К.П.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
ДАН 19.02.2004.ГОДИНЕ

Суд констатује да су на наставак главног претреса дана 19.
фебруара 2004. године у 10,13 часова пред Окружним судом у Београду,
Посебно одељење у Београду, Устаничка бр.29, у судници бр.1 у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03 приступили
заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
пуномоћник породице ошт. др.Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић,
браниоци окривљеног Милорада Улемека Луковића адв. Момчило
Булатовић и Марко Миливојевић, окривљени Звездан Јовановић са
браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша
Симовића, Александра Симовића и Владимира Милисављевића адв.
Драгољуб Ђорђевић, бранилац окривљеног Нинослава Констатиновића
адв. Дејан Лазаревић, бранилац окривљеног Дејана Миленковића адв.
Биљана Кајганић, бранилац окривљеног Сретка Калинића адв. Владан
Вукчевић, бранилац окр. Милана Јуришића званог ''Јуре'' адв.
Александар Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцима адвокатима
Мирком Трипковићем и Мирославом Тодоровићем, окр. Саша
Пејаковић са браниоцима адвокатима Крстом Боботом и Гораном
Петронијевићем, окр. Бранислав Безаревић са брaниоцима адвокатима
Драгишом Поповић и Жељком Грбовићем, окр. Жељко Тојага са
браниоцем адв. Зораном Николићем.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Претрес је јаван.

Констатује се да председник већа уручује по примерак решења о
новчаном кажњавању браниоцима окр. Душана Крсмановића адв.
Мирославу Тодоровићу и адв. Мирку Трипковићу.
Као што је јуче решењем већа одређено данас ће се извести
процесна радња саслушања окр. Саше Пејаковића.
Председник већа: Има реч адв. Мирко Трипковић.
Адв. Мирко Трипковић: Извините што Вас прекидам, али у вези
са догађајем због којег је донето решење одбрана жели да изјави да има
нескривено поштовање према суду и да јучерашњи догађај не треба
схватити злонамерно. Одбрана прави разлику између институције
личности и увек ће имати поштовање према суду у оној мери у којој суд
буде поштовао закон. Хвала.
Председник већа: Из заседања суда се привремено удаљавају
окр. Душан Крсмановић, окр. Бранислав Безаревић и окр. Жељко Тојага
ради вршења процесне радње саслушања окр. Саше Пејаковића. Нека
приступи за говорницу окр. Саша Пејаковић.
Најпре, дужан сам као председник већа да Вас поучим о Вашим
правима у кривичном поступку, пре свега на основу чл.4 ст.2 Законика о
кривичном поступку, окривљеном се мора омогућити од стране суда да
се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете и да изнесе све
чињенице и доказе који му иду у корист. На основу чл.13 ст.1, 2 и 3
Законика о кривичном поступку имате право да се браните сами или уз
стручну помоћ браниоца кога сами изаберете из реда адвоката, затим да
има право бранилац да присуствује Вашем саслушању, посебно се
упозоравате да све што изјавите пред судом може се употребити као
доказ против Вас, да можете имати браниоца у току целог кривичног
поступка, да нисте дужни да износите своју одбрану нити да одговарате
на постављена питања било кога од учесника у кривичном поступку,
затим да пажљиво пратите ток главног претреса, да имате право да
предлажете извођење доказа на главном претресу, да имате право да
ставите примедбе на изведене доказе, да постављате питања са
оптуженима, вештацима и сведоцима и дужан је суд након сваке
изведене процесне радње да Вас пита да ли имате нешто да приметите
што би ишло у прилог Вашој одбрани и на даље да нисте дужни да се
изјасните о било којој тачки оптужнице, нити да износите своју одбрану
у вези оптужнице. Да ли сте разумели прво Ваша права, пошто имате
изабране браниоце адв. Горана Петронијевића и адв. Крсту Бобота.
Изволите.
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Окр.Саша Пејаковић: Разумео сам у потпуности.
Председник већа: Сада следеће питање које Вам постављам,
јесте, да ли сте разумели оптужницу и која се кривична дела Вама
стављају на терет пошто сте примили, прочитали претпостављам?
Окр. Саша Пејаковић: Прочитао јесам, само не сматрам се
кривим ни по једној тачки оптужнице.
Председник већа: Прво питање, само да Вас питам да ли сте
разумели?
Окр. Саша Пејаковић: Јесам разумео.
Председник већа: Кад прочитате, видите шта се чињенично
ставља Вама на терет, која кривична дела?
Окр. Саша Пејаковић: То јесам разумео.
Председник већа: Е сад нам реците да ли признајете извршење
кривичних дела која Вам се стављају на терет, и да ли се осећате
кривично одговорним?
Окр. Саша Пејаковић: Не, ни за једно дело које ми се ставља на
терет, не сматрам се кривично одговрним.
Председник већа: Сада можете да изнесете Вашу одбрану, а не
морате, дакле, чули сте поуку, можете у неометаном излагању да
изнесете Вашу одбрану.
Окр. Саша Пејаковић: Желим да дам одбрану.
Председник већа: Изволите.
Окр. Саша Пејаковић: Хвала. Као прво желео бих да нагласим да
ово што сте Ви саопштили на почетку, моја права, су требала бити
саопштена и приликом мога хапшења. Значи та права нису ми
омогућена. Нити ми је омогућено да кажем да могу да се браним
шутњом, полиција је била дужна да ми каже. Исто тако била је дужна
да ми каже да све што кажем може бити употребљено против мене
значи ни то није, није ми омогућен контакт са адвокатом, вршен је
притисак одређене врсте психолошке врсте, психички притисак уз
претње да би могло доћи до примене физичке силе. Нисам ухапшен,
позван сам на информативни разговор у УБПОК. Пошто сам био
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радник Јединице за специјалне операције одазвао сам се уредно позиву
лично код генерала тада пуковника Боре Бањца, који ме је примио и
предао господину Милану Новаковићу, који одмах креће са
убеђивањем како ја могу бити добар сведок. Значи без било каквог
питања у вези дела. Тада почетком исказа давањем, тад још нисам
ухапшен значи само се води информативни разговор од неких сат и по
времена. Када у том информативном разговору споменем господина
Чедомира Јовановића сада подпредседника Владе, тада шефа
посланичке групе ДОС-а, разговор се прекида, полицајци излазе, не
знам где одлазе, инспектори који ме саслушавају. После тога се враћају,
разговор креће другим током. То што сам изјавио избвегавајући да ме
питају у вези тога, него креће неким сасвим другим током. Питају ме
за неке друге ствари, да би се након одређеног времена, немојте сада да
Вам прецизирам време, да ли је то сат времена или дуже, појављује се
Боро Бањац и Миле Новаковић и преносе ми поздраве Чедомира
Јовановића, који каже како сам ја добар момак и да не може да верује
да сам ја убио његовог Премијера. Ја то тад схватам као једну врсту
претње, да значи заобиђем њега у свој тој причи. Јер ја сам иначе био у
његовом личном обезбеђењу као шеф обезбеђења испред Јединице за
специјалне операције. И из његовог обезбеђења сам прешао у
обезбеђење сада пок. Душана Спасојевића, уз његову сагласност то
желим да наведем. Значи ништа није урађено без његове сагласности.
Даље се врши притисак на мене, увек у смислу тога да будем, да могу
бити сведок, заштићени сведок, да могу да дам ако желим одмах изјаву
код Специјалног тужиоца, да је боље то да ја нисам крив за ништа, него
да робијам, и да сви остали ухапшени терете мене. У међувремену се
доноси, сад мислим 26., доноси пар страна записника неког, који је дао
наводно Звездан Јовановић, да прочитам, да и он терети мене и да је он
признао убиство, што ја не желим да читам. Упорно се инсистира на
томе, на то ме присиљава да идем на полиграф, што није обавеза
колико ја знам по закону, али мени се прети употребом физичке силе
уколико не будем дао изјаву, не будем ли ишао на полиграф, од стране
лично Милета Новаковића. Испитујем се 48 сати без сна, инспектори се
само мењају, увјек постављају поново питања. Наводим се на неке речи
да кажем. Из моје изјаве ваде се контексти, неки касније које сам читао,
неке речи се спомињу које ја нисам споменуо, ни пред истражним
судијом ни у полицији, што мислим да су нарушена моја основна права.
Показују ми се новине, сутрадан значи 26.-ог, показује ми се ''Блиц'' на
коме на првој страни пише убица полицајац, сад да ли још нешто
пише не сећам се тога наслова, само у црном заоквирен наслов ''Убица
полицајац'' и Звезданова слика. Што се значи директно, директно утиче
на моју изјаву, да ја дам нешто против Звездана, да би теретио
Звездана, као он је све признао па да га ја теретим. И цело ми се време
сугерише и нуди статус сведока сарадника од стране полиције, а
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касније ми се тај исти статус нуди и код истражног судије од стране
овде присутног господина тужиоца Милана Радовановића. Цело време
у полицији, значи послије довођења у ЦЗ, сам у самици. Онемогућен ми
је било какав контакт са родбином, онемогућена ми је шетња, да би се
опет извршио притисак прије давања исказа код заменика Специјалног
тужиоца Александра не знам презиме, који ме је први саслушао од
Специјалних тужилаца, заменика у ствари. Добијам адвоката по
службеној дужности, иако ја инсистирам да се јави мој адвокат
господин Горан Петронијевић. Они ми кажу да не може, да је ''Сабља'' у
току. Ванредно стање. У ванредном стању су погажена сва моја права.
Значи кад год поменем Чеду тај разговор се прекида, па ми још у
једном контексту поново долази Миле Новаковић, опет са поздравима
Чеде Јовановића, што ја тада схватам као неку врсту претње и дајем
изјаву онакву какву они желе. Ту ми се наводи да ја кажем, да оптужим
Звездана Јовановића, директно за дела да сам се састајао са њим, да сам
му, има ту низ других, можете Ви да ме подсјетите, са изјавама што ја
негирам. Ја сам радио у обезбеђењу Душана Спасојевића, по наређењу
пуковника Милорада Луковића. Нисам могао да доведем у никакву везу
са убиством Премијера или да се припрема тако нешто, из тог разлога
што сам негде почетком марта месеца, 1. марта, од прилике, не могу
тачно да се сетим датума, питао пок. Легију да ли могу да идем да
оперишем вилицу, пошто сам носио фиксну протезу зуба на устима
због операције вилице. Он је рекао да нема проблема. Ја сам рекао али
има један проблем, ја сам изгубио бројеве неких доктора које ми је
Чедо Јовановић док сам радио код њега, који ми је омогућио да радим
ту операцију. Да ли би био проблем кад би ја позвао, да ли би стварало
проблем Чеди да га позовем, мислим Чеду Јовановића да га позовем, да
му тражим те бројеве. Он одговара не. Слободно ступи с њим у
контакт. Тражи од њега шта треба. Тако да нисам видео уопште ништа
да би сугерисало на то, уопште нисам видео неке активности да они
раде, али ни на крај памети ми не би било да се врши једно такво дело,
и да су они то уопште направили. Та изјава моја дата, можда ту ја
нешто њих теретим, то је све дато под присилом и под обећањима мени
да ћу бити сведок сарадник, уколико оптужим оне које су они ту мени
сугерисали. Ја колико видим на тој оптужници су били још неки
ликови. Била је Ибојка Сувајџић, била је Љиљана Буха, они су
ослобођени кривице. Остао сам ја који сам радио као полицајац само
свој посао. Да ли Ви сматрате да ја обезбеђујем Вас да сте Ви дужни да
мени кажете шта овде се дешава, кад ја Вас пратим вани, наравно да не.
Моје је да Вас допратим, отпратим, оставим и да дођем кад ми Ви
кажете. Значи тако, нити је Душан Спасојевић мени говорио шта он
ради, с ким се састаје, због чега се састаје, не видим разлог да бих ја
био крив. Сматрам да сам само радио свој посао, онако најбоље што
сам знао. Чисто обезбеђивање Душана Спасојевића. Као друго
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прочитао сам у оптужници којом се теретим, да сам тога дана убиства
кружио око зраде Владе контролишући, мислим тако да сада не отварам
оптужницу, да контролишем стање око зграде Владе. Није тачно ја сам
рекао и у истражном поступку да сам возио се у то време, тај дан са
Душаном Спасојевићем Ибарском магистралом, значи ни у близини
Владе нисам био тај дан са пок. сад Душаном Спасојевићем. Као прво
не би сумњао у ништа, то зато што ме као прво код тог истог Душана
Спасојевића, запослио Чедомир Јовановић. Први пут у Шилерову бр.38
ја долазим као пратилац Чедомира Јовановића, а не из Јединице или
било одакле друго. Значи мој први контакт са Шилеровом 38 у објекту
Душана Спасојевића је био са подпредседником Владе, Чедомиром
Јовановићем. Због чега ја да сумњам. Због чега да сумњам кад господин
Чедомир Јовановић, док ја њега обезбеђујем, састаје се са Љубишом
Бухом Чуметом у кући Драгољуба Марковића свакоднедно. То знају
сви из обезбеђења. То могу да потврде људи који су радили у
обезбеђењу. Чуме излази сваки дан кад ми долазимо по господина
Чедомира Јовановића, излази из куће Драгољуба Марковића. Да,
Господин Чедомир Јовановић одлази у ''Котобању'' кад кафић ради да
би се састао са Чуметом, а чак у једно време и са Багзијем. Господин
Чедомир Јовановић тога истога Чумета вози на Институт безбедности
на састанак са господином Мијатовићем, тада начелником службе
државне безбедности. Не видим разлога, значи чувао сам Чеду, после
код овог, да бих ја њих сматрао криминалцима што видим да они
сарађују са властима. Јер кад може један подпредседник Владе, добро
тада шеф посланичке групе, да се састаје са њим, нисам видео разлог да
би ја могао, што ме полиција наводила, да ја сам требао да изведем
закључак да су они криминалци, и Легија, и пок.Душан и Чуме и
остали. Чуме сада више није криминалац, он је заштићени свједок.
Душан је убијен, питање како због чега небитно за мене тренутно. Чеда
Јовановић иако су га многи споменули и прозвали није саслушан у
овом суду, желим да се и он саслуша а онда мене. Он ми каже кад идем
код Душана да га чувам исто тако добро као што сам чувао и њега.
Сугерише ми то. Послије тога долази у Шилерову, виђа мене,
поздравља се са мном, пита како је, да наставим да радим зубе да он
оно што је мени обећао да стоји код тога и да ће он то да заврши. Ту не
видим никакву претњу, никакви криминал. За Душана Спасојевића
никада нисам чуо до тад, осим кад сам вратио филм уназад да је било
оно хапшење, кад је из Француске депортован. Мислим Душан је
пуштен из затвора. Покојни сада Душан Спасојевић је дао
конференцију за медије, да се бави бизнисом, преко, хотелом, не знам
чим још, кога нико није демантовао. Због чега је било моје да ја
закључим, што ме полиција
наводила, да је он криминалац.
Једноставно не видим разлог. Значи наводим се цело време. После
спомињања Чедомира Јовановића, инсистира се да се повеже ко је још
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долазио, Коштуница, Шешељ да се повеже што више политичара.
Војска да је умешана, да је ово да је оно. Ја ту неке изјаве дајем, видим
да се врши притисак на мене чак од стране Чедомира Јовановића
схватам то као претњу. Значи спомиње ми и још неке људе, само да би
олакшао себи. Врши се нон-стоп притисак. Не кажем физичке,
психичке али уз претњу физичке силе ако не будем сарађивао до стране
лично Милета Новаковића. И цело време, ти можеш бити добар сведок
сви терете тебе. Нема за шта мене нико да терети. Ја сам чак напустио
Душана Спасојевића и вратио се да радим свој посао. Значи вратио сам
се назад у Јединицу за специјалне операције. Да сам ја био криминалац,
ја бих онда остао са њима, ако су они били криминалци. Мени кад је
наређено да се вратим у Јединицу, да одем у Јединицу, да се вратим на
посао све регуларно, ја сам се вратио, нисам бјежао. Кад сам позван на
информативни разговор, одазвао сам се информативном разговору.
Међутим, тај информативни разговор није текао коректно и у фер
атмосфери. Није ми значи приложено, оно што су моја права, и шта се
може све употребити према мени. Имам право и на адвоката, нигде
нисам чуо да немам право на адвоката. Чедомир Јовановић, се док је
Легија био комадант, редовно састаје са њим. Значи редовно у
Институту за безбедност, тако рећи свакодневно долази код њега у
канцеларију. У време обезбеђења Чедомира Јовановића, ја долазим у
ЦЗ - Централни затвор. Ја нисам видео да се он састајао са пок.
Душаном Спасојевићем, али сам из приче кад сам дошао да радим код
Душана Спасојевића, он је причао како му је захвалан, Чеди¸ јер му је
довео кћерку за његов рођендан да га посети у затвор, Чак да је један
пут добио од Чеде цигарете и да су биле фалш, што сам се сетио да је
Чедо слао мене да купим цигарете, бокс ''Малбора'', који сам ја купио ту
код ''Обилића'' од људи који су продавали испред, то повезујем добро са
догађајима кад су били још ту демонстранти у вези Слободана
Милошевића. Управник Блануша ту долази у круг затвора, улазимо без
најаве, значи чим се појавимо врата се отварају. Значи неко нас је
најавио раније. У два наврата лично са Чедом долазим у ЦЗ, а у три
четири наврата чекам доле на углу Бачванске и Господара Вучића, где
остаје остатак обезбеђења. У Шилерову више пута одлазим са
Чедомиром Јовановићем, не присуствујем разговору, тако да ја не могу
да тврдим шта су разговарали Чедомир Јовановић и сада пок. Душан
Спасојевић, причали, можда су они нешто спремали, и Ви сада мене да
оптужите зато што сам ја у то време пратио Чедомира Јовановића, ако
је он нешто спремао, то су апсурди. Ако би поставио питање било
коме овде од Вас присутних а ко има пратњу и обезбеђење, да ли томе
свом пратиоцу говори шта ради, чиме се бави, куд иде, с ким је
разговарао и о чему је разговарао. Ја сам радио само професионално
свој посао. Штитио личност. Не приватно, по наређењу пуковника
Легије. Нисам радио сам, радило је више лица из Јединице. Значи
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нисам био самосталац. Као друго, цијела полиција је знала да Јединица
за специјалне операције обезбеђује Душана Спасојевића, то је знала и
интервентна, то је знао и УБПОК, а верујем да је то знао и министар
унутрашњих послова Душан Михајловић, јер мислим да су га
известили његови ниже претпостављени, нижи по чину, били су дужни.
Значи не предузима се ништа. Ако је Душан Спасојевић био такав
криминалац због чега нису повучени људи из полиције из његовог
обзбеђења. Једноставно наредбом министар нареди команданту
Јединице да више не могу да буду лица из Јединице. Значи то се не
чини. За пуковника Луковића министар јавно каже кад му се постави
питање, због чега имају обезбеђење, да су заслужни грађани. Ја нисам
видовит да могу да прогнозирам да ли су они престали да буду
заслужни грађани ове државе, па је њих требало похапсити. Ја
господина Душана Спасојевића, сада пок. Душана Спасојевића, возим и
у Окружни суд, и у Привредни суд у Масарикову, где се он састаје са
неким важним људима. У Окружном суду знам да се састајао са
господином тужиоцем Терзићем, зато што сам прије тога возио исто
код господина Терзића и Чедомира Јовановића, и зато сматрам да је то
све регуларно. Душан Спасојевић се цело време хвали како је имао
велику улогу у 5. октобру и да није било њега у ствари Чумета, њега и
Легије да никад сада пок. Премијер Ђинђић не би дошао на власт. Да
они имају ту велике заслуге заједно са Љубишом Бухом Чуметом на
челу. Ја знам, ја нисам чуо никад за ''Земунски клан'', чуо сам за
''Сурчински'''. Знам да Љубиша Буха Чуме код Душана долази не
најављено, не мора да се најављује, њему се отварају врата чим се
појави његов ''Мерцедес'', он улази ту. Ја га сматрам чак за шефа
Душановог. Он је главни. Ако се иде гориво точити на пумпи његовој у
ствари пок. Плеће у Сурчину мора се питати Чуме, не одлучује Душан
о томе. Сад овде, тај исти Чуме, се доводи као сведок сарадник и сад он
оптужује мене. Мене који сам радио у полицији 13 година, што овде
што у Републици Српској Крајини, нисам се бавио криминалом. Сада
поједини криминалци хоће мене да стрпају у затвор. Стварно нисам
имао разлога да имам значку, имао сам добар посао и то сам радио, да
сам хтео да се бави криминалом могао сам отићи да се бавим
криминалом, а не би ишао по Косову и ратовао у интересу српске
државе. Тад је то било у интересу српске државе, можете рећи да сам
радио ратни злочин, нисам, радио сам за интерес српства све ове
године, да би ми на крају држава узвратила боравком у затвору. То да
сам ја радио приватно код Душана Спасојевића, нисам се удружио ни с
ким нити сам се договарао о било каквим активностима осим за
обезбеђење. У друге никакве активности нисам био укључен, нити сам
био упознат с било каквим активностима ако су и рађене. Такође у
време хапшења Легија и у оно време везано за ''Ступицу'' кад је био
ухапшен Чедо. исто одлази код њега, ја тад већ радим код Чедомира
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Јовановића у обезбеђењу, одлази код њега, састаје се с њим у затвору
29.-ом мислим да је био тад, и преноси мени поруку да кажем људима
у јединици да ће бити све уреду, да је он рекао да ништа не предузимају
и да ће све бити у реду, то преноси Чедомир Јовановић. Значи супер се
слажу. Они после кажу у полицији, али он је био смењен. Али он као
смењен комадант са њим је преговарао пок. Премијер Ђинђић и за
време побуне. Значи они сви преговарају са њим, сматрају га легалним,
једино га ја требам сматрати нелегалним, који радим у обезбеђењу.
Легија се дружи са пок. Ђинђићем, одлази код њега у стан док је био на
Студентском Тргу, значи то причам после побуне у Јединици, како су
назвали у медијима, протеста побуне, како је то сад названо. Значи
одлази у стан, Легија одлази у Министарство унутрашњих послова,
састаје се са Лукићем и све регуларно тече, не видим ту никакве
криминалне активности. Пуковник користи ауто возила у пратњи МУПа Србије. Троши се гориво на пумпама МУП-а Србије. Е сад што је он
преко ноћи постао криминалац за државу, сад треба да одговарам ја, не
видим разлог и да ли јесте уопште, и људи овде који су оптужени, који
су само радили свој посао. Ја нисам видео Звездана Јовановића те дане,
нити сам могао видети да је он пуцао, да ли је он био ту, то су апсурди,
на које ме је полиција наводила неке ствари да причам. Оптужи оног он
оптужује тебе. Млатећи са неких 3 до 4 папира и стално ми гурају под
нос да нешто видим. Показујући ми новине да би извршили притисак
на мене, да би ја био свеодок сарадник, да ми обећавају и то. И сад се
Ви поставите у моју улогу, имате вамо нека признања се нуде, неко ме
оптужује, вамо стижу културне претње од Чедомира Јовановића, ја то
схватам као културном претњом, он ме поздравља више пута, као
значи да се канем њега. Нисам сматрао тако, већ дошло на крају дајте
да потпишем то што тражите и пустите ме да идем у затвор да робијам.
Онемогућава ми се контакт са адвокатом, разговор. Кад сам приведен
код Специјалног тужиоца Александра не знам презиме, да ме саслуша
опет адвокат по службеној дужности који са мном није проговорио ни
речи. Није се консултовао са мном ништа. Он је ту само био, служио да
потпише оно на крају као да је био присутан. Сматрам да су то кршења
мојих права. Такође је присутан Чедо кад долази у ЦЗ прима га
Блануша лично га видим ту, још ме пита да ли је Чеда то стигао. Један
пут смо стигли раније прије управника Блануше. Не знам све је то
власт. За ово знам исто јер сам ја носио лично поклон Душана
Спасојевића Чедомиру Јовановићу, компјутер који је Чедо примио од
Душана Спасојевића, што има исто сведоци, обзбеђење, када сам ја
довезао компјутер. Можда они не знају одакле сам га довезао, али сви
знају да ја радим у то време код Душана Спасојевића сада покојног.
Значи поклања компјутер. Душана сматрам једним бизнисменом који
ради, тако сматрам и Чумета јер видим његове машине које он обилази
заједно са сада пок.Душаном, како је говорио како добро ради, биће
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новаца и све остало. То је државна инвестиција. Значи Држава је
одобрила некоме да ради то. Значи они су за мене били бизнисмени.
Људи који раде који имају велике новце, раде тржне центре. Због чега
држава није поставила питање одакле њима те паре, то је проблем
државе, не мој. Они су били тад на слободи, грађани с истим правима
као и сви остали. Чак ме је Душан питао да ли ме је Чедо плаћао, за
обезбеђење, ја сам рекао не. Велим морам с њим средити да даје тим
момцима ипак су они сваки дан са њим, па ћу му и ја помоћи ту да даје
бар по 300 марака месечно. Значи он суделује у плаћању обезбеђења
Чедомира Јовановића. А сад одједанпут он је био криминалац. Господо,
сарађивали су онда многи из власти са тим криминалом. Исто одвозим
Душана у Масарикову, значи Привредни суд, ту се састаје са главним,
ја не знам не улазим у суд, значи нисам видео тог човека, чак знам један
случај када Душан прича са Чедом, јел ме питао, пита Чеда за зубе и по
томе знам кад разбија телефон да му је неко из Привредног суда, тај
главни, није регистрирао ту ''Дифенс' фирму коју ја и не знам да је
фирма, која је касније постала актуелна ''Дифенс'', зашто он глуми кад
смо га ми ту довели. Ми смо га поставили да ту буде. Значи састајемо
се с нечим где људи тврде да су једни друге довели, да имају велике
заслуге, у изјавама Чедомира Јовановића, он каже да је исто био
присутан, али да је то било у интересу државе. Значи он је био у
интересу државе, а мене је послао да завршим у затвору. Чедомир ме
чак давно касније, након доста времена, пошто сам ја код Душана радио
од прилике око годину дана, среће у једном ресторану, случајно, и пита
ме како ми је, је ли све у реду. То се све дешава, ово причам после
побуне Јединице, протеста како хоћете. Значи пита ме да ли је све тамо
у реду, да ли ми је добро где радим, ја кажем јесте, каже радиш ли зубе,
радим и све. Значи ни једном не сугерише немој бити тамо напусти то
мјесто. Пок. Спасојевић се стално хвали како су његови људи
обзбеђивали пок. Ђинђића и сву ту Владу, све те људе из ДОС-а за
вријеме 5 октобра. Чедомира Јовановића често виђам на Институту
бзбедности где се састаје са Легијом који је тад смењен. То причам за
период шта знам неки девети мјесец, не знам кад сам ја напустио, 2002.
године у деветом мјесецу сам напустио обезбеђење Душана
Спасојевића, и прешао у обезбеђење пуковника Легије, значи у то
време Чедомир Јовановић се састаје са Легијом на Институту
безбедности, видим у пратњи, такође видим у моменту док чувам
Душана Спасојевића, ту долазе многи људи. Долазе црне лимузине,
ушле су у гаражу не знам ко је. Видим људе из пратње Шесте управе.
Пошто сам радио у пратњи Чедомира Јовановића, познам возила из
Делиградске где је гаража Шесте управе из пратње који настављају не
задржавају се ту, довезу њега отпрате и около се шеткају по осталим
улицама. Ко је био не знам. Не могу сада да наведем. Не видим ништа
шта Чедомир Јовановић ради. Чедомир Јовановић се тајно састаје и са
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Банетом Ивковићем, исто на паркинзима. Значи ја сам то требао да
пријавим. Ако мислите да је то требало мени бити сумњиво, што се они
састају тако овако, или онако. Он се састаје са Банетом Ивковићем код
Сава центра на паркингу, на првом искључењу када идете из града, кад
сиђете на оном великом паркингу, навече, све ноћни сати. Чека Банета
Ивковића који долази са возачем и разговарају. У време боравка Легије
у иностранству, како сам био упознат био је у иностранству, ја сам га
дочекао један пут на аеродрому. Шкене шеф обезбеђења односно Шаре
Ненад који је исто заштићен сведок у овоме суду само у другом
случају, а који се помиње исто као сведок оптужбе, колико сам могао
прочитати се састаје са Чедомиром Јовановићем. То је прије мога
преласка, значи ја тад радим код Чедомира Јовановића, састаје код
зграде ЦК. Ту се састају, улазе код зграде на онај паркинг, мислим сви
из обезбеђења који смо седили са Чедом излазимо. Чедо и Шкене
разговарају о нечем. О чему разговарају ја не знам. Значи Чеда је
повезан, Шкене је ту нека веза курир. Каква? Не знам, то би морали
питати њега. Значи власт ту функционише ја не видим препреку. Друга
ствар, Љубишу Буху, један пут срећемо, враћамо се из града у кући
Драгољуба Марковића у Сурчину. Долазимо у Сурчин Чедо спава нонстоп, и кад га тражим да се обезбеђује по ноћи, он каже да нема потребе
да он има ту своје обезбеђење. Које? Не знам, а да је он ту сигуран да је
то све под камерама, сав Сурчин и све остало. Ту затичем Љубишу Буху
који разговарају и колико могу схватити, пошто стојим вани сво
обезбеђење разговарају да је неко пао вани, али то су наши људи треба
интервенисати и то, и тада Љубиша Буха сједа у службени ''Ауди С8''
блиндирани, Чедомира Јовановића, са Чедом и Чедо га вози на
Институт безбедности на састанак са Мијатовићем, и из тога састанка ја
не знам шта су они разговарали. С тога састанка га враћам назад у
Сурчин опет кући код Драгољуба Марковића. Значи ја њих сматрам
бизнисменима, нисам их могао сматрати криминалцима, јер им је
држава омогућила да праве куће, тржне центре, је ли им држава
омогућила да асфалтирају путеве. Како онда нико није поставио питање
да су они криминалци, и због чега бих ја сносио одговорност ако је
неко предвидио неке ствари. Ја сам радио само свој посао. Такође
полиција ми сугерише да оптужим Звекија тако што ћу рећи да се
састајао с њим, па неки планови А, Б, Ц, 1, 2, 3 то нису моје речи то су
речи полиције која ми је сугерисала да то кажем. Нити знам, нити то
има икакве везе 1, 2, 3, А, Б, Ц, Д. Шта Вама то значи. Је ли то Вама
нешто значи. У време побуне Јединице односно протеста знам када
Душан се среће у граду са Легијом и када каже ''отишао је Чуме код
Премијера у канцеларију и чекају те тамо''. Значи Чуме код Премијера
је у канцеларији, Легија је кренуо на састанак код њега. Значи они се
састају заједно у канцеларији код сада пок. Премијера Ђинђића. Колико
се сјећам из интервјуа на телевизији пок. Ђинђић се хвалио да му
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Легија три пута спашава живот, али мене полиција наводи да ја сам
требао да закључим да они желе да убију тога Премијера. Значи цело
време се ургира на то. Такође ми постављају питање ко је
најспособнији од ухапшених комаданата Јединиц,е Звекија, Гумара,
Легије, Лечића у ствари. Ја кажем као војник по мени Звеки је
најспособнији, физички припремљен и то војнички, у војничком
погледу. У којем они то мени погледу стављају не знам. Ја сам се
строго оградио, он за мене самом појавом дјелује војнички, има
ауторитет. Можда зато што је Лечић био оперативац, а Гумар ипак
поникао из наше средине од војника до комаданта па га нисам сматрао
толиким ауторитетом као што је био Звездан. Само у томе смислу.
такође после тога разговора код ЦК мени Шкене лично предлаже да
пређем на друго радно место на које Чедо жели да пређе неко од
његових људи. У то време он је хтео да пређе Ашке, то је његов био
шеф обезбеђења у то време, односно његов лични пратилац, не би знао
име али може да се пронађе пошто је он полицајац. Пита мене да
пређем, конкретно не говорећи код кога ни гдје, ја велим хајде може,
вели биће ти добро исто као код Чеде само што ћеш мање радити, дан
ћеш радити дан ћеш бити слободан, а пошто сам код Чеде радио тад
доста по два три, четири дана, више ми је то одговарало, супер, може.
Морам вели питати Чеду да он о томе одлучи. И послије тога ме зове
телефоном, сутрадан, и каже шеф ти је то одобрио, можеш да пређеш,
не мораш сутра да идеш да радиш код њега. Одвози ме Шкене у
Шилерову, ја кажем ја сам овде био, а он каже знам да си био, са Чедом
си био. Познајем и Душана Спасојевића, мени то тада у то време
ништа не значи. Од данас радиш на обезбеђењу. Добро мислим. Исту
вече долази Чедомир Јовановић ,улази у гаражу, ја кад сам видео да он
спушта се у гаражу, поздравља се са мном, пита је ли све уреду, је ли ти
добро на новом радном мјесту, ја велим за који дан, не знам, сад
мислим да ће бити добро. У реду је, чувај њега као што си чувао мене.
Мислим ништа лоше. Поготово то после тога протеста Јединице када је
Јединица оквалификована како је оквалификована, пок. Премијер
долази на прославу јединице, све тече нормално. Јединица и даље
функционише, јединица је под директним надзором Владе Србије. Због
чега ако се јединица сматрала да је криминална организација, због чега
није распуштена, како су је распустили у време ''Сабље'' на регуларан
начин, то је могло бити урађено раније ако су сматрали, него нису
знали шта са људима, то су људи који су 13 година ратовали за ову
државу. И сад их је требало гурнути на улицу. Што држава није могла
да нађе решење за те људе, да их пензионише, да им нађе повољна
радна места, нормално. Не, Јединицу распусти, пустите их на улицу.
Око тога се преговарало, или Јединицу треба испоручити у Хаг, или
шта ја знам гдје. Због чега? Због тога што је радила, извршавала
наређења својих претпостављених? Такође, у почетку мог обезбеђења у
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првим данима, долази Чуме, Чуме долази стално са својим
блиндираним ''Мерцедесом'', оним амбасадорским, не знам сада који је
то тип, код Душана и обилазе стално те машине које раде на ауто-путу
код Пожаревца, на Ибарској магистрали заједно, причају како је супер,
посао иде, добро је, причају да ће бити новаца, у томе контексту. Тада
Чуме каже Душану, сад те водим код једног човека да га упознаш. Води
га код Драгана Томића у ''Симпо'', значи бизнисмен, опет бизнисмени
се друже, води га код Драгана Томића у ''Симпо'' где они ручају у
згради ''Симпа'' код ''Ластине'' станице. Значи не видим опет
криминалне активности. Значи неко као успешан привредник Драган
Томић, који дан данас колико видим је успешни привредник. Састаје
се са њим. Поменуо сам Борислава Микелића у контексту да је долазио
са Душаном, али да је ишао да разгледа неке фирме заједно са пок.
Душаном које је он хтео да купи, могу да наведем фирму ''Галамес'' у
Браће Јерковића, за коју знам да је власник Драган Чичић из Петриње
пошто сам ја Крајшник, а живео сам у Петрињи. Жели да купи ту
фирму. И они обилазе те фирме. Значи опет све бизнис, никакав
криминал. Такође изузета је из оптужнице Ибојка Сувајџић која је,
колико сам закључио, кад сам њу једанпут возио дао сам ту изјаву,
причала мени како помаже вамо, трчи тамо, мора да им помогне, мора
не мора него помаже им воли их као своју дјецу. Значи то су рађене
нагодбе неке. Значи будите заштићени свједок, ослободиће ти мајку,
ослободиће ти жену, значи они нису одговорни, нико. Одговоран сам ја
као члан обезбеђења, зато што сам физички обезбеђивао Душана
Спасојевића на дан убиства Премијера, и омогућивао му контакте са
другим лицима. Тако пише у оптужници. Ако сам добро прочитао тако,
више сада не отварам оптужницу. Међутим, ја чим чувам било кога ја
идем са њим, нормално је да он остварује контакте са лицима јер сам
ту да га обезбеђујем. Ја бих за сад толико, постављајте Ви мени питања.
Председник већа: Да ли имате нешто да додате у Вашој одбрани?
Опт.Саша Пејаковић: Не само да сам радио по наређењу, да сам
морално чист, да нисам се удруживао у никакве кланове, да нисам знао
за ни једно дело, да у изјави што сам дао у полицији и пред истражним
судијом су мјењане моје речи и извлачене из контекста. Не осећам се
кривим, радио сам само свој посао.
Председник већа: Да ли сте радећи у обезбеђењу пок. Душана
Спасојевића знали за постојање завере, да се изврши убиство
Председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића?
Опт.Саша Пејаковић: Не.
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Председник већа: Реците нам у каквим контактима је био, и да ли
је уопште био у контактима пок. Душан Спасојевић са окривљеним
Милорадом Улемеком Луковићем?
Опт. Саша Пејаковић: Контакти су постојали раније, не у време
завере, значи раније је постојао контакт, он је долазио нормално као и
што је пуковник Легија, то је било, ја сам долазио у Шилерову улицу
тако је и Душан долазио код њега кући.
Председник већа: Да ли знате какве врсте контаката су
остваривали и да ли су се тицали криминалне делатности?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа: Да ли сте знали приликом обезбеђивања пок.
Душана Спасојевића, окривљене Милоша Симовића, Александра
Симовића, Нинослава Константиновића, Владимира Милисављевића,
Дејана Миленковића, Сретка Калинића и Милана Јуришића зв.''Јуре''?
Опт. Саша Пејаковић: Да, долазили су сви у Шилерову улицу код
Душана.
Председник већа: Да ли сте знали којом врстом делатности се
баве, и да ли се односио на криминалну делатност?
Опт. Саша Пејаковић: Не, пошто с њима нити сам се дружио,
значи у приватном животу. ја сам њих знао само кад они дођу,
пропустим их, најавим их, долазе та лица, он каже пропусти их и то је
све.
Председник већа: Да ли сте знали да се пок. Душан Спасојевић
бави криминалним радњама?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Поготово што сам Вам рекао, што он је
негирао јавно на медијима на телевизији, а нико га у томе оповргао није
од актуелне власти.
Председник већа: Ја ћу вам предочити оно што сте рекли пред
истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду од 23.
и 24. маја 2003. године који сте дали у присуству изабраног браноца адв.
Горана Петронијевића, у коме сте навели следеће, на страни 6, кажете
''од тог доласка Чумета ја сам закључио да се Душан Спасојевић бави
криминалом, а то сам закључио на основу тога што сам чуо у
средствима информисања да је изручен пре тога из Француске, али
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пошто нико од њих није био осуђен, на слободи је, није моје да ја о њему
судим''. Да објасните ту противречност..
Опт. Саша Пејаковић: Јесте. То је исказ из полиције. О том ме
истражни судија није питао. Истражни судија када је мене испитивао
више је користио исказ мој из полиције и само је постављао, као Ви
сада, нека питања. Значи он није спровео истрагу као што сам сада ја
изнео пред Вама одбрану од почетка до краја.
Председник већа: Да ли оспоравате садржину овог исказа који
сам Вам предочио?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа: Реците нам да ли је пок. Душан Спасојевић у
време побуне или протеста Јединице за специјалне операције, долазио
у Јединицу у Кулу где се налази седиште?
Опт.Саша Пејаковић: Јесте један пут.
Председник већа: Који је био разлог његовог доласка?
Опт. Саша Пејаковић: Не бих знао да Вам кажем тачно.
Председник већа: Ко га је довео у Јединицу?
Опт.Саша Пејаковић: Не знам.
Председник већа: У својој изјави код истражног судије навели сте
на страни 7, цитраћу '''Првих дана побуне једне ноћи после 22 часа након
повечерја, када смо били сви у креветима, позвао ме је Шаре Ненад да
сиђем доле. Позвао је још једног колегу, не могу да се сада сетим којег.
Рекао је да сачекамо у холу зграде. Подуже смо чекали, отворила су се
споредна врата код котларнице. Појавио се Шаре Ненад и рекао да
идемо на спавање. Иза његових леђа сам видео Душана Спасојевића,
просто се померио да би се видели и махнуо ми''.' И да објасните
противреченост у односу на овај данашњи исказ.
Опт. Саша Пејаковић: Јесте ја сам видео Душана Спасојевића, ја
сам то сад потврдио, али да ли је њега довео Шаре Ненад ја то не знам,
ја сам њега видео у згради са Шаре Ненадом. А то ћете питати Шаре
Ненада.
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Председник већа: Да ли је тада пок. Душан Спасојевић био у
контакту са пуковником окр. Милорадом Улемеком Луковићем за време
протеста и побуне у Јединици?
Опт. Саша Пејаковић: Он је дошао тамо, с ким се састао ја то већ
нисам видео.
Председник већа: Да ли сте га те вечери возили из Куле, где је
седиште Јединице, до Београда?
Опт.Саша Пејаковић: Не до Београда, до пумпе ''Мандић'' на
ауто-путу према Београду.
Председник већа: Да ли Вам је било шта било сумњиво у вези
протеста Јединице и учешћа и појављивања као што сами кажете пок.
Душана Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Не из разлога што сам Вам навео. Спрега
да је ту долазио и Чедомир Јовановић и пок. Премијер и још сви су
долазили и одлазили.
Председник већа: Да ли сте изјавили код истражног судије на
страни 8 записника 'кажете «у току ове побуне, као што сам рекао
главни и стварни комадант је био Легија. Он је свим тим руководио
иако формално није био комадант ЈСО-о већ Гумар. Легија је волео да
се долази код њега на преговоре''. Да ли је то тачно?
Опт.Саша Пејаковић: Па то је тачно с чињеницом да је пок.
Премијер, а лично је и Чедомир Јовановић, преговарали са пуковником
Легијом.
Председник већа: Да ли знате садржину тих разговора и на
основу чега сте закључили да је фактички комадант Јединице за
специјалне операције окр. Милорад Улемек Луковић, иако формално је
био разрешен те дужности?
Опт.Саша Пејаковић: Па по томе, по разговорима, јер сам био
присутан када прима Чедомира Јовановића и с њим води га на разговор
у Клуб, официрски клуб Јединице за специјалне операције.
Председник већа: Да ли има још неких чињеница на основу чега
сте закључили и изнели Ваше мишљење о томе да је фактички
комадант јединице иако формално није био, окривљени Милорад
Улемек Лулковић?
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Опт. Саша Пејаковић: Ако нису довољне чињенице које сам
изнео да се састајао пок. Чедомир Јовановић директно са њим, да се
састајао пок. Премијер Ђинђић са њим, да је он ишао на разговор у
Владу Србије, лично пуковник Легија на разговор са пок. сада
Премијером Ђинђићем, онда не знам шта би више требало од
аргумената.
Председник већа: Следеће питање. Предочавам оно што сте
рекли код истражног судије Окружног суда у Београду Посебног
одељења на страни 8 да је службено лице јединице за специјалне
операције официр за безбедност Лечић цитирам''' Лечић је рекао да су
главни циљеви Јединице за специјалне операције да се спаси јединица,
боље речено да се заштите Јединица, Легија и мали. Мали је био
надимак Душана Спасојевића, а тако су га ословљавали само Легија,
Гумар и Лечић.'' да ли је то тачно и чиме аргументујете евентуално
такво мишљење и изјаву код истражног судије?
Опт. Саша Пејаковић: Па то је саопштено једном приликом
мени лично. Мали је вероватно наглашен зато што сам ја радио у
његовом обезбеђењу да морам да га пазим и чувам. Али то је, ја
мислим, било после протеста далеко после, значи нема никаквих
додирних тачака са протестом.
Председник већа: Реците нам да ли је пок. Душан Спасојевић
остваривао контакте са Милорадом Брацановићем, заменком директора
БИЕ ,у то време, и када, и којим поводом?
Опт. Саша Пејаковић: Лично са тим нисам упознат да ли је било
тих контаката. Душан се хвалио да је било, али ја га видео нисам, нити
сам био присутан таквим разговорима.
Председник већа: Да ли знате који је циљ био побуне или
протеста, назовите како хоћете, Јединице за специјалне операције?
Опт. Саша Пејаковић: Колико ја знам било је хапшење браће
Бановић и изручење њихово у Хаг, што је одмах доводило у сумњу да
ћемо тако завршити и ми.
Председник већа: Ко је руководио протестом Јединице за
специјалне операције?
Опт. Саша Пејаковић: Ја не знам ко је директно руководио, ја
знам да сам дошао са пуковником Легијом тамо. О састанцима са
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руководством нисам био присутан, пошто сам само био припадник
јединице. Ја само кажем с ким се ко састајао, а сад ко је руководио, ко
је повлачио конце то не би знао.
Председник већа: Да ли сте изјавили да је тада, у време протеста,
окривљени Милорад Улемек Луковић рекао члановима и
припадницима Јединице и да сте Ви били ту присутни, да је јединица у
протесту и побуни, нисте се јасно изразили, и да ко неће да учествује у
њој, да преда значку и службени пиштољ, и да то нико није смео то да
уради?
Опт. Саша Пејаковић: Јесте, али то су изјавили многи људи
моћнији од мене да нису смели ништа да ураде против њих.
Председник већа: Не улазимо сада у те мотиве, али питање је
само Ваше изјаве. Да ли је то било из страха или сте се саглашавали са
циљевима побуне Јединица са специјалне операције? Па, добро нек се
сам изјасни. Није то толико спорно, ево реците. У вези разлога због
чега се Јединица за специјлане операције побунила? Можете ли да
одговорите.
Опт. Саша Пејаковић: Могу. Као прво нисам се слагао ни са
разлозима да се хапсе лица на такав начин, поготово на начин на који
је презентовано да су ухапшена, да се хапсе криминалци, а не људи
осуђени за ратне злочине, значи Јединица као Јединица је обманута
одмах на почетку.
Председник већа: Мислите оптужени?
Опт. Саша Пејаковић: Оптужени извињавам се. Зато што у
Јединици је био став да Јединица не судјелује у хапшењу лица
оптужених за ратне злочине, а код браће Бановић је примењена друга
стратегија од стране, мислим, не могу тврдити, начелника службе
тада, Горана Петровића да се ради о лицима криминалцима, тешким
криминалцима, и које је једино способна да ухапси полиција односно
Јединица за специјалне операције.
Председник већа: Да ли сте Ви лично сматрали да сте обманути
тиме као припадник Јединице за специјалне операције?
Опт. Саша Пејаковић: Зависи како гледате, са ког становишта.
То је двосмислено сада да Вам одговорим.
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Председник већа: У том смислу што кажете да сте добили
наредбу да тешког криминалца и оптуженог треба да ухапсите, браћу
Бановић?
Опт. Саша Пејаковић: Наравно обмана. Преварен сам са те
стране од стране државе, државних органа.
Председник већа: Да ли сте из тог разлога и Ви протествовали?
Да ли сте долазили у Београд?
Опт. Саша Пејаковић: Наравно, ту сам у потпуности био
сагласан са ставом јединице.
Председник већа: Да ли је у то време док је јединица била у
побуни и потесту, није битан израз, долазио окривљени Милорад
Улемек Луковић и командовао самим протестом?
Опт. Саша Пејаковић: Он командовао лично протестом колико ја
знам није. Протест не знам ко је водио код ''Сава центра'', он је отишао с
тога мјеста, значи отишао је да преговара с неким. Тада одлази на
договор са пок. Премијером Ђинђићем.
Председник већа: Да ли знате шта је била садржина тих
разговора?
Опт. Саша Пејаковић: Стварно не знам, ја сам остао пред
улазним вратима као и сви остали из обебеђења пуковника Легије¸пред
улазним вратима у зграду Владе Србије. Што може да потврди
обезбеђење зграде као и лично обезбеђење Премијера.
Председник већа: Реците нам о првом сусрету са пок. Душаном
Спасојевићем да ли Вам је дао, ставио у џеп 5оо марака да се нађе за
пиће?
Опт.Саша Пејаковић: Да.
Председник већа: Да ли Вам је том приликом предао аутомобил
марке ''Ауди А8'' по његовој наредби да Вам је то дао Зоран Вукојевић?
Опт.Саша Пејаковић: Да, али само да се одвезем кући, не на
поклон, него да се одвезем кући, пошто је било касно, и да ујутру
дођем с њим да радим пошто је то ауто био с којим се радило.
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Председник већа: У време док сте радили на обезбеђењу пок.
Душанa Спасојевића, да ли сте примали плату и од Душана
Спасојевића и његовог шефа озбебеђења Зорана Вукојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа: Да ли су то знали Ваши претпостављени
комадант Јединице ЈСО Душан Маричић?
Опт. Саша Пејаковић: С тим нисам упознат.
Председник већа: Рецитре нам да ли знате да ли су остваривали
контакте пок. Душан Спасојевић и окр. Милорад Улемек Луковић са
било којим лицем из Генералштаба војске Југославије?
Опт. Саша Пејаковић: Ја, у изјави сам дао да је дошло до
сурета а са ким не знам, у згради Генералштаба.
Председник већа: Да ли сте тада учествовали у обезбеђењу пок.
Душана Спасојевића или окр. Милорада Улемека Луковића?
Опт. Саша Пејаковић: У обезбеђењу пок. Душана Спасојевића.
Председник већа: Реците нам да ли Вам је непосредно пет до 7
дана пре него што је извршен атентат на пок. Премијера др. Зорана
Ђинђића окривљени Милорад Улемек Луковић, наредио да чувате пок.
Душана Спасојевића, иначе ћете бити мртви ако му буде хвалило било
шта?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа: Како сте схватили ту његову наредбу?
Опт. Саша Пејаковић: Он мени то није само рекао за Душана
Спасојевића, он је мени то рекао кад сам чувао Чедомира Јовановића да
уколико лицу које чувам хвали длака с главе да мени оде глава. Значи
да професионално радим посао, да нема шале и остало.Да схватим то
веома озбиљно.
Председник већа: Реците нам следећу ствар. Приликом
обезбеђивања пок. Душана Спасојевића на основу оног што је он тада
радио, да ли сте дошли до сазнања да се припрема атентат на Премијера
др. Зорана Ђинђића?
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Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа: Ви сте изнели разлоге због чега сте дали
изјаву пред органом унутреашњих послова од 17.04.2003. године, ја сам
дужан да Вма предочим Ваш исказ у коме сте навели на страни 5 ''Два
дана пре атентата почиње интензивнији обилазак Шехера, Ул. Кнеза
Милоша, Немањине и око Скупштине града. Тада ми је први пут био
сумњив тај обилазак терена те сам претпоставио да се спремају некога
да раде и то највероватније Чеду или Ђинђића иако они испред мене
нису спомињали никакву припрему за убиство. Да ли је то тачно и чиме
објашњавате овакве наводе у записнику?
Окр. Саша Пејаковић: Не. То је дато под присилом и на наговор
полиције да ћу добити статус сведока сарадника.
Председник већа-судија: Дакле, то није Ваша својевољна изјава?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Предочавам Вам изјаву пред истражним
судијом Окружног суда у Београду на страни 13 записника у којој се
наводи цитирам: «У погледу овога што ме терети тужилац, изјављујем
да нисам учествовао ни у каквим припремама за атентат нити сам знао
да ће до тога доћи све до дан два пред сам атентат». Кажете ни тада
нисам имао директну спознају о томе али се десило дан два пред то
следеће. У току та два, три дана пред атентат ја сам био стално у колима
са Спасојевићем, претежно је он возио а понекад и ја. Мењали смо
аутомобиле и то зеленог «фиата пунта», «опел кадет суза», «голф 3»
црни, «сеат ибица» а једне вечери је отишао на састанак са Легијом
коришћен је неки «цитроен». Тих дана кружили смо на релацији од
Бановог брда до партизановог стадиона до Института Рудо, улицом
Кнеза Милоша до железничке станице, на обреновачки пут па до Авале
и назад. Спасојевић ми је рекао такође неколико дана пред атентат да он
иде како је говорио у «штек». А то је био један стан на Бановом брду. Он
и ови људи из његове екипе су имали више станова. Рекао ми је да треба
неколико дана да боравим са њим у том штеку а онда је променио
одлуку тако да сам спавао само једном. То је било на петом спрату а пре
тога смо ишли у један стан код предузећа «Станком» који је био на
првом спрату. Објасните у вези Ваше данашње одбране овај исказ.
Окр. Саша Пејаковић: Ја сам одбрану изнео своју и дао сам све
под обећањима сведока сарадника. А као друго и са мојим адвокатом ја
се нисам успео видети него када је он дошао код истражног судије
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односно са тужиоцем. Нити сам могао да разговарам нити ништа ми није
одобрено.
Председник
Петронијевићу?

већа-судија:

Говорите

о

адвокату

Горану

Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Пред истражним судијом када сте
саслушавани?
Окр. Саша Пејаковић: Да. Није ми дозвољена комуникација са
њим да се консултујем са њим пре давања изјаве.
Председник већа-судија: Да ли сте Ви то захтевали од истражног
судије?
Окр. Саша Пејаковић: Нисам ни знао да имам право.
Председник већа-судија: Да ли је то тражио Ваш бранилац да
има поверљив разговор пре него што изнесете Вашу одбрану?
Окр. Саша Пејаковић: Јесте, али се мислим судија са тим није
сложио.
Председник већа-судија: Да ли се сећате тога?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: А ову изјаву, да ли сте дали и
потписали записник и да ли сте ставили било какву примедбу на
записник након што је завршен?
Окр. Саша Пејаковић: Па ја нисам знао уопште која су моја
права након оних тортура психичких и тога. Гледао сам да се то све што
пре заврши. Значи потписао бих било шта. Док не разговарам са својим
адвокатом и припремим поново одбрану.
Председник већа-судија: Да ли сте Ви дали ову изјаву што сам
вам сада предочио или нисте? Само нам то реците.
Окр. Саша Пејаковић: Делимично јесам дао, али опет кажем,
враћам се опет на почетак као што сам рекао, истражни судија, нисам
разговарао са њим као са Вама, значи да кренем од почетка, него је он
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користио исказ из полиције и само што му није било јасно ме је
испитивао и дописивао. Значи он ме није саслушао као Ви овде сада.
Значи он је користио оно што сам ја дао у полицији, што ми је полиција
обећала на одређени психички начин да ја то потпишем, нашишем и
онда је он направио само мале корекције ту.
Председник већа-судија: Реците нам да ли сте обезбеђивали пок.
Душана Спасојевића на дан атентата 12. марта 2003. године?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Како се то одвијало тога дана,
обезбеђивање, кретање пок. Душана Спасојевића, да ли сте се возили
аутомобилом, да ли сте пролазили поред зграде Владе Србије?
Окр. Саша Пејаковић: То је оно што сам рекао већ, да је у
оптужници криво формулисано. Не знам на основу чије изјаве је то дато,
јер ја то нисам изјавио у истражном поступку. Тај дан нисам прошао ни
један пут крај зграде Владе, него сам се возио путем Ибарске магистрале
до сајма, крај полиције горе куд се искључује код Станкома па горе па
смо се спуштали, па смо ишли према Авали, значи никако крај зграде
Владе тај дан нисмо прошли ни један пут.
Председник већа-судија: Да ли је пок. Душан Спасојевић тога
дана док сте Ви били са њим у колима и обезбеђивали га, обавио
телефонске разговоре мобилним телефоном?
Окр. Саша Пејаковић: Наравно.
Председник већа-судија: Да ли се сећате садржине тих
разговора?
Окр. Саша Пејаковић: Не. Зато што се све прича, да, не, можда.
Нико не прича ништа неке речи које би ја могао да повежем било са чим.
Председник већа-судија: У вези тога, пред органом унутрашњих
послова ћу Вам предочити шта сте рекли: «Неко је Душана на Душанов
мобилни телефон јавио да је све О.К». Даље: « Душан је неком путем
телефона саветовао добро пазите да се сви извуку. Са још неким
поручио му је да је све готово и да не дозволе да их ухвати паника». Да
ли је то тачно?
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Окр. Саша Пејаковић: Опет се враћам на почетак. Да ја сам то
изјавио али под наговором полиције. Пошто ми је обећан статус
заштићеног сведока.
Председник већа-судија: У вези тога, Ваших тврдњи да је било
претњи реците нам да ли сте Ви то изјавили или Вас је неко од полиције
наговарао да изјавите ово што сам Вам сада навео?
Окр. Саша Пејаковић: Наговорали су ме из полиције. Значи сам
контекст разговора се сводио да оптужим некога, да повежем. А
Шешељ, а Коштуница, а војска, а ово а оно. Значи сам разговор је ишао
на то. Нико није поставио питање а одакле тај Чедо ту, због чега Чедо,
зашто ти мислиш да је Чедо био са њим, значи игнорисање онога што ја
тврдим, убацивање онога што они тврде.
Председник већа-судија: Ја Вас поново питам, ако ме добро
разумете, да ли сте Ви услед тих претњи сами дали ту изјаву или сте
били наговарани да дате овакву садржину овог дела који сам Вам сада
навео?
Окр. Саша Пејаковић: Па наговаран. Наравно о томе причам
цело време да сам наговаран да то кажем.
Председник већа-судија:
У вези овог детаља. Само да
разјаснимо. Везаног за разговоре које је обавио пок. Душан Спасојевић
на дан самог атентата телефонским путем. Да ли сте Ви то сами изјавили
услед тих претњи или Вам је неко рекао реците овако па сте Ви услед
тога на наговор да такву садржину изјаве дате, дали полицији?
Окр. Саша Пејаковић: На наговор полиције.
Председник већа-судија: Значи ово што сам Вам навео сада и
цитирао није тачно?
Окр. Саша Пејаковић: Не. То нису моје речи.
Председник већа-судија: Добро. Реците нам шта се дешавало тог
дана. Где сте возили пок. Душана Спасојевића? Детаљније нам опишите
тај дан.
Окр. Саша Пејаковић: Из стана на Бановом брду и на Ибарску
магистралу. Ибарском магистралом једним делом, не знам тачно докле,
враћали смо се назад, ишли смо на Авалу, кроз села, на Зуце, па кроз
нека села која ја никад нисам до тада ни пролазио. Вратили се на ауто
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пут. Опет се вратили на Ибарску магистралу и тако једно два круга, три.
Не више од два круга.
Председник већа-судија: Након тога шта се десило да ли сте га
одвезли до стана на Бановом брду?
Окр. Саша Пејаковић:
Јесте, одвезао сам га до стана на
Бановом брду и он је рекао да идем кући и да будем код куће.
Председник већа-судија: Да ли је био неко још у том стану где
сте га одвезли на Бановом брду?
Окр. Саша Пејаковић: Не знам да ли је био. Раније је био Багзи
присутан. А тај дан кад сам га ја довезао, ја сам га довезао пред зграду и
оставио. Ја не могу да тврдим ко је био у стану тада.
Председник већа-судија: Да ли знате који је разлог да као што
сте навели пок. Душан Спасојевић набавља станове тзв. «штекове», у
ком циљу је то чинио?
Окр. Саша Пејаковић: Не знам.
Председник већа-судија: Шта вам значи реч штек?
Окр. Саша Пејаковић: Па стан за који нико не зна. Колико сам
ја разумео.
Председник већа-судија: Шта сте се договорили након што сте
оставили пок. Душана Спасојевића у том стану?
Окр. Саша Пејаковић: Да идем кући и да ће ми он, после дао ми
је неки пејџер, на тај пејџер поруку кад треба да дођем по њега и да
будем код куће. Ништа друго.
Председник већа-судија: Када сте сазнали за чињеницу да је
убијен Премијер Србије др. Зоран Ђинђић?
Окр. Саша Пејаковић: Већ сам био у кући.
Председник већа-судија:
чињеницу?
Окр. Саша Пејаковић:
дворишту цепао дрва.

На који начин сте сазнали за ту
Комшија ми је рекао. Ја сам био у
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Председник већа-судија: Шта се даље дешавало тога дана?
Окр. Саша Пејаковић: Ништа до поподневних сатии мене није
звао Душан. Ја нисам ишао од куће никуда. Тек поподне ме је позвао
Душан.
Председник већа-судија: Да ли сте отишли и како Вам је упутио
поруку?
Окр. Саша Пејаковић: Да дођем по њега. Не сећам се баш
добро. У том смислу да дођем по њега.
Председник већа-судија: Да ли сте отишли до њега, па нам
опишите шта се дешавало целог тог дана и на даље?
Окр. Саша Пејаковић: Ништа. Дошао сам по њега. Кад сам
дошао он је рекао да ауто паркирам даље од зграде и да остајем са њима
до даљњег.
Председник већа-судија: Шта се даље дешавало у стану, да ли је
био ту присутан окр. Дејан Миленковић звани Багзи?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Да ли су пратили вести на телевизији и
да ли су сазнали за чињеницу да је убијен Премијер Србије др. Зоран
Ђинђић?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија:
осећања у вези те чињенице?

Да ли су изражавали било каква

Окр. Саша Пејаковић: Па не као рекли су само види шта хоће
нама и то да пришију. По објављивању наравно вести да је то урадио
земунски клан. Види шта су нам сад и то натоварили на врат.
Председник већа-судија: Да ли су се радовали због те вести?
било.

Окр. Саша Пејаковић:

Не ништа нису. Нормално понашање је

Председник већа-судија: Шта се даље одвијало у стану?
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Окр. Саша Пејаковић:
Ништа се није одвијало док није
објављена слика заштићеног сведока Ђуре мутавог.
Председник већа-судија: Какве су биле реакције пок. Душана
Спасојевића и окр. Дејана Миленковића тада?
Окр. Саша Пејаковић: Па биле су реакције на то да су сви
станови онда које је он изнајмио пали зато што је он изнајмљивао све
станове.
Председник већа-судија: Да ли сте на основу тога нешто
закључили?
Окр. Саша Пејаковић:
Не и даље ништа. Они су били у
становима из којих разлога немам појма.
Председник већа-судија: Да ли сте сумњали да су они
учествовали у атентату на Премијера?
Окр. Саша Пејаковић: Нисам имао разлога да сумњам.
Председник већа-судија: На даље, шта се дешавало тога дана,
шта сте Ви радили?
Окр. Саша Пејаковић: Ништа. Отишао сам до стана пуковника
Легије где је он био и рекао му да стан није сигуран више, да је Ђура
изнајмљивао станове, то је све.
Председник већа-судија: Да ли сте по наредби пок. Душана
Спасојевића отишли до окр. Милорада Улемека Луковића?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Да ли се он скривао тога дана?
Окр. Саша Пејаковић: Не знам да ли се скривао. Он је био у
том једном стану. Из ког разлога је био ја не знам.
Председник већа-судија: Како сте пронашли тај стан?
Окр. Саша Пејаковић:
Милорада Луковића.

Зато што сам један пут ту довозио
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Председник већа-судија: Реците нам како сте ушли у стан, да ли
сте затекли окр. Милорада Улемека Луковића и како је он реаговао и
шта сте разговарали?
Окр. Саша Пејаковић: Ништа. Ја сам ушао. Позвонио, он је
отоврио ја сам ушао унутра и рекао му за то. Он је рекао добро, видићу
ја, не знам шта ћу, нека они питају шта да раде, вели нек иду у шуму.
Ништа друго.
Председник већа-судија: Да ли је приликом тог разговора окр.
Милорад Улемек Луковић помињао окр. Звездана Јовановића и поставио
питање како је Звеки?
Окр. Саша Пејаковић: То је узето из контекста онога што сам ја
рекао. Он је питао мене за Гумара, Лечића и још неке људе из јединице и
како је Звеки. Ја сам то рекао њему да не знам. Нисам још ступио у
контакт са јединицом и да немам појма и кад сам дошао кад сам то рекао
Душану шта ми је он рекао, рекао сам да ме је питао за овога, овога и
овога и кад сам му рекао Звекија Душан ми је одговорио није то Звеки
онај на кога ти мислиш.
Председник већа-судија: Да ли сте посумњали да је умешан у
убиство Премијера окр. Милорад Луковић?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Шта се даље дешавало, да ли сте се
договорили са окр. Милорадом Луковићем да се видите и ко ће бити веза
за контакт са њим?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Реците нам о томе.
Окр. Саша Пејаковић: Ништа, он је договорио да ће он да се
склони из тога стана, да ће веза самном бити Ваш заштићени сведок
Шаре Ненад који договорили смо се једанпут смо се видели, после тога
више није дошао на договорено место. После чега се ја враћам назад у
јединицу.
Председник већа-судија: Да ли је помињао име Вукашина
Вукашиновића као лице за везу?
Окр. Саша Пејаковић: Јесте.
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Председник већа-судија: Шта сте му Ви рекли на тај предлог?
Окр. Саша Пејаковић:
Па пошто сам ја због личних
несугласица приватних са Вукашином Вулетом како смо га ми звали, он
је питао да ли да пошаље Шкену или Вулета, ја сам рекао боље Шкену
пошто сам са њим бољи.
Председник већа-судија: Да ли сте након тог разговора са окр.
Милорадом Луковићем отишли у стан код пок. Душана Спасојевића и да
ли сте му пренели било какву поруку и какве су биле његове реакције?
Окр. Саша Пејаковић: То што сам рекао сад претходно.
Председник већа-судија: На даље, шта се дешавало? Шта сте Ви
предузимали везано за обезбеђивање пок. Душана Спасојевића?
Окр. Саша Пејаковић: Ништа ја нисам одлазио од њега док ми
он не нареди. Пошто и сами сте изјавили у једној изјави да ми је Легија
наредио да ако њему нешто зафали, длака са главе мени оде глава.
Морао сам да останем до даљњега са њим без обзира на све последице
док не ступим у везу са јединицом да се вратим назад.
Председник већа-судија: Да ли је у стан долазио сада сведок
сарадник Миладин Сувајџић?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Да ли знате шта су разговарали пок.
Душан Спасојевић и сведок сарадник Сувајџић?
Окр. Саша Пејаковић: Не. Они су разговарали у другој соби.
Председник већа-судија:
марта 2003. године?
њим.

Окр. Саша Пејаковић:

Шта сте даље радили тог дана 12.
Ништа остајем и даље у том стану са

Председник већа-судија: Шта сте даље након тога предузели?
Окр. Саша Пејаковић: Након тога предузето је да треба да се
промени стан, да стан није сигуран.
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Председник већа-судија: Да ли сте чули, приликом разговора,
између пок. Душана Спасојевића и Миладина Сувајџића да је Миладин
Сувајџић питао њега где да сакрију пушку?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли је пок. Душан Спасојевић издао
наредбу Миладину Сувајџићу да је Нино закопа?
Окр. Саша Пејаковић: Не. Нисам чуо. Не знам да ли је издао. Ја
то нисам чуо.
Председник већа-судија: Постоји таква изјава на записнику пред
полицијом управо ове садржине као што сам Вам сада навео. Чиме
објашњавате?
Окр. Саша Пејаковић: Тврдим да је дато све у исказу да ћу бити
заштићени сведок, да теретим, значи сугерисано је од стране полиције
шта ћу да причам.
Председник већа-судија: Пошто сте поменули у Вашој одбрани
данас на главном претресу да Вам је и заменик Специјалног тужиоца
Милан Радовановић нудио статус сведока сарадника у овом кривичном
поступку, хоћете ли нам детаљније онда рећи нешто о томе?
Окр. Саша Пејаковић: Јесте, он је нудио али ја сам рекао да сад
морам да се консултујем са адвокатом у вези тога.
Председник већа-судија: Када је то било?
Окр. Саша Пејаковић:
судије.

На дан давања изјаве код истражног

Председник већа-судија: Да ли је био неко присутан том
разговору?
Окр. Саша Пејаковић:
Овде присутан господин Милан
Радовановић тужилац, судија истражни судија Вучко Мирчић,
записничарка не сећам се имена и мој адвокат Горан Петронијевић.
Председник већа-судија: Реците нам на даље, шта се дешавало
следећег дана 13. марта 2003. године?

30

Окр. Саша Пејаковић: Не знам сад тачно да се сетим редоследа
шта сам радио. Знам да смо касније напустили тај стан и по наговору
Багзија отишли, кренули према Прогару. Пошто он има тамо једну жену
и једног човека. Та жена мислим да рече да је радила код њега у бутику
или тако нешто и да ће се тамо за прву руку да се склоне.
Председник већа-судија: Опишите нам тај долазак у кућу. Где се
та кућа налази, ко је власник, кога сте затекли, да ли је била ноћ или дан
када сте дошли, начин кретања аутомобилом?
Окр. Саша Пејаковић: Била је ноћ. Значи кренули смо
аутомобилом кадет суза, прошли кроз пунктове без заустављања. Није
нас нико зауставио. Отишли у тај Прогар. Ушли у двориште. Кућа је
била закључана. Лупано је. Отворила су деца. Препознали су Багзија.
Чак су успели да препознају и пок. Душана. А ти си онај што му руше
кућу. Старији син је рекао. И ништа. Ушли смо у кућу. Ја сам отишао са
старијим сином по мајку, пошто је отац био на послу, газда куће. Жена
кад је дошла није јој речено ко је стигао, речено је да су стигли неки
пријатељи. Кад је дошла изненадила се. Било јој је драго тад што види
Багзија али видело јој се из очију да је била престрашена. После свих
оних у медијима, штампе шта је ишло за њима, потерница, није јој било
свеједно. Међутим, они су ушли у кућу њихову. Питали су кад долази
муж. Долази ујутру и рекли су да ће да сачекају њега. Ти људи су били,
што сам ја и навео у изјави, престрашени самим доласком. Њима је
можда било драго што су видели, јер је радила код њега. Али самим
појављивањем код њега није им било свеједно.
Председник већа-судија: Да ли сте остварили осим тог једног
пута када сте одлазили у стан на Новом Београду, други контакт након
атентата са окр. Милорадом Улемеком Луковићем?
Окр. Саша Пејаковић: Не више, ни један контакт.
Председник већа-судија: Реците нам да ли сте остварили контакт
након атентата у седишту Јединице за специјалне операције у Кули са
окр. Звезданом Јовановићем?
Окр. Саша Пејаковић: Не. Ја сам отишао у Кулу али тамо
нисам у команди нашао никога и вратио се назад за Београд.
Председник већа-судија: Да ли сте га пре атентата 6,7 дана као
што помињете и након атентата икада видели и да ли сте остварили било
какав контакт или пок. Душан Спасојевић или окр. Милорад Улемек
Лукович?
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Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Ја ћу Вам сада предочити Вашу изјаву
пред истражним судијом Окружног суда у Београду, на страници 17, у
којој се наводи следеће: цитирам «Спасојевић ме је послао да идем у
Кулу и да пренесем ону поруку око активирања плана А, Б, Ц, 1, 2, 3 и
то искључиво Гумару или Звекију. Кренуо сам возилом «сеат ибица» до
Новог Сада и онда сам узео такси. Тако ми је рекао Спасојевић. Свратио
сам код бензинске пумпе браће Мандић и телефоном позвао команду у
Кули. Речено ми је да Гумар није ту и да могу да се јавим на мобилни
телефон. Нашао сам у свом џепу број мобилног и назвао га. Јавио се
његов пратилац. Рекао ми је да Гумар није тренутно ту и да је на неком
састанку. Вратио сам се у Нови Сад а одатле «ибицом» отишао у нашу
команду на Сењак. Јавио сам се Шкенету. Он је отишао код
потпуковника Лечића који је мени рекао пошто сам му рекао да имам
личну поруку за команданта од Душана Спасојевића па ми је он
одговорио да он нема ништа са тим него да ја идем у Кулу. Прецизирао
ми је да њега не интересује садржај поруке већ да идем у Кулу и да је
јединица у мојим рукама. Нисам схватио смисао те реченице. Он ми је
дао службено возило и возача који ме је довезао у Кулу. Нисам нашао
Гумара па сам се јавио у канцеларију Јовановић Звездана. Прво сам му
рекао да га поздрављају другари а он ставио кажипрст преко уста као
знак да ћутим и позвао ме прстом да идем према котларници. Тада ми је
шапатом рекао да смо под надзором, присмотром. Пренео сам му поруку
Спасојевића, да ли им треба новца да се активирају ти планови А, Б, Ц,
1, 2, 3 а Јовановић је одговорио да им новаца не треба, да имају и да
уколико њима другарима треба новца да он отуда пошаље. Што се
планова тиче да је јединица под присмотром нешто у том смислу и да не
могу ништа да раде а да ће нешто покушати али климнуо је главом као
да од тога неће бити ништа. Са Звезданом није било никаквог друго
разговора. Са њим сам био веома кратко. Попио сам једну киселу воду.
Јовановић ми је рекао да пренесем ово Спасојевићу и уколико хоћу да се
видим са Гумаром да ће Гумар бити сутрадан ујутру у нашој команди на
Сењаку». Да ли је тачно ово што сте изјавили код истражног судије и
чиме објашњавате противречност у одбрани у односу на данашњи
главни претрес да нисте имали било каквог контакта са окр. Звезданом
Јовановићем, изволите?
Окр. Саша Пејаковић: Нисам, опет полицијска верзија. Значи
полиција је рекла шта да кажем да би добио статус сведока сарадника.
Било је у интересу да оптужим Звездана Јовановића, Легију и остале да
би одговарали за убиство Премијера. А мени је прећено неким казнама
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затворским, овим, оним, батињањем и осталом. Питао бих Вас шта би
Ви направили у томе погледу да сте били на мом месту.
Председник већа-судија: Ја нисам дужан да одговарам.
Окр. Саша Пејаковић: У реду. Овако, нисам директно поставио
питање. Мислио сам само као човек.
Председник већа-судија: Да ли је у том погледу била примењена
сила, примењена обмана, претња, или било какво обећање од стране
истражног судије Окружног суда у Београду приликом Вашег
саслушања?
Окр. Саша Пејаковић:
Приликом мог саслушања на самом
почетку ми је понуђен поново статус сведока сарадника од господина
овде присутног тужиоца Милана Радовановића који је рекао да ће без
консултације са својим шефом ипак мени понудити тај статус.
Председник већа-судија: Да ли сте изјавили ово што се наводи у
записнику?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: А како је унето то и да ли сте потписали
записник на свакој страници?
Окр. Саша Пејаковић: Опет се враћам на почетак господине
судија. Рекао сам како је унето. Унето је тако што је коришћен
полицијски записник у којем је судија само делимично преправио оно
што је он сматрао да треба да се преправи. Није била изложена прича
као што сада причам Вама, да ми је постављао питања, значи од почетка
до краја. Него је коришћен полицијски записник.
Председник већа-судија: Значи Ви тврдите дакле, да ово што се
наводи у овом записнику пред истражним судијом Окружног суда у
Београду, Посебног одељења, није аутентично?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли је било шта аутентично у вези
садржине?
Окр. Саша Пејаковић: Ово што сам Вам ја испричао лично овде
пред овим судским већем.
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Председник већа-судија: А ово што сам Вам предочавао да ли је
то тачно?
Окр. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Како је дошло до уношења у записник
овакве садржине?
Окр. Саша Пејаковић: Не знам, то морате да питате истражног
судију.
Председник већа-судија: Да ли сте Ви били присутни тада?
Окр. Саша Пејаковић: Јесам.
Председник већа-судија: Да ли је био присутан Ваш адвокат?
Окр. Саша Пејаковић: Јесте.
Председник већа-судија: Да ли сте ставили било коју примедбу и
да ли Вам је понудио истражни судија да прочитате записник и да ли сте
то учинили и да ли сте потписали записник на свакој страници својим
именом и презименом?
Окр. Саша Пејаковић: Да ми је понудио да прочитам, није. То
ми није понудио ни код тужиоца у полицији кад сам давао изјаву.
Председник већа-судија: Невезано за полицију.
Окр. Саша Пејаковић: Вежемо, све вежемо. Значи нигде ми
није понуђено, па чак ни код истражног судије да прочитам, него је само
стављени листови изволите испописујте. Значи било шта што сам
потписивао и оно што сам у полицији говорио и то, није ми дато на увид
да најпре прочитам да видим шта потписујем. То је јасна ствар, то раде
свима. То полиција у овој земљи ради. То раде судије.
Председник већа-судија: Ја Вас сада питам конкретно везано за
записник код истражног судије?
Окр. Саша Пејаковић: Није ми дато на увид да прочитам нити
ми је наглашено да имам то право.
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Председник већа-судија: Да ли је било ко од учесника
укључујући Вас и Вашег браниоца ставио примедбу на записник у том
погледу као што сте данас изнели на главном претресу да није
аутентична Ваша изјава, да Вам није омогућено да је прочитате, и да сте
потписали нешто што кажете што је бланко написано без аутентичности
у смислу да сте Ви лично то изјавили?
Окр. Саша Пејаковић: Искрено нисам ја ни тражио да прочитам
али ми није ни понуђена та варијанта да прочитам. Значи била је
дужност судије да ми каже да могу да прочитам све па да онда
потпишем. А и моје је било да верујем судији јер сам сматрао да је
озбиљан судија, да је суд озбиљна институција, да се не служи са тиме.
Председник већа-судија: Ево ја ћу Вам цитирати пошто је то моја
обавеза на записнику пред истражним судијом Окружног суда у
Београду, Посебног одељења на страни 18, кажете «Као што сам рекао
пред атентат на Ђинђића ја сам видео да се нешто догађа али нисам знао
да се спрема атентат. После атентата примајући одређене податке већ
сам закључивао да је атентат извршен од стране ове групе поготово од
онда када сам чуо за активирање оног плана А, Б, Ц, 1, 2, 3 као и оно да
је Спасојевић говорио да је уз њега војска, Човић, Коштуница али да то
не може да се активира због ванредног стања». На следеће питање када
бих сазнао пре атентата да је извесно да ће бити то извршено да ли бих
прихватио да обезбеђујем Спасојевића, да га возим и слично могу да
кажем да је то питање комплексно. Са једне стране као човек не бих у
томе учествовао, са друге стране као припадник ЈСО-а ја нисам могао
нити смео да одбијем наређење Легије да обезбеђујем Спасојевића» Да
ли је ово тачно да сте Ви изјавили?
Окр. Саша Пејаковић: Ова задња реченица да. Али као човек
никада, међутим, када Вам неко запрети да уколико не извршите задатак
оде вама глава, да ли Ви сматрате да можете да одбијете такво наређење
и да ли Ви сматрате да неко каже Вама шта ће да направи, да би Вам
рекао то и Ви рекли ја нећу да би Вас пустио, невезано за овај случај, за
било који други случај.
Председник већа-судија: Реците нам да ли сте у животу током
рада у Јединици за специјалне операције чули или видели, били сведок
тога да је неко убијен због тога што је одбио да изврши било које
наређење претпостављеног?
Окр. Саша Пејаковић: Не али то нису видели ни многи који
исто кажу да су се бојали. Господин Чедомир Јовановић да ли је он
видео кога, а он каже.......
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Председник већа-судија: Не говоримо о томе. Него Вам кажем да
ли је то страх на основу дисциплине или је било случајева да је неко био
убијен из разлога што одбија наредбу претпостављеног у Јединици за
специјалне операције. На то нам питање одговорите.
Окр. Саша Пејаковић: Ово је било и из дисциплине, значи ја
сам поникао као војник да извршавам наређења, без поговора, и без
питања због чега, како, зашто и остало. У војсци се каже није твоје да
мислиш него да извршиш. А нисам видео наравно да је ико убијен.
Председник већа-судија: Реците нам на даље, шта се дешавало
пошто о томе нисте изнели одбрану ништа, да ли сте били у кући у
Прогару заједно са пок. Душаном Спасојевићем и окр. Дејаном
Миленковићем?
Окр. Саша Пејаковић: Да.
Председник већа-судија: Шта се тада дешавало да Вам не бих
постављао бројна питања, дакле до Вашег лишавања слободе, до тог
момента шта сте Ви радили, да ли сте возили пок. Душана Спасојевића и
окр. Дејана Миленковића, где су се они кретали, на основу чега су
бежали и да ли су били у бекству, да ли су говорили било шта о њиховој
умешаности у атентат на пок. Премијера др. Зорана Ђинђића, да ли је
контактирао са било којим лицем, да ли знате садржину њихових
разговора, да ли се он понашао као претпостављени Вама и да ли сте Ви
прихватали његове наредбе у професионалном смислу као што говорите
као припадник Једнице за специјалне операције или сте то радили
приватно, да ли сте одлазили у Кулу у седиште Јединице за специјалне
операције, да ли сте ишли у команду јединице на Сењаку, да ли сте
остваривали било који контакт са претпостављенима....
Адв. Горан Петронијевић: Извините ја бих имао једну примедбу.
Председник већа-судија: Мислите да сам бројна питања
поставио?
Адв. Горан Петронијевић: Мислим да су превише питања која
сте поставили, немојте ми замерити, ја бих Вас молио да их поделите
пошто ја видим овде да он нешто пише. Нисам реаговао раније иако сам
имао разлоге али бих молио.
Окр. Саша Пејаковић: Као прво, ја нисам остајао са Душаном
приватно. И даље сам се држао наредбе да обезбеђујем Душана
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Спасојевића и извршавао а код нас кад обзебеђујем лице било које да је
реч, био то Чедомир Јовановић, наравно Ви и неко од адвоката да
слушам оно шта он тражи од мене да се изврши. Тако је Душан
Спасојевић тражио од мене да извршим ово или оно. Тражио је да се
измести даље. И ја сам то извршио. Међутим, ја сам извршавајући та
његова наређења, значи он није контактирао, ја мало прескачем та
питања како сам запамтио, телефоном с неким у то време боравка у
Прогару. За време боравка у Прогару је забранио чак да телефонира и
газда куће и одузео телефон мобилни од деце, тражио је да деца не иду у
школу и да газда куће не иде на посао. Газда куће тад покушава,
предлаже, као што сам ја то и навео у свом исказу у страху, да ипак
изместе, да је боље да се изместе из његове куће зато што је Багзи један
пут са њим, са Чуметом долазио код њега кад су били у пролазу кроз
Прогар па су свраћали. А пошто Душан каже да му кућу руши Чуме, кад
је рушен тржни центар, да то је све масло Чуметово и да он то ради, да
он руководи том акцијом, онда је овај човек на основу тога рекао, било
би најбоље да одете. Човек се бојао за своју породицу, пошто је деци
забрањено у школу, њему да иде на посао. Он покушава значи да нас
имести из куће. То је очито. И наравно да му при томе помаже кад
Душан тражи од њега да иде испред нас са возилом према Руми. Не каже
му ни куд идемо ни шта. Каже да идемо за Нови Сад. Чак њега лаже. Не
каже му уопште путању кретања. И човек наравно, ја мислим да је једва
и дочекао да ми кренемо. Било ко од нас да је дошао у такву ситуацију
би молио бога да се таква лица склоне из куће, по ономе што је писала
штампа, телевизија и остало. Можда он није имао такво мишљење о тим
лицима, он јеј тога Багзија познавао као нормалног, али из медија шта је
писало и што се причало нормално да је човек био у страху и да нам је
помогао да би једноставно заштитио своју породицу. И одлазимо за
Путинце. Наравно у Путинцима ја одлазим по Ђуру као што сам навео у
записнику. То су моје речи, значи одлазим по Ђуру, одлазим по његову
мајку, довозим их и у међувремену покушавам да ступим у везу са
јединицом да видим шта раде, изгубио сам контакт, јер бојим се ја за
свој живот, видим да је Душан нервозан нешто, да мења штекове,
односно станове и ја желим да напустим једноставно њега да се вратим у
своју матичну јединицу. Не могу му то директно саопштити јер један
пут саопштавајући да сам звао Шкену да ми се јави и да ми се није јавио
он је рекао да извинете «ј јединица и Шкене». Ја после тога наравно
поново кад сам се вратио ступам у контакт са Феном и он ми каже да се
јавим и ја одлазим од њега и кажем њему ја имам наређење да се вратим,
и он ми каже да га одвезем у град назад и да га оставим. Што ја и чиним.
Цело време док су самном намају дуге цеви од наоружања имају само
два пиштоља код себе. Значи од оружја. Значи наоружани само личним
пиштољима. И немају пара, зато их паника и хвата. Остали су без
новаца. Ја их остављам у граду и напуштам их и враћам се у јединицу.
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Уредно се јављам на посао. Кад ме позивају представници из УБПОК-а
да се јавим ја се уредно одазивам на тај позив зато што сам сматрао да ја
ништа нисам кривично урадио. Сматрао сам чисто да сам радио свој
посао. Кад ми је јединица рекла да дођем у Кулу ја сам дошао и кренуо
да радим нормално даље. Не знам још сте Ви питања поставили па ме
питајте.
Председник већа-судија: Ево постављаћу Вам ја питања. Да ли
сте разговарали након атентата са официром за безбедност ЈСО-а
Лечићем и да ли је тачно оно што се наводи у записнику да је рекао да је
све у вашим рукама и да Ви то нисте разумели?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Он је мени рекао само да идем за
Кулу, да је командант наредио да чим ступим у контакт да се јавим у
Кулу одмах и даје ми возача. Ја у Кули не затичем никог од
претпостављених старешина. Враћам се назад поново за Београд.
Председник већа-судија: Ко Вас је возио доо Куле?
Опт. Саша Пејаковић: Возио ме је возач из јединице Ненад.
Председник већа-судија: Да ли сте имали било какав контакт са
окр. Жељком Тојагом, након атентата или пре?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Ни након ни пре све до дана када
идем за Кулу по други пут, значи кад сам се вратио па идући дан опет
идем у Кулу јер ме је командант звао да се поново јавим у Кулу да је он
тамо, тада Тојага исто иде на редовну своју дужност коју он има тамо
као оперативни радник, пошто су се они тамо смењивали колико сам
видео. Чим је он дошао један други је отишао кући да се пресвуче. Значи
он ме одвози тамо у присуству још једног лица из јединице.
Председник већа-судија: Кога сте затекли у Кули у Јединици за
специјалне операције од Вама познатих лица, да ли сте имали контакте
са претпостављенима и каква је била атмосфера након извршеног
атентата?
Опт. Саша Пејаковић: Атмосфера је била сасвим нормална.
Биле су тамо појачане страже. Излазило се одлазило се за Београд,
враћало се назад. Нашао сам команданта горе. Јавио му се, он ме
распоредио код Ерчића Ерге нашег безбедњака. Ерга ми је дао задатак
шта ћу да радим даље и наставио сам да радим свој посао.
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Председник већа-судија: Када престаје било какав контакт са
пок. Душаном Спасојевићем између Вас и њега?
Опт. Саша Пејаковић: Ја мислим негде око 20.3.. Сад немојте ме
везати тачно за дан али ту негде.
Председник већа-судија: Да ли сте знали да је објављено од
стране Министарства унутрашњих послова да су завереници лица за
којим је издата потерница и због чега нисте пријавили полицији где се
налази сада пок. Душан Спасојевић који је означен у оптужници као
организатор завере, један од организатора завере?
Опт. Саша Пејаковић: Због саме наредбе коју сам имао од
пуковника Луковића, да уколико се њему нешто деси мени оде глава, од
самог страха од њега, колико сам видео он никад није био у затвору,
значи увек је био пуштен и шта да га ја пријавим и да сутра Ви њега
пустите и да ја онда страхујем за свој живот. Ја сам одрадио своје, кад
ми је јединица наложила ја сам се вратио назад и то је то.
Председник већа-судија: Ко је знао за то да сте добили наредбу
да обезбеђујете пок. Душана Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Шаре Ненад сигурно.
Председник већа-судија: Да ли је још неко из јединице за
специјалне операције знао за ту чињеницу и наредбу?
Опт. Саша Пејаковић:
И Никић Лазо. Један од шефова
обезбеђења који ми је, он лично, наложио да ја спремим ствари и да
идем на друго радно место који је исто сведок колико видим у
оптужници.
Председник већа-судија: Да ли је командант јединице Душан
Маричић Вама издао наредбу да обезбеђујете пок. Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли је био упознат са чињеницом да
Ви њега обезбеђујете?
Опт. Саша Пејаковић: О томе не бих знао да кажем зато што је
код нас у јединици постојала строга хијерархија. Ја сам могао директно
само да се обратим своме шефу, непосредном шефу мислећи на Шаре
Ненада који је мени био шеф, он је био шеф обезбеђења пуковника
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Луковића а ако ми нешто није јасно да ми он објасни и само ме је он
могао упутити да идем код виших претпостављених. Значи ја нисам
имао право да покуцам на било чија врата у јединици да бих нешто
питао, ако ми то не дозволи мој најнижи старешина.
Председник већа-судија: Да ли су непосредно пре атентата
разговарали пок. Душан Спасојевић и окр. Милорад Улемек Луковић о
томе да је постављен Специјални тужилац за сузбијање организованог
криминала и да ли је то коментарисао окр. Улемек да се лажно
информише јавност а да су већ постављена два заменика Специјалног
тужиоца и да треба да њега као што се наводи раде и да је из тог разлога
он кренуо да се крије?
Опт. Саша Пејаковић: Јесте они су нешто у томе контексту али
из тога самог ја видим да они имају везе високе у полицији, у политици,
значи у УБПОК-у у самом Специјалном суду кад су они имали те
информације. И сад Ви поставите се да Ви одбијете таквим људима, са
таквим јаким везама од УБПОК-а до Специјалног суда, наредбу.
Председник већа-судија: Шта је била садржина тог разговора
везано за Специјалног тужиоца за сузбијање организованог криминала?
Опт. Саша Пејаковић: Ништа, само то што сам навео да су
заменици именовани а да се у јавности протура лажна вест да нема
заменика још.
Председник већа-судија: И да ли је усмерена акција Специјалног
тужиоца била против окр. Милорада Улемек Луковића?
Опт. Саша Пејаковић: Он је рекао вероватно претпостављам да
би могли доћи да хапсе и мене и ништа друго.
Председник већа-судија: Реците нам да ли имате сазнања као
припадник Јединице за специјалне операције каквом врстом наоружања
је снабдевена јединица и да ли у наоружању јединице је било пушке
марке «Хеклер» и «Кох Г3»?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли знате која врста снајперског
наоружања је била у магацинима ЈСО-а?
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Опт. Саша Пејаковић:
Колико ја знам снајперски тим је
користио аустријски модел снајперске пушке само немојте ме сад питати
тачно за име, пошто ми није то ужа специјалност.
Председник већа-судија: Реците нам каква је била атмосфера 3
дана пре него што је дошло до атентата, да ли сте одлазили у Шилерову
где је било седиште предузећа и делатности пок. Душана Спасојевића,
да ли је он обављао разговоре непосредно пре извршеног атентата са
окр. Милошем Симовићем?, па ћу наставити даље. Изволите.
Опт. Саша Пејаковић: Па не знам, атмосфера је била, он је
комуницирао са неким, са ким ја не знам стварно, телефоном.
Председник већа-судија: Да ли је разговарао у шифрама или је
разговарао у слободном разговору као што ми сада причамо?
Опт. Саша Пејаковић: Па, колико сам год ја био упознат са
господом коју сам пратио нико није отворено разговарао. Не у томе
тренутку него од почетка мога праћења њих, па чак ни Чедомир
Јовановић није никад отоворено предамном разговарао о било чему.
Председник већа-судија: Да ли сте могли да наслутите да се
припрема убиство пок. Премијера др. Зорана Ђинђића од стране његове
групе?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, молим Вас, протестујем
против оваквог питања. Мислим да је сувише сугестивно, имајући у
виду да је већ изложио неколико пута то исто.
Председник већа-судија: Да ли је тачно оно што је наведено на
записнику код истражног судије на страници 18, кажете речено ми је,
Гумар је наредио да са Тојага Жељком идем у Кулу?
Опт. Саша Пејаковић: Да, то је онај други дан. То сам рекао да
ме Тојага возио јер он иде службено у Кулу и да идем са њим у Кулу и
још са неким.
Председник већа-судија: У односу на који дан други?
Опт. Саша Пејаковић: Па у односу на онај дан кад сам ја
отишао у Кулу, нисам затекао никога, вратио се назад па сутрадан ујутру
поново сам кренуо за Кулу.
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Председник већа-судија: Да ли сте било шта разговарали са окр.
Жељком Тојагом?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли сте било шта говорили са њим?
Опт. Саша Пејаковић: Нисмо ништа. Уобичајене ствари. Ништа
посебно.
Председник већа-судија: Да ли имате још нешто да додате у
Вашу одбрану?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Ево због протека времена, направићемо
паузу од 15 минута, дакле, прекинућемо главни претрес.
Адв. Владан Вукчевић: Господине председниче ево већ има пола
сата да размишљам да ли уопште да Вам се обратим, али поштујући пре
свега ауторитет суда, једно достојанство власти коју представљате, ја
Вас молим да ову паузу искористите и успоставите потпуну контролу
над евентуалним присуством лица у овој чудној просторији иза мене,
тако што ћете наредити да се унутрашњост осветли и на тај начин
постане двосмерно провидно.
Председник већа-судија: Мислите на ову?
Адв. Владан Вукчеевић Јесте. Ја сам у пар наврата чуо и лично
ми иде на живце право да Вам кажем, пошто сте од почетка отворили
претрес као јавни претрес не видим разлога да кога год интересује може
легално да прати ток главног претреса. Дакле, само толико и хвала Вам.
Председник већа-судија: Добро, издаћу такву наредбу. Наређује
се да било које лице ако се налази у просторији лево од председника
већа, да се испразни. Дакле, план би био следећи након прекида главног
претреса са паузом од пола сата, постављаће питања чланови већа
окривљеном, након тога заменици Специјалног тужиоца, након тога
пуномоћник породице оштећеног др. Зорана Ђинђића, затим његови
браниоци а онда редом браниоци према редоследу оптужења
окривљених с тим што да не би долазило до забуне у техничком смислу
подигните руку, обраћајте се преко председника већа па ћу ја одлучити
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евентуално кажем, о забрани питања или одговора, па евентуални
приговори на моје решење да би одлучило веће.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, док сте у заседању, ово што је
уважени колега Вукчевић рекао ја Вас молим да извршите наредбу да се
изврши легитимисање и идентификација свих лица која су била тамо.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 13,00 ЧАСОВА.
Председник већа-судија:
Наставља се процесна радња
саслушања окр. Саше Пејаковића. Нека приступи за говорницу.
Објашњење везано за ову просторију. Светло ради, радили су мајстори а
упаљено је светло, међутим затамљена су стакла. То је објашњење.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, ја Вас молим ја бих ипак да
појасните ако није проблем. Лично сам узнемирен а о њему да не
говорим пошто знам јер сам задњих неколико дана провео са њим у
разговору о његовом начину размишљања и о његовим страховима. Ја
бих Вас молио да нас стварно уверите да овде иза стакла не седи неко од
лица о којима он сада говори.
Председник већа-судија: Ако хоћете можемо да проверимо. Ви
лично, хоћете Ви лично да уђете?
Адв. Горан Петронијевић: Пола сата након тога, ако је ово како
сам сазнао од стражара просторија која је резервисана за сведока
сарадника у условима у којима јесте где би се чуо само тон а не би се
физички видео, каква је могућност да било какво лице без Вашег знања
молим Вас, уђе унутра, ако је са Вашим знањем ја бих Вас молио да
кажете ко је.
Председник већа-судија: Само да Вам кажем. Можемо се лако
договорити. Видите да сам ја присутан овде непрекидно тако да заиста
не знам о чему се ради, евентуална примедба, можете Ви да уђете пошто
ћемо Вама веровати да проверите да ли има некога. Да ли сте сагласни
са тим?
Адв. Горан Петронијевић: Ја Вам верујем да сада нема никога а
такође верујем и колеги Вукчевићу имајући у виду његове године, да
оно што је малочас рекао није измислио.
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Председник већа-судија: Информација коју сам добио од судске
страже јесте да су улазили мајстори. Без мог питања. Кажем Вам немам
никакво сазнање. Да ли можемо да наставимо са радом.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, ја имам озбиљне примедбе на
овај део.
Председник већа-судија: Реците у чему се састоје?
Адв. Горан Петронијевић: Да су у судници била присутна лица у
простору у коме не би требало да буду присутна, за које се не зна која су
била за време суђења и слушала његов исказ. Мислим да је озбиљна
процедурална повреда и ја молим да то прихватите као тако. Са друге
стране Вас молим ипак да не ометамо сада у том смислу поступак, да са
своје стране учините озбиљан напор јер се бојим да само једна реченица,
били су мајстори, знате свуда могу да буду мајстори, извршите једну
врсту личне истраге јер Ви одговарате за оно што се догађа у судници.
Хвала Вам.
Адв. Владан Вукчевић: Судија, ако дозволите да разрешимо овај
проблем са једним предлогом. Ако та просторија може да се закључа,
зна се ко има кључ, нека закључају и дају кључеве Вама и завршена
прича.
Председник већа-судија: Дајем налог судској стражи да
закључају просторију и донесу ми кључеве. Хоћемо ли сачекати кључеве
или да наставимо да не губимо време? Да ли сте сагласни да се настави
саслушање окр. Саше Пејаковића?
Адв. Горан Петронијевић: Судија, опростите, сагласни смо. Ово
је само примедба која је стварно суштинске природе. Прво сам ја
узнемирен а камоли он о овоме што причамо.
Председник већа-судија: Настављамо са извођењем процесне
радње саслушања окр. Саше Пејаковића. Још једно питање на крају, да
ли имате нешто да додате у своју одбрану?
Опт. Саша Пејаковић: Имам да додам такође да је исто
приликом саслушања и спомињања лица која сам овде сада изговорио,
значи Чедомира Јовановића и осталих, је и тужилац Радовановић често
напуштао у том моменту саслушање, телефонирао, звонио му је телефон
често тако да није био присутан баш током целог саслушања. Само
толико.
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Председник већа-судија: Прелазимо на питања од стране чланова
већа. Има реч судија члан већа Ната Месаровић.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Интересује ме кад Вам је
први пут понуђен статус сведока, да ли у истрази или пре тога?
Опт. Саша Пејаковић:
УБПОК-а у Макишу.

Приликом првог доласка у органе

Члан већа-судија Ната Месаровић: Кад је Ваш бранилац сазнао
да Вам је понуђен статус сведока сарадника?
Опт. Саша Пејаковић: Тек када је дошао на саслушање пред
истражним судијом када је то поновио заменик Специјалног тужиоца
овде присутан Милан Радовановић.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Да ли сте имали могућност
тада консултације са браниоцем у вези тог предлога?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Интересује ме још нешто.
Док сте радили у обезбеђењу код Душана Спасојевића, да ли сте сва
лица која Вам је председник већа прочитао овде као оптужене
најављивали у тренутку када су требали да оду и дођу у контакт са
Душаном Спасојевићем или је неко могао да уђе и без било какве
најаве?
Опт. Саша Пејаковић: Без било какве најаве је могао да уђе
једино заштићени сведок Чуме.
Члан већа-судија Ната Месаровић: А Легија?
Опт. Саша Пејаковић: Легију смо исто најављивали.
Члан већа-судија Ната Месаровић: А Чеду Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: Чеда Јовановић се телефоном најавио и
тад су се врата сама отварала. Није било никог испред кад улази он.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Да ли је било контаката
између Спасојевића и Легије. Да ли је Вама познато да су имали
контаката Спасојевић и Легија након протеста Јединице за специјална
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дејства код Сава центра са неким од чланова Владе које сте помињали и
ако јесу са ким?
Опт. Саша Пејаковић: Са Чедомиром Јовановићем.
Члан већа-судија Ната Месаровић: И још једно питање, рекли
сте у својој одбрани да Вам је било познато кад Спасојевић иде у Владу
да разговара са Премијером Ђинђићем. Да ли Вам је то он увек рекао
идем у Владу да разговарам са Ђинђићем?
Опт. Саша Пејаковић: Не, ја то нисам рекао тако. Ја сам рекао
да је у Влади у време протеста био Љубиша Буха Чуме. Спасојевић је
рекао Легији Чуме је отишао тамо, већ те чека тамо да разговарате.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Нисам мислила, јел то значи
да су ишли у Владу само кад је био протест, пре тога никада?
Опт. Саша Пејаковић: Ја не знам.
Члан већа-судија Ната Месаровић: А да ли Вам је познато да ли
су и одлазили на преговоре код Чеде Јовановића и ако јесу где?
Опт. Саша Пејаковић: Са Чедом директно је долазио Чуме у
кући Драгољуба Марковића у Сурчину.
Члан већа-судија Ната Месаровић: У зграду Владе не?
Опт. Саша Пејаковић: Ја не знам.
Члан већа-судија Ната Месаровић: А да ли Вам је познато да ли
су одлазили у зграду Владе још са неким да разговарају после протеста
или пре протеста?
Опт. Саша Пејаковић: Не бих знао стварно јер лица која пратим
допратим до улаза, с ким тад тренутно разговарају не бих знао, нити они
мени то говоре са ким су разговарали.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Да ли су Вам они говорили
нешто о томе на који начин улазе у зграду Владе, да ли су били
легитимисани, да ли су били посебно најављивани особи код које иду?
Опт. Саша Пејаковић: Не знам. Знам да кад смо дошли са
пуковником Легијом да је ушао без легитимисања у зграду Владе
Србије.
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Члан већа-судија Ната Месаровић: Када је то било?
Опт. Саша Пејаковић: За време протеста.
Члан већа-судија Ната Месаровић: И још једно питање. 12.
марта кад сте, рекли сте да сте возили Спасојевића из стана на Бановом
брду преко Ибарске магистрале па до Авале и назад. Да ли сте имали
неки посебан циљ те вожње, да ли сте нешто имали уз пут неки план или
сте се само возили?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Он се возио а возио се и раније пар
дана пре тога и то једно време са једном девојком, покупи њу и возају се
без некаквог нарочитог циља.
Члан већа-судија Ната Месаровић: То није било ништа
необично за Вас?
Опт. Саша Пејаковић:
тадашњу и са њом седа и вози се.

Па ништа. Покупи девојку своју

Члан већа-судија Ната Месаровић: Добро, хвала Вам.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Ја бих наставио само сада на
ово задње питање колегинице. Возили сте се 12.3.2003. године у возилу.
Шта је била Ваша улога и задатак тог тренутка?
Опт. Саша Пејаковић:
Душана Спасојевића.

Моја улога је цело време обезбеђење

Члан већа-судија Милимир Лукић: Да ли је и тог дана била
девојка исто у возилу?
Опт. Саша Пејаковић:
није била.

Не. Ако мислите на 12.3.2003. године

Члан већа-судија Милимир Лукић: Сад би се вратили. Када су
припадници Јединице за специјалне операције почели да дају пратњу и
обзебеђење лицима и којим, можете ли да се сетите?
Опт. Саша Пејаковић: Па не знам, ми смо цело време давали
обезбеђење значи, још у време, био је на власти и Раде Марковић као
начелник, значи њему, Николи Ћурчићу, генералу, министру
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Михајловићу такође и обезбеђење куће, улаза где живи и лично
обезбеђење. Значи присутни у свим сегментима обезбеђења.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Када сте Ви лично први пут
почели неког да обезбеђујете?
Опт. Саша Пејаковић: Личну пратњу сам преузео први пут
Чедомира Јовановића везано за догађај пошто не знам тачно датум,
после онога да ли паљења или дизања његовог џипа у ваздух.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Да ли сте имали писмене
наредбе или инструкције о правилима поступања приликом ових радњи?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Објасните ми како сте то
онда поступали?
Опт. Саша Пејаковић: По усменим наредбама.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Непосредног старешине?
Опт. Саша Пејаковић: Наравно.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Опишите Ваше обавезе које
сте имали приликом пратњи и обезбеђења, нека имагинарна ситуација,
које су све обавезе биле Ваше, што сте по тим наређењима добили?
Опт. Саша Пејаковић:
Па да бринем о личној безбедности
особе и личности коју чувам. Да обезбедим простор где живе, возила
која користе, до њих самих.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Поред Вас у обезбеђењу
Душана Спасојевића, ко је из јединице ЈСО још учествовао док сте Ви
били?
Опт. Саша Пејаковић: Па радило је још 5,6 људи.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Из јединице?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Хоћете нам рећи имена
њихова?
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Опт. Саша Пејаковић: Радио је Вукашиновић Вукашин, радио
је повремено и Ненад Шкене по потреби, исто заштићени сведок Ваш,
радио сам ја, радио је Васовић Жељко, радио је Пешић Ивица, Мирковић
Славко, Миливојевић Леонид и то ја мислим да то има све.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Ви сте данас овом већу и
јавности објашњавали да се ради о бизнисмену, нисте даље ишли од
тога. Да ли сте Ви размишљали чиме је заслужио Душан Спасојевић да
буде праћен толиким бројем људи рецимо из ЈСО-а?
Опт. Саша Пејаковић: Није било моје да размљишам о томе.
Моје је било да размишљам да њега заштитим.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Да га заштитите. Вратићемо
се сада, 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 обезбеђивања Душана Спасојевића. Интересује да је у
том моменту полиција открила Душана Спасојевића и кренула да га
ухапси, шта бисте урадили?
Председник већа-судија:
одговарате на било које питање.

Нисте у обавези да Вас поучим да

Опт. Саша Пејаковић: Не бих одговорио на ово питање, пошто
је веома комплексно у тој ситуацији шта би се радило.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Да ли се осећате одговорним
за дешавања која су настала после тога са пок. Душаном Спасојевићем?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Настављамо са саслушањем, имају реч
заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша Мараш,
изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја пре
него што бих поставио било које питање, ја бих предложио да суд најпре
предочи исказ који је окривљени дао у претходном поступку у целини.
Да разлучимо шта је тачно у том записнику а шта не. Ово због тога што
је једна паушална оцена да је фактички цео записник преписан из
записника о испитивању пред УБПОК. Чињеница је да се одређени
сегменти, одређени детаљи из тог записника поклапају, значи
чињенични наводи из записника са оним што окривљени данас тврди да
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је тачно. Просто се не види из ове две приче једна из записника о
његовом испитивању и прича која се данас чула, шта је тачно а шта не,
да бисмо могли да расправљамо и постављамо одређена питања. Просто
не знамо шта је тачно а шта не. Оно што је фантомски унето у тај
записник. Оно што је тачно на ту тему може да се разговара. То је мој
предлог пре него што се било које питање постави.
Председник већа-судија: Ово сматрам процесним предлогом
заменика Специјалног тужиоца. У односу на овај предлог имају реч
браниоци окр. Саше Пејаковића.
Адв. Горан Перонијевић: Захваљујем судија. Ја се одмах морам
рећи противим овом предлогу уваженог колеге тужиоца из више
разлога. Прво и основно процесних разлога јер ипак Ви како сте то у
више наврата овде нам рекли, водите поступак и тако је и по закону.
Веће је постављало питања и испитивало овде оптуженог више сати.
Претпоставка је и одбране да сте питали све оно већу није било јасно.
Овде Ви одлучујете као веће и Ви доносите одлуку а не ми или тужилац.
Све што нама није јасно или тужиоцу није јасно то може да пита. Што се
тиче његове изјаве он је рекао детаље за које је објаснио да је истражни
судија унео читајући из записника полиције, а не фантомски како то
каже господин Радовановић, а који делови су му сугерисани у полицији
а које је он сам рекао и који су тачни. Он је то овде потпуно расчистио и
нити процесно сматрам да има услова да се сада након свега чита овај
његов записник већ да тужилац ако сматра да нешто није разјашњено
поставља питања.
Председник већа-судија: Изволите, нека се изјасни окривљени да
не бих заборавили. У односу на овај процесни предлог шта Ви кажете?
Опт. Саша Пејаковић: Ја исто сматрам што и мој адвокат.
Адв. Биљана Кајганић: Члан 89 тачка 8 каже «према окривљеном
не смеју се употребити сила, претња, обмана, обећање, изнуда итд. и
друга слична средства да би се дошло до његове изјаве или признања
или неког чињења које би против њега могло употребити као доказ».
Следећи став каже « на основу овакве изјаве не може се заснивати
судсла одлука». Обзиром да смо овде чули Пејаковић Сашу да он каже,
да му је обећаван статус и да је под тим обећањем давао ту изјаву и на
начин под одређеном претњом, давао изјаву, не можете Ви сада поједине
делове да користите а поједине делове да не користите. Та изјава по
закону сама по себи не може се уопште користити. И ја предлажем да се
апсолутно на те околности више он не изјашњава. Он је рекао тачно је
ово што данас причам а све остало што вас интересује наравно можете и
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Ви и ми да поставимо као питање. Према томе законских могућности
немамо да се изјашњава како у односу на изјаву коју је дао као
осумњичени у УБПОК-у где није имао ни браниоца и где нам је
објаснио како је дошло до тога а тако ни исказ у односу на саслушање
код истражног судије.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја апсолутно се противим. Као бранилац
сматрам да нема ни законских а додаћу уз Ваше дужно поштовање и
свих овде па и колеге Радовановића, сматрам да овај захтев тужилаштва
нема потпору у закону јер у овој фази би онда ушли у извођење доказа
читањем једне изјаве. Што каже колегиница Биљана Кајганић, да ли је у
овом моменту она валидна или није валидна то је нешто о чему ћемо
накнадно током поступка. Овога момента уколико би се читало онда
морамо расправити исту процесну ситуацију која је била са изјавом
Звездана Јовановића. Ви сте тада заузели став какав сте заузели, у реду
то је ствар суда, али мислим да у овој ситуацији када је господин
Пејаковић пред овим већем одговарао на сва питања чак и 321 је више
неприменљив а са друге стране, дозволите да имам право на своје лично
мишљење, не желим никога да увредим, али мислим да је ово са једне
стране и тендециозно од стране тужилаштва да се пред јавношћу сада
идемо и да читамо све изјаве из полиције како би господа новинари и
присутна јавност могли што боље да запишу да случајно не би негде
погрешили а сетимо се да је изјава Звездана Јовановића после
прочитаног овде била главна тема фељтона свих новина. Ја се лично као
бранилац, не као бранилац Саше Пејаковића, али мислим да као учесник
у овом поступку налаже ми савест да се противим да се чита. Тужилац
нека пита шта год жели као и суд има право на сва питања, али да овде
нема основа за читање. Хвала Вам.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја апсолутно подржавам
ставове мојих колега и противим се предлогу за предочавање ових изјава
на начин како то тражи тужилац Радовановић. Разлози су врло прости и
једноставни. Ви сте као председник већа приступили испитивању
окривљеног Пејаковић Саше. Он је изнео своју одбрану. Ви сте му
предочили све оно што сте сматрали да треба да му предочите. Према
томе сагласно са чланом 89 Законика о кривичном поступку, кад је
окривљени завршио свој исказ, постављаће му се питања, уколико је
потребно да се попуне празнине и отклоне нејасности у његовом исказу.
Ви сте то урадили. Ви сте као председник већа постављали питања,
чланови већа су поставили питања. Дали сте реч тужиоцу да постави
питања. Судија, ја апсолутно подржавам ставове мојих колега и
противим се предлогу за предочавање ових изјава на начин како то
тражи тужилац Радовановић. Разлози су врло прости и једноставни. Ви
сте као председник већа приступили испитивању окривљеног Пејаковић
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Саше. Он је изнео своју одбрану. Ви сте му предочили све оно што сте
сматрали да треба да му предочите. Према томе сагласно са чланом 89
Законика о кривичном поступку, кад је окривљени завршио свој исказ,
постављаће му се питања, уколико је потребно да се попуне празнине и
отклоне нејасности у његовом исказу. Ви сте то урадили. Ви сте као
председник већа постављали питања, чланови већа су поставили питања.
Дали сте реч тужиоцу да постави питања. Значи у овој фази тужилац не
може сада да се предочава нешто. Не води он поступак него Ви. То је
прва ствар. Друга ствар каже се, ако се доцнији искази окривљеног
разликују од ранијих а нарочито ако окривљени опозове своје признање
суд га може позвати да изнесе разлоге зашто је дао различите исказе
односно зашто је опозвао признање. И то сте урадили данас. Питали сте,
рекли сте ево овде кажете ово, овде сте признали то, сад кажете ово.
Човек је дао своје разлоге. Ја нећу улазити у квалитет изјаве коју је дао
као осумњичени и околности јер ћемо о томе тек причати када дође
време у погледу квалитета те изјаве и вероватно кроз нека питања која
ћемо и ми као браниоци првоокривљеног Улемека Луковића имати.
Према томе са ових разлога, пошто сте испоштовали процедуру која се
тиче испитивања оптуженог Пејаковић Саше, оваквом предлогу се
противим. Разлози тужиоца, потпуно прихватам шта је колега Вукасовић
рекао, су у томе да тужилац није добио данас од Пејаковића оно што је
очекивао да ће да добије, да буде како треба да буде да би задовољио
овакву једну оптужницу, па сада треба читати да би управо медији
пренели оно што одговара опет у циљу оне оркестриране кампање која
ес води против бранилаца у овом поступку. Хвала.
Адв. Жељко Грбовић: Тужилац и одбрана су странке у поступку
равноправне. Председниче већа, дозволите, ако смо једном направили
грешку у исказу Звездана Јовановића, дајте да одвојимо битно од
небитног да овај предлог одбијете Државног тужиоца. Хвала Вам.
Адв. Горан Петронијевић: Ја не желим да одузимам време.
Судија да не бих одузимали сувише времена да се не би понављали.
Самтрам да нису испуњени законом предвиђени услови да се на било
који начин ова изјава чита. Ви сте предочили оптуженом све што сте
сматрали да је неопходно. Остало је само једно питање на које је он
одбио да одговори вероватно због тога што сам ја реаговао на начин
уваженог колеге члана већа. Ако сматрате да је то разлог за примену
члана 321 о томе можемо да расправљамо, става 2. Лично сматрам да
нема јер је он изнео исцрпно своју одбрану, одговорио на сва Ваша
питања изузев тог једног питања чија садржина апсолутно ни једним од
ових записника није обухваћена да би му се они читали и предочавали.
Још нешто судија, ми нисмо хтели, намерно да ове записнике, тражимо
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њихово издвајање из списа, то ћемо учинити након што сви буду
поставили своја питања.
Председник већа-судија: Сада ће се веће консултовати овде ради
одлуке о предлогу заменика Специјалног тужиоца.
Након већања
Веће доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ предлог заменика Специјалног тужиоца Милана
Радовановића да се окр. Саши Пејаковићу предочи његов ранији исказ
пред истражним судијом.
Разлози: Пре свега саслушање окривљеног на главном претресу
представља једну радњу која се заснива на принципу усмености. Други
разлог јесте да у Законику о кривичном поступку пише изричито да
постоји само законска могућност председника већа да предочи
окривљеном део његовог исказа ако постоји противречност у његовој
одбрани на главном претресу у односу на исказ у истрази или сада у
предкривичном поступку када на основу члана 226 може дати своју
одбрану и пред Органом унутрашњих послова. Према томе, једина ствар
која се може сада предузети на главном претресу од стране заменика
Специјалног тужиоца јесте да поставља питања. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене
први интересује, обзиром да је окривљени говорио о свом присуству у
јединици и обезбеђењу Душана Спасојевића. Да ли може да дефинише
време од када он обезбеђује Душана Спасојевића, када ступа у
обезбеђење код Душана Спасојевића.
Председник већа-судија: И даље, поука да знате не морате
одговарати на било које питање а можете.
Опт. Саша Пејаковић: Од прилике сад не бих везао се за датуме
неке, од прилике од деветог, десетог месеца 2001. године.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је за
то време од 2001. године па до марта 2003. године окривљени још
некакав посао обављао, да ли је још некога обезбеђивао осим Душана
Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић:
Ја Душана Спасојевића нисам
обезбеђивао константно до марта 2003. године него до исто такође
деветог, десетог месеца 2002. године када прелазим да обезбеђујем
пуковника Милорада Луковића Легију. Па тек почетком, првих дана
трећег месеца 2003. године поново ме он упућује на обезбеђење Душана
Спасојевића.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може да објасни кретање, понашање, комуникацију Душана Спасојевића
од тог другог доласка у његово обезбеђење, значи од почетка 2003.
године? Шта Душан ради, са ким се састаје? Ко долази код њега у том
периоду?
Опт. Саша Пејаковић: То је веома кратак период, пар дана у
којем он се састаје једино са Багзијем и са заштићеним сведоком Ђуром
мутавим и Ибољком Сувајџић и наравно покојним Кумом Милетом
Луковићем.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
сврху, циљ, садржину тих разговора, претпостављам да су разговори
били чим се са њима састајао са тим лицима са којим се састајао у том
периоду?
Опт. Саша Пејаковић: Па не. Не знам нису предамном никакве
информације кружиле, није се предамном ништа разговарало директно.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
оптужени зна када је била побуна Јединица за специјалне операције?
Опт. Саша Пејаковић: Па сад то је везано за 2001. годину, крај
2001. године, не знам тачно месец који је био десети или једанаести од
прилике.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може да ако се сећа, да објасни суду како је дефинисана та побуна, мада
је он добрим делом о томе и говорио, али ко им саопштава разлоге због
чега се јединица ставља у стање побуне? Како је јединица
функционисала за то време и где се налази јединица за време побуне?
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Председник већа-судија: Што се тиче дефинисања радњи, али
везано за питање у реду, можете ако хоћете да одговорите.
Опт. Саша Пејаковић: Може само кратко да поновите?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Значи за
време тог протеста ко Вама саопштава да је јединица у протесту, да ли
Вам саоштава разлоге због којих јединица ступа у протест, шта јединица
за то време треба да ради и шта је фактички јединица за то време радила,
другим речима где се јединица све то време налазила, да ли у Кули или
на неком другом месту?
Опт. Саша Пејаковић: Делимично сам одговорио на то питање
али ево поновићу. Саопштава ми директно пуковник Луковић Милорад
Легија нама из обезбеђења који смо дошли тада са њим у пратњи. Значи
он нама а осталом чланству јединице не знам ко саопштава јер нисам
био присутан. Он је то објаснио нама и разлоге сам навео.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: То су
разлози зашто је јединица ступила у протест, да ли је било некаквих како
да кажем даљих разлога, да не употребим реч на коју ће колега
Вукасовић да реагује, да ли је било некаквих циљева, некаквих захтева
појединих лица претпостављених?
Опт. Саша Пејаковић:
предочено.

Ја то не знам стварно, нама то није

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
руководио свим тим протестом, целим тим протестом?

Ко је

Опт. Саша Пејаковић: Па ја знам само да су на преговоре
долазили са Милорадом Луковићем. Ко је руководио не знам.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како је
јединица функционисала у то време? Шта се дешавало уопште у
јединици? Да ли је била стационирана на једном месту или је било
некакве дислокације, померања јединице и где?
Опт. Саша Пејаковић: На то Вам не бих знао одговорити.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Где се
окривљени све то време налазио док је јединица у протесту?
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Опт. Саша Пејаковић:
центру ЈСО у Кули.

У обезбеђењу пуковника Луковића у

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је за
то време напуштао Кулу?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
био?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Где је

Опт. Саша Пејаковић:
покојним.

На састанку са Премијером Ђинђићем

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Где се то
дешавало?
Опт. Саша Пејаковић: У згради Владе Србије.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окривљени био присутан изласку јединице на ауто пут и блокаду ауто
пута?
Опт. Саша Пејаковић: Само сам прошао туда.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли се
сећа ко је био поред чланова јединице нормално, ко је био од
руководећих људи ту на ауто путу?
Опт. Саша Пејаковић:
Гумар.

Био је командант Маричић Душан

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
био Душан Спасојевић можда?
Опт. Саша Пејаковић: Не, колико ја знам.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
јединица после имала некакве друге захтеве политичке природе који су
били резултат тог ексцеса који је настао хапшењем браће Бановић, да ли
је другим речима јединица формулисала некакве политичке захтеве у
смислу промене одређених структура у политици?
Опт. Саша Пејаковић: То нама није саопштено.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: То
говорим због тога што је окривљени о тој чињеници испитан пред
истражним судијом и детаљно говорио. Овде смо сад у ситуацији да не
можемо ту чињеницу да питам било шта обзиром да смо дошли у
ситуацију у којој се већ налазимо. Да ли може окривљени да се сети тог
12. марта тачно кретање од ујутру где се он затиче тог јутра, када узима
Спасојевића, до колико сати га он вози?
Опт. Саша Пејаковић: То сам ја већ изнео.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Нисте
изнели сатницу, то ме интересује.
Опт. Саша Пејаковић: Па оријентационо негде око 10 сати га
возим а кући сам дошао пре објављивања прве вести о убиству
Премијера сам био у кући на Вождовцу.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Спасојевић тог дана физички са неким контактирао, кажете да је
телефонирао, то је ушло у записник, да ли је он тог дана са неким
физички био у контакту?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
претходних два три дана пре самог атентата, пре 12. марта он
контактирао са неким људима и са ким?
Опт. Саша Пејаковић: Не осим ових које сам навео.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окривљеном познат онај случај инцидента код хале Лимес и одакле му је
познат?
Опт. Саша Пејаковић: Само из новина и телевизије.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
било било каквих коментара од стране Спасојевића или људи из његовог
окружења везано за тај догађај?
Опт. Саша Пејаковић:
пуковника Луковић Милорада.

У то време се налазим у обезбеђењу
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може, мада је он за одређене људе и говорио, поименично сваког од
ових лица која се сада налазе у овом предмету, да се изјасни да ли та
лица зна, шта су радила а везана су за условно речено под знацима
навода Душана Спасојевића и Луковића и Константиновића и Симовића
и једног и другог и Милисављевића и тако даље? Да ли их је виђао, шта
су радили?
Опт. Саша Пејаковић: Виђао их јесам да су долазили код
Душана а шта су радили не знам, видео сам да су седели са њим
причали, разговори којима ја нисам био присутан и одлазили од њега. Са
каквим активностима и са чим су се бавили не знам.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Он себе ту сад приказа
као човека који је радио свој задатак као припадник специјалне
јединице, као полицајац, па му је речено да буде у обезбеђењу Душана
Спасојевића, па бих га ја питао, срете он Багзија, после потернице, рекао
је да је знао за ту потерницу, сви су знали, зашто он не пријави где се
налази Багзи, он је полицајац, у тој функцији обезбеђује Душана
Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић:
Моје је било да обезбедим Душана
Спасојевића а због чега је Багзи био на слободи то је ствар судских
органа.
Председник већа-судија: Да ли сте схватили питање које је
поставио пуномоћник? Да ли сте знали за ту чињеницу да је издата
потерница за окр. Дејаном Миленковићем у вези као што се сада наводи
у оптужници за убиство у покушају тада пок. Премијера др. Зорана
Ђинђића?
Адв. Биљана Кајганић: Поставља се питање као да је поднета
пријава за атентат, молим Вас, протестујем и дозволите ми да кажем.
Потпуно ми је оспорено. За одузимање возила и за фалсификат, он је на
основу те пријаве пуштен из притвора, донета је судска одлука, према
томе не може се он изјашњавати о неком атентату јер није пријава ни
поднета за тај атентат.
Председник већа-судија: Колегинице, нисам Вам дао реч. Прво.
Друго узимате сами реч, реметите ред а друга ствар, питање које сам му
поставио је само ради разјашњења конкретне ствари, не причамо о
правној проблематици везаној за покушај атентата и да ли га је било.
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Адв. Биљана Кајганић: Али чињенице су нетачно изнете.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Схватите моје питање, ја
се уопште не интересујем за Багзија, мени сада овде одговара окривљени
ја питам окривљеног, све време се брани и има право тако да се брани,
да је он полицајац који врло ревносно ради свој посао, да му је некакав
пуковник мада пензионисани рекао да то мора да ради и он то ради и
чува Душана Спасојевића, оних дана када је већ издата потерница за
Багзијем. Не говорим о ономе шта је било неколико дана, славних
неколико дана судства и тужилаштва, него говорим када је већ издата
потерница. Зашто он сад као полицајац, зна за ту потерницу, среће то
лице, не пријављује јер тврди да је само полицајац ии у финкцији
заштите лица а полицајац не ради ништа ван полиције, нити зна чиме се
бави то лице које штити итд.
Председник већа-судија: Имате право да одговорите на питање
или да не одговорите, изволите.
Опт. Саша Пејаковић:
Одговорио бих. Као прво ја јесам
припадник службе безбедности Министарства унутрашњих послова али
и припадник јединице за специјалне операције која није била базирана
као полицијска јединица него више као војна јединица у којој нисам био
упознат са тим шта су ми дужности, да пријавим, да не пријавим и то.
Председник већа-судија: На даље, да ли имате питања?
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Па немам знате, ни од
најлепше девојке не можете добити више него што има. Рекао је човек у
реду је. Хвала.
Адв. Горан Петронијевић: Прво изражавам протест против
оваквог ироничног тона уваженог колеге Даниловића. То није
примерено у судници нити у озбиљној ствари која се данас расправља.
Ја бих само неколико питања судија да не одузимам ја пуно времена,
које ће надам се имајући у виду оно што је мој брањеник до сада изјавио,
пред овим судским већем и нама данас, појаснити неке ствари. На Ваше
питање да ли је добио новац од Спасојевића и да ли је добијао он је то
рекао како је и претходно изјавио да јесте. Моје питање да ли је поред
овога имао редовну плату, да ли му је текао стаж и сва она права по
основу радног односа у јединици?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
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Адв. Горан Петронијевић: Такође мислим да је у транскрипт ће
такође тако ући......
Председник већа-судија: Колега, упитни
претходно коментарисати, мислим да је брже.

облик,

немојте

Адв. Горан Петронијевић: Колегу Даниловића нисте на то
упозоравали.
Председник већа-судија: Добро, у реду.
Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Након Вашег
питања о случају браће Бановић, нисам сигуран али ћу поставити то
питање дакле, без икаквог прејудицирања или било какве сугестивности.
Да ли је он лично учествовао у хапшењу браће Бановић?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Горан Петронојевић: Захваљујем судија. Тако је испало из
онога, зато сам хтео да се то разјасни. Да ли може оптужени да се овде
пред судом изјасни када је први пут позван да дође у УБПОК, говорио је
данас нешто о начину испитивања, колико је то трајало и када је од њега
први пут званично узета изјава коју ми имамо пред собом овакву каква
јесте?
Опт. Саша Пејаковић:
11,00 часова ујутру.

Позван сам 25.2.2003. године негде око

Председник већа-судија: На даље, на питање када је узета у
званичној форми изјава?
Опт. Саша Пејаковић:
вечерњим сатима.

У званичној форми је узета 26.3. у

Адв. Горан Петронијевић: Судија, да ли је то ова иста изјава коју
ми имамо пред собом. То је 17.3. са датумом 17.4.2003. године,
извињавам се?
Председник већа-судија: Изволите, нисам добро чуо питање.
Адв. Горан Петронијевић: Питање за оптуженог, ми имамо само
једну изјаву од 17.4.2003. године, дакле од 25.3. па до 17.4.2003. године
да ли је још давао неку изјаву или ту коју је дао 26.3.?
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Опт. Саша Пејаковић: Не. Извођен сам поново да дам поново
изјаву. Да допуним у ствари.
Адв. Горан Петронијевић: Колико пута је извођен и на који начн
је текло то саслушање?
Опт. Саша Пејаковић: Извођен сам 25. и 26. сам држан цело
време у УБПОК-у, значи није ми дозвољено да спавам, био сам везан за
столицу, тих 48 сати колико сам провео испитиван сам нон стоп. Значи
само су се инспектори смењивали по двојица у пару. После тога се
пребацујем у централни затвор и тога 17.4. ме изводе поново на
саслушање уз стални психички притисак и уз вербалне претње
господина Новаковића да би могао да буде тортуре, физичке против
мене да имају специјалисте какве још нисам видео.
Адв. Горан Петронијевић: Оптужени је овде поменуо један део
свог рада када је радио на обезбеђењу господина Чедомира Јовановића.
Да ли може да нам подробније каже у том периоду, прво од када до када
је, ако не може тачно датумски, бар период, радио на обезбеђењу, он је
то овде везао за један догађај, члан већа је то питао за тај фамозан џип,
колико је дуго временски трајало то обезбеђење господина Чедомира
Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: Од тог џипа те године значи 2001. године
па до деветог, десетог месеца, опет не могу да тачно кажем исте године.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли може да се изјасни обзиром да
нам је објаснио да није задатак да обезбеђује само лице већ и објекте,
возила итд. Који објекат је у вези са господином Чедомиром
Јовановићем обезбеђивао, односно где је он спавао, где су га довозили и
где су га одвозили, у том периоду?
Опт. Саша Пејаковић: У првом периоду у кућу Драгољуба
Марковића у Сурчину. Значи кад уђем у центар из града лево на
семафору, не знам улицу како се зове, ту му је иначе и фирма колико
знам, ту. Из почетка се ту није спавало, после је рекао господин Чедомир
да он има све ту обезбеђење да је све под камерама, цели Сурчин и да
нема потребе. А касније у Добановцима, тамо уз Дунав у једној кући
која исто мислим да је власништво Драгољуба Марковића која поседује
два базена ван и унутра.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је приликом пружања
обезбеђења господину Чедомиру Јовановићу боравио са њим у кући и да
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ли би могао укратко да нам опише какав је њихов задатак и посао био у
току једног радног дана?
Опт. Саша Пејаковић: У кући смо боравили након одређеног
времена, значи након једно 2,3 месеца праћења Чедомира Јовановића,
онда је он заахтевао једно одређено време да се буде у кући Драгољуба
Марковића у којој смо ми били стационирани у доњем делу куће а он је
спавао на спрату. Само да будемо ту.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли му је познато, да ли је неко од
лица која су њему позната, која су учесници у овом поступку, било као
сведоци било ако оптужени, у том периоду посећивао и евентуално када
господина Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: То сам већ навео али поновићу. Чуме,
Љубиша Буха звани Чуме, тако рећи редован посетилац, редовно то
може да потврди и остало обезбеђење, и Ненад Шаре га је посећивао.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли оптужени може да се изјасни у
вези једног догађаја који се одиграо на паркингу Института безбедности.
Ја сада не могу да се сетим коме је тада био у обезбеђењу господину
Луковићу или господину Спасојевићу, али бих молио ако он може то да
нам објасни, у чијем је обезбеђењу био и тај догађај на паркингу ако се
сећа шта се то догађало?
Опт. Саша Пејаковић: Мислим да мислите на догађај када сам
обезбеђивао пуковника Луковић Милорада са којим долазим на
Институт безбедности на који он иде на састанак, улази у зграду
безбедности где долази и Чедомир Јовановић а уједно ту видим
паркирано возило не могу да тврдим да је био он, Љубише Бухе Чумета,
значи мерцедес какав је он возио, не могу ни таблице да гарантирам да
су његове, возило блиндирано затичем ту на паркингу.
Адв. Горан Петронијевић: Како је знао да је господин Чедомир
Јовановић унутра?
Опт. Саша Пејаковић: Тако што сам га видео да излази а и
разговарао сам са личним његовим обезбеђењем које то исто може да
потврди.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли може да се изјасни који је то
период био ако може одређеније да да неки термин или месец или?
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Опт. Саша Пејаковић:
То је негде девети, десети месец опет
кажем 2002. године од прилике кад и почињем да радим.
Председник већа-судија: Да ли имате још питања. Да ли други
бранилац адв. Крсто Бобот има питања?
Адв. Крсто Бобот: Захваљујем. Судија ја немам питања ја имам
само једну примедбу и процесни предлог о коме ћете Ви наравно
одлучити. Не инсистирамо да то буде одмах али у светлу данашњег
саслушања окривљеног, истичемо да су досадашњи записници о
његовом саслушању и у просторијама УБПОК-а и пред истражним
судијом прибаљени уз претњу или обману, значи уз обећање статуса
сведока сарадника и једна значајна процесна ствар а то је ако боље
погледамо записник састављен пред истражним судијом из њега можемо
несумњиво да закључимо да окривљеном тада није омогућен поверљив
разговор са браниоцем. То су све озбиљни процесни пропусти и
недостави тих радњи које су обављане и из тог разлога ми као одбрана
Саше Пејаковића предлажемо да се та два записника издвоје из списа.
Хвала Вам.
Председник већа-судија: Могли сте то касније пошто идемо са
питањима. Сада има реч бранилац окр. Милорада Улемек Луковића адв.
Момчило Булатовић.
Адв. Момчило Булатовић: Судија овде смо чули да је господин
Пејаковић давао неке две изјаве у УБПОК или више, од 26. и тако даље.
Мене интересује када је он имао и да ли је уопште имао у УБПОК-у
контакт са било којим адвокатом и на који начин?
Опт. Саша Пејаковић: Ни са једним адвокатом док нисам дао
изјаву пред замеником Специјалног тужиоца Александром не знам
презиме. Тад ми је одређен адвокат по службеној дужности иако сам ја
инсистирао да се позове адвокат мој Петронијевић Горан. Они су рекли
да је то немогуће због ванредног стања.
Адв. Момчило Булатовић: Када је господину Пејаковићу
саопштен његов статус осумњиченог. Када му је речено да је осумњичен
и да ли му је уопште речено за шта је осумњичен ако је осумњичен?
Председник већа-судија: Везано за његово саслушање? Када и
пред којим органом?
у.
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Опт. Саша Пејаковић: Приликом испитивања мени је цело
време сугерисано бићеш ти добар сведок, шта си радио те дане, да ли си
чувао Душана. Ја сам рекао нормално да јесам као што и јесам чувао и
нисам крио то. Значи тек онда по спомињању имена у изјави а то сам
рекао на почетку, Чедомира Јовановића, инспектори одлазе из
канцеларије, остављају једног да ме чува и враћају се након тога и тад
ми саопштавају да сам ухапшен.
Председник већа-судија: Само ради разјашњења ово је значајно
питање, да ли су Вам најпростије речено, да се то не би формулисало
правничким речником, рекли зашто се теретите?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Момчило Булатовић: Окр. Саша Пејаковић је у свом
казивању овде рекао да је био у обезбеђењу господина Чедомира
Јовановића и да је био присутан у неким контактима које је господин
Чедомир Јовановић имао са неким лицима па је тако поменуо и контакт
Чедомира Јовановића са Банетом Ивковићем на паркингу ако сам добро
разумео код Сава центра. Мене интересује када је био тај контакт да ли
може да определи време, како календарски тако и у току дана и колико
је дуго трајао?
Опт. Саша Пејаковић: Календарски не бих могао тачно да Вам
одредим, али тог дана могу, навече. Била је већ ноћ и трајао је неких 20
минута до пола сата. Њих двојица су седели код Чедомира Јовановића у
возилу сами и разговарали.
Адв. Момчило Булатовић: Господин Пејаковић је објаснио своје
послове обезбеђења и шта он као радник обезбеђења треба да ради.
Мене интересује да ли у опису тих усмених налога које је добијао, значи
у опису послова које је он радио као обезбеђење, његова обавеза била да
лицима које обезбеђује омогуће контакте са неким другим лицима и ако
јесте то радио на који начин је он то правио контакте или је било само да
их обезбеђује, да чува објекте, њих, кола и остало?
Опт. Саша Пејаковић: Па да чувам њих. Једино ако ме одређена
особа на пример господин Чедомир Јовановић пошаље по некога да
одем по њега да га довезем код њега да то урадим. Он ми је шеф и
претпостављени.
Адв. Момчило Булатовић: Кад му каже тај претпостављени да
оде по одређену особу да је доведе да ли било какву комуникацију са
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том особом има или само каже послао ме шеф по вас да дођете да вас
довезем и ту се све завршава?
Опт. Саша Пејаковић: Наравно.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, када се направе контакти,
људи разговарају, чули смо разговарају код Душана Спасојевића у
Земуну, долази и господин Јовановић и долазе неке црне лимузине и
тако то, да ли он присуствује тим разговорима или види шта се дешава
на било који начин?
Опт. Саша Пејаковић: Ни једном разговору не присуствујем.
Адв. Марко Миливојевић: Прво да нам каже колико дуго познаје
највећег пуковника од свих пуковника господина Луковић Милорада?
Опт. Саша Пејаковић:
године у Крајини.

Први пут сам га видео, упознао, 1994.

Адв. Марко Миливојевић: Ако може да каже какав став има он и
остали припадници ЈСО-а о пуковнику Легији?
Опт. Саша Пејаковић: Високо поштовање и изузетно брине о
својим људима како на фронту тако и у цивилу. Помаже максимално је
помагао све. Брине о рањеницима и остало.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли има сазнања да пуковник
Легија воли жене?
Председник већа-судија: Забрањујем то питање.
Адв. Марко Миливојевић: Господин Легина је у браку а по
мојим сазнањима он има љубавнице и те исте љубавнице је водио у те
изнајмљене станове како их овде називају штек станове.
Председник већа-судија: Добро, у реду ако је то него је питање
сувише било апстрактно.
Опт. Саша Пејаковић:
такве станове.

Да. Имао је и одводио је такве жене у

Адв. Марко Миливојевић: Да ли је неко од тих љубавница водио
баш у тај стан у ком сте га видели после 12. марта?
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Опт. Саша Пејаковић: Јесте неке.
Председник већа-судија: Да ли знате која је то љубавница и да ли
би могли да је препознате ако сте је видели?
Опт. Саша Пејаковић: Једном сам је видео стварно не бих могао
да је препознам.
Председник већа-судија: Можете ли да опишете?
Опт. Саша Пејаковић: Црна, висока, црне косе.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли израз Мали, да ли постоји
могућност да се то односи на овде већ поменутог Чедомира Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: Могуће јел и њега су ословаљавали исто
са Мали.
Адв. Марко Миливојевић: Када је долазио у кућу Драгољуба
Марковића да ли је виђао тамо још неке људе из врха сада већ бивше
власти ДОС-а?
Опт. Саша Пејаковић:
сам Премијер Ђинђић.

На једном рођендану је био присутан и

Адв. Марко Миливојевић: Да ли познаје или да ли зна уопште ко
је Владимир Беба Поповић?
Опт. Саша Пејаковић: Познајем у веома честим контактима са
Чедомиром Јовановићем или у Сурчину или код Чеде или код Бебе у
стану.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли је можда тог господина као га
могу тако назвати видео у кући Драгољуба Марковића?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Адв. Марко Миливојевић: Имам сазнања с обзиром да смо
управо чули да је неких годину дана давао обезбеђење пок. Душану
Спасојевићу, да ли су пок. Душан и пок. Луковић Кум имали неке
компромитујуће информације о врху власти и да ли су по њему због тога
ликвидирани?
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Опт. Саша Пејаковић: Да. Постојале су неке касете које су
снимљене. Ко улази у Шилерову са регистрацијама таблица и остало.
Адв. Марко Миливојевић: Када је Зоран Ђинђић покојни дошао
у Кулу са киме је он комуницирао везано за протест беретки?
Опт. Саша Пејаковић: Са пуковником Легијом.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли је са Гумаром?
Опт. Саша Пејаковић: Јесте.
Адв. Марко Миливојевић: И кога је тада примио?
Опт. Саша Пејаковић:
рапорт.

Примио га је Гумар лично и предао

Адв. Марко Миливојевић: Само још једно питање а Ви ћете то
одбити или не то је већ Ваша ствар, пошто је он већ дуго времена
полицајац, да ли му је позната чињеница да је наш СУП решио било који
озбиљнији случај за три сата, рекордних три сата од извршења тог дела?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала господине председниче, ја ћу врло
кратко, ја бих само замолио да не бих погрешио због својих евиденција
овде ја сам писао па да не буде, можда је грешка са моје стране. Ја сам
записао да је 25.3. он позван на разговор у УБПОК а да је 26.-ог давао
изјаву. Ја бих замолио уз Вашу дозволу да одговори ако може иако је
рекао, када први пут види изјаву Звездана Јовановића? Још једном
кажем да ја случајно нисам погрешно овде записао, а немамо сад
тренутно да бисмо могли да вратимо записник. Значи кад први пут види
изјаву Звездана Јовановића како је рекао, споменуо је неки датум?
Опт. Саша Пејаковић: 26.3. када ми се предочавају и новине
«Блиц» у наслову стоји убица полицајац где је и Звезданова слика из
профила.
Председник већа-судија: Да ли сте разумели питање? Да ли Вам
је тада показана изјава окривљеног Звездана Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: Јесте. Да.
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Председник већа-судија: Да ли је то та изјава коју смо
прочитали која и постоји у списима у којој признаје окр. Звездан
Јовановић извршење кривичног дела?
Опт. Саша Пејаковић:
читам уопште ту изјаву.

Ја сам одговорио да нисам желео да

Председник већа-судија: Они су Вам показивали а Ви нисте
упознати са садржином?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро, значи можемо константовати да
26.3. му је показана изјава Звездана Јовановића. Ја што се мене тиче као
бранилац Звездана Јовановића бих хтео само један догађај да видим да
ли му је познат. Да ли може да оптужени Пејаковић Саша одговори да
ли му је познато било шта, у вези покушаја дизања моста у Кули.
Покушаја дизања моста у ваздух у Кули, односно покушај напада на
одређене припаднике ЈСО да усмено каже. Углавном да се ради о
покушају дизања у ваздух?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Ненад Вукасовић: Ако му није познато онда даље је
илузорно да око тога питам јер за мене је то врло битан један догађај о
коме ћу вероватно да са осталима. С обзиром да му није познато ја се
захваљујем, ја не бих имао више питања.
Адв. Александар Поповић: Бићу врло кратак нећу одузети
превише времена. Прво питање које бих поставио. Да ли је окривљеном
познато обзиром на природу посла који је обављао да је одређени
временски период проводио у друштву пок. Спасојевића, да га је ико
ословаљавао надимком «Шиптар»?
Опт. Саша Пејаковић: Нико.
Адв. Александар Поповић: Децидно. Нико и никада?
Опт. Саша Пејаковић: Нико и никада.
Адв. Александар Поповић: Још само једно питање. Да ли је било
шта указивало да лица за која је навео да их познаје, односно за лица
која је тужилац навео као групу господина Спасојевића покојног, да ли
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је указивало да су она могла бити извршиоци било каквих кривичних
дела?
Председник већа-судија: Одговорио је на то.
Адв. Александар Поповић: Молио бих само да се децидно
изјасни.
Опт. Саша Пејаковић: Не.
више.

Адв. Александар Поповић: Захваљујем, само толико, ништа
Адв. Дејан Лазаревић: Питања немам. Хвала.

Адв. Биљана Кајганић: У време док сте били у обезбеђењу
Душана Спасојевића, да ли сте имали некада проблеме са полицијом, да
ли су некада претресали Душана Спасојевића.....
Председник већа-судија: Само
председника већа постављајте питања.

једна

напомена,

преко

Адв. Биљана Кајганић: Извините. Да ли је Душан Спасојеевић
претресан, да ли су их некада приводили у станицу милиције. Да ли је
било икада таквих проблема?
Опт. Саша Пејаковић: Привођења никада. Било је заустављања,
међутим, чим се ми легитимишемо, полиција нас је пуштала даље а
једном приликом су инсистирали да останемо па су звали некога,
међутим, интервентна је морала да нас пусти даље. Неко им је одозго
наредио да нас пусте.
Председник већа-судија: Да ли можете да прецизирате само када
је то било?
Опт. Саша Пејаковић: Не могу сад то.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је окривљеном познато да ли је
неко од њих имао службене легитимације јер сад чујем, кад се ми
легитимишемо. Ко се све то легитимисао?
Опт. Саша Пејаковић:
специјалне операције.

Само припадници Јединице за
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Адв. Владан Вукчевић: Немам питања. Ако дозвољавате не бих
се баш увредио нарочито и да одбијете то питање. Али конкретно када
би сада овоме оптуженом неко понудио статус сведока сарадника да ли
би се у садржини његовог исказа нешто изменило?
Опт. Саша Пејаковић: Извињавам се нисам разумео добро.
Адв. Владан Вукчевић: Дакле, ако би сада неко понудио Вама
претпостављам да сте ми дозволили да се непосредно обратим, статус
сведока сарадника, с тим да се лишите свих ових патњи до сада, затвора
итд. би ли то утицало да у садржини свог исказа било шта измените?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Нити бих прихватио више то.
Адв. Владан Вукчевић: Ништа више. Хвала Вам.
Адв. Александар Зарић: Хвала судија, ја бих га питао два
питања. Прво питање се односи на то овде помиње, каже да је знао ове
момке само по надимцима. Значи да ли он уопште зна њихова права
имена и презимена, како се зову?
Опт. Саша Пејаковић: То сам сазнао тек сад после тога а у то
време док сам радио не. Знао сам их само по надимцима.
Адв. Александар Зарић: Да ли би могао да се изјасни када је
последњи пут видео Јуришић Милана? У које време је последњи пут
видео Јуришић Милана?
Опт. Саша Пејаковић: Не сећам се то је давно било.
Адв. Александар Зарић: Да ли га је виђао у периоду ових
догађаја који су били?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Александар Зарић: Још једно питање, да ли је у времену,
значи након атентата, кад се виђао са Миладином Сувајџићем и када је
био са Спасојевићем, да ли су они коментарисали, причали нешто у вези
ових других лица, да ли има неких сазнања?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Мирко Трипковић: Хвала ја препуштам питање колеги
Тодоровићу.
70

Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли познаје Душана Крсмановића?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли има лична сазнања да је Душан
Крсмановић ишао на реферисање код сада пок. Душана Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Да. Долазио јесте.
Адв. Мирослав Тодоровић: А да ли знате садржину њиховог
разговора?
Председник већа-судија: Само преко председника већа.
Адв. Мирослав Тодоровић:
разговора?

Да ли зна садржину њиховог

Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли се смела одбити наредба
Спасојевића?
Опт. Саша Пејаковић: Колико је мени било познато имао је
велики ауторитет и мислим да није.
Председник већа-судија: Само ради прецизирања. Ја ћу
поставити питање. Да ли се то односило на чланове његове групе или
назовимо како год хоћемо окривљене остале, осим припадника ЈСО који
су га обезбеђивали између осталих и Ви?
Опт. Саша Пејаковић: И на нас се односило.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли је Душан Спасојевић
организовао састанке људи који раде за њега?
Опт. Саша Пејаковић: Не знам да ли је организовао састанке
али долазили су сви групно код њега. О чему су разговарали да ли је то
био састанак, ово, оно, то не могу да прецизирам.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли би могао да нам опише какав је
био однос између сада пок. Ђинђића, Душана Спасојевића и генерала
Легије. Да ли је то био однос пријатељства, однос сарадње, однос
носиоца власти према......
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Председник већа-судија: Има приговор пуномоћник оштећеног,
изволите.
Адв. Мирослав Тодоровић: Молим Вас ја не постављам Вама
питање.
Председник већа-судија: Ја сам рекао питање евентуално
приговор па би веће одлучило. Колега само један елемент битан
законски, значи ако се приговара одлучиће веће да ли забрањује
евентуално питање или не.
Адв. Мирослав Тодоровић: Због тога да ли је убијен председник
Владе или је убијен грађанин.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Ја се противим једном
таквом питању. Прво што је каптативно, друго, што се окривљени
говорећи и о покојном Премијеру већ изјаснио а оцена о односима јер
никад није рекао ни да је присуствовао неким њиховим односима и тако
даље. Противим се том питању.
Председник већа-судија: Суд доноси
РЕШЕЊЕ

ОПОМИЊЕ СЕ бранилац окр. Душана Крсмановића адв.
Мирослав Тодоровић да не узима реч без дозволе председника већа.
Председник већа-судија: Одлучиће сада веће о предлогу да се
одбије такво питање.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да се одбије?
Председник већа-судија: Да ли је у том смислу Ваш предлог?
Веће доноси
РЕШЕЊЕ

72

ОДБИЈА СЕ питање браниоца окр. Душана Крсмановића адв.
Мирослава Тодоровића због тога што је сугестивно.
Адв. Мирослав Тодоровић: Да ли му је познато кретање
окривљеног Душана на дан погибије председника Владе др. Зорана
Ђинђића?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Мирослав Тодоровић: А у данима када је извршен покушај
атентата над покојним председником, да ли зна његово кретање,
Душаново кретање?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Драгиша Поповић: Судија ми немамо никаквих питања.
Хвала Вам.
Адв. Жељко Грбовић: У име мене колега се изјаснио. Хвала.
Председник већа-судија: Добро, да не буде после да нисам питао.
Адв. Зоран Николић: Прво питање за оптуженог би гласило с
озбиром да је оптужени изјавио да је био у обезбеђењу Душана
Спасојевића, и да зна који су људи долазили у Шилерову, ја бих
поставио питање, да ли је док је био у обезбеђењу Спасојевића некада
видео Тојагу Жељка да је долазио у ту улицу?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Зоран Николић: Друго питање. С обзиром како је рекао да је
био у обезбеђењу, да је он контактирао и са осталим који су у
обезбеђењу Душана Спасојевића, да ли је од некога имао нека сазнања
да је Тојага Жељко имао било какво учешће, било у тој завери, или у
клану, или да се говорило о томе нешто?
Опт. Саша Пејаковић:
Као прво ја нисам имао уопште
никаквих сазнања о било каквим активностима а онда ни о активностима
Жељка Тојаге.
Адв. Зоран Николић: Да ли имаш нека сазнања да је неко уопште
спомињао Тојагу Жељка?
Председник већа-судија: Преко мене колега, упозорио сам Вас.
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Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Зоран Николић: И још једно питање, оптужени је изјавио да
када је дошао код Спасојевића да је пуковник Легија поздравио Лечића,
и још неке. Када је он поздравио Звекија Спасојевић је тада изјавио да
није то тај Звеки на кога мисли, да ли дозвољавате могућност да је
постојао још неки други Звеки сем овог Звездана Јовановића?
Опт. Саша Пејаковић: Претпостављам.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Ако сте прихватили у
време у фази испитивања окривљеног неке процесне предлоге, ја бих се
изјаснио у погледу једног процесног предлога да се издвоји записник
који је дао пред истражним судијом, ако је време, ако не ја ћу касније.
Председник већа-судија: Касније, јер је било тих предлога везано
за јучерашње одлучивање па је генерално заузело веће став да ће се
одлучити након доказног поступка на основу члана 337.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић:
бранилаца и то мислим Петронијевић..........

Знам али један од

Председник већа-судија: Јесте, они су поставили, адв. Крсто
Бобот је поставио тај предлог а тај предлог у суштини је већ садржан.
Можете се изјаснити.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Ја само хоћу да кажем да
је окривљени овде бранећи се, оптужени је рекао изричито да је одбио
такву понуду, па не видим разлог да се тај записник сада издваја јер он
није прихватио понуду па према томе то што је нуђено мора бити
прихваћено да би био разлог за изузеће. Мислим, нелогично је. Ево то је
оно што сам ја хтео да кажем.
Председник већа-судија: Добро, хвала. Сада настављамо. Има
могућност сада окр. Звездан Јовановић да постави питање окр. Саши
Пејаковићу и да каже да ли има нешто да примети у односу на његов
исказ. Тако да омогућите окр. Звездану Јовановићу да приступи за
говорницу.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја ћу само да једну своју процесну улогу.
Немам право да сугеришем било какав одговор али имам право да
сугеришем своме брањенику у смислу његовог иступања. Ја морам
подсетити мог брањеника кад уђе овде да чује да се он брани ћутањем и
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да према томе одбрана овог момента, ја као бранилац могу ако тако могу
да се изразим, не дозвољавам да одговара јер тиме би ушли у једно
друго питање.
Председник већа-судија: Моја је обавеза да питам.
Адв. Ненад Вукасовић: Сугестија да не одговара на ово с
обзиром да се брани ћутањем.
Председник већа-судија: Изволите можете рећи. Ово што сам
Вас питао да ли Ви имате питања и да ли имате нешто да приметите у
односу на исказ окр. Саше Пејаковића. Изволите.
Окр. Звездан Јовановић: Ја сам се изјаснио пред овим судом.
Председник већа-судија: Шта сте се изјаснили у вези ове
процесне радње јер ја сам у обавези да Вас то питам?
Окр. Звездан Јовановић: Пред овим судом сам се ја изјаснио.
Председник већа-судија: Добро. Можете да се вратите на клупу
оптуженичку.
Адв. Горан Петронијевић: Прво примедбу на излагање уваженог
колеге Даниловића.
Председник већа-судија: Немојте коментарисати јер нећемо
одлучивати сада о томе.
Адв. Горан Петронијевић: Ставио је у уста мом брањенику
нешто што није рекао. У том смислу је примедба. Колега уважени
Даниловић зна о чему се ради нећу се понављати. Питање је следеће:
Нама је оптужени судија данас овде објаснио какав је начин рада људи
који раде на личном обезбеђењу из његове јединице. Питање је следеће:
Да ли је икада док је обезбеђивао било које од лица које је данас навео
или раније имао могућност да напусти обезбеђење без наређења
претпостављеног?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је имао ситуације да врши
обезбеђење лица у другачијим условима, као што су ратни услови?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли је тада имао могућност да
евентуално напусти лице које обезбеђује без наређења?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Судија у оптужници фигурира као
место извршења кривичног дела улица Гепартова. Моје питање да ли је
у било којој ситуацији ова три четири дана непосредно пре самог
догађаја и након тог догађаја док је возио Спасојевића пролазио том
улицом и да ли је евентуално чуо да се она било где у ком контектсу
изузем јавности помиње?
Опт. Саша Пејаковић: Не. И на једно и друго питање не.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, само још једно питање које се
тиче Спасојевића и Луковића сада покојних. Оптужени је данас објаснио
где их је оставио. Да ли може тачно да прецизира време када их је
последњи пу видео, где их је оставио, да ли су имали наоружање, какво
наоружање, да ли су имали аутомобил и томе слично?
Опт. Саша Пејаковић:
Остављени су на, мислим да је то
Жарково, нису имали аутомобил, нису имали наоружање као што сам
рекао дуге цеви, осим два пиштоља и нису имали паре код себе то знам
сигурно.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли може да се изјасни када је то
било? Он је причао, говорио је о томе када их је последњи пут видео?
Опт. Саша Пејаковић:
тачно одредити време.

Навече, ноћ је била. Не бих сад знао

Адв. Горан Петронијевић: Да ли оптужени евентуално у односу
на датум његовог доласка у УБПОК може да се изјасни, дан пре тога,
два дана пре тога, три дана или четири или не може. Да не инсистирам
али ипак?
Опт. Саша Пејаковић:
долазак у УБПОК.

Па неких 5 или 6 дана у односу на

Председник већа-судија: Ја имам још два питања. Прво питање,
јесте, да ли је непосредно пре атентата од 12. марта 2003. године пок.
Душан Спасојевић имао поверљив разговор са одређеном особом из
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командне структуре
Остружничког моста?

Јединице

за

специјалне

операције

код

Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Да ли је након атентата долазила
одређена тајанствена особа и разговарала 5 минута са пок. Душаном
Спасојевићем док се крио у стану а да је Вас закључао у одређену
просторију како не бисте видели ту особу?
Опт. Саша Пејаковић: Није. Он је са дотичном особом отишао
у другу просторију.
Председник већа-судија: Опишите нам тај догађај.
Опт. Саша Пејаковић: Ништа, неко је звонио. Он је отворио. Ко
је то био ја не могу прецизирати, поготово не одакле из које сфере
друштва, из политичке, из полиције, не знам.
Председник већа-судија: Да ли Вас је закључао том приликом да
би обавио тај разговор?
Опт. Саша Пејаковић: Није закључао али је затворио врата за
собом што значи да нисам смео да изађем док не заврши разговор.
Председник већа-судија: Да ли Вам је нешто рекао или Вас је
само оставио у тој просторији затворених врата?
Опт. Саша Пејаковић: Рекао ми је да напустим ту просторију
где он треба да прими и да будем тамо док ме он не позове.
Адв. Александар Поповић: Пар кратких питања. Да ли је
оптужени стекао утисак да постоји група формирана око пок. Душана
Спасојевића обзиром на природу посла који обавља?
Председник већа-судија: Мислите да је створена завера?
Адв. Александар Поповић: Не завера, да ли постоји група
организована, сад да ли се бави криминалом или не, али група као
група?
Опт. Саша Пејаковић: Ја сматрам их пријатељима а да ли се
они баве са чиме то не знам. Значи они се на другарској основи друже,
долазе, купају на базену и ништа друго ја нисам могао да закључим.
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Адв. Александар Поповић: Да ли евентуално постоји нека
разлика између тих пријатеља и господина Чедомира Јовановића и
господина Чумета?
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ такво питање јер је сугестивно.
Адв. Александар Поповић: Да ли сведок сматра да је заштићени
сведок односно сведок сарадник Љубиша Буха Чуме имао неки посебан
однос са пок. Душаном Спасојевићем?
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Александра Поповића због тога
што се односи на сферу мишљења а не чињеница.
Адв. Александар Поповић: Питам оптуженог за његов став
обзиром да је присуствовао доласцима.
Председник већа-судија: Он износи своју одбрану у односу
на чињенице и догађаје.
Адв. Александар Поповић: Везано за то да су се врата
отварала када је долазио сведок сарадник Чуме, да нико није проверавао
ко је са њим у аутомобилу, да га нико није најављивао, мислим да је
логично да питам за утисак који је оптужени могао да стекне обзиром на
све привилегије које сведок сарадник Чуме том приликом ужива.
Опт. Саша Пејаковић: Ја сматрам да је он био чак у
шефовском положају у односу на Душана Спасојевића, да је имао већа
овлашћења него Душан Спасојевић.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Ја бих Вам поставио
питање када сте оставили Душана Спасојевића и Милета Луковића у
78

Жаркову. Последњи пут сте га видели кажете тамо. Ко је донео одлуку
да Ви одете?
Опт. Саша Пејаковић: То је неко од њих двојице. Сад се
не сећам тачно.
Члан већа-судија Милимир Лукић:
саопштили то? Ко Вам је саопштио?

Како су Вам

Опт. Саша Пејаковић: Душан.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Шта Вам је рекао?
Опт. Саша Пејаковић: Да га возим туда и туда.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Како Вам је саопштио да
идете, да их оставите?
Опт. Саша Пејаковић: Не он је мени само саопштио пошто сам
ја већ нагласио то да су ми из јединице рекли да морам да се вратим на
посао и да га морам напустити он је мени рекао мене ћеш одвести на
Жарково и ту оставити. И то је било све.
Члан већа-судија Милимир Лукић: Можете ли да нам
објаснисте шта значи да стан није сигуран. Чули смо објашњење шта
значи штек. А шта значи да стан није сигуран?
Опт. Саша Пејаковић: Па колико сам ја схватио да стан није
сигуран зато што је тај стан изнајмио Ђура Мутави заштићени сведок и
да су ти станови сви пали а да акцију води Чуме.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Колико сам схватила рекли
сте да нисте присуствовали разговорима Спасојевића са лицима која су
долазила код њега?
Опт. Саша Пејаковић: Да.
Члан већа-судија Ната Месаровић: Да ли сте присуствовали
разговорима између њега и Чумета?
Опт. Саша Пејаковић: Не. Осим на ауто путу кад су гледали
машине па је обезбеђење ишло непосредно уза њих због опасности,
значи због брисаног простора па се могао чути разговор.
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Члан већа-судија Ната Месаровић: Јесте ли били присутни
некада када је Чуме командовао или дао неко наређење Спасојевићу да
нешто уради?
Опт. Саша Пејаковић: Нисам чуо у том контексту али сам чуо
од пок. Душана Спасојевића мора да се заврши ово рекао је Баћо, пошто
је он њега звао и Баћо или рекао је Чуме да се заврши ово или оно.
Адв. Биљана Кајганић: Само једну сугестију ако може. Јуче и
данас сте то поновили о предлозима одбране у погледу издвајања
записника о саслушању осумњичених односно окривљеног у истражном
поступку одлучићете након завршетка поступка. Доказног поступка. Кад
се заврши поступак не мора се ни одлучивати мислим, па само сугестија
да се пред завршетак тог доказног поступка о томе одлучи.
Председник већа-судија: О таквом предлогу је одлучено.
Адв. Биљана Кајганић: Не након завршетка поступка него пре
завршетка тог поступка јер је и јуче и данас то исто поновљено.
Председник већа-судија: Добро. Одлучићемо и о том предлогу
ево поново. Него сада још једна ствар. Добро лингвистички проблем.
Адв. Ненад Вукасовић: За Звездана Јовановића мислим да ћете
онда у пакету?
Председник већа-судија: Ми смо већ одлучили о томе чисто ради
појашњења да не буде неке забуне позивајући се управо на члан 337 да
ће се након завршетка доказног поступка о тим предлозима за издвајање
записника осумњичених, окривљених, евентуално сведока свим тим
предлозима одлучити. Наиме, тај став ево да појасним сада јесте тако
заснован на Законику о кривичном поступку јер постоје бројни
приговори везани за начин прибављања тих изјава да ли је примењена
тортура, да ли је примењена обмана, да ли је примењена сила у односу
на даваоца изјаве у конкретним случајевима окривљеног, то просто је
немогуће дати одговор од стране већа док се не саслушају и провере ти
наводи јер не може се посматрајући чисто прима фаци у поступку
видети да ли је примењена сила примера ради, или на основу обмане да
је прибављена изјава. Дакле, мора се проверити да би суд утврдио ту
чињеницу а не само формално правно да ли постоје сви услови за
давање одређене изјаве према Законику о кривичном поступку, Дакле,
тврдње које је и данас изнео окривљени Саша Пејаковић, надам се да ће
бити од стране његових бранилаца а ради концентрације доказних
предлога предложени одређени докази да се изведу о чему ће одлучити
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веће и у циљу проверавања његове одбране и начина прибављања изјава.
Иначе по логици ствари немогуће је одлучити о томе на почетку пре
него што је изведена радња саслушања јер суд не располаже
материјалом који се износи а то може у одбрани да се изнесе и у
доказном поступку да би суд то могао да цени. Јер нема логике да
кажете да је неко на основу обмане дао одређену изјаву коју је потписао,
где су присутна лица која су обавезна да присуствују дакле, мора се
проверити та чињеница, тај навод, тврдња да ли је заснована па ако суд
оцени да постоји на незаконит начин прибављена одређена изјава у
сваком случају ће применити закон и издвојити такав записник с тим
што би у случају издвајања тужилац имао право жалбе. Ево ово је чисто
процедурално питање да евентуално не би касније одлучивали о томе
мада можемо није ништа спорно. Само још једно питање да ја не
заборавим. Морам и ја имати неку концентрацију. Дужан сам да Вам
сада кажем да Вас питам прво да ли имате још нешто да додате у Вашу
одбрану?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: С обзиром да је пре Вас саслушан окр.
Звездан Јовановић он је одбио да да исказ па Вас питам да ли сте
упознати, одбио је да да своју одбрану па је суд донео решење, да ли сте
упознати уопште садржински са његовом изјавом пред Органом
унутрашњих послова од 7.4.2003. године?
Опт. Саша Пејаковић: Не.
Председник већа-судија: Ми ћемо Вам то доставити, да Вас сад
не бих ја упознавао, његову изјаву у писменом облику ћемо Вам
доставити ради упознавања. А сада с обзиром да је сада. Можете се
вратити на оптуженичку клупу.
Адв. Биљана Кајганић: Обзиром да сте сад саопштили да ћете
изјаву Звездана Јовановића од 7.4. која је дата у централном затвору не у
УБПОК-у доставити окривљеном, обзиром да смо ми поднели кривичну
пријаву против господина Пријића, Александра Милосављевића, Весне
Радомировић и других који су учествовали у изјави која није ни дата
према наводима којима ми као одбрана располажемо и обзиром да смо
ми предложили саслушање појединих сведока и чак имамо и
материјалне доказе у том правцу. Достављање те изјаве у тренутку кад
се можда води већ поступак, односно проверавају ти наводи не знам и у
складу са Вашим предлогом да о томе треба овде расправљати обзиром
да је поднета кривична пријава да чујем Вас шта о томе мислите, да ли
ћете дозволити да се проверава пред надлежним органом или ћете
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парарелно са тим да се овде води поступак да ли је дата и под којим
околностима је потписана та изјава?
Председник већа-судија: Погрешно сте ме разумели јер је
законска обавеза председника већа да након саслушања окривљеног
пошто присуствује претходно саслушани не треба да му објашњавам
шта је рекао другоокривљени сада у овој ситуацији процесној али морам
да га упознам шта је рекао овде на главном претресу првоокривљени ја
сам му то укратко рекао да је рекао да неће да износи своју одбрану окр.
Звездан Јовановић. А с обзиром, не заборавите само на ту чињеницу и
право, да сваки окривљени има право да тражи фотокопирање списа
предмета и да се упозна са свим изјавама. Ја сам само у том смислу. Ја
сам чак и мислио да је упознат и окр. Саша Пејаковић са том изјавом од
7. априла 2003. године која је оспорена, коју је дао окр. Звездан
Јовановић. Чињеница да сте поднели кривичну пријаву опет не утиче на
ово што сам ја до сада рекао. Посебан поступак колегинице знате да
постоји када се поднесе кривична пријава, ко је надлежан да разматра на
основу доказа да ли ће покренути кривични поступак и утврдити
евентуално постојање кривичних дела. Ви сте на главном претресу
поднели кривичну пријаву. Ја сам као председник већа доставио управо
транскрипт Петом општинском јавном тужилаштву у Београду касније је
прослеђено Другом општинском јавном тужилаштву. Дакле то је
посебна процедура. Овде се ради о оспоравању од стране бројних
бранилаца укључујући и браниоца окр. Звездана Јовановића адв. Ненада
Вукасовића. Ја Вам кажем процедурално питање јесте да је немогуће
сада утврдити те чињенице. Надам се да се слажете у том погледу
самном управо из разлога што не можемо нешто веровати или не
веровати. Чињенице се у кривичном поступку утврђују на основу
слободног судијског уверења у смислу оцене изведених доказа.
Адв. Биљана Кајганић: Ја се са тим слажем али обзиром да
коначна одлука по тој кривичној пријави није донета, сматрам да та
изјава не може да се употребљава у овом поступку док се коначна
одлука не донесе.
Председник већа-судија: То је Ваше мишљење.
Адв. Биљана Кајганић: Зато ја то и предлажем.
Председник већа-судија: На основу тог мишљења ми смо
саслушали. Суд поступа по закону. Чули смо Ваше мишљење. Ево има
реч адв. Момчило Булатовић.
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Адв. Момчило Булатовић: Уз сво уважавање Вашег познавања
одредби Законика о кривичном поступку, мислим да сте мало заменили
неке тезе. Ево видим колега Даниловић, нешто му није јасно. Објаснићу
Вам после. Видите судија о чему се ради. Ви сте рекли, наш предлог је
био да се изјаве које нису прибављене у складу са Закоником о
кривичном поступку, Законик је бар ту јасан члан 226 не могу користити
као доказ у кривичном поступку. Ви сада нама кажете да ћете Ви након
завршетка доказног поступка оценити да ли су оне у складу са тим или
не. Помешали сте две ствари судија. Једна је прибављање изјава уз
принуду, претњу, заблуду, лажним обећањима, на преварне начине а
други начин је прибављање изјава када окривљеном нису пружена
процесна права и када му није указано на оне могућности које закон
предвиђа да све што изнесе да се може користити као доказ против њега.
Таква изјава се не може користити као доказ. Тако пише у закону. Према
томе ми тражимо издвајање тих изјава управо због тога што видећете
код изјаве Пејаковић Саше таквог упозорења нема. Ни у једној изјави у
свему томе. Према томе наш је став да се изјаве издвоје и да се не могу
користити као доказ а Ви нас убеђујете да ћете Ви након доказа, значи
кад их изведете као доказ одлучити о издвајању. Кад их изведете као
доказ можете да радите шта хоћете са њима.
Пун. оштећених адв. Рајко Даниловић: Ја заиста без икаквог
цинизма него говорећи о разлозима економичности поступка мислим да
не треба да претварамо један део претреса у едукацију. Претпостављам
да сви ми који учествујемо у овом поступку као адвокати, судије,
тужиоци имамо правно знање и квалификацију за тај посао и волим да
не губимо време у расправама и објашњењима. Свако ко мисли да му је
неко право нарушено или је оштећен правно може да предузме неку
радњу ако има на то право. А не сада објашњавамо и дискутујемо по пет
пута да се не може о овим стварима одлучити до краја главног претреса,
до извођења доказног поступка. То пише у закону не треба сада о томе
да дискутујемо ваљда и не правимо овде неку школу.
Председник већа-судија: С обзиром на време које сада имамо
14,38 минута, ја бих донео решење да се прекине главни претрес да би
сутра извели процесну радњу саслушања окр. Бранислава Безаревића.
Адв. Мирко Трипковић: Ја молим само једно питање ван
предмета. Браниоци до данас немају своју просторију у овој згради. С
обзиром да сви учесници у поступку па и медији имају своју просторију
мислим да се може наћи нека просторија која може бити искључиво
намењена браниоцима јер нема смисла да паузу проводимо по
кулоарима. Молим да суд предузме кораке да се то технички омогући.
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Председник већа-судија: Врло радо што се тиче тог техничког
питања. И ја не знам право да Вам кажем једва погодим где ми је
кабинет.
Адв. Мирослав Тодоровић: Ја морам да поставим питање зашто
није поступљено по одредби члана 323 ЗКП који каже да ће се после
првооптуженог саслушавати остали оптужени према редоследу из
оптужнице. Зашто је прескочен господин Крсмановић Душан, зашто
није он саслушан као први после господина Јовановић Звездана? То у
закону пише а и закон тако каже после првооптуженог иде се редом по
оптужници. Зашто је прескочен, ја заиста имам право на то питање да
поставим и Ви сте дужни да одговорите.
Председник већа-судија: Ја сам дужан да одговорим јер јуче смо
одлучили и то веће на основу члана 297 Законика о кривичном поступку
и то питање је поставио управо и бранилац окр. Саше Пејаковића адв.
Крсто Бобот и добио је објашњење него вероватно то нисте чули.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Главни претрес се прекида а наставиће се сутра 20. фебруара 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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