они одустајали од било чега и онда хапшење Милошевића буде 
само кап она која је требала да буде доказ Војиславу Коштуници да 
Зоран Ђинђић и његова Влада уз помоћ овакве полиције и уз помоћ 
приватне службе државне безбедности, коју воде његови приватни 
људи, следећи корак је хапшење Милошевића, хапшење Коштунице,
јер ако су и поред тога што је војска претила да ће дићи «Мигове», да 
ће «Мигови» не знам шта срушити хеликоптер, поред тога што као то је 
противзаконито, Ви се сећате изјаве Војислава Коштунице те вечери,
да је то државни пуч. Није он рекао да је то државни пуч због тога што 
је њему било жао Милошевића, него што је он управо под утиском 
прича својих сарадника и ових разних структура које су раније 10 
година владале, живео у убеђењу, значи живео у убеђењу и веровао 
вероватно да следећи потез Зорана Ђинђића је хапшење Војислава 
Коштунице. Зашто, није ни важно. Значи, заоштравање те атмосфере,
напуштање Владе тада, растурање тог ДОС-а, напуштање Владе,
медијски линч који је у међувремену већ увелико започео, то је трећи 
месец како дивља дуванска афера национал, направљена у Загребу. Не 
у Србији, него направљена у Загребу, где је главни актер те приче 
Зоран Ђинђић и његов познаник, пријатељ, шта год, није ни важно,
кога је упознао четири месеца пре тога, то је сваки дан у дневним 
новинама тема у Србији, иако је то форсирано са друге стране, значи, о
Зорану Ђинђићу се више на прес конференцијама као председника 
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Владе, то знам, јер сам на томе био присутан, новинари не постављају 
питања које он као председник Владе треба да одговара, него на питања 
да ли се вози авионом, на питања шта је са Љубишом Бухом, на питања 
колико је шлепера пребацио и тако даље и тако даље. У тој атмосфери 
Коштуница руши Владу, значи напушта Владу, руши Владу, проналази 
разлог да је то не знам шта, разлог, напушта..., Слободан Милошевић,
хапшење Слободана Милошевића и тог тренутка, значи тог тренутка 
постоји само један циљ, а то је што пре растурити врх државне 
безбедности, што пре и покушавају да непосредно хапшење 
Милошевића искористе ону фотографију објављену у «Недељном 
телеграфу» и тражење, сећате се да је тада тражено да мора да се смене 
Петровић и Мијатовић због тога што се фотографија појавила и тако 
даље и тако даље. То је два месеца била тема у Србији, ништа друго 
није постојало сем то што је била тема, да би то августа месеца, као 
што Вам је познато, кулминирало убиством Гавриловића и да би 
поново убиство Гавриловића био додатни доказ да је Зоран Ђинђић 
мафијаш, да је Зоран Ђинђић криминалац, а убиство Гавриловића је 
била она, да тако кажем, онај тас на ваги Војислава Коштунице, који је 
требао да докаже да осим што Зоран Ђинђић има приватну службу 
државне безбедности, коју злоупотребљава јер измишља приче,
измишља Ибарску, измишља Стамболића, измишља не знам шта већ 
све измишља, хапси људе, води у Хаг, испоручује, они и убијају. Значи,
јер и сами знате, плашите се, имате степен страха, па као, добро, добро,
добро, до тренутка док Вам не кажу, ево, ти људи и убијају. И
Гавриловић је био потребан да би се доказало, значи ја сам сигуран да 
су они убили Гавриловића. Ја за то немам доказе, ја знам да то може да 
се изрекне као мој став, али је мени потпуно јасно да је то урађено из 
разлога да би се доказало јер немате довољно ни у јавности.., јавност 
јесте већ делимично промењена, она еуфорија грађана, да је ДОС супер 
и тако даље, је већ почела да замара због тих сталних свађа за које је 
оптуживан Зоран Ђинђић ни крив, ни дужан. И ако погледате прес 
клипинге из тог периода, Ви ћете видети да не постоји ниједна изјава 
Зорана Ђинђића против Војислава Коштунице, нити једна, али постоји 
милион изјава Војислава Коштунице директно где оптужује Зорана 
Ђинђића, али је то некако било природно и то се некако толерисало.
Значи, у атмосфери тој где је јавност већ заморена тим свађама, Зоран 
Ђинђић је већ криминалац, шверцер цигара, прагматик, ма јесте, добар 
Европљанин је, али пусти, много је упрљан, људи око њега су прљави.
Око Чеде, не само због Зебре, не само због џипова, не само због 
обезбеђења, него због тих прича, виђен са Легијом, створено је већ да је 
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то нови Марко Милошевић. То се више не поставља питање. Други 
чланови ДОС-а, то су све криминалци, олош и тако даље и тако даље.
Значи, у тој атмосфери без обзира на све то, потребно вам је још само 
нешто да убедите и јавност и наравно те људе који ту одлучују 
Војислава Коштуницу, да морате хитно са њима да се разрачунате јер 
ти си следећи и онда је фалило да се докаже да они убијају и то је 
урађено тако што је убијен Момир Гавриловић. И знате све то, да то не 
понављам и тако даље и тако даље, а Црвене беретке су само последњи 
чин добро или лоше, како се узме, изрежиране представе, која траје 
директно од 5. октобра са мање или више интензитета, која се појачава 
хапшењем Радета Марковића и откривањем убиства на Ибарској 
магистрали, хапшењем Милорада Луковића после инцидента у
Ступици, суспензијом после паљења у Кули, хапшењем групе Душана 
Спасојевића, маја месеца, то сам прескочио, али претпостављам да ће 
ме то неко питати, па ћу о томе одговарати и тако даље и тако даље,
тиме да је питање дана ако се овако буде наставило, јер оно што је тог 
тренутка евидентно је да у ствари оно што се иначе и зна да власт држи 
онај ко има Владу Републике Србије, а не онај ко седи у
Милошевићевом кабинету и не знам размењује посланице са поповима 
и да се то у јавности у Србији врло добро зна и да Зоран Ђинђић без 
обзира да ли га воле или га не воле, у Србији су почели да га се плаше,
јер Срби су такав народ, воле да се плаше својих владара и да тиме што 
има храброст, тиме што је без речи узео и изручио Милошевића, тиме 
што није имао проблем да ухапси овога, да ухапси онога, да ухапси 
онога, као лако ће се променити та ситуација и прећи ће део 
администрације и структура на страну Зоранову. То је морало да се 
спречи без обзира на војску која је све време учествовала у
сатанизацији Зорана Ђинђића, значи учествовала, директно је 
учествовала војска кроз своје службе, кроз службе углавном службу 
безбедности, без обзира на ту врсту, да тако кажем, огромне помоћи 
коју је кабинет Коштунице имао, без обзира на то што смо знали да су 
ове структуре те бивше Милошевићеве из државне безбедности,
мислим и на ЈСО, мислим и на Јовицу Станишића, мислим и на те неке 
друге који нису да тако кажем јавно експонирани, али доста значајни и
доста важни бивши функционери државне безбедности који су правили 
велико зло и чинили велико зло, јер су држали огроман број новинара 
на својој вези и са њима имали личне контакте и путем уцена и тако 
даље инсистирали, учествовали или били плаћени, што смо такође 
касније утврдили, од стране међународне дуванске мафије или тако 
даље и учествовали у тој сатанизацији Зорановој, без обзира на сву ту 
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подршку коју су они имали, ипак то није било довољно да се та снага,
моћ, Зоранова способност и оно што је сваки грађанин Србије, чак и
онај који га је мрзео могао у њему да препозна, а то је да је то човек уз 
кога ће њему да буде много лакше него уз Војислава Коштуницу, јер је 
Војислав Коштуница гори него што је он сам, а да је Зоран Ђинђић, без 
обзира што га не воли тај неко ко ће њему бити... и Срби су такви они 
су га јавно критиковали, али им се допадало то што је он успео да не 
знам, среди ово, да среди економију, да среди ово и тако даље и тако 
даље и то је подхитно требало да се заустави. Како? Па, тако што ће му 
се прво одузети једна од полуга власти, а та полуга власти државна 
безбедност у исто време директно угрожава нас. Кога? Мене, Милорада 
Улемека. Мене угрожава, зато што знам шта ће се открити ако они 
наставе то да раде. Зато што ће се појавити неко ко неће, ко једва чека 
да се створи атмосфера да он не буде више толико моћан, да га се људи 
толико плаше и да неко од 50 људи који су учествовали у злочинима,
па 45 нема савест, али 5 има. Један има. Е тај један коме ће савест да се 
пробуди кад-тад, не знам, можда ће лоше да спава, можда ће дете да му 
се разболи, можда ће нешто не знам, мајка да му умре и онда ће да 
схвати и да каже, еј, не могу више, идем да кажем. Сада не могу се сви 
они побити. Велики број њих је побијен, нарочито сви они у које нисте 
имали поверења, али је значи, једино што је било важно било је важно 
то, а сада како ћете то да урадите, па не можете то да урадите тако што 
ћете да кажете еј, па ови су лоши, него што морате ону другу 
политичку страну, а то је та са којом сте у међувремену већ блиски, да 
убедите да њему прети опасност од Зорана Ђинђића и Горана 
Петровића. И зато је убијен Момир Гавриловић, да би се Коштуници 
показало и људима око њега, еј, еј, еј, стани, стани, па ови су бре много 
озбиљни, ајде ми то да рушимо. И онда је побуна Црвених беретки 
само синхронизована акција свих њих заједно. Мислим на Земунски 
клан, значи освета Земунског клана, због тога што се држава усудила 
да их ухапси и да их оптужи за кривично дело које јесу урадили, они га 
јесу урадили, али еј, па мислим, то је договор, ми се бавимо 
криминалом, али за државу чинимо шта треба да се чини. За коју 
државу чините, па чинили смо за Милошевића, за Радета Марковића,
како шта, па имамо ваљда неке заслуге. Шта сада ви мислите то да 
промените и онда су почеле приче. Ми смо вас довели на власт, па опет 
по принципу могли смо све да вас побијемо тог дана али нисмо. И сада 
због тога, иако Зоран Ђинђић је први пут чуо за Душана Спасојевића 
маја месеца 2001. године, али то није сметало Душану Спасојевићу и
људима око њега да причају како су они довели Зорана Ђинђића јер је 
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то у ствари био договор. Они су рекли ништа ти не брини, ти иди на 
улице, ми ћемо јер ко држи подземље, тај држи власт. То је била девиза 
коју су они причали нон-стоп, коју смо ми од њих чули 300 пута. Чули 
типа, не смете да уништите подземље, зато што ће се подземље 
створити, то је као вода, а онда ће га створити неко други који нисте ви.
Свака држава у свету контролише подземље, ви морате да имате 
подземље. Никада они нису рекли ми ћемо бити ваше подземље, али 
отприлике, немојте да се супротстављате њима. Када је било пуцање на 
Душана Михајловића, мислим да је већ био министар полиције, јесте,
неколико дана после тога, случајно, није било намерно, требали су да 
пуцају на некога другог, па су пуцали на Михајловића. Појавили су се,
ја се сећам да су се појавили људи блиски Улемеку и овоме Бухи и
рекли јаој, еј, има ту један дечко, случајно је био, то је наш, нема он 
никакве везе, дајте, пуштајте га, нека иде из затвора. Ја сам то чуо.
Значи, то је отприлике било еј, као, ми смо ту, ми вас као ништа 
немојте да бринете, ви можете да се као правите важни да имате нас,
али оно што ми радимо то не сме да се дешава. То се десило и касније 
када Улемек већ није био командант Јединице за специјалне операције,
него је већ ихаха, био, мислим да је то чак била 2002. година, када се 
десило да је један од чланова ове банде, Милан Јуришић Јуре, био у
некој полицијској акцији рањен и онда је у тој полицијској акцији, онда 
је после тога се појавио на насловној страни недељника «Сведок» текст 
са њим, интервју са њим направио Градиша Катић и још један од 
ликова из те групе иако не ради у тој новини, на насловној страни 
«Сведока» је писала претња држави, Милан Јуришић лежи у болници у
кревету, разваљених каже, ако следећи пут полиција буде пуцала на 
нас, не на њега, на нас, ја тврдим биће крви до колена и унутра 
интервју са њим где он отприлике као, на шта то личи, београдска 
полиција, тај Милан Обрадовић, много се осилио и тако даље и тако 
даље. Неколико дана после тога Брацановић зове Милана Обрадовића 
да се виде у згради Института. Оперативно око послова које раде. Да ли 
је била Макина група или није, не сећам се, али мислим да је била и из 
једне канцеларије, пошто је састанак између њих двојице трајао 5 
минута, појављује се Милорад Улемек, јер то је било систем, он је тамо 
био, онда овај Брацановић користећи институцију коју је имао,
функцију коју је имао, је звао одређене људе, тако је било и приликом 
хапшења Макине групе, када су Чеду позвали да дође тамо, па се онда 
појавио из друге просторије Улемек, а онда се то касније користи били 
су ту Улемек и Чедомир. Е онда се појавио Улемек и као Милану, еј,
где си, ћао брате, како си и тако даље већ у том уличарском жаргону,
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као еј, али није ово у реду што нам дирате овог малог. Ког малог?
Јуришића. Какве везе имаш ти са Јуришићем? Па, то је наш клинац као,
еј, нисмо се тако договорили. Отприлике еј, као само да ти кажем, није 
он било ко, то смо ми. А који сте то ви? Он нам то говори у кабинету 
човека који управља државном безбедношћу. Значи, све вам је јасно.
Ви можете да будете шеф београдске полиције, али ви схватате да тај 
колега ваш, тај ту, који изиграва неког начелника или већ оперативно 
води, заменик начелника државне безбедности и човек који припада 
другој групи. Значи, ви треба да..., постоје добри и постоје лоши 
криминалци. Постоје они које не смете да дирате, а зашто да их не 
дирате? Па, зато што они су то право изборили у овим ратним 
годинама. Они се на то право позивају да су га створили на Мајевици,
тамо када су они рањавани на Мајевици били, тада је одлучено да кад 
они дођу у Београд, они ће продавати дрогу и ви то не смете се томе 
супротстављате. А друга ствар, осим што не смете, они вам јасно 
говоре да су они од вас јачи и моћнији. Они вам директно прете, они 
вам говоре, еј, немаш чиме да се супротставиш. Ти имаш ту 10 својих 
из интервентне бригаде, ја ћу позвати ове моје звери, њих 200, па 
појешћемо вас и ви знате да је то тачно и ви знате да у тој држави не 
постоји медији, не постоје институције, не постоји неко ко ће вас од 
тога заштитити, јер они важе за хероје, а Милан Обрадовић, па за три 
дана ће бити криминалац, као што је сада у затвору због тога што га је 
оптужио човек који је криминалац. Ми све то знамо и нико ништа не 
говори и нико се ништа не мења. Зашто? Па, зато што је таква власт,
зато што нема ко да се супротстави. Значи, у тој атмосфери, у таквој 
атмосфери, у тим да тако кажем стварима које су се дешавале,
паралелно претњама, застрашивањима и у исто време еј, нисмо ми 
сами, иза нас је Војислав Коштуница, иза нас је нај, како се то каже,
најпопуларнија политичка странка у држави, а да не говоримо о томе 
да СПС и радикали, они не да подржавају њих, него значи ви кад имате 
са једне стране што се политичке сцене тиче, ви имате 75% политичке 
сцене у Србији која је на страни тих људи и они то врло добро знају и
они то врло добро манипулишу, у исто време сатанизовани сте већ да 
сте издајник, да сте човек који је лошег карактера, да сте криминалац,
да сте шверцер цигарета, да сте не знам ово и нормално је да онда у
тим ситуацијама, а немате механизме власти и немате полуге, ви 
немате могућности да можете да будете сигурни да ће суђење које се 
дешава за Ибарску магистралу неко смети да осуди Милорада 
Луковића и да га стави у затвор. Немате. Јер идеја о томе да ће он да 
иде у затвор ви имате претњу да ће најмоћнија јединица у држави да 
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дође и све да побије и као не да је то нормално, него то је, то право 
њима припада, јер док су они крварили код Бихаћа, ти си наручивао 
бомбардовање Србије и то постоји све време, тај контраст све време 
постоји. Зоран од тога не може да побегне. И он зна да је то тако. Он је 
политичар. Значи мора да води рачуна о томе, да задовољава већински 
део Србије, а не онај са којим не може да влада. Из тог разлога кажем 
да је побуна Црвених беретки био само крајњи, последњи чин једне 
синхронизоване акције која је трајала од 5. октобра где је контакти са 
Зораном Ђинђићем и та веза коју се надам да сам објаснио, али 
претпостављам да ће бити питања да објасним детаљније,
злоупотребљавана на начин да је он у ствари са њима близак, да је он 
њихов заштитник, да је он њима дозволио да се баве криминалом, да је 
он тај који је једног тренутка њих издао, а да су се онда они потпуно 
природно окренули тамо где и треба да се окрену, где су препознали 
праве вредности, где су препознали традиционалну Србију и српство и
јунаштво и чојство, кабинет Војислава Коштунице и те политичке 
структуре и да је онда та побуна због тога таква и била и зато је и
завршена поразом Зорана Ђинђића. Побуна Црвених беретки је пораз 
Зорана Ђинђића и он је тога био свестан и његове Владе, не због тога 
што је морао да смени Горана Петровића и Зорана Мијатовића, због 
тога што је био принуђен да их смени, због тога што је био принуђен да 
постави Брацановића на то место знајући да тако предаје службу њима 
и у исто време због тога што је знао да је јавност тог тренутка била 
апсолутно на страни Војислава Коштунице и те Јединице која је изашла 
наоружана и запретила целој држави.

Председник већа: Само моменат,

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 13,42 ЧАСОВА 
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Председник већа: Констатујем да је у 10,50 часова приступио и
бранилац адв. Милан Мандић.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка настави са извођењем 
процесне радње наставка саслушања сведока Владимира Поповића.

Нека приступи пред судско веће.

Председник већа: Можете наставити Ваше сведочење.

Сведок Владимир Поповић: Рекао сам да је после побуне 
Црвених беретки као последњег чина тог синхронизованог и
организованог и оркестрираног заједничког рушења, покушаја и на 
крају успеха рушења службе државне безбедности и борбе око ње,
дошло до.., и рекао да је то у исто време био велики пораз Владе Зорана 
Ђинђића, дошло је и до пуно компромисних ситуација као што је било 
постављење Брацановића на место оперативног начелника, без обзира 
што је био заменик али као особа која спроводи. Зоран Ђинђић је после 
тога отишао у Кулу, још једном, ишао је на славу, то је било 21. 
новембар, неколико дана после тога и ту је за јавност урађено као једно 
ето помирење, измирење, отприлике сада је све у реду, ниси ти био 
крив, ти си добар, ови су лоши, ова два су била лоша, имао си лоше 
сараднике и тако даље и тако даље и ту наступа нова фаза. Зашто ово 
говорим, зато што наступа нова фаза у односима Зорана Ђинђића и
Јединице за специјалне операције првооптуженог Улемека и нова фаза 
која је на нови начин и опет искоришћена да би се у јавности наставила 
управо та врло битно лажно убачена тема о томе да Зоран Ђинђић без 
обзира на своје квалитете које има као политичар, способност, знање,
интелект и тако даље, има на жалост и ту једну лошу особину да воли 
да се дружи мало онако са људима са којима не би требало, да не 
употребим неку од горих речи које су између осталог употребљавали и
људи и употребљавају се и дан данас, који седе са моје десне стране и
то је главни елемент одбране првооптужених да Зоран Ђинђић није 
убијен као Премијер и није убијен као председник Владе јер онда нема 
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политичке позадине, онда нема никакве конспирације или било шта,
него има нерашчишћених рачуна и из тог разлога сам можда мало и
опширнији и можда замарам присутне, али мислим да је то јако важно 
и битно, с обзиром да сам у скоро свим ситуацијама које су се ту 
дешавале у којима је Зоран био, био и лично присутан и трудим се да 
углавном говорим о таквим стварима, а за многе од тих ситуација 
постоји још сведока које могу да наведем, али претпостављам да ће то 
бити тема када будем био испитиван од стране заступника или 
оптужбе. Дакле, та нова фаза је била један онако помирење, које је 
отприлике ето, ако хтели су други да нас посвађају. И један и други 
нису веровали да је то тачно, нити је Зоран Ђинђић веровао више 
Улемеку. Са Јовицом Станишићем су престали сви контакти, мој 
последњи телефонски разговор са њим у то време је био, он ме је 
позвао тог дана када су смењени Горан Петровић и Зоран Мијатовић 
или дан после тога, да ми каже да питам Зорана ако хоће да нешто 
помогне, па да помогне јер ето њега зове Андрија Савић, нуди му се да 
буде начелник, па Андрија пита Јовицу да као, је ли би хтео Јовице ти 
мало ту, пошто знаш да ја нисам способан да то будем, али ако би ти 
хтео, а Јовица као чекај да видим ја то са Зораном. Ја сам пренео од 
речи до речи овако Зорану. Зоран ми је рекао да му кажем да може да 
помогне, тако што ће да престане да ме шетара и да петља да спроводи 
и да и даље изиграва неку власт и ја сам га окренуо и од речи до речи 
му тако то пренео. Једва сам и чекао, пошто је то тако рекао да му то 
кажем и то је био последњи мој контакт са њим и са том групом, што 
не значи да су они престали да се и даље баве опструисањем Владе и
позивањем на нас иако се са нама више нису ни виђали, јер то је већ 
била онако опште позната ствар да се ми ту дружимо и да ми правимо 
неке тајне договоре. Милорада Луковића сам видео први пут после 
побуне Црвених беретки почетком децембра 2001. године на вечери у
ресторану «Цептер» у улици Краља Петра и то је различито од овога 
пошто видим имао сам прилике да видим у јавности и медијима 
прочитам колико сам ја разумео, постоје две вечере. Ја сам био 
присутан на овој и она је прва била која се десила после побуне 
Црвених беретки. Дошао сам последњи, негде око девет и нешто и ту 
су седели са ове стране моје са које сам ја долазио, први у ћошку 
Милорад Луковић, до њега Зоран Ђинђић, до Зорана Ружица Ђинђић,
преко пута Немања Колесар, Зоран Јањушевић и Милан Јанковић.
Значи њих шесторо и ја сам сео седми. Ја нисам знао да ће он ту бити,
нити сам знао да ће било ко бити. Ја сам после побуне Црвених беретки 
отишао из Београда и нисам био ту једно десетак дана и тог дана сам се 
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вратио и онда ми је Зоран рекао, дођи вечерас имамо неку вечеру, дођи 
да се видимо и да се испричамо. Нисам ја улазио у детаље, али сам 
тада, када сам дошао видео њих да већ ту седе. Теме су биле тако неке 
безвезне. Луковић је углавном нешто, не знам хвалио се, углавном у
тим ситуацијама су ситуације где он да тако кажем, се труди да се 
понаша складно том друштву у коме се тог тренутка налази, то говорим 
на основу неколико ситуација када сам био присутан. Ово је била прва 
и једина ситуација која је била нека, да тако кажем, неформална,
незванична, мислим, али сам био у неким другим ситуацијама када сам 
имао прилику да видим његове приче из Легије странаца, његова 
херојства, шта је он све урадио, рат и тако даље и тако даље. Углавном 
се ту нашто хвалио. Имали смо један, да тако кажем, мали 
полуконфликт, он и ја. Ја сам био врло незадовољан што он ту седи,
али и по природи свог карактера ја то и не скривам. Због тога се нисам 
ни бавио политиком, зато што то нисам у стању да урадим. Милан 
Јанковић је био тако зачуђен уопште и он мислим присуством његовим.
Јањушевић и Колесар су ћутали. Ружица је нешто разговарала са мном,
он је нешто тако разговарао са Зораном. Никакве, значи то говорим из 
разлога што се.., ја верујем да је на ту вечеру позвао њега Зоран 
Ђинђић, значи верујем, не верујем да га је позвао било ко други.
Мислим да је то било не знам тачан повод шта је био, кажем да нисам 
био ту, али ме не би изненадило, значи не би ме изненадило да је после 
тог, да тако кажем, неког помирења које се десило после побуне 
Црвених беретки, не помирења, него онако као еј, ајде сада, шта да се 
ради, морамо да идемо даље, пошто знам да је Милорад Луковић све 
време причао како је он у пословима и како је он кренуо да се бави 
бизнисом и како тај бизнис развија у Грчкој и негде на Тајланду и ја 
сам био присутан једном приликом у згради Владе, негде, не знам 2001. 
године, када је дошао и сећам се разговора на ходнику сам га видео 
када сам пролазио и видео га. Разговарао је био са Чедомиром нешто га 
је он питао и онда је он рекао, не, не, ја се бавим пословима и тако 
даље и тако даље. Значи не би ме изненадило да је он нешто Зорану 
типа рекао, еј, шефе, је ли можеш да ми помогнеш, ја ту не знам, нешто 
бих хтео да радим, или не бих хтео да радим и тако даље, па да је Зоран 
онда том приликом рекао, ајде дођи и тако даље и тако даље. Ја сам био 
присутан ту једно сат времена, он је био без обезбеђења, није имао 
обезбеђење, што је такође било врло чудно, то сам запамтио. Тражио 
ми је телефон на крају те вечере да зове некога. Неко га је звао, дошао 
је код њега и отишао. Мислим да је тај дан добио или је требао да 
добије дете неко, ћерку или тако нешто. Мислим, знам да је нешто 
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било, да је стално звао око тога. Значи, тада сам га видео и видео сам га 
следећи пут и последњи пут 2002. године у пролеће. Ово све говорим и
рећи ћу после због чега говорим, зато што чињеница да смо се он и ја 
видели пет пута или могу тачно да набројим. Надам се да ће ме 
адвокати питати, па ћу се потрудити да тачно набројим колико сам се 
пута видео и тако даље. Да смо се ја и он видели толико пута, а да у тих 
толико, четири или пет пута нисмо разменили 15 реченица. Између нас 
двојице није размењено 15 реченица и зато што је између нас двојице 
постојала једна врста мржње, антагонизма, непријатељства. Ја се њему 
нисам допадао, он се мени није допадао. Да ли је разлог био тај што је 
чуо да сам био умешан у постављање Горана Петровића или нешто 
друго, није мени важно, није ни битно, али говорим због тога што је 
тих три или четири сусрета који су се десили и који је тачно, био је у
мом стану, као што је био и у мојој канцеларији, као што је био и тада 
на вечери, као што ме је звао телефоном, али рећи ћу, као што сам сада 
рекао разлоге зашто је био код мене у канцеларији и шта је радио код 
мене у стану и тако даље и наравно уз договор са тренутном влашћу уз 
посредство својих адвоката, покушао да злоупотребљавајући чињеницу 
да се са мном видео и да је тада проговорио две реченице, као тада на 
тој вечери. Значи, тада је на тој вечери са мном проговорио једну 
једину реченицу, типа, шта је мали, што си нервозан или Бебо што си 
нервозан. Отишли су ти Горан и Зоран. После неке моје реакције која је 
пре тога била коментарисања његовог малтретирања конобара. Значи,
да искористи, да манипулацијом и лажима, ја верујем да се он стиди 
тога што лаже, верујем, без обзира што се ради о таквој личности,
верујем да се тога стиди и једва чекам суочење са њим и договор око 
тога да чујем када смо он и ја, пошто се никада у животу нисмо видели 
у Сурчину, никада, када је он то са мном у Сурчину разговарао, када 
сам ја давао њему спискове за приватизацију фирми, када сам ја са њим 
разговарао око продаје дроге или било чега. Зато говорим о овим 
детаљима и зато сада то помињем. Следећи пут смо се видели, могу и
тачно тај детаљ да дам ако буде било потребно, могу да га припремим 
за сутра, јер сам водио белешке разних догађања док сам био у Влади,
па могу тако да нађем и тај тачан датум, али то није толико сада ја 
мислим битно, то је било и мислим да је то био, не да мислим, него сам 
скоро сигуран, да је то био и последњи сусрет Зорана Ђинђића са њим.
То је било 2002. године, негде у неко пролеће. Зоран ме је један дан 
позвао и рекао ми еј, је ли можеш да зовеш Станка Суботића. Ја кажем 
могу, што? Па, као знаш шта ми се десило, звао ме је Легија, отприлике 
ја изненађен откуд он, пошто знам да немају у међувремену контакт 
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или ако имају то је тако нешто страшно ретко, ма као нашао ми 
телефон, звао ме и рекао ми као је ли можемо да се видимо или му је 
испричао преко телефона, то сада није ни важно. Не сећам се у ствари,
можда је важно, али ја се тога не сећам, углавном је рекао да му је 
Легија рекао..., Легија га зове да му каже, еј Зоране, је ли ти знаш да 
мене хоће да убије Станко Суботић и да се позива да то ради да му ти у
томе помажеш. Онда је Зоран рекао, о чему причаш, какав ја, какав 
Станко Суботић. Не, не, мени су то рекли Хрвати моји, хрватска 
служба да хоће мене да убије Станко Суботић па знаш шта, да не би 
сада ту било крви до колена и да не би ја убио њега, ајде ти види са 
њим о чему се ту ради. И онда Зоран какав је већ био, мене позове и
каже ми, еј, молим те ајде га зови, ајде ми њих двојицу да спојимо, па 
нека они то расправе, немој ту сад да буде опет нешто по новинама,
пошто су наравно и Станко Суботић и Легија везивани за Зорана и то 
су ти парадокси о којима сам малопре говорио. Милорад Луковић,
сугуран сам, значи сигуран сам, то могу да тврдим, да постоји много 
више политичара ДОС-а са којима се у периоду од 5. октобра до 13. 
марта видео небројено пута више него са Зораном Ђинђићем. Значи, од 
Душана Михајловића, али ајде као ето, Душан Михајловић је министар 
полиције, па је морао, а и са Зораном Ђинђићем се он видео јер је 
председник Владе или рецимо Небојша Човић, али опет ће неко рећи,
па да, али то је због југа Србије. Значи, али нико не везује заштиту 
Легијиног дивљања по Београду, дивљања, значи које је кулиминирало 
током 2002. године, доћи ћемо и до тога, иживљавања по кафанама,
хапшења људи, малтретирања, пуцања по локалима и тако даље,
терања да певају песме, да љубе мајице Радована Караџића,
закључавање целе дискотеке и терање људи унутра да певају и да псују 
Карлу и тако даље и нико то не везује за заштиту тих људи који су се са 
њим више пута виђали, него за заштиту Зорана Ђинђића. И тај проблем 
који је Зоран имао због тога што је на тај начин већ био обележен у
јавности, помоћ коју није имао ни са једне стране и то ћу Вас 
подсетити, чак ни од своје странке, чак и његова странка је бежала у
сукобе са другим политичарима, изузев два или три члана странке,
мислим на Горана Весића, Чедомира Јовановића и евентуално 
Живковића, али сви они су врло брзо стављени у исти кош, сви остали 
то нису радили. На тај начин је везиван и Станко Суботић и сада само 
му још то треба и ја сам онда звао Станка Суботића, испричао му о
чему се ради и он није хтео да дође и рекао је, ма не пада ми на памет,
какви, па то је намештаљка, ти знаш шта он мени ради. То знаш шта он 
мени ради, значи да је негде од 2001. године, када је почело у јавности 
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да се прича о дуванској афери и када је почело да се прича о томе да са 
Цанетом Суботићем везу одржава Владимир Поповић и Зоран Ђинђић,
мени Легија посредно пар пута, а једном приликом и лично, та прилика 
знам тачно датум, то је 13. јун 2001. године, када је била прес 
конференција о откривеним лешевима у Батајници, срео сам га на 
вратима МУП-а, са ћерком у наручју, у кратким панталонама, рекао ми 
је, еј, види, поздрави Станка и реци му да оне паре што дугује Кеснеру 
неком тамо из те трговине, који се појављивао такође у новинама, би 
било добро да врати, зато што то има везе са нама, са Јединицом, знаш 
то као да ти сада не објашњавам, али отприлике знате, можете да 
претпоставите како изгледа тај његов коментар. У исто време то је 
радио и преко других људи, тако да је Суботић добијао у прво време 
упозорења, а касније и претње, које нису биле никад директне, оне су 
увек добронамерне, да би било добро да се те паре од тог човека које су 
100% остале код Станка Суботића, некако заврше или врате том 
човеку. Мислим да су чак Луковић и он неки рођаци и он је то причао,
није ни важно, а било би то добро јер би то било добро и због Јединице,
Увек, никада се не каже како. Као што после 5. октобра састанци 
рецимо 20 састанака између Зорана Ђинђића и Луковића је било после 
5. октобра, јер су то страшне битне и важне ствари које има да саопшти 
и онда каже, еј, знаш да ови наши на југу Србије гину тамо сваки дан,
то су момци супер, ми имамо проблем, немамо паре да купе чизме. Еј,
немају чизме и онда сада као јури како да нађеш да се купе чизме.
Зовеш министарство, нема пара, нема буџет, привремени буџет и тако 
даље и тако даље. Увек је то било нешто као Јединица, момци, одбрана,
рат, сваког тренутка нам прети опасност, као није се завршило. То што 
нема више бомбардовања, није то, ево види југ Србије, Прешево, види 
Косово, види сутра Санџак. Стално је та нека атмосфера. Суботић није 
хтео да дође и рекао ми је извини, реци Зорану нећу да долазим. Немам 
потребе да долазим, то су будалаштине, то су глупости. Ја сам то рекао 
Зорану, онда је Зоран рекао, еј, па само ће бити горе сада, шта га кошта,
нека дође и углавном успео сам некако да га убедим, значи успео сам,
не добровољно, али је дошао. Ја сам рекао Зорану доћи ће тад и тад,
шта предлажеш? Па, ништа, ајде да се договоримо да се видимо. Где да 
се видимо, где да се налазимо сада у јавности. Станко Суботић,
Милорад Луковић, Владимир Поповић и Зоран Ђинђић, негде у некој 
кафани и да расправљамо ко је кога хтео да убије и тако даље уз војску 
која нас све прати, прислушкује нам све телефоне и ми то знамо. И
онда као, мада немамо ми шта да кријемо. Тај разговор је могао да буде 
сниман и државна телевизија да га снима, али не би то нико пустио,
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него би само пустили снимак како се нас четворица негде виђамо и
тако даље и онда је Зоран рекао, па знаш шта, најбоље је да се нађемо 
код тебе. Код мене у стану. Ја живим иначе сам и ја сам рекао добро.
Није ми то било драго, али као многе ствари које ми нису биле драге 
претходне две године, шта сам могао. Шта сам могао. И дошли смо у
мој стан, прво ја, па Станко Суботић, па Зоран Ђинђић, кога је довезао 
његов возач Александар Бијелић и његово обезбеђење и ту је било моје 
обезбеђење полицијско, значи ово говорим све из разлога зато што 
постоје огроман број сведока, рецимо моје обезбеђење су људи који и
дан данас раде у полицији или људи из обезбеђења Зорана Ђинђића, су 
људи које све можете данас да зовете и да проверите. Онда је дошао 
Зоран и отприлике, пошто смо били сами једно 10 минута, а возач 
Зорана Ђинђића Бијелић је отишао да довезе Легију и он га је довезао у
мој стан, он. Он није дошао са својим обезбеђењем, дошао је сам. У том 
периоду док тих 15-так минута док смо седели сами, Зоран је рекао 
Суботићу, па знаш шта, верујем ја да је то глупост и тако даље, али 
знаш шта, много има подметачина, сви нам раде..., можда је намерно то 
неко њему пустио да би га опет завадио са нама, можда то раде ови из 
војске, ко зна, шта вас кошта, седнеш 5 минута, јесте тешко али седи 5 
минута и заврши тај разговор. То је отприлике био тај део. Бијелић је 
довео Луковића. Звонио је на врата Бијелић, ја сам отворио врата.
Луковић је стајао ту. Видео ме је. Први коментар је био, о, ала имате 
штекове. Ушао је у стан. Ја сам рекао здраво и ушао је, поздравио се.
Извадио из паса неки пиштољ од 10 не знам чега, центиметара, цола,
већ колики, оно, као док прича са нама да му не смета, али као, ето,
отприлике ушао је у стан, могао нас је све побити. Ставио је на један 
камин који ја ту имам. Поздравио се са Зораном. Из тог поздрава и
разговора видео сам да се дуго нису видели, пошто је било, па где си 
ти, па где си ти, па шта има, па шта има. Упознао први пут у животу и
руковао се, не знам да ли су се раније видели, али видим да су се тада 
упознали он и Суботић. Сео. Зоран је рекао отприлике ово што сам ја 
Вама рекао, ево, звао си ме, рекао си ми, реци шта имаш. Онда је 
Улемек рекао, па знаш, мене су звали ови моји из Хрватске, Хрвати,
знаш, то моји, они су ми рекли, као ти мене нешто јуриш, ангажовао си 
неке људе да ме убију, па сам ја онда да би те предупредио мало 
ангажовао моје, па сам те мало пратио, па знам кад си долазио на 
аеродром, па знаш нема потребе, отприлике, као, мислим, еј, што да се 
поубијамо, као шта сад и тако даље. Суботић је гледао, смејао се и
рекао му, еј, човече, не знам о чему причаш, какав ја имам интерес,
какве ти и ја имамо икакве везе у животу икада. Било какве, пословне,
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где се ти и ја додирујемо. Какве ти и ја имамо везе. Шта имамо ти и ја у
животу. Па, мислим то није био никакав повишени тон нити је то била 
нека свађа, то је значи, отприлике био пријатељски разговор, тако је 
деловао и та атмосфера, али кад водите разговоре овога типа, то вам је 
јасно да нешто није нормално и зато кажем ако неко можда не 
протумачи да је ту било неке свађе или нечега, не, чак су седели један 
до другога, Суботић, у једној софи Суботић и Улемек. Зоран је седео 
одвојено, а ја сам стајао са стране и донео им ту нешто, кафу или воду 
или већ шта и наставио да стојим, пошто је то све укупно трајало 15 
минута, то његово борављење у мом стану. И ништа, отприлике онда је 
он ту нешто објаснио ко је то њему рекао, зашто му је рекао, не знам 
нека имена, почео је да набраја нека имена, да ли Суботић зна та имена.
Онда је он рекао да не зна и то је отприлике после 3 минута било јасно 
да је то тако једна празна прича која нема никакве везе, да је једини 
циљ тога био да се тај сусрет деси и нама није било јасно зашто је то тај 
сусрет. Зоран је видео да је то тако и после 6 или 7 минута, рекао 
добро, еј, онда је ово све у реду, ајде идем ја. Хоћеш ти, као Легији, је 
ли идете сви, је ли идемо. Пошто Легија није имао ни возача ни 
обезбеђење, ни кола, јер га је довео возач Зорана Ђинђића, морао је да 
сачека. Он је рекао, па не могу морам да зовем, а онда му је Суботић 
рекао, па нема потребе, имам ја своје људе. Један од њих је човек кога 
јако добро знаш. Био му је заменик у Јединици Бранко Ћурчић. Они су 
ту, ја ћу их звати, доћи ће за 3 минута, одвешће те он. Он је рекао 
добро. Значи, Зоран је отишао са Салетом Бијелићем. Он је остао још 
тих 3 или 4 минута колико је требало Ћурчићу да дође до врата.
Разговор који су водили више није био на тему то Хрватска и тако 
даље, нешто је то било око Кеснера, као овај је објашњавао Улемеку да 
Кеснер лаже и тако даље и тако даље. Звонио је Ћурчић, он није 
додуше, мислим да није знао јер се изненадио. Тачно није знао, овај је 
рекао позваће те моји и онда када је дошао Ћурчић изненадио се и
рекао, еј, откуд ти. Откуд ти и отишли су. Ово говорим из тог разлога 
што је у тој својој лажљивој изјави за коју знам да није он саставио и
написао, него су му дали да је као такву потпише, он рекао да када је 
био у мом стану са Зораном Ђинђићем, да је Зоран Ђинђић отишао, а
да онда када смо ми остали сами, он и ја смо се договарали око продаје 
дроге. Он и ја прво нисмо били сами, ту је био Станко Суботић све 
време и постоји рекао сам 20 сведока који су били испред врата и на 
мом спрату и знају тачно када је ушао, када је изашао и тако даље и
тако даље. Значи то што Зоран Ђинђић није жив, не значи да не постоји 
још неко ко је био присутан том разговору и говорим због тих 
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манипулација и то износим као још један пример, да значи ухвати се он 
за нешто што је тачно. Тачно је да је дошао код мене у стан и тачно је 
да је био код мене у стану и тачно је да је Зоран отишао пре него што је 
он и рекао сам из ког разлога, јер није имао ко да га вози, јер га је довео 
возач Зорана Ђинђића и онда искористи тако нешто да би урадио ту 
неку лаж и сад у јавности је једино важно, а је ли био Легија код тебе у
стану. Ја значи могу да лажем, да кажем није или да кажем истину,
јесте. Ако кажем јесте у Србији, па то је довољно. Крај. Овим људима 
који седе овде, па ништа друго не треба. Насловна страна новина је 
признао је да је био у његовом стану. Значи, та врста манипулација је 
значи та врста манипулација коју је он спроводио уз помоћ својих 
саветника, ....., уз помоћ својих независних стручњака, уз помоћ 
политичара, уз помоћ новинара и медија је нешто што је после побуне 
Црвених беретки овог периода до убиства Зорана Ђинђића, директно 
спровођење од стране Јединице за специјалне операције и директно 
Милорада Улемека и Душана Спасојевића кроз куповину медија, кроз 
контакте са новинарима и тако даље и тако даље. То је значи што се 
тиче виђења односа, контаката после побуне Црвених беретки између 
мене, Улемека и Зорана Ђинђића. Не могу да тврдим, значи не могу да 
тврдим сада јер ја то не знам, мислим да се после тога Зорана Ђинђић 
са њим више никада није видео, зато што је врло брзо после тога се 
десило покушај атентата Љубише Бухе и неколико дана после тога мој 
састанак са Љубишом Бухом где ми је Љубиша Буха испричао све оно 
што се касније појавило и у облику разговора са Специјалним 
тужиоцем, о свим криминалним радњама и свему ономе шта се 
дешавало и о ономе што он зна и ја сам то наравно истог дана и пренео 
Зорану Ђинђићу и људима из полиције и сигуран сам, значи, једино ако 
се у том периоду у периоду од тог последње виђења у мом стану до 
рецимо тог догађаја са Љубишом Бухом, ја не верујем да је ту прошло 
ни месец дана, ако су се некад чули или видели, али сам сигуран да 
после тога се више нису никада видели. Покушавао је нарочито 
последњих 3 или 4 месеца, како се приближавало и како се затварао 
обруч око њих, који се спроводи од маја месеца 2002. године, вратићу 
се за пар минута и на то, када конкретно и тако даље, покушао је пуно 
пута да ступи у контакт са Зораном. Не знам шта га је спречавало да то 
уради директно телефоном јер му није био никакав проблем да сазна 
Зорана Ђинђића мобилни телефон, а и Зоран Ђинђић је био човек који 
се јављао на мобилни телефон, није био од оних који мора да препозна 
број. Јављао се ко год га зове и зато је често мењао бројеве, мада у
каснијој фази после више није ни држао телефон, него је био или код 
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возача, телохранитеља или секретарице, али знам да је покушавао да 
ступи у контакте, да се ти контакти нису десили. Знам да је покушавао 
да ступи у контакте нарочито оно у време Багзија и тада већ када је 
било свима јасно, значи када кажем свима, мислим на све људе који су 
радили у полицији и учествовали у овом предмету. Не само Зорану 
Ђинђићу и нама који смо били ту, него и оним обичним оперативцима 
да они не презају ни од чега, чак и од тога да иду на то да убију Зорана.
У тој фази је покушавао да ступи у контакте са Миланом Обрадовићем.
Покушавао је да ступи у контакте са Ненадом Милићем. Више од 20 
пута је Брацановић директно Ненаду Милићу давао понуду типа, било 
би добро да се видиш са Легијом. Било би добро, види се са Легијом,
знаш, он има нека сазнања, ово није у реду, хоће да вас посвађају и тако 
даље. После хале Лимес, а пре овог 13. марта, код Ненада Милића је 
дошао човек чије име не знам, али могу да сазнам, који је члан 
Демократске странке, али врло близак Душану Спасојевићу и
Сурчинском клану, а члан странке или симпатизер странке, мислим не 
неки функционер, него знају га, знају га годинама из странке и онда се 
преко странке најавио Ненаду Милићу и рекао да мора са њим да се 
види и видео се са Ненадом Милићем и онда је том приликом дошао и
рекао, ја сам курир који носи поруку од Легије и Душана Спасојевића,
да би било добро да ако хоће Зоран да или ти, или већ кога он делегира,
да се нађете и да се договорите да се ово заврши јер ово отприлике неће 
добро да изађе, знаш, то је велики проблем, ово пакују Легији и ми 
знамо да иза тога стоји Беба Поповић, јер њега плаћа директно Чуме. Ја 
сам био Чуметов плаћеник и ја сам успевао да због тога, не на основу 
чињеница и доказа, него на основу тога што ме је Чуме плаћао и
доктринирао, успео да убедим Зорана Ђинђића и цео врх државе да су 
у ствари они криминална организација и да то није истина и да чим се 
они буду видели они ће одмах дати доказе и показати да то нема 
никакве везе. То се већ дешава односно мислим да је то важно, то се 
дешава у тренутку када је Љубиша Буха већ у бази у Словачкој и када 
је безбедан. Ја сам му то као што се зна, то је опште позната ствар, био 
директно укључен и то је била опште позната ствар и за Улемека и за 
Спасојевића и за Брацановића, који је то директно и саопштавао 
мислим Брацановић Ненаду Милићу претећи још у време рада на 
Макиној групи која се дешава период октобар, 1. новембра мислим да 
су била хапшења, да то што ја радим са Чуметом и то што ја покушавам 
да лажно оптужим Легију и Душана Спасојевића, може само да штети 
и не знам раду на Макиној групи, а и томе што као онда више држава,
Зоран, немају на кога да рачунају, јер ако ви хероје, јунаке, српске 
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витезове, желите да оптужите измишљено због тога што их један 
највећи криминалац у Европи блати и то користи преко једног од 
Зоранових људи, па онда немојте да очекујете да ће иједан часни 
полицајац више икада стати у заштиту Зорану Ђинђићу или било кога 
другог. Значи, покушавао је тада да ступи у контакт, покушавао је са 
Миланом Обрадовићем. Највећи да тако кажем посредник у тим 
контактима био је Милорад Брацановић, један од најважнијих, али није 
био једини. Зато говорим да су постојали и други посредни канали да 
се ступи у контакт са Зораном и зато мислим да се Зоран са њим никада 
није видео. Враћам се на оно што сам малопре рекао да ћу се вратити,
када је Зоран Ђинђић решио и донео дефинитивно одлуку да са њима 
мора да се обрачуна, у исто време је знао да нема механизме власти да 
то може да уради. Рекао сам већ да је најавио 2002. годину, годину 
борбе против организованог криминала. Свестан је био да ти 
копмромиси које је направио са Јединицом за специјалне операције и
то да иза њих стоји ти злочини који су у томе учествовали, је терет око 
његове главе кога мора што пре да се реши. Такође је био свестан да у
тој држави не постоји ниједан механизам, институција или група људи 
на коју може да се ослони и са којом може њима да се супротстави,
нарочито и посебно из разлога јер у то време више то није тајна и више 
се то не ради кришом, саветници Војислава Коштунице, мислим на 
Радета Булатовића, на Градимира Налића, Ацу Томића шефа државне 
безбедности су људи који су директнији покровитељи ЈСО-а, Милорада 
Брацановића и Андрије Савића. Значи, ту ви имате јануара 2002. 
године скуп државне безбедности у Коларчевом универзитету, који 
организује Душан Михајловић на који се позива и Зоран Ђинђић и
Зоран Ђинђић долази, међутим, ту је и први пут од 5. октобра, односно 
од Зоранове Владе и Војислав Коштуница. Зашто? Да би одао 
поштовање новопостављеним Андрији Савићу и Брацановићу. Ту је и
Томић, ту је и Раде Булатовић, ту је и Града Налић. То су људи који од 
тог тренутка с обзиром да се баве безбедношћу председника државе,
свакодневно одржавају контакте са Брацановићем и са Савићем и то је 
Зорану потпуно јасно да уз министра полиције какав је Душан 
Михајловић, не мислим нешто лоше, али он је пре свега политичар и
мора да води рачуна и о себи и о странци и тако даље, уз институције 
какве у држави имате, разорене, корумпиране, правосуђе, судство и
тако даље, уз јавну сцену која је окренута против Зорана Ђинђића и то 
већ изграђене слике о њему да је он зао и лош човек, он мора да се 
окреће некоме другоме и тај неко други може да буде нико други него 
запад. Маја месеца 2002. године Зоран одлази у посету Енглеској, у
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посету председнику Владе Енглеске Тонију Блеру. Та посета је 
припремана једно месец и по или два. Главни разлози посете, главни 
разлози посете, ја сам био на тој посети, али главни разлози посете су 
били договор око тога да Енглеска држава као моћна европска држава,
као значајна и утицајна и у Уједињеним нацијама и у НАТО-у и у
ОЕБС-у и тако даље, у контакт групи и тако даље, може да буде та која 
ће да разуме проблем који Зоран Ђинђић као председник Владе има, то 
је да је талац сопствених институција које зна да мора да очисти, а нема 
чиме да их очисти и где год да крене да пипне, има директне претње по 
живот. Из тог разлога се у то време он и сели нешто раније из куће на 
Студентском тргу јер су то безбедносне структуре Немачке процениле 
да је угрожен и информације које су они добијали о његовој 
угрожености и тако даље и том приликом се он онда договара са 
људима које је делегирао Премијер Енглеске Тони Блер и дао Зорану 
на разговор, договара око тога да они помогну у обрачуну са 
организованим криминалом у Србији. Када кажем организовани 
криминал, није се јасно специфицирало шта то значи, али се знало које 
је то главно жариште, због чега се ви не можете обрачунати са 
организованим криминалом. Због тога и не можете се обрачунати са 
онима где је тај део криминала повезан са директно државом и
институцијама. Значи, мислило се врло јасно на ЈСО, не на цео ЈСО,
али на тај злочиначки врх, значи на тих 10, 20, 30, 40, не знамо ми то 
данас. Ми данас знамо за 3, 4, 5 људи или 7 се помињу. Не знамо ми,
није њих 5 само учествовало, има њих још 20, 30 који седе и који се 
слободно крећу овим градом и који су српске патриоте, борци,
родољуби. Значи, борба против њих, против Земунског клана за који се 
тада већ знало увелико ко су и шта су, значи увелико се знало ко су,
шта су и том приликом почиње и једна врста те сарадње. Значи,
говорим о томе да је то мај 2002. године, да се зна да тада мора да се 
смени Радован Кнежевић, као начелник одељења за..., не знам да ли је 
био криминала или УБПОК, не знам, не сећам се, али чега год да је био 
начелник, био је начелник тога нечега што је било врло важно и
почиње једна група да ради паралелно и независно од Радована 
Кнежевића. Нормално, полиција је била до те мере избушена и до те 
мере је била шупља да су те информације брже долазиле до њих него 
до Зорана Ђинђића. И поред тога што је знао да му је то важно и поред 
тога што је знао да је то страшно битно и поред тога што је знао да је то 
јако осетљива тема, Зоран Ђинђић је и даље наставио да ради посао 
председника Владе, бавећи се оним што јесте превасходно задатак 
председника Владе, а то је бавећи се економијом државе и тога смо сви 
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сведоци и његових огромних енергија и састанака и путовања и тако 
даље и тако даље и избегавања разговора на тему криминал, полиција 
иа тако даље из разлога што је говорио тако као што је говорио, из 
разлога што ако се обрати грађанима Јагодине и каже да бела књига је 
глупост јер ту пише ко су људи криминалци који продају дрогу, а нико 
од њих није у затвору, онда дође до сукоба или дође до тога да се 
министар полиције наљути, па не знам, неће да обавља дужност, па га 
нема 10 дана у Београду и тако даље, па га онда зовемо да се врати,
молимо да се врати када буде афера Перишић, да би ипак стигао и тако 
даље. Онда се он појављује на прес конференцији у планинарском 
оделу и све већ што је обележило тај период владавине ДОС-а, ту једну 
хетерогену и различиту политичку групацију, за коју је тешко да 
управљате њима и на вечеру кад идете, а не са толиким бројем 
различитих политичких личности, структура и људи водите борбу 
против 60 година ствараног накарадног система који је метастазирао 
последњих 15 година и да сада са тим истим људима које сте 
наследили, за које знате да су неки ни криви, ни дужни саучесници 
тога, јер су били у институцијама, али у исто време саучесници и да ће 
пре штитити главног злочинца за убиства него што ће се против тога 
супротставити јер у некој инстанци и они морају да одговарају. И из 
тог разлога је тражио помоћ са стране и веровао да ће некако.., стално 
је веровао да ће се то некако ипак само од себе десити, да то не може 
дуго да траје и то су те његове речи, не може тиме што ће неког убити 
да зауставите неки процес који толико траје зато што је то једноставно 
процес који је започет и који се неће зауставити. Проблем је што је он 
веровао да ће то бити много брже и што је мислио да не постоје у овој 
земљи баш толике снаге и да је народ такав да ће врло брзо све то 
заборавити и рећи, па добро, ајде ипак мало да се зауставимо. Значи, од 
тада, од 2001. године, практично од побуне Црвених беретки, то сам 
већ рекао малопре, ту постоји једна игра међусобна између нас и њих.
Када кажем нас, мислим на онај део власти око Зорана Ђинђића, када 
кажем њих, мислим на све њих остале и на првооптуженог, а мислим и
на Војислава Коштуницу, пошто ако сам до сада био довољно јасан,
јасно вам је да је то један исти фронт. Не значи да сви чланови тог 
фронта морају међусобно да се друже, виђају и један другоме 
непосредно дају наредбе или саопштавају шта су урадили, али су 
довољно свесни да припадају том истом корпусу и да припадају истој 
политичкој идеји, као што 100.000 људи које је демонстрирало 1996. 
године на улицама међусобно се никада нису упознали, али су били сви 
заједно и учествовали у том процесу и јасно нам је било да она жена 
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што шета поред вас има исто политичко мишљење као ви и да можете 
ако вас јури полиција да кажете сакри ме и да будете сигурни да вас 
неће издати. То мислим и овде када то објашњавам, дакле, од тада 
почиње та игра нерава које кулминира разним акцијама које је Влада 
Зорана Ђинђића, а чита и другим речима Зоран Ђинђић, јер се знало да 
то он ради, спроводила ка решавању хапшења и привођења тих људи.
Значи, активирање процеса за отмицу Милорада Мишковића, где 
тачно, Милорад Луковић није имао никакве везе и није могао да буде 
уопште ни оптужен за то, јер никакве доказе за то нисмо имали, али су 
постојали врло директни докази за групу Душана Спасојевића, а знали 
смо да Душан Спасојевић и Милорад Луковић, то смо већ увелико 
знали, то су нокат и месо и да не може Луковић и ЈСО којима Душан 
Спасојевић купује станове, аутомобиле и чашћава и тако даље, да 
дозволе да Душан Спасојевић буде у затвору за отмицу коју наравно 
није урадио и ишло се на то да ће се та банда растурити наравно на 
један једини могући начин, институционално. И онда смо грчевито 
покушавали да нађемо начин на који, значи када неко нама каже, па 
чекај, цео град је знао да су они криминалци, цео град је знао да они 
пљачкају, убијају, продају дрогу, шта је вама толико требало. Кажемо,
па требало нам је да нађемо кејс, да нађемо случај који ће на неком 
суду у земљи у каквој смо живели, растуреној онако политички,
корумпираним судством, да нађемо неког тужиоца и судију који ће да 
кажу, да, идеш Душане Спасојевићу у затвор. На суђење за отмицу 
Мишковића, када се суђење дешава, дође 200 ћелавих са наочарима 
момака наоружаних моторолама, не мобилним телефонима, него 
моторолама, у суд, радикали и тако даље и сада треба да се нађе судија 
који ће да каже, е Душане идеш ти у затвор сада јер, не знам, ова длака 
нема везе, није важна длака, знамо ми да си то урадио. Нормално да 
смо то тражили, нормално покушавали да то нађемо. Они су знали да 
ми то радимо. Знали су, то није била никаква тајна. Проблем је био 
опет у некој законској форми, јер они су за то кривично дело већ 
лежали у затовру и онда не можете поново да их ставите у затвор,
значи, можете да их зовете на суд, али су они од тог суда правили 
циркус. Мишковић се није појављивао на том суђењу и то је њима 
омогућавало да одложе то суђење. Човек се није појављивао јер су му 
претили. Како да се појавите у судници где имате 300 људи за које.., 
свако од њих је самостално на челу написао, ја сам плаћени убица.
Како. Није се нормално појављивао. Онда смо нашли другу форму, а то 
је да се активира Будва, јер Будва процесуално није вођена у Србији.
Она је вођена у Црној Гори и у Црној Гори завршена, али није вођена у
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Србији и ту је пронађена једна евентуално нека..., људи који су на томе 
радили. Када кажем људи који су на томе радили, мислим да је ту 
радила група од не много, али рецимо сигурно 20-так људи. Највећи 
део из полиције и један део из тужилаштва. Из полиције нека имена чак 
знам, из тужилаштва или правосуђа не знам. И зашто су то радили,
зашто је то радила тако мала група? Па, зато што свака ствар која се 
деси која од стране власти буде направљена или буде урађена, то 
сутрадан дође као информација. Изнећу Вам један пример. На једном 
од састанака које је Зоран Ђинђић спровео за борбу против трговине 
дроге, на коме су били присутни министар полиције, Окружни 
тужилац, начелник Кнежевић, шеф БИА Горан Петровић је тада био,
Окружни тужилац је био Раде Терзић, мислим да је био и Владан Батић 
и био сам присутан ја, све што је Зоран Ђинђић рекао на том састанку,
све, а рекао је између осталог, пошто је већ постојало отприлике та 
нека прича, која је ишла из полиције, па, као није то у реду, као Зоран 
се бори против организованог криминала, а штити Чумета, са којим,
рекао сам Вам, имао је контаката толико колико је имао пре 5. октобра.
Из ког разлога? После 5. октобра их је било 3 или 4. Контакте после 
тога сам одржавао ја и било их је можда 10-так до тренутка почетка 
приче о њему као заштићеном сведоку и њему да то сведочи, значи 
говорим о томе што је то било раније и онда је на том састанку, пошто 
је Зоран знао да се то прича и пошто је видео да то онако они се 
гуркају, знате како то изгледа, састанак код председника Владе, нико 
ништа не говори, сви ћуте и све је у реду и све се слажу и све ће бити 
тако и онда тако су навикли, тако се функционише последњих 50 
година у овој земљи и онда као терате по своме, али је задовољена 
форма. Био је састанак, Милошевић је рекао на седници Владе немојте 
да шверцујете цигаре у Србији, похватајте све, ови су рекли разумемо 
шефе и сутра ујутру наставили са његовим сином да тргују. Значи, то је 
механизам који функционише да се то не би на њега случајно тако 
нешто односило, он је на том састанку рекао, еј, Чумета, Драгољуба,
Бебу, кога год, еј, ко год да има везе, све их бре похапсите. Не 
интересује ме, то је све олош, мислећи на то Сурчин и тако даље.
Сутрадан је Драгољуб, значи сутрадан, то је било тај дан, сутрадан је 
Драгољуб Зорану пренео да као, еј, шта је то сада, шта њему треба да 
он сада прича на том састанку да је Чуме криминалац, да Чуме тргује 
дрогом, да Чуме ради ово, да Чуме ради оно. Значи са тог састанка где 
је било 5 или 6 људи. Таквих ситуација је било неограничено. Сваки од 
тих састанака је био такав и онда је Зоран после одређеног времена 
престао више било какве ту илузије да гаји о томе да ту постоји нека 
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група на коју можете да се ослоните и да то неће цурити. Уосталом то 
је из Србије. Ако то не знам још неко, џаба то што знам само ја. Значи,
из управо свих тих разлога који су ту постојали, несигурности тих 
система, тих институција, бушења свега тога, тражили смо неке нове 
форме и неку малу групу људи која ће то да ради. Та група је 
формирана у оквиру полиције. Њом је оперативно руководио заменик 
министра Ненад Милић, али је био упознат са највећим или са скоро 
свим и сам министар полиције Душан Михајловић. Са једним бројем 
тужиоци и тако даље. Зоран је био посредник у разговорима са људима 
из црногорске власти да се тај некако предмет из Црне Горе пребаци у
Србију без обзира што су ту они не знам периферијом укључени, али 
морате да се ухватите за нешто. Значи, ми смо тражили повод да неког 
од тих људи, било кога, наравно ако је могуће Душана Спасојевића или 
било кога ставимо у затвор и да тиме покажемо да постоји држава, јер 
се ту водило питање да ли постоји држава или не постоји држава. Без 
обзира на то што та паралелна држава коју је представљао Војислав 
Коштуница који полако у међувремену, сви знају, губи власт и већ 
после првих избора који се дешавају на јесен 2002. године је ипак 
представљао неку паралелну државу, без обзира на ту подршку коју им 
он улаже и коју им он даје, је нама било важно и било битно да без 
обзира на све то покажемо да држава постоји и осим Зорана Ђинђића 
који је за то био одлучан, одлучност 100% показивао је и министар 
полиције Душан Михајловић, 100% без икакве ограде. Његов заменик 
Ненад Милић, Милан Обрадовић шеф београдске полиције, Боро 
Бањац који је сменио Кнежевића, Миле Новаковић главни, да тако 
кажем, технички тај оперативно не знам како се то зове, инспектор који 
је то радио и они су јако добро сужавали обруч око те групе. Паралелно 
са тим стране службе, нарочито Енглеска радиле су преко својих 
канала и својих система обраду и оперативно надгледање над том 
групом и размењивали податке са државом, са државним 
иснтитуцијама и знали да они крију Љиљу Буху, знали, нисмо знали 
локацију и тако даље, знали шта они раде, знали су да опструишу 
судске процесе, знали да се договарају са Ацом Томићем и налазе са 
људима из војне службе безбедности и тако даље и тако даље. Са друге 
стране опет ми смо у то време били држава и били смо иснтитуција 
државе и природно је да смо информације добијали са свих могућих 
страна и са свих могућих начина. Значи, кроз оно што је мало било 
верно и одано тој некој власти јер као што и сами знате, сведоци смо 
тога да кад кажем корумпирана полиција или корумпирано правосуђе,
то се тачно зна ко је тај део који је корумпиран, онај врх, они који 
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доносе одлуке. Судска већа или не знам, начелници одељења. Нису 
оперативци, нису службеници. Они су људи који тај свој посао раде,
међу њима има људи који савршено добро тај свој посао раде, који се 
грозе криминала горе или више него ми, али једноставно знају шта ће,
да изгине, шта ће сам. Имао је прилике да се увери у пракси стотине 
случајева људи који су нешто покушавали, па су најурени, добили 
отказ и тако даље и тако даље. Значи, добијали смо информације, тада 
током целе те 2002. године, да та веза између те групе и Коштуничиног 
кабинета који је и даље функционисао и даље постојао, посебно војне 
службе безбедности, је више него активна. Значи, не оно као они се 
виђају, као што би рекао председник, природа је да шеф војне службе 
се види са шефом организованог криминала или вођом банде јер је то у
опису његовог посла. Није се он видео са њим, нити је са њим 
разговарао. Претпостављам да ће бити питање и одакле, од кога смо све 
добијали, ја ћу то, када ми та питања буду постављена одговорити и
рећи. Један од доказа, значи чак и материјални доказ који постоји, чуо 
сам да га је поменуо Чедомир Јовановић, али ја сам га добио и ја сам га 
предао полицији, је и магнетофонска трака разговора снимљеног 
између Небојше Павковића, Предрага Поповића главног уредника 
«Национала», Горана Бојића побратима Небојше Павковића из 
Републике Српске из Бања Луке и ортака од Јовице Петковића 
формалног власника листа «Национал», мада је власник листа 
«Национал» био Момо Мандић, магнетофонска трака коју је Небојша 
Павковић снимао тајно, са Поповићем, на чији састанак је отишао уз 
посредовање тог Горана Бојића због тога што је у време Коштуничине 
кампање свакодневно у листу «Национал» излазила писма Љиље Бухе 
и сви ми, па и Павковић оптуживани да штитимо Чумета, јер је Чуме 
већ у то време увелико је почела та координација и сарадња, она је била 
неуспешна, они то нису знали, са УБПОК-ом. Знали су да Чуме долази 
на разговоре, да се воде разговори. Знали су да ја посредујем, знали су 
да држава то припрема. Додуше ти разговори су у то време били 
неуспешни јер то ништа није било довољно за било какав судски спор,
то што је Буха говорио, али независно од тога, сви се сећамо да је јесен 
2002. године Србију обележила супруга Љубише Бухе и њена писма, да 
је председник Југославије уз наговор својих саветника на основу једног 
од дописа који му је Љиљана Буха послала, тужилаштву Окружном 
послала допис потписан од стране саветника за безбедност Булатовића 
и Градимира Налића као и адвоката, да се покрене истрага о наводима 
да је Зоран Ђинђић планирао да убије Војислава Коштуницу у
договору са Бухом, код Драгољуба у стану, а сведок тога је била Љиља 
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Буха. Значи, до тог нивоа је то, ако би неко хтео да каже, па то нема 
везе, то није важно и тако даље, то је јако важно зато што је Љиља Буха 
била ослонац кампање Војислава Коштунице и зато што Љиља Буха 
није случајно пала са неба Војиславу Коштуници, па он као 
.....политичар се ухватио и рекао, ово ми је сада супер, сада ћу ово да 
искористим да га уништим, него што је кампања базирана на нечему 
што је требало да се измисли и онда је Љиља Буха понуђена од стране 
банде Душана Спасојевића који се у међувремену почео да бави 
политиком. Како се бавио политиком? Па, тако што је бацао бомбу у
председништво ДСС-а или што је палио ауто Вуксановића који су 
противници Зорана Ђинђића и тако даље, све време организовао 
састанке и скупљао око себе политичаре. Наравно, Улемек је био сива 
еминенција тога и он је био једини у банди који је умео да каже изразе,
типа, ешалон или да каже без грешке не знам неки латински израз. Ови 
су морали да ћуте, али је и Душан Спасојевић морао и бавио се 
политиком и онда је Љиља Буха цео тај концепт, ја не верујем да је то 
пало њима самима на памет, ја могу да шпекулишем, могу да сумњам,
могу да верујем да је то урађено уз договор са Ацом Томићем и са 
војном службом безбедности. Зашто? Па зато што је Аца Томић био тај 
који их је упозоравао где да склањају Љиљу Буху и да је не чувају 
много у том месту. Зашто? Јер су прислушкивали војна служба 
безбедности је прислушкивала државу Србију неовлашћено, као што то 
раде и дан данас, Зорана Ђинђића, људе који су спроводили ту акцију и
припремали ту акцију која је касније названа сведок, али је она касније 
у првој фази била акција борбе против организованог криминала и на 
тој, значи, том приликом, због тих разговора и свега, Небојша 
Павковић је преко тог свог побратима дошао до Поповића, дошао на 
састанак и та касета која траје 30 минута, коју сам ја после тога, јер ми 
је Небојша Павковић донео и предао, дао полицији и дао Карлеуши. На 
жалост ништа од ње није урађено и она није спроведена. Вероватно 
зато што то законски није доказ или било шта, али је за полицију могло 
да буде индикативно, али није чак ни то урађено јер је то она мала 
касета диктафонска. Они тог тренутка у полицији нису имали 
могућност да то преслушају и тако даље и тако даље како то већ иде.
Али на тој касети врло јасно Предраг Поповић каже да то није дечија 
игра и да то Павковић не треба да брине, да им је засметао јер им је 
политички противник, јер одузима гласове директно од Коштунице, да 
то ради његов штаб, да то ради Аца Томић, да то ради Душан 
Спасојевић, да су то људи, није ни свестан какав је то мрак и тако даље 
и тако даље. Да је то веза Република Српска – Момо Мандић и тако 
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даље и тако даље. Значи, материјални доказ, без обзира што смо ми то 
знали да је то тако. Од ових страних служби које су радиле, за које сам 
поменуо енглезе, са ким су они све радили, ја то тачно не знам, а то 
знају људи који су са њим из полиције координисали, то није била 
једина служба која је радила на праћењу, осматрању, анализи, чему већ,
шта год да се зове да су то они радили, смо добијали податке да су они 
јако, јако активни и врло активни они, мислим на банду Душана 
Спасојевића, мислим на Јединицу за специјалне операције, односно на 
тај врх Јединице за специјалне операције, пре свега на њиховог 
команданта, који своју нервозу и то осећај напетости тог тренутка и не 
скрива. Значи, не скрива, јер се понаша на начин на који се ипак до 
тада није понашао, а то мислим иживљавање и малтретирање људи по 
Београду, свакодневно и сваконоћно излажење по локалима, затварање,
претње, шамарање људи, па сада он сутра дође, пошто је он ипак фино 
васпитан, он има манире, он је из фине породице, он сутра дође и
власнику локала кога је вече пре тога малтретирао, шамарао или не 
знам шта, купи торту, цвеће, извињење и каже, био сам пијан. И ми смо 
знали за то да се то дешава и то је, ви не можете да то не знате, када сте 
власт, ви не можете када је ваша скупштина града, када су ваши људи,
када ти људи који су гласали за вас сада имају овакав терор и онда 
шаљу поруке и кажу Зорана су лично људи заустављали, звали су га на 
кућу у Ужичкој улици и питали га, еј о чему се ради, шта то значи да 
Легија сваке ноћи са 20 аутомобила, 30 аутомобила иде, шпарта по 
Београду, дивља и тако даље и тако даље. Њему је тога било преко 
главе али је знао да нема са ким да се томе супротстави. То је трајало 
неколико месеци, значи, све време тог дешавања. У то време имате 
изборе за председника једне па друге, те неуспешне, значи, цела та 
јесен је обележена тиме, обележена убиствима на улици, за које тог 
тренутка више немамо никакву дилему да су урадили они. Мислим на 
убиство Шљуке на ауто-путу, мислим на убиство Шкрбе и тако даље,
значи то они не крију. Када кажем они, не мислим на Луковића или 
Душана Спасојевића, али мислим на чланове те банде, нарочито оне 
лабилније и оне ниже војнике па чак и браћу Симовић који су били 
највише рангирани и они су се хвалили по београдским кафићима у
Страхинића Бана, или ноћним локалима да они су газде, да неће они да 
дозволе да иду 40 година на робију, да су они изнели 5. октобар и тако 
даље и тако даље. Значи, од септембра, октобра 2002. године, ситуација 
је између њих и нас потпуно јасна. Не само рекла- казала и посредним 
информацијама, него и на основу оперативног рада групе полиције која 
њих прати, која их слуша или начина на који они мењају телефоне,
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претњи које са њихове стране долазе. Једну од тих сам Вам малопре 
изрекао Брацановића и тако даље. Никада та претња није претња 
псовка па ћемо нешто радити, него као јесте ли нормални, хоћете да 
угрозите као сада на пример не знам, ево сада се спрема хиљаду 
шиптара да уђе у Прешево, ми то сада ту Јединица, ко ће сутра да иде 
да се бори тамо и тако даље, јер немате никога. Војска неће, они знате 
да нису ваши и тако даље и тако даље. Значи, од те јесени, од тог 
њиховог врло експлицитног понашања и слања порука нама, да не 
говоримо о томе да су сви знали, цела држава, па наравно и ми, сви 
грађани су знали да је лист «Идентитет» њихов и да сте у сваком броју 
читали то шта се Душану Спасојевићу, Улемеку и осталима напамет 
чини. Од писама, од насловних страна, од вређања, од подметачина, од 
напада на Зорана Ђинђића, вређања мене или било кога другог и тако 
даље. Листови постоје, све може да се утврди и то јесте сигуран сам,
доказ један који у било каквом судском процесу може да покаже да та 
група која је то радила и која је то руководила, ту је најављивала начин 
како ће се обрачунати са државом. То наравно кулминира склањањем 
Љубише Бухе из Турске у Словачку, као што сам малопре поменуо и
припремама за довођење, изгласавање Закона о Специјалном суду,
борби за организовани криминал и тражењем Специјалног тужиоца.
Они знају да им време догорева, иду на то да уз помоћ својих адвоката 
саветника, плаћеника, новинара и плаћеника осталих који су у српској 
јавности проглашавани као независни саветници, буде опструисано 
доношење тог закона, ако не, да буде макар ретроактивно да не важи,
па као, и ако докажете да јесмо, то више неће бити, а паралелно са тим 
покушавају, то је оно што сам малопре поменуо, да ипак неку врсту 
контакта ако могу направе, па да још једанпут ако буду успели превуку 
Владу Зорана Ђинђића и остале жедне преко воде, као што су успели 
да ураде током побуне Црвених беретки. Наравно, све време 
ослањајући се на оне иснтитуције који им ту подршку и дају,
политичке странке у Србији, не само опозиционе него и Коштуницу и
његову странку и ту институцију коју он и даље представља. Сећате се 
да је он тек крајем јануара престао да буде председник државе, да је 
тада ипак био председник државе и врховни командант, наравно војска.
Значи, нама је потпуно јасно, потпуно јасно, Зорану Ђинђићу потпуно 
јасно од периода септембар, октобар, новембар, да ту са једне и са 
друге стране може да се заврши само на један једини начин, а то је да 
они заврше у затвору. Плашио се како ће се то десити и да ли су ове 
институције довољно способне без обзира што се труде, да ли су 
довољно способне да то ураде, али није се постављало питање да ли 
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постоји ту нека дилема, неки договор, да ли може да се направи нека 
аболиција, не. Није му падало на памет да могу да се осиле, није му 
падало на памет, то није веровао до последњих месец дана и до Лимеса.
Од Лимеса је већ почео да верује да може да им падне на памет чак и
таква ствар да покушају да га убију. Значи, веровао је да могу да 
покушају да направе неки инцидент, да могу да покушају да заузму 
Владу, да могу да дигну у ваздух не знам, неку институцију, мост,
заузму аеродром или било шта већ слично, што су они иначе стално 
протурали, пропуштали и тако даље и тако даље, али му није падало на 
памет да могу да се усуде да убију и њега, зато што шта ће тиме 
добити. И то је тада та његова реченица као, па шта ће се тиме десити 
када ћете убити мене, отприлике шта може да се деси. Није могао да 
верује човек да ће се десити то да ово што се дешава данас у земљи у
којој живимо данас, а то значи да власт директно штити оптужене за 
убиство Зорана Ђинђића. Када кажем директно штити, имам стотине 
разлога да то докажем. Рећи ћу само један за који верујем да ни Ви не 
знате и не знају присутни, пре нешто краће од 2 месеца, један од главно 
оптужених са листе Владимир Милисављевић Будала, лоциран је у
Бечу, на адреси, са аутомобилом, све, од стране југословена, људи који 
живе тамо. О томе су обавештени државни органи Србије, па чак и сам 
председник Борис Тадић који је приликом посете Аустрији имао 
задатак да разговара са аустријанцима како ће се то договорити. До 
јуче, не знам да ли је данас, до јуче, значи наравно да је о томе 
обавештен МУП, државна безбедност, СИД, сви о томе имају податак 
већ 2 месеца. До јуче од стране ове државе није урађен ниједан акт,
када кажем акт, није обављен ни телефонски разговор са неким у
Аустрији, да се каже, еј тамо је пошто се он вероватно налази на 
дивљем пасошу, то су информације ово што Вам ја говорим, значи то 
су информације које није полиција дала па да сада може аустријска 
полиција на основу тога да реагује, не, али је зато стигла информација 
до њега да је изгледа проваљен и да треба да промени адресу и
вероватно је то знам као податак од пре недељу дана, тражио нову 
адресу где ће да се склони и да му замене ауто који вози «БМВ» М5. 
Значи, шта то друго доказује него да власт ове државе, значи, једног, он 
је трећи или четврти или пети на тој оптужници, те податке имају већ 2 
месеца, али нису нашли за сходно и за потребу да пошаљу два 
инспектора у Аустрију и да кажу, ево ми долазимо, где је, ево вам 
слика, ево вам он, ајде да га сачекамо ноћас да га ухапсимо и да га 
вратимо назад. Наравно да тамо долазе и ови други и наравно да ако 
хоћете да знате где су Симовићи или где су не знам још ко се крије од 
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њих, довољно вам је да одете у Београд четири дана у неки кафић у
Земуну или у Страхинића Бана или у иностранство Беч, Минхен, после 
3 дана ћете ступити у контакт са њима ако желите. Свако то може да 
уради, али то не може да уради наша полиција и наша власт. Зашто?
Зато што им не одговара, то је оно што треба да јавност и
претпостављам суд утврде зашто њима не одговара да се сазна истина о
томе зашто је Зоран Ђинђић убијен и зашто им је драже да се створи 
прича око тога да је Зоран Ђинђић био повезан са криминалом и да је 
од тог криминала страдао, а не истина о томе да је Зоран Ђинђић 
убијен зато што је реформисао државу, зато што је био први 
демократски председник Владе ове државе у последњих не знам колико 
стотина година, зато што се борио против организованог криминала,
јер није могао организовани криминал на очи да види. То свако зна.
Свако ко је са Зораном Ђинђићем био пријатељ и у време када је био 
опозиционар. То што је он имао контакте и са овима и са онима, па 
показује само једну ствар, да је паметан политичар и да је прагматичан 
и да му је био циљ не да страда и да изгори у времену Милошевића 
него да је природно да ће се са неким од тих људи видети и сазнати 
неки податак и због тога склонити као што се склонио пуно пута у
претходних десетак година, али то није једини аргумент, ово што сам 
рекао за Владимира Милисављевића, није једини агрумент који може 
да буде доказ да ова власт штити људе који се налазе иза мојих леђа и
то није једини доказ да су са тим истим људима шуровали у време док 
је Зоран Ђинђић био жив и да су са тим истим људима договарали како 
Коштуница да дође на власт. Да ли је о томе био обавештен Коштуница 
или није, да ли је он то знао или није, то је ствар неке друге истраге.
Помагали су му на све могуће начине. Као што су му помагали са 
Љиљаном Бухом, они су били главни оперативни менаџери кампање 
председничких избора Војислава Коштунице је била банда Душана 
Спасојевића. Они су то знали, они су у томе учествовали, ако он није 
знао, па знали су његови најближи сарадници. Чудно је мало да су 
његови најближи сарадници знали, у крајњем случају, због чега се сам 
лично на то позивао. Због чега је сам то користио. Сетите се дуела 
између њега и Лабуса који су преносиле све државе Србије и сви 
грађани Србије гледали, његово једино што је имао да прича и да 
напада Лабуса је било Чуме, Сурчин, асфалтирање, Љиља Буха, видите 
шта каже жена и тако даље и тако даље. Значи, сигуран сам да у тим 
договорима како Коштуница да дође на власт вероватно 
институционално ако може, али ако не може, па што да не буде и ван 
институционално. Њима то неће бити први пут, биће им по ко зна који 
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пут, а ови ће на све могуће начине покушати да то заташкају, довољно 
се у Србији већ зна о Зорану Ђинђићу као криминалцу, довољно је у
Србији јасно да када буде био убијен биће убијен јер је нешто остао 
недужан, дужан у ствари тој банди. Подсетићу Вас и ко је то тровао 
српску јавност и ко је то успео да већину грађана Србије убеди да је 
Зоран Ђинђић или ја Владимир Поповић његов сарадник или не знам 
Чеда Јовановић или не знам већ ко други, смо у ствари злочиначка 
организација криминална. Успео је саветник за медије Војислава 
Коштунице који је са позиције саветника за медије то радио 
непрекидно две и по године, непрекидно и то је значи директна веза,
директна помоћ у исто време остварењу сна да Војислав Коштуница 
дође на место председника Владе и у крајњем случају сведоци смо тога 
да се то данас и десило. Да је Зоран Ђинђић жив, за хиљаду година 
Војислав Коштуница не би могао да буде председник Владе и то зна 
сваки грађанин Србије. Шта су разлози тога, то сада није важно. Он је 
на крају постао то што је постао и ја имам разлога да верујем и да 
сумњам, а о томе ћу говорити и врло експлицитније и конкретније када 
ми неко буде постављао питања, пошто знам да хоће о томе која су то 
моја сазнања осим тога, ја немам натприродне способности и моћи као 
првооптужени, па да могу нешто да претпостављам и да знам, ја 
доносим закључке на основу сопствене интелигенције и онога што сам 
имао прилике да видим. То је отприлике однос, вероватно сам пуно 
ствари прескочио, али причаћу када ми будете поставили питања.

Председник већа: У Вашем сведочењу сада сте рекли да пре два 
месеца наши државни органи имају податак од стране аустријских 
власти где се крије оптужени у овој кривичној ствари по оптужници 
Специјалног тужиоца Владимир Милисављевић.

Сведок Владимир Поповић: Да. Тако је.

Председник већа: Одговорите нам одакле Вам је то познато, ко 
је све обавештен о тим чињеницама и да ли имате податак да ли је у
званичној форми од стране аустријских власти, интеропола, полиције 
Републике Аустрије обавештена наша држава о томе да би могли ми да 
предузмемо мере као суд у циљу проверавања Ваших навода?

Сведок Владимир Поповић: Не. Рећи ћу Вам. Да. Имам сазнања 
из неколико извора. Један је од обавештајних, страних обавештајних 
служби европских држава у Бечу, Аустрији, они су ми то рекли,
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њихови људи, значи то је оно интелиџенс, што се каже, податак, а имам 
податак и на основу једног нашег човека, значи једног нашег човека 
који ради као службеник у нашој амбасади у Бечу и ми, наши државни 
органи су обавештени званичном формом од наше амбасаде у Бечу. Не 
од полиције аустријске. Полиција аустријска чека да добије од наших 
државних органа...Аустријска полиција зна посредно да је то тако.
Значи, они су добили посредно информације за њега, где станује, само 
што кажем Вам, сигуран сам да тамо више није, пошто сам пре 7 дана 
чуо из улице наших људи који живе у Бечу, јер из разлога сопствене и
личне безбедности имам потребу да са одређеним бројем људи 
остварујем контакте и да сазнајем, није ми свеједно да ли је у Беч када 
сам тамо у њему, ту не знам Симовић или је дошао неко од других и
тако даље и тако даље. Из тог разлога те информације добијам и ја 
нисам овде рекао за податак да је тамо био и Симовић, што сам исто 
знао пре неколико месеци, али то нису знали државни органи. Ја сам 
овде изнео податак за који знам да наши државни органи знају. Значи 
наша амбасада је послала званично допис СИД-у на начин на који то 
иде, копија тога МУП-у. Они су о томе упознати. Знам да је председник 
државе о томе упознат јер кад је био у посети Бечу упознали су га 
службеници амбасаде да као, ево то је процес, сећате се да је он био пре 
месец дана и нешто и до дана данашњег ниједан званично податак није 
дат. Мислим, њима није стигао, а имам контакте и са људима из 
аустријске полиције из разлога безбедности свог обезбеђења, не са 
неким структурама које се баве тим да тако кажем поступањем по 
потерницама, али сам и од њих, пошто када сам сазнао да човек ту 
живи и сазнао он живи 500 метара од наше амбасаде. Значи, не живи на 
некој периферији или се крије негде и не крије се, излази у продавнице,
купује. Видели су га, он је препознат од стране наших људи. Значи,
наши људи који тамо живе су га препознали и онда су почели прво да 
јављају, па полицији, па ово, оно, па је дошло до амбасаде и онда је 
амбасада званично обавестила СИД и МУП, а знају сви и БИА.

Председник већа: Рекли сте у Вашем сведочењу након случаја 
код хале Лимес да је првоокривљени Милорад Улемек слао преко 
посредника одређене поруке да би вршио одређене преговоре са 
председником Владе др. Зораном Ђинђићем у контексту тога да му се 
може нешто десити и да ли је било порука те врсте, да ли су то биле 
неке претеће поруке, да ли су то преко посредника, ако знате на који 
начин и ко су били, да ли су упућиване претње њему угрожавајући 
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његов живот или је то тумачење случаја хале Лимес било да је то 
демонстрација претње и као упозорење да мора да се види са њим?

Сведок Владимир Поповић: Не. Никада то није претња и ја сам 
неколико пута овде рекао, једна од особина поред интелигенције коју 
та особа има, без обзира на злочиначки ум, али интелигенција је 
неспорна, његова главна особина је манипулација и он је човек који је 
манипулатор. Он је значи, увек је то отприлике биће ти жао ако се не 
видимо, јер отприлике треба да се видимо за твоје добро. Никада они 
вама не кажу, еј, као убиће те Пера па треба да се видимо да ти ја 
кажем и помогнем, јер ви сте ипак председник државе. Е, сада, пошто 
сте председник Владе, ви можете, као је ли имаш нека сазнања да ми 
нешто прети, па изволи иди код министра полиције, иди у прву 
полицијску станицу па пријави. Зашто то увек мора да буде код 
министра полиције или код начелника, али то је део менталитета овог 
народа, где увек се тражи председник суда, увек се тражи начелник 
болнице да би вам погледао то што вам је изашло на увету, не лекар,
увек је то тако и то је тај један начин живота и клише у Србији који вам 
и није чудан што је такав. Значи објашњавам зашто вам није чудно што 
неко покушава да са вама ступи у контакт. Нама је било јасно зашто он 
хоће контакт, али никад он није рекао – тај контакт хоћу због тога што 
као – еј, спремамо се да те убијемо, па ајде да се договоримо, или,
спрема се да те убије неко други. Знам да је конкретно, непосредно,
значи, не знам да ли је то био јануар, или фебруар, увек су то неке 
приче које су одприлике важне за Државу, добре за Зорана политички.
Последња прича коју је он покушавао, мислим да је то чак било преко 
Веруовића, или другог неког од телохранитеља Зоранових, али знам да 
је дошла та прича и до Ненада Милића, је била прича о неком злату,
милионима, које се налазе у Котору. Можда сада ја вероватно нешто 
грешим, али знам да је одприлике – ту је нешто, неки ирачки динари, за 
време санкција, Ирак, сто милијарди, милиона, па ту неко злато, па ти 
ирачки динари нису важили, па је то замењено, па ту Војска нешто,
увек оно противничка страна за коју знате да су ваши противници, они 
то нешто држе тамо сакривено у Котору, али он зна, он то може да 
помогне, али то, ако се сазна.., не знам шта је била поента конкретно.
Да ли је он то нудио – ево, то можеш ти Зоране да узмеш, па сад с тим 
парама одприлике као да помогнеш мала предузећа. То је начин на који 
он нуди неке информације. Или када је рецимо било хапшење 
Шешеља. Не могу да се сетим тачно коме је то рекао, да ли је то рекао 
Зорану Јањушевићу, или је рекао некоме другоме, али знам да је 
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одприлике рекао, мислим да сам чак био и присутан, мислим. Зашто 
кажем – мислим, зато што ми је то толико остало у сећању да чак чујем 
тај његов тоналитет када то прича, онда је он рекао – еј, слушај, ајде да 
урадимо акцију, знам да Шешељ држи четрдесет, или шездесет 
милиона марака у неком стану на Шумицама, код сестре. То ја знам 
зашто су му ови моји мењали када је било марке, у еуро, па он био у
паници да му не пропадне. Чак се то и по новинама после појављивало.
Значи, он је био тај који је то као предлагао, не знам, шта да се ту, као 
упадне полиција, па то је супер, као – замисли као откријемо сада,
кажемо Шешељ, какав је Шешељ политичар који има толико милиона,
значи, лопов и он. Одмах ће да пропадне Радикална странка, то је за вас 
политички супер и тако даље. Састанци које сам рекао после хале 
Лимеса, у то време се дешава и та прича и то нуђење око виђења да би 
испричао причу о том злату неком. Котор. Мислим, нешто има везе са 
тим. Мислим да је то чак негде, у неким новинама после то и писало.
Можда «Идентитет», или «Свекод», или неке од тих њихових новина.
Ненаду Милићу је тражио Брацановић да се види, јер би било добро.
Пошто, ја мислим да између..., тај период око хале Лимес, односно већ 
од дизања Дифенс Роуда у ваздух, Брацановић више није ни сакривао 
да припада тој групи. Није ни могао да сакрије. Он је знао да му нико 
не верује. Он то никада наравно није признао, али, када је било дизање 
Дифенса у ваздух, Зоран је тражио да буде Брацановић смењен. Тражио 
је тај дан да буде смењен. Међутим, из разлога што је Зоран тада ишао 
на пут за Нову годину, то је било два, три дана пред Нову годину, и
разлога као – где сада да га сменимо, да ти идеш у Бразил, да останемо 
овде, ови ће да се поново побуне, избиће, као, немој, немој. Зашто?
Зато што је Брацановићева прва прича била да је Дифенс дигао у ваздух 
Чуме. Онда је дошао на састанак и сви су му се смејали. И рекли му – 
еј, човече, па о чему причаш. Па, цео Београд је знао у недељу ујутру.
Цео Београд је знао у недељу ујутру. Видели су људи Владу Будалу.
Значи, није се крио, није се он маскирао. Видели су га да се тамо вози 
колима. Видели су полицајци. Био је полицајац један из обезбеђења, не 
знам кога је био, али мене је возио тих дана, случајно ми је додељен,
који је био полицајац у Земуну, који зна да су тог јутра дошли тамо 
Симовић и не знам ко. Имали су неку кафану у коју су ишли, неки 
Ђепето, или не знам како се већ звало у Земуну, неки ресторан, где су 
они отворено, значи, ту су били други гости, то није био затворен клуб,
то је била њихова кафана, где су они отворено у тој кафани, дођу људи 
са породицом да ручају, на роштиљ, онда три стола одатле седе ови 
Симовић и земунски клан и тако даље и онда они отворено као – ааа, ал 
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је било, оно; али си добро оног, не знам, урадио, или креснуо, или 
онога сашио и тако даље. Значи, цео град је знао да је то тако, само што 
немате доказ. Значи, можете само да га мрзите. Било кога од њих. Не 
можете да их ухапсите. Немате могућност да то урадите. Када су му 
рекли и смејали се, онда је он рекао, као, вратио се, онда је дошао после 
сат времена и рекао – ма, решили смо то, то је урадио Боровица. Ко је 
Боровица? Па, Боровица је неки тамо што исто асфалтира путеве, па то 
је као нешто, они су се ту као, овај му Чуме узео посао, па му није узео 
посао и тако даље. Значи, говорим о томе да тај однос, та атмосфера је 
била таква да ви знате ко је Брацановић и Брацановић зна да је питање 
дана када ће он да лети са тог места. То зна и Андрија Савић, али исто 
тако Брацановић се више плаши њих, јер зна шта они значе, него овога 
овде. Шта ови могу да му ураде? Могу да га отпусте. И да га осудите,
па то ће бити мечка да се роди да се докаже да је он за нешто крив, јер 
то је све уништено, нема, адвокати, плаћеници, медији, новине, судије,
и тако даље, то ће лако да се уништи. Значи, тај однос између Милића,
Обрадовића, те групе која је радила затварање и Брацановића, је била 
потпуно отворена. Ми смо на супротним странама, па да видимо ко ће 
на крају да буде јачи. И Брацановић је био тај, који, када је предлагао 
да се виде није коментарисао зашто Милићу, али они су знали да је то 
одприлике, као, ето, нека понуда која је дошла у овом експлицитном 
облику који сам малопре рекао, од тог човека, тог неког симпатизера,
или члана Демократске странке, који је дирекно дошао и отворено 
рекао – еј, ајде да направимо дил. Као, то да се реши, то, Чуме да се 
склони, као, Чуме вреба, то су плаћеници, као то, и Зорана да пустимо 
да ради. Значи, не никад да ја знам да је претња била експлицитна. Не 
тврдим да није била. Не тврдим да није било и неких других. Ја 
говорим о овоме што знам. Значи, било ово преко Брацановића, било то 
преко Зорановог обезбеђења, али је било приметно да је то нервозно и
да је то онако учестало и да се то дешава, кажем вам, од тачно како се 
нешто деси. Оде Чуме у Словачку, ево понуде да се видимо. Не зна,
деси се, откуд знам, не знам, донесен закон, - хајде да се видимо. Хала 
Лимес, - хајде да се видимо. Значи, кад год су се дешавале тако неке 
преломне ствари, тај интензитет је био јасан и могли сте на основу тога 
да закључујете да је нервоза код њих све већа и већа.

Председник већа: Реците нам, ваша сазнања за случај Лимес.
Све што вам је познато, било непосредно, или посредним путем. Да ли 
сте разговарали након тог догађаја са покојним Председником Владе др 
Зораном Ђинђићем о томе случају, да ли је он имао свести о томе да 
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њему прети опасност по живот после тог догађаја, како га је он 
окарактерисао, како је био обавештен од стране државних органа о том 
догађају, да ли је тражио повећање обезбеђења, већи степен, већу 
ангажованост, како је он лично разматрао тај проблем, након тога?

Сведок Владимир Поповић: Да, имам сазнања, и имам 
углавном посредна сазнања око самог тог дана и тог догађања која су 
била тог дана. Наиме, мене је, односно, ја сам се чуо са Зораном 
Јањушевићем, не знам колико је то било сати, али рецимо да је то било 
петнаестак минута пошто се то десило. Ја сам њега позвао и онда ми је 
он рекао – еј, немам времена, дођи до мене, до канцеларије, немам 
времена да причам, на Зорана покушали атентат. И то је било све што 
сам добио. Онда сам ја дошао до њега, до његове канцеларије и када 
сам стигао, онда ми је он рекао, тада је већ он добио информацију и
сазнао да је то Багзи. И када сам ја сазнао да је то Багзи, ја сам рекао – 
еј, нема шта ти и ја овде да седимо, радимо, хаједмо ми код Душана 
Михајловића. И ми смо отишли код Душана Михајловића у кабинет. И
био сам код Душана у кабинету од, колико је то могло да буде, десет 
ујутру, па до, рецимо, два, или три по подне. Био сам присутан доласку 
свих људи који су у кабинет долазили, укључујући и тада тужиоца 
Синишу Симића и мање, више знам начин на који се одвијао тог 
тренутка тај, да тако кажем, покушај и разлоге због чега се није десио.
Значи, нама је тада било потпуно јасно, апсолутно јасно да то са 
Багзијем није случајно. Подсетићу вас да је то особа која је нестала 
месецима пре тога и за којом наводно полиција трага, не може да га 
нађе, да се спекулишу разне информације, да је отет, није отет.Љубиша 
Буха јавља да је отет, није отет, и тако даље, и тако даље. Да се знало 
да је он члан те банде. Знало се. Значи, ми смо знали да је члан те 
банде, али да је супер, пошто је важио он за десну руку Љубише Бухе 
Чумета, а у исто време био сведок разно-разних злочина који су се 
десили, отмице, убиства, и тако даље, да је то изванредно средство 
манипулације за оптуживање самог Љубише Бухе, јер је страшна ствар 
да ако неко учествује у отмици Милије Бабовића сутра потврди да је 
било тако, ту вођен, значи може да уради само неко ко је у томе био 
учесник, као што је био он, а да на крају каже да је то радио по налогу 
Љубише Бухе Чумета и да због тога што је учествовао у тој отмици 
добије уз адвокате, и медије, и овакво правосуђе, две, три године и да 
после годину дана изађе на слободу, и то има своју цену, и Боже мој.
Значи, знали смо, пошто кажем, ми смо јако пуно информација о свему 
томе имали, знали да је то тако и било нам потпуно јасно и онда 
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Душану Михајловићу, коме је, ајде да тако кажем, и њему било јасно, и
њему, да је то покушај атентата, само што је он јако велики 
формалиста, дугогодишњи политичар, део апарата, и онда је он 
покушавао да ту види како сад то може да се законски изведе, не 
изведе, позвао је Синишу Симића да дође. Ту су улазили, излазили,
Карлеуша и, не знам, Миле Новановић, Милан Обрадовић, Боро Бањац,
и тако даље, и тако даље. То је трајало неколико сати. Стигли су 
телефонски листинзи разговора Дејана Миленковића где се видело 
тачно по временима када је Зоран напустио кућу да је добијао, или 
празне СМС-ове, не могу сада да се сетим да ли су то били празни 
СМС-ови, или само позиви, једанпут зазвони телефон, па се искључи.
Први пут када је Зоран Ђинђић изашао из куће, други пут када је дошао 
на Газелу и непосредно, трећи пут пре него што је то било код те хале 
Лимес. То је значи био, да тако кажем једини тог тренутка материјални 
доказ, али, знате шта, колона под пратњом, председник Владе, човек 
који припада тим људима у неком раздрнданом камиону, на начин на 
који је то урадио, тачно је, нисте знали начин, нико тада није имао 
идеју да ту неки људи чекају са стране и да ће пуцати из овога снајпера,
или ручних бацача и тако даље, али довољно да можете то да 
окарактеришете као покушај атентата. Онда се појавио Синиша Симић,
и он је онако ту нешто био затечен, онда је он ту нешто мудровао, па је 
гледао, и онда је почело оно класично извлачење. Онда он некога зове 
телефоном од својих, онда они кажу – па ми немамо још нигде никакву 
изјаву да је то тако. Имамо новинаре. Зашто немају? Зато што је део 
обезбеђења Зорана Ђинђића отишао са Зораном у Бања Луку. Један део 
је ту, а ти још нису дошли у Градску полицију, нису дали изјаву, мора 
да се да..., мислим, можда ја сад нешто грешим, али то грешим из 
разлога што се у ту правну проблематику не разумем, али, одприлике,
мора да постоји нека изјава некога који ће то да каже да би онда на 
основу тога полиција могла тужиоцу, а онда тужилац може, не знам 
шта, да одреди притвор, или већ тако нешто, или да то квалификује као 
то дело. И онда сам ја посредно био ту између звања возача Зорана 
Ђинђића који је једини остао у Београду, пошто је шеф обезбеђења 
тада био Веруовић, који је био са Зораном у Бања Луци. Ја ове друге 
људе нисам знао. Мислим, знао сам их из виђења, али никога нисам 
знао по имену, нити њихове телефоне, нити било шта, и покушавао 
преко њега, а то је радио и Зоран Јањушевић и Ненад Милић, да 
покушавамо да их отерамо да оду у београдску полицију да дају те 
изјаве што пре да би се та процедура одприлике покренула, јер било 
нам је јасно, то је питање као тренутка, ови хоће да окарактеришу то 
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као саобраћајни прекршај и да га због тога пусте на слободу, а ми смо 
хтели да наравно то буде оно што и јесте било, поготову што то нису 
били само празни ти СМС-ови, било је, имали смо већ да је одмах 
после тога звао Вуковића, да се јавио у Шилерову, да је контактирао 
Шилерову, да су му ови, не знам већ шта јавили и тако даље, то се 
вероватно из истраге зна, да се не деси да ту направим неку грешку, па 
да ме неко за то сада хвата као важно, али, било нам је значи потпуно 
јасно та координација и веза Дејан Миленковић – Шилерова.
Шилерава, која је већ месецима нешто што знамо да као је питање дана 
кад са њима и начин на који треба да се обрачунамо, као што сам рекао.
Симић се ту ломио, нису имали изјаву, возач Белић ми је рекао једног 
тренутка да не може на жалост да оде, јер је чекао да му се истовари 
намештај. Ови други нису смели да оду док не добију потврду од 
Веруовића из Бања Луке. Веруовићев брат је рекао – нема ништа док 
сви не дођемо, ми ћемо да дођемо. Они тврде да су то радили из 
разлога што су мислили и веровали да је београдска полиција на 
противничкој страни, да раде против њих, нису им ништа веровали, и
тако даље, и тако даље. Углавном, није постојао тај неки материјални 
елемент, али је једног тренутка било преломљено већ да се ипак то 
акарактерише и онда је то Симић невољно, али је прихватио. Е, тог 
тренутка, то се већ дешава дванаест, један, или тако нешто, тог 
тренутка, пошто је све време код министра у кабинету упаљен 
телефизор, на некој од тих станица, изјава Зорана Ђинђића – ма какав 
атентат, то је покушај, то је Србија, то су возачи, уместо на ливади 
вежба на ауто-путу, и тако даље, и тако даље. Знам и разлог зашто је то 
Зоран Ђинђић рекао иако нисам био са њим. Овај, то је већ период 
атмосфере где, и то ћу вас подсетити, месецима, не само «Идентитет», 
него и «Национал», и «Сведок» и «Б92», значи, сва та мафијашка 
гласила која су тада била екстемно мафијашка, спроводе једну хајку на 
Зорана и на Зораново обезбеђење, од тога што се преселио у Ужичку,
до тога шта ће му толико телохранитеља. То не раде само они. То раде 
и саветници Коштунице. То раде и представници политичких странака.
То раде и новинари. Не они који су злонамерни, него раде чак и они 
добронамерни. Да се не би десило да се тема, као што је – па чакајте,
добро, па, како то Коштуница иде сам улицим и као он – пешке, нема 
чак никога, а Зорана мора да чува педесет људи. Од кога се он то 
плаши? Ко то хоће њега да убије? Па, вероватно му није савест чиста?
И онда, једноставно, та тема и тај притисак под којим живите, када 
сваки дан читате у новинама да ли ћете бити убијени, или нећете бити 
убијени, у то време се дешава, јавност то заборавља, али се дешава,
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најмање десетак пуштених трачева, типа да је на Зорана пуцано, типа – 
Зоран рањен, типа.., али се то некако у року од два, три сата заташка.
Али, значи, ви живите у једној атмосфери где сваки дан одприлике – е,
је ли истина, је ли истина Ројтерс, јавили су нам из италијанске 
амбасаде Зоран Ђинђић рањен, смртно? Па, не, није, Зоран Ђинђић, на 
пример седи у кабинету и тако даље, и тако даље. Значи, то није рађено 
случајно, као што нису ни ти текстови рађени случано, као што није ни 
претнаест дана пре његовог убиства у Идентитету изашло на три стране 
текст о кући Зорана Ђинђића и тиме какве су му које собе и где излази,
како излази и како изгледа прања његова. Значи, није, него је урадио 
неко ко је имао намеру да пошаље поруку – еј, све знамо о теби,
решићемо те се и тако даље, и тако даље. И из тога да не би било сада 
да је рекао – јесте покушај атентата, у Србији не би било као у другој 
држави да цела јавност стане у заштиту председника Владе и да каже – 
еј, ко хоће то да убије председника Владе. О чему се ту ради. Него би у
Србији била тема – ааа, хоће да га убију. Што хоће њега? Што неће 
Коштуницу? Па што неће Човића? Па, што неће, не знам, Милета 
Исакова? Па, што баш Зорана? Аааа? Па, ко хоће да га убије? Значи,
већ припремљено. Па, би било, дрога, не, асфалтирање путева, није са 
Чуметом направио дил, не, не, Цане хоће да га убије због цигарета.
Значи, да би скинуо једноставно то, јер је живео човек под притиском и
под теретом страховитим, онда му је драже било да у том тренутку 
каже – ма, не, и да у то поверује. Значи, не само што је то рекао, него је 
у то и поверовао, јер није имао податке. Он када је то рекао, он је 
изашао из авиона, то су новинари у међувремену већ чули, он је видео 
тај неки инцидент, али га није регистровао. Он је читао новине и видео 
да овај нешто возач ту нагло кочи и – шта се десило? Ови су рекли, ма,
будала. То се ту завршило, ови су продужили, јавили овима – видите 
који је ово лудак што је ово урадио. Он је наставио човек да чита 
новине. И он практично до Бања Луке и то у авиону када је био уопше 
није имао идеју ни ко је био, ни шта је био, ни како је био, јер то није 
ни гледао. Значи, он сам, тај чин пресретања колоне није ни гледао,
него је читао новине, и онда када је дошао и када су га ови дочекали и
рекли, јер вероватно му је пало на памет, - јао, немој сада да буде оно,
атентат, јер опет наредних петнаест дана у Србији нема економије,
нема политике, нема привреде, него петнаест дана Зоран Ђинђић ко ће 
да га убије, криминалац, цигаре и тако даље. И онда је он ту изјаву дао 
тог тренутка док није те податке сазнао, и када смо ми ту изјаву чули,
како је то чуо Симић, делимично Душан, њега је то можда нервирало,
али је Симићу је то био камен са срца, одприлике, као – ма, хајде бре,
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кад премијер каже да нису хтели да га убију, шта ћемо ми сада да 
изигравамо. Ма, јок, идемо ми то, па ако ми то утврдимо у року од три,
четири, пет дана онда ће се то већ као решити. Одатле је брже боље 
отишао. Остао је ту Душан Михајловић, остали смо ми. Одприлике као 
– па, добро, шта да радимо када дође Зоран. Врло брзо је Зоран добио 
информације, не сећам се од кога, ко му је то пренео и ко му је то 
рекао, да ли Јањушевић, или неко од других људи, или неко од оних 
који је био тада са њим, па је тај податак добио. И једног тренутка, то 
знам, чуо сам од људи који су били са њим тада у Бања Луци, када је 
чуо да је у камиону био Дејан Миленковић Багзи и када је схватио да то 
није никаква случајна вожња, него да нема ту, он и све оно што смо ми 
тад знали, да се одмах јави у Шилерову, да су му послали поруку и тако 
даље, и тако даље. Е онда је већ променио своје мишљење и ако се 
сећате, по повратку већ из Бања Луке његова изјава је била другачија.
Ја се јесам виђао са њим после тога, и видео сам се са њим после тога,
не исти дан, али дан после тога. Врло је то озбиљно схватио, мислим да 
је то онако био први пут да је он онда схватио до које мере су ти људи 
болесни, до које мере та њихова болест иде да су они спремни да то чак 
ураде. И рекао сам вам, он је до пре тога увек то одбацивао, не због 
тога што је мислио да они то не би урадили, јер су они добри, него из 
разлога што је одприлике његов одговор увек био – еј, па види каква је 
ова Држава, ми смо влас, ми смо Држава, па, погледај, не можемо 
ништа да урадимо. Какве су институције, па таква је и мафија. Па, ми 
не можемо да их ухапсимо, ма, ни они не могу никог да убију. Мислим,
одприлике тако нешто, како је то већ део личности Зоранове. Тиме је те 
теме склањао од себе. Ја вам кажем, по стоти пут понављам, он је човек 
кога те теме нису интересовале. Оне га нису привлачиле. Постоје људи 
које те теме привлаче, постоје људи које – не. Њега то није 
интересовало. Он је своју мисију видео као некога ко ће ући у историју 
Србије не по томе што се обрачунавао са криминалцима, или, не знам,
решавао неке случајеве, него по томе што је то човек који је дигао 
стандард Србије, који је увео Србију у Европску Унију, који је Србији 
донео период реформисаности и бољег живота после мрака и тако 
даље, и тако даље. И такав је био до последњег дана, без обзира, то је 
вероватно и утицало сигурно штетно на степен личне обазривости и
безбедности и контроле над тим службама којима је практично био он 
одговоран, мислим и на МУП, мислим и на правосуђе, мислим и на 
тужилаштво, мислим наравно и на БИУ, због тога се дешавало да се 
Брацановић смењује једанаест месеци, а не буде смењен у року од 
месец дана, јер га је нервирала та спорост и тромост институција,
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његова огромна брзина у исто време и то да, као неће он тиме да се 
бави, има ко други да се бави, он је много способнији за друге ствари.
Али је од хале Лимес био потпуно свестан тога, нарочито када је, да ли 
је то било исти дан, или дан после тога, преко, односно из Службе 
безбедности дошло да су тачно постојали онај систем, већ не знам како 
се то зове, преко базних станица, утврђено, да су постојали телефони 
специјали који су се активирали то јутро, који су били лоцирани на 
базним станицама – кућа Зорана Ђинђића, не знам, Мостарска петља,
Нови Београд и тако даље, и тако даље. И на основу тога сте могли да 
утврдите потпуно, потпуно да утврдите да је Зоран Ђинђић био праћен.
Кад су то утврдили, то је исти онај систем, да вас подсетим, како су 
откривени ови, убице Бошка Бухе, а после тога је, да ли дан, или два 
после тога, је утврђено и то ми је рекао Јањушевић, или Ненад Милић,
неко од њих двојице, онако у паници, открили су да је то исто се 
дешавало и док је Зоран Ђинђић био на Копаонику. Значи, то је 
одприлике систем који, одређени телефони се у одређеном тренутку 
укључе, само док траје та акција, петнаест минута пре те акције, током 
те акције, петнаест минута после тога. Они само између себе 
комуницирају, има их тачно толико. Значи, нема никаквих позива ван,
никаквих позива унутра. Активирају се сви на исти начин, не знам већ 
како, заборавио сам како се активирају, нешто се окрене неки број,
тачно време, или већ како, и на основу тога тачно можете да утврдите 
да ли је тај човек праћен, или није праћен. То је утврђено дан после 
тога, њему је то речено, он је то знао. Он је знао да је шупаљ, али је 
исто тако знао да то што има, то има. Он нема ништа друго. Додатне 
мере, опрези, безбедност, никакве он није тражио зато што су се 
потрудили ови који су за то били задужени да после тога то спроведу и
да то ураде. Кад кажем – ови, мислим на Министарство полиције и
мислим на Државну безбедност. Они су као наводно нешто ту појачали 
обезбеђење, увели неке мере, не знам, број три, број пет, већ не знам 
шта. Али, опет, с друге стране Зоран је управо из тог разлога што је био 
оптуживан за бахатост, за коришћење и злоупотребу полиције, био 
политичар који је желео да што мање смета обичним грађанима и да се 
од њих разликује до оног периода док је био ту, а то је подразумевало 
да није дозвољавао, сем у ретким приликама да има процедуру каква је 
била дозвољена, не знам, амблендовање, сирене, оно, не знам, полиција 
да зауставља на семафорима кад он пролази, и тако даље, и тако даље,
што је подразумевало, не знам, какав је то степен безбедности. Неки 
седми, или први, ако иде од седам до један, или од један до седам, није 
ни важно, управо из разлога што би то сутрадан одмах била тема 
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конференције за штампу Војислава Коштунице, или његових људи, или 
била насловна страна медија – Зоран Ђинђић бахато кроз црвено 
светло, и онда би на следећој прес конференцији морао да одговара на 
питања – па, добро, што пролазите ви на црвено? А што имате, не знам,
амблендована светла, или, што вас, не знам, ово, или што, не знам, оно,
тако да, то знам да је гледао да те..., а при том је и знао да то апсолутно 
ништа не значи. То је само онако, један циркус који се спроводи већ 
педесет година по неком уџбенику који је прављен ' 50-те, или, не знам,
45-те, 6-те године, и који је направљен тада за Тита, или за то 
руководство, и као, преноси се из генерације у генерацију, да то, ако је 
неко озбиљан и ако неко то жели да почисти, може да почисти за пет 
минута, а да само штрчи у очи и представља неку спољну фасаду, и
зато то није ни дозвољавао, или им је бранио да ту врсту, да тако кажем 
бахатости, или ароганције, иако је она законски прописана, не 
спроводе. Био је врло узнемирен. Није се плашио. Значи, није се 
плашио. Није имао страх, али га је, да тако кажем страшно нервирала 
идеја да њега, као човека који је председник Владе може ето тако неко,
типа Дејан Миленковић, и тако нека група, за коју сви у Држави знају 
ко су, као што су сви београдски медији знали ко је банда Душана 
Спасојевића, али ви нисте могли да прочитате, не у тим њиховим 
листовима, него, нити у једном дневном листу, ни једну, једину 
реченицу, ни једну реченицу за неког од њих. Као што се данас зна ко 
убија по Београду, као што се данас зна ко организује мафију и ко 
руководи мафијом. Као што се данас зна ко је на кога пуцао када је 
покушао атентат и тако урадио, а нигде то у новинама нема. То у
новинама не постоји. Данас не постоји ништа. Данас постојим ја, или 
постоји Чедомир Јовановић, или постоји, не знам, тако неко као 
криминалац. У то време је постојао само Љубиша Буха и ви у таквој 
атмосфери, а сви знају да је то тако. Значи, сви знају. Власници кафића 
знају. Трговци знају. Људи знају. Девојке знају. Спонзоруше знају. Цео 
Београд зна ко су они. Знају шта раде. Значи, зна се да продају дрогу,
зна се да отимају, зна се да убијају. Немате доказе. Значи, и поред тога 
свега, поред тога што сви то знају, што знате да то зна полиција, што 
знате да то зна Војска, што знате да то зна правосуђе, судије, тужиоци 
и тако даље, може на крају ипак да се дести да ти људи се на крају 
организују уз помоћ политичке заштите, покушају да убију Зорана.

Председник већа: Председник већа доноси 

www.K
RIK

.rs



94

Р Е Ш Е Њ Е

прекида се главни претрес ради одмора у трајању од пет минута.

Председник већа: Наставак главног претреса у 15 часова и 29 
минута. Нека приступи сведок Владимир Поповић.

Председник већа доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

Прекида се главни претрес, а наставиће се 14. априла 2005. 
године са почетком у 10,00 часова, што је присутнима саопштено 
уместо позива.

Наставићемо са процесном радњом доказивања наставка 
саслушања сведока Владимира Поповића.

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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