К.П.бр.5/03
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 11. НОВЕМБРА 2004. ГОДИНЕ
Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 11.
новембра 2004. године, са почетком у 10 часова и 07 минута, пред већем
Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка
бр.29, судница бр.1, у кривичном предмету са службеном ознаком
К.П.бр.5/03 окривљеног Милорада Улемека и других окривљених, због
кривичног дела удруживање ради непријатељске делатности из члана
136 Основног кривичног закона, кривичног дела убиство представника
највиших државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и
друга кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при
Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС бр.2/03 од 21. августа
2003. године, пред већем у саставу: судија Марко Кљајевић, председник
већа, судије – чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић са
записничарем Љиљаном Атлагић,
приступили заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и
Небојша Мараш, пуномоћници породице оштећеног Председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића, адвокати Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог Председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића – Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцем адвокатом Слободаном
Миливојевићем; окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом
Ненадом Вукасовићем; браниоци окривљених Милоша Симовића,
Александра Симовића и Владимира Милисављевића, адвокати Слободан
Миливојевић и Александар Поповић; бранилац окривљеног Нинослава
Констатиновића адвокат Дејана Лазаревић; бранилац окривљеног Дејана
Миленковића адвокат Биљана Кајганић; бранилац окривљеног Сретка
Калинића адвокат Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адвоката Владана Вукчевића;
бранилац окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат
Александар Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем
адвокатом Вељком Делибашићем; окривљени Саша Пејаковић са
браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем; окривљени Бранислав
Безаревић са браниоцем адвокатом Жељком Грбовићем; окривљени
Жељко Тојага са браниоцем адвокатом Зораном Николићем.
Нека приступи пред судско веће позвани сведок Веселин Лечић,
ради констатације.
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Констатује се да је приступио сведок Веселин Лечић.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Главни претрес је јаван.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка настави са извођењем
процесне радње доказивања саслушањем сведока Веселина Лечића.
Председник већа: Реците нам да ли сте Ви познавали окр. Дејана
Миленковића?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Председник већа: Да ли сте било када чули за њега?
Сведок Веселин Лечић: Из медија само и оно кад се догодило око
Лимеса, кад је оно око хале било. Његово привођење да ли у Градски
СУП. Из медија сам када сам био на Копаонику.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете шта сте сазнали из
медија, везано за случај Лимес?
Сведок Веселин Лечић: Па, не могу детаља да се сетим, тачно,
конкретно шта је било наведено, ту је било неких нејасноћа и око
пуштања. Значи не могу тачно да наведем тачно како је било. Оно што је
било на медијима, то сам и читао.
Председник већа: Да ли сте имали било каквих службених
сазнања током Вашег професионалног рада, о окр. Дејану Миленковићу
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и да ли сте имали сазнања да ли се он евентуално бавио вршењем
кривичних дела?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Председник већа: А реците нам да ли сте службено обавештени о
случају Лимес, како је квалификовао тужилац, као покушај атентата на
покојног Премијера др. Зорана Ђинђића?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Председник већа: Да ли су Душана Спасојевића 21. фебруара
2003. године обезбеђивали припадници ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Значи, добијао је обезбеђење јесени 2001.
године до децембра 2002. године.
Председник већа: Да ли су тог дана 21. фебруара 2003. године
припадници ЈСО-а обезбеђивали Душана Спасојевића?
Сведок Веселин Лечић: Према мојим сазнањима не.
Председник већа: Када је повучено обезбеђење из ЈСО-а Душану
Спасојевићу?
Сведок Веселин Лечић: Тачан датум не знам, али негде
децембра, крајем године 2002., али не знам тачно који датум је био.
Председник већа: Да ли постоји у документацији ЈСО-а писмена
наредба о повлачењу обезбеђења припадника ЈСО-а Душану
Спасојевићу?
Сведок Веселин Лечић: Колико знам не.
Председник већа: А како су издаване наредбе да се обезбеђује
одређено лице од стране припадника ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Ни за једно лице није било значи
писмени налог, од ових које сам ја рекао јуче, нити код господина
Чедомира Јовановића нити код господина Михајловића, нити код
господина Франка Симатовића, нити код господина Јовице Станишића,
нити код Милорада. Значи ту није било неког писаног трага.
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Председник већа: А због чега није вођена било каква евиденција
о распоређивању припадника ЈСО-а за обезбеђивање одређених
личности?
Сведок Веселин Лечић: Зато што сам такво стање затекао од мог
претходника и тако се наставило да се ради.
Председник већа: Радило се искључиво по усменим налозима?
Сведок Веселин Лечић: Да. Искључиво по усменим налозима.
Председник већа: А реците нам да ли сте Ви одржавали
комуникацију са окр. Милорадом Улемеком након што је он престао да
буде командант ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Не. Једино ако се може сматрати
комуникацијом његови повремени доласци у центар у Кули где је све
нас из команде контактирао, где смо били у контакту. Значи приликом
тих посета центра, Јединици, значи као и сви остали чланови команде.
Председник већа: А да ли Вас је било када окр. Милорад Улемек
обавестио о проблемима или инциденту који је имао било који
припадник ЈСО-а са Душаном Спасојевићем?
Сведок Веселин Лечић: Није. Колико се сећам није, него смо ми
њему рекли да имамо проблеме са нашим обезбеђењем и са приватним
обезбеђењем Душана Спасојевића.
Председник већа: И шта је он урадио?
Сведок Веселин Лечић: Не знам конкретно шта је он урадио. Он
је имао везу са њим. Знам да је, по његовој причи, рекао нам је да,
скренуо је пажњу и да неке ствари не могу да се раде мимо правила рада
наших припадника који су били ангажовани на том обезбеђењу, да би то
резултирало значи као што сам рекао, тамо негде децембра месеца, када
је почело, ти сукоби кад су почели да буду све интензивнији, и када је
једноставно почео да увлачи Јединицу у неке своје личне обрачуне које
је имао са одређеним лицима, као и да им да неке налоге као што сам
јуче рекао, легитимисање, то је било, тог момента је значи донета таква
одлука.
Председник већа: Да ли је одлучивао о обезбеђењу Душана
Спасојевића окр. Милорад Улемек о томе ко ће га обезбеђивати од
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припадника ЈСО-а, који припадници, по којим сменама или је то радио
неко из команде ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Не. Била су одређена четири, колико
знам, три, четири припадника који су били ангажовани на том
обезбеђењу. Једино што је одлучио кад је наступио неки сукоб између
Пејаковића и Вукашиновића, када је извршио неку ротацију,
Вукашиновића уместо Пејаковића, у том смислу да.
Председник већа: А ко је извршио ту ротацију Пејаковића и
Вукашиновића?
Сведок Веселин Лечић: Милорад.
Председник већа: А да ли је обавестио о тој извршеној ротацији
Пејаковића и Вукашиновића, команду или Вас?
Сведок Веселин Лечић: Обавестио је команду. Команданта и
мене је обавестио да је то урадио.
Председник већа: Да ли сте Ви водили евиденцију и да ли су
припадници Јединице за специјалне операције који су обезбеђивали
Душана Спасојевића подносили било када неки писмени извештај?
Сведок Веселин Лечић: Не. Нису никада писмено.
Председник већа: А да ли сте било када Ви захтевали да поднесу
било какав извештај о његовом кретању и делатности Душана
Спасојевића?
да.

Сведок Веселин Лечић: Не. У писменој форми не, али у усменој

Председник већа: А да ли сте након разговора у усменој форми
када сте добили реферисање од припадника и подношење извештаја,
сачињавали то и у писменом облику, ради архиве, ради евентуалног
планирања, да знате шта радите, на основу чега сте Ви могли да радите
те послове безбедности, ако нисте могли нешто да напишете, ради
аналитике?
Сведок Веселин Лечић: Ту евиденцију је водио где је који
припадник, значи ОЗЛО-а, значи тог одељења за заштиту личности и
објеката, ту евиденцију је водио начелник тог одељења. Они су имали
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свог начелника који је водио такву једну евиденцију о њиховом
ангажовању и у ком периоду.
Председник већа: А да ли сте Ви лично ступали у контакт осим
овог састанка који сте имали и разговора за ручком, како сте рекли, 11.
марта 2003. године, било када крајем 2002. године и 2003. године до 12.
марта са окр. Милорадом Улемеком?
Сведок Веселин Лечић: Па, Милорад је често боравио значи у
нашим објектима. Увек је долазио ненајављено врло кратко и одлазио.
Сад не знам тачно интензитет и хронологију тих његових долазака, а на
Копаонику у другој смени, значи пред крај друге смене, два, три дана, не
знам тачно колико, он је боравио на Копаонику кад смо снимали филм о
специјалној значи нашој, односно спасилачкој служби, којим поводом је
и дошла наша спасилачка служба из Куле, са опремом. У тој спасилачкој
служби били су ..............Дејан и Трифковић, припадник, име му је Гого,
значи донели су опрему која је неопходна за снимање, јер смо снимање
првог дана, пре тога, претходног дана имали снимање са оним тимом
који је однео са собом горе опрему и око дејстава Јединице у зимским
условима, а сутрадан је значи било планирано да се сними значи тај
сегмент око спасилачке службе, јер је то био један нови моменат у
Јединици за специјалне операције, приликом налажења њеног места и
функције после изласка у Ресор јавне безбедности, значи ишло се на
једну компоненту добијања неке цивилне улоге такве једне Јединице и
њеног у ствари трансформисања из неке полувојне формације у једну
формацију односно специјалну јединицу, која ће наћи своје место и
улогу и прилагодити значи своје ангажовање, новим моментима. Е, то је
био разлог да значи морамо да имамо у оном филму нашем
промотивном и сегмент око те спасилачке службе. Значи тај дан је на
Копаонику боравио, изненада је дошао негде око 10 сати ујутро
Милорад. Управо по његовој идеји је и све то замишљено и по његовом
неком сценарију то требало да се сними, што је и урађено, што је он
хтео да види и да надгледа. Тако да је то и урађено снимање на вису
Гобеља на Копаонику. Тог дана, да.
Председник већа: А колико је учестало долазио окр. Милорад
Улемек у Јединицу за специјалне операције, било на Сењаку, било на
теренима?
Сведок Веселин Лечић: Па, периодично је долазио. Не могу Вам
тачно рећи колико је учестало. Рецимо ако борави у Београду у седам,
десет дана. Зависи како кад. Није то било неко правило. Значи он никада
није најављивао своје доласке и увек је долазио изненада и увек се
кратко задржавао. У принципу не много и одлазио је.
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Председник већа: Реците нам да ли је било ко од припадника
Министарства унутрашњих послова, или било ко из државних структура
могао да дође ненајављено код Вас у команду или у седиште ЈСО-а или
у базу, ненајављено?
Сведок Веселин Лечић: Било је и таквих прилика. Значи да су
колеге долазиле, поготово горе у Кули, сарадња је била таква са
колегама из јавне безбедности Сомбора, из Куле, из Новог Сада. Значи
довољно је било да дође на капију и сваки би био примљен и био гост.
Председник већа: Реците нам да ли имате података након што је
престао да буде командант ЈСО-а окр. Милорад Улемек где је он
боравио, чиме се бавио?
Сведок Веселин Лечић: Не. Немам таквих конкретних сазнања,
само знам да је боравио негде у иностранству. У којој држави заиста не
знам, да ли је била Грчка, или стварно тај податак немам. Али је боравио
и у иностранству.
Председник већа: А да ли сте Ви били у комуникацији са окр.
Милорадом Улемеком везано за његову безбедност како овде тако и у
Грчкој?
Сведок Веселин Лечић: Не. За иностранство нисам имао никакве
контакте приликом његових боравака у иностранству, нити ми је он
рекао где је боравио, нити је то мене интересовало. Не знам, можда
неком другом јесте, мени није.
Председник већа: А да ли сте икада приватно имали контакт са
окр. Милорадом Улемеком?
Сведок Веселин Лечић: Искључиво у овој природи функције као
што сам рекао. Значи ти доласци као што су били у Кули, посете
команди. То је било.
Председник већа: Да ли сте имали било какав приватни контакт,
да сте отишли код њега кући, да сте изашли у кафану, ресторан било
када?
Сведок Веселин Лечић: Па, било је и таквих прилика. Значи
Милорад је човек који је и за своју породичну славу имао обичај да
позове команду, да позове припаднике одређене и тако. Значи
једноставно као што сам јуче излагао, да не будемо, да се не понављамо,
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значи живео је са овом Јединицом, био у контакту и после одласка из те
Јединице.
Председник већа: Да ли Ви имате било каква сазнања да ли је он
остваривао неке контакте који би било безбедносно интересантно за
Вашу службу, ван лица припадника безбедносних служби наше земље?
Сведок Веселин Лечић: Немам таква сазнања. Немам.
Председник већа: Да ли имате сазнања да ли је постојала претња
да се ухапси окр. Милорад Улемек током фебруара и марта 2003. године
до убиства председника Владе?
Сведок Веселин Лечић: Немам таква сазнања. Ја таква сазнања
немам.
Председник већа:
Да ли је аутономно издавао налоге
припадницима обезбеђења из ЈСО-а окр. Милорад Улемек?
Сведок Веселин Лечић: Кад су били код њега нисам имао у виду
како се он према њима понашао. Вероватно им је он издавао наређења у
смислу колико треба припадника да га обезбеђује и у ком термину, где,
значи искључиво је то било у његовој значи препуштено њему и он је
организовао сам своје обезбеђење.
Председник већа: Да ли сте чули за Зорана Вукојевића?
Сведок Веселин Лечић: Чуо сам из новина, а никада га нисам
упознао.
Председник већа:
Да ли су службено Вас обавештавали
припадници ЈСО-а који су обезбеђивали Душана Спасојевића ко је шеф
цивилног обезбеђења Душана Спасојевића, ко су ти припадници, одакле
они потичу?
Сведок Веселин Лечић: За Вукојевића су ми рекли, односно
знали смо у команди да је колега из јавне безбедности. За њега смо
имали тај податак.
Председник већа: Да ли сте имали било какав податак у каквим
је он односима са Душаном Спасојевићем, чиме се он бави, да ли је и
даље припадник Министарства унутрашњих послова, да ли је то
службени задатак ако обезбеђује Душана Спасојевића, или то ради
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приватно и да ли је то спојиво са службом, да ли сте се уопште
интересовали за те ствари?
Сведок Веселин Лечић: Не. За те ствари нисмо се интересовали,
о његовим релацијама Вукојевића са Спасојевићем, нисмо улазили у те
њихове односе.
Председник већа: Након случаја Лимес, да ли сте Ви службено
обавештени од било кога из Министарства унутрашњих послова, да
постоји опасност за живот председника Владе др. Зорана Ђинђића?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Председник већа: Након 12. марта и увођења ванредног стања,
да ли је Јединица за специјалне операције повећавала борбену готовост и
имала неке планове за дејство?
Сведок Веселин Лечић: Не. Није никакве. Ја знам, колико сам
информисан, није никакве имала активности повишеног борбеног
стања. Значи обављала је у центру у Кули, значи пошто је тај налог био
да буде у центру у Кули, то што је могло да се ради, као и за време
протеста, да користи садржаје за обуку и за боравак припадника, толиког
броја припадника на једном врло уском, малом простору. Значи живели
су и радили, организовали посао колико су могли на том подручју.
Ништа друго нису предузимали.
Председник већа: Да ли је било ко од припадника ЈСО-а имао
било коју врсту контаката са било којим фактором у друштву, ван
службених лица из МУП-а Републике Србије, а који би били
безбедносно интересантни?
Сведок Веселин Лечић: Па, није ми познато, али рецимо имали
смо ми кроз наш оперативни рад, овај о коме сам Вам причао, имали смо
података о интересовању појединих представника или другачије да
кажем, агената страних обавештајних служби који су настојали да ступе
у контакт са нашим припадницима, користећи неке раније везе из неког
ранијег периода, а за које смо знали рецимо да су баш припадници,
бивши припадници страних служби. Конкретно, било је интересовање за
једног официра из Марине, из наше базе Марина, рецимо, за таква
сазнања.
Председник већа: Везано за ту контраобавештајну делатност, у
оквиру ЈСО-а, да ли сте поводом таквих делатности стране обавештајне
службе, конкретно, разговарали са окр. Сашом Пејаковићем, да ли неке
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одређене структуре и лица врше утицај на њих, везано за податке о
деловању, устројству и циљевима и употреби ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Ја не, а можда неко од оперативаца из
одељења безбедности. Ја нисам водио те разговоре са припадницима. То
је радило одељење безбедности или начелник одељења безбедности, али
ја немам таквих сазнања да је према њему ишла нека у овом смислу о
коме сам малопре говорио, као овом припаднику из Марине.
Председник већа: Након увођења ванредног стања, да ли сте Ви
или неко из команде ЈСО-а добили било какву писмену поруку од окр.
Милорада Улемека?
Сведок Веселин Лечић: Ја нисам никакву поруку добио, али
познато ми је да је у Кули дошло неко писмо и да је кружило неко писмо
где Милорад се обратио односно на тај начин путем писма се обратио
припадницима Јединице да са догађајем, односно са атентатом на
покојног Премијера он нема никакве везе и значи да будемо
професионалци, у том смислу је, колико је мени познато тај садржај
имало то писмо.
Председник већа: А да ли сте Ви о постојању тог писма
обавестили било кога из МУП-а Републике Србије?
Сведок Веселин Лечић: Мислим да је генерал Лукић, у разговору
са генералом Лукићем да је обавештен, да смо му рекли да је такво једно
писмо дошло. Мислим да је командант Маричић то из Куле са њим
контактирао колико се ја сећам. Јер, то писмо је дошло у Кулу.
Председник већа: Да ли се истраживало то које лице је донело ту
поруку од окр. Милорада Улемека, одакле, како, на који начин је дошао
до поруке, преко кога?
Сведок Веселин Лечић: Не. То писмо је дошло у Кулу, не знам на
који је начин дошло у Кулу.
Председник већа: Добро. Ја питања више немам. Да ли чланови
већа имају питања?
Судија Милимир Лукић. Изволите.
Судија Милимир Лукић: Да ли је Јединица за специјалне
операције водила књигу дневних заповести? Је ли имала такву књигу
или нешто слично?
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Сведок Веселин Лечић: Имала је такву једну књигу. Ја мислим да
се та књига налазила у Кули и да су превасходно у тој књизи завођене
значи, управо то што сте ме Ви питали, та књига заповести и да је ту
књигу углавном водио помоћник команданта за оперативне послове, јер
он је имао најдиректнији контакт са припадницима и најдиректније је
био укључен у обуку припадника, а те заповести су углавном све биле
везане за обуку и активности припадника.
Судија Милимир Лукић: Да ли је у ту књигу уношено, оно што,
наредбе које изда командант Јединице?
Сведок Веселин Лечић: Да. Између осталог ту су се садржале и
такве наредбе команданта Јединице.
Судија Милимир Лукић: Због чега није унета одлука о давању
обезбеђења појединих личности?
Сведок Веселин Лечић: Ја Вам кажем да сам затекао да је тако
функционисало и код мог претходника, а да је сву евиденцију око
ангажовања припадника одељења за заштиту личности водио начелник
тог одељења, али никада никаква наредба није била написана, у том
смислу.
Судија Милимир Лукић: Да ли је од Вас, као помоћника за
безбедност, тражио мишљење командант Јединице Маричић када је
донета одлука о обезбеђивању Душана Спасојевића?
Сведок Веселин Лечић: Не. Никада није то тражио него ми је
само рекао да је то на највишем нивоу министарства, он добио налог, ја
то нисам проверавао, свог команданта.
Судија Милимир Лукић: А када је донета одлука о повлачењу
обезбеђења од стране Душана Спасојевића?
томе.
Вас?
мене.

Сведок Веселин Лечић: Обавестио ме је командант Маричић о
Судија Милимир Лукић: Да ли је тада тражио неко мишљење од
Сведок Веселин Лечић: Не. Није никакво мишљење тражио од
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Судија Милимир Лукић: Да ли сте Ви, с обзиром на положај
који сте имали у структури безбедности Јединице, јуче сте то објаснили,
значи независно сте слали извештаје својим надчињенима, да ли сте
послали неку информацију или извештај својим надчињенима везано за
давање обезбеђења Душану Спасојевићу?
Сведок Веселин Лечић: Па, то је било у министарству, тада
генерал Лукић, значи они су знали.....
Судија Милимир Лукић: Ја Вас питам, да ли сте Ви послали?
Сведок Веселин Лечић: Не. Ја лично не, а командант не знам да
ли је. Он је имао посебну своју пошту, посебну своју евиденцију, ја не.
Судија Милимир Лукић: Управо Вас то питам. Значи Ви сте
имали посебну комуникацију са својим надчињенима?
Сведок Веселин Лечић: Тако је. Значи он је имао своју,
командант је имао своју архиву и своју пошту, значи ја нисам имао увид
у његову преписку са министарством.
Судија Милимир Лукић: Ја Вас не питам за команданта, питам
Вас за Вас?
Сведок Веселин Лечић: Ја не.
Судија Милимир Лукић: Јуче сте у једном тренутку рекли да
Душан Спасојевић увлачи Јединицу у медијски рат са Сурчинским
кланом. Да ли сам ја то тако добро разумео?
Сведок Веселин Лечић: Добро сте разумели. Знам да је била нека
преписка, да је коришћено и помињање Јединице неко било у новинама.
Судија Милимир Лукић: Сада Вас питам, да определите време
тих догађаја и да објасните шта је то Сурчински клан?
Сведок Веселин Лечић: Време тих догађаја, значи то је друга
половина 2002. године, тамо пред повлачење тог обезбеђења. А
Сурчински клан ја не знам шта је Сурчински клан, и не бих дао
квалификацију, после свега овога и после ових писања, ја не знам шта је
Сурчински клан.
Судија Милимир Лукић: Не знам да ли сам ја јасан са питањем.
Да ли се Сурчински клан тада Вама било јасно, када кажете, значи
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увлачи Јединицу у медијски рат са Сурчинским кланом. Да ли је то
мишљење у тренутку када сте определили ово време, значи друга
половина 2002. године?
Сведок Веселин Лечић: Јесте. 2002. године, да. Друга половина
2002. године.
клан.

Судија Милимир Лукић: Значи користите термин Сурчински

Сведок Веселин Лечић: Из медија значи. Једноставно то сам
апострофирао Сурчински клан, а не моје лично, као моје. Значи
апострофирам да је у медијима тако провејавала та прича, а није то мој
став као мој, него користећи обрачуне у медијима који су почели и тако
су квалификовани као Сурчински клан.
Судија Милимир Лукић: А шта сте још сазнали из медија о
Сурчинском клану?
Сведок Веселин Лечић: Па, сад вероватно као и сви остали шта
сам могао да дознам. То што су медији објављивали.
Судија Милимир Лукић: Ја немам више питања.
Председник већа: Право на питања има судија Ната Месаровић,
члан већа. Изволите.
Судија Ната Месаровић: Јуче сте говорили овде на питање
председника већа и одговарали у вези угледа првоокривљеног Милорада
Улемека за време док је био командант Јединице и након тога. Два, три
пута сте употребили термин док није суспендован са места команданта.
Јесте ли видели писани акт о његовој суспензији и ко га је донео?
Сведок Веселин Лечић: Ја нисам видео тај писмени акт о
његовој суспензији, а колико ми је познато донео га је тадашњи
начелник Ресора државне безбедности где је припадала Јединица за
специјалне операције и та комуникација са Милорадом у том периоду
ишла је значи из кабинета начелника Ресора државне безбедности према
њему, поводом свега, а нарочито то што сте Ви мене сада питали, око те
суспензије.
Судија Ната Месаровић: Можете ли одговорити на питање коју
сте Ви школу завршили?
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Сведок Веселин Лечић: Завршио сам факултет општенародне
одбране и друштвене самозаштите.
Судија Ната Месаровић: Који факултет?
Сведок Веселин Лечић:
друштвене самозаштите.

Факултет општенародне одбране и

Судија Ната Месаровић: Следеће питање, јуче када сте говорили
о Душану Спасојевићу, рекли сте да знате у вези његове депортације из
Француске, и његовом боравку у притвору Окружног затвора у
Београду. Интересује ме да ближе објасните, можете ли објаснити,
разлоге због којих сте Ви закључили да је он пуштен из притвора због
његових веза са властима у Србији? Ако можете да објасните, онда
кажите конкретно на кога сте мислили из структуре власти?
Сведок Веселин Лечић: Значи једноставно ја конкретних неких
сазнања немам, али из приче команданта када је уопште додељено то
обезбеђење Спасојевићу и из његове приче, а приликом....
Судија Ната Месаровић: Само се држите питања, конкретно, у
вези притвора, на основу чега сте закључили да је пуштен из притвора
због његових веза са властима?
Сведок Веселин Лечић: Значи приликом једне акције док
Милорад није био суспендован, одмах по доласку у Јединицу за
специјалне операције, заједно са београдским центром били смо
ангажовани на лишавању слободе једног лица које је требало у хотел
«Славија» да уђе у неки аутобус који је ишао према југу Србије. Значи
заједно смо радили тај посао. Милорад је директно водио тај посао и
тако да пошто то лице није се појавило у том моменту, добили смо
податак од колега из београдског центра да је ушло у неки други аутобус
и да је већ на путу за Прешево. Значи у колима сам се налазио двоје, или
троје кола је кренуло на тај задатак и у једним колима сам се налазио са
Милорадом. Значи код наплатне рампе у Бубањ потоку у једном
моменту мени је Милорад рекао, погледао је на сат и рекао да не може
да иде даље, пошто има обавезу да са господином Чедомиром
Јовановићем оде у Централни затвор да обиђе Душана Спасојевића.
Судија Ната Месаровић: Јесте ли из тих разлога закључили да је
пуштен?
Сведок Веселин Лечић: Из тога, а из других коментара који су
били од команданта.
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Судија Ната Месаровић: Можете ли мало да нам објасните те
коментаре, које сте Ви знали, а које можда нису знали други?
Сведок Веселин Лечић:
рекао.

Не. Само ово што ми је командант

Судија Ната Месаровић: Јуче сте нешто говорили на питање
председника већа, да ли је МУП и Влада имала контролу над Јединицом.
Е, сада мене интересује посебно, говорили сте о контактима Душана
Маричића као команданта Јединице са свим онима који су долазили у
Кулу и да је он једини имао везу телефонску и уопште одржавао везу са
спољним светом. Мислим да сам Вас добро разумела, да сте Ви заједно
са командом били ту у Кули?
Сведок Веселин Лечић: Да. Био сам и ја у Кули.
Судија Ната Месаровић: Интересује ме да ли је Маричић
обавештавао команду о садржини разговора које је обављао са лицима
која су долазила, која је он примао, и да ли су након тих обавештења
остали припадници команде, заједно са командантом доносили одлуку о
даљим акцијама Јединице о протесту?
Сведок Веселин Лечић: Командант никако са тих разговора није
говорио о неким садржајима тих његових разговора. Он је једноставно
одбијао разговоре са свим представницима што сам рекао јуче,
председником Врбаса, господином Чанком, господином Перишићем, већ
не знам....
Судија Ната Месаровић: Посебно ме интересује садржина
разговора са Душаном Михајловићем, да ли је некога обавестио о
садржини тог разговора?
Сведок Веселин Лечић: Да. Обавестио је командант, после
разговора са министром који је једини био у центру нашем и обавио
разговор са командом, значи команда као што је увек радила тимски,
позвала је све шефове тимова и упознала их са садржином разговора са
господином министром Михајловићем.
Судија Ната Месаровић: Након Вашег јучерашњег одговора у
вези изласка Јединице на ауто-пут у Београду, објаснили сте на који
начин је обављено хапшење браће Бановића, реакцију припадника
Јединице. Онда сте објаснили тај долазак у Београд, али је остало
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нејасно, ко је донео одлуку да се иде на ауто-пут, да ли команда или
комплетна Јединица?
Сведок Веселин Лечић: Комплетна Јединица. То је био значи....
Судија Ната Месаровић: Сада ми објасните кажете комплетна
Јединица, да ли је то у супротности са оним што сте говорили у вези
дисциплине и хијерархије која је била у Јединици, рекли сте да такву
дисциплину нисте видели до тада, и да је владао строго хијерархијски
однос, да ли је команда тада попустила пред захтевима припадника
Јединице?
Сведок Веселин Лечић: Не. То је био један општи став у целој
Јединици од свих припадника, од онога у логистици до команданта
Маричића да се заступају такви ставови и да се значи Јединица нађе у
протесту. Значи ту нико није био издвојен у неким својим ставовима.
Судија Ната Месаровић: Још нешто, да ли је приликом извођења
сваке акције од стране припадника Јединице, посебна група која иде у
акцију, обавештавана тачно који ће задатак да предузме и против којих
лица? Да ли Вам је то познато?
Сведок Веселин Лечић: Мени није то познато. Каква је пракса
била до мог доласка не знам, али углавном била је припрема задатка,
сваког задатка је била припрема такозвана, где је вођа акције сходно
врсти акције која је, упознавао у оној мери припаднике, значи са
подацима о предстојећој акцији и о лицима која су у њој учествовала,
колико је то било неопходно за њих. Значи они су, припадници су
радили искључиво један могу рећи занатски посао.
Судија Ната Месаровић: Да ли Вам је уопште познато око
припрема те акције, да ли су се помињала лица против којих се акција
предузима, да ли су се они нешто више обавештавали о томе?
Сведок Веселин Лечић: Ако мислите на браћу Бановић?
Судија Ната Месаровић: Не. Конкретно на било коју акцију?
Сведок Веселин Лечић: Не. Од како сам ја дошао.....
Судија Ната Месаровић: Јасно ми је за браћу Бановић, него
уопште.
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Сведок Веселин Лечић: Има четири, пет акција, можда је било
рецимо акција Добросин, ту су припадници обавештени да идемо,
конкретно наводим један пример акције.
Судија Ната Месаровић: А да ли је Јединица коришћена и за
хватање неких других учинилаца кривичних дела, припадници
Јединице,да ли Вам је то познато?
Сведок Веселин Лечић: Мени то није познато.
Судија Ната Месаровић: Још нешто. Јуче сте када сте говорили о
томе да су припадници Јединице отишли у Кулу, рекли сте на малом
простору велики број људи. Баш тако сте изјаснили се. Да ли сте то
мислили и да ли то важи и за оно када је стигла наредба од стране
руководства МУП-а у време ванредног стања, да је то мали простор за
тако велики број људи, јер сте објаснили да су сви прешли тамо у Кулу?
Сведок Веселин Лечић: Па, исти је био простор, исти људи.
Вероватно исто важи и за ово што сте ме сада питали.
Судија Ната Месаровић: Да ли је тамо постојало баш објеката и
свих осталих садржаја за боравак свих припадника Јединице на једном
месту?
Сведок Веселин Лечић: Па, било је тесно али било је припадника
који су спавали на врећама транспортним.
Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног
тужиоца. Милан Радовановић. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Сведок је
данас објаснио да је обезбеђење Спасојевићу повучено због, између
осталог, због некаквих личних обрачуна Спасојевића у које је увлачио
Јединицу. Мене интересује који су то лични обрачуни, која су то лица са
којима је Спасојевић био у сукобу, и уопште позадина целог тог да
кажем термина, личних обрачуна Спасојевића? Да ли сведок можда
нешто о томе зна?
Сведок Веселин Лечић: Па, мислим у медијима да је то било,
помињано је било, овог Чумета, не знам како се презива Буха, да је он у
питању и да су то били неки односи са њим нерашчишћени.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
било још неких других лица са којима је Душан Спасојевић био у
сукобу, а да то сведок зна? Или се то цела прича своди на Чумета?
Сведок Веселин Лечић: Мени није познато, нити релације
Душана Спасојевића у том смислу подземља, нити његови добри и лоши
односи са представницима подземља, али ово што сам сада претходно
рекао, значи то сам превасходно, значи пратећи новине и медије као и
сви ми, и дошао до тих сазнања.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме 11. март 2003. године и боравак у Кули, где је он како
каже видео Звездана Јовановића. Да ли може мало ближе да определи
време када га је видео и у ком времену?
Сведок Веселин Лечић: Па, не могу нешто прецизније, али ако су
скокови били преподне, период ручка који је иза 12 сати, ако је ручак
онда иза 12 сати, не знам тачно када је то било. Значи ручак је био након
скокова, а скокови су били док је лепо време и док је дана, значи негде
преподне скокови, послеподне је био ручак. Не знам заиста, не могу.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Везано за
боравак на Копаонику у овом периоду од 10. до 21. фебруара прошле
године, када је сниман тај филм, пропагандног карактера, у које дане?
Сведок Веселин Лечић: Филм је сниман два дана, значи сниман
је првог дана је снимано дејство Јединице, мислим да је то било негде
око, ако је било два дана пред повратак ове смене, смена је била 21.-ог,
значи да ли је то било 19.-ог, 18.-ог, тачан датум не могу да се сетим, али
битно је да је први дан било снимање на Копаонику, само са тимом овим
што је донео опрему и наоружање са собом, значи да би се снимала она
дејства у зимским условима, а да је сутрадан ангажована била само
спасилачка служба са снимањем тог дела спасилачке службе и то је
рађено у преподневним часовима на Копаонику, на истој локацији,
приближно истој локацији, Гобеља.
Председник већа: Искористићу само прилику да ја поставим још
једно питање, да ли је окр. Милорад Улемек било када предлагао
команди ЈСО-а и Вама лично да се Јединица за специјалне операције
ангажује за обезбеђивање Олимпијаде у Атини и да ли је било разговора
и да ли је био овлашћен окр. Милорад Улемек да преговара са
безбедносним структурама МУП-а Републике Црне Горе о томе да дође
до посете припадника ЈСО-а Црној Гори?
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Сведок Веселин Лечић: Значи негде 2002. године, издавајањем
Јединице за специјалне операције, значи једноставно ишло се на једну
идеју међународне сарадње и промоције те Јединице која је ето била у
претходном периоду етикетирана на овај или онај начин. Значи
једноставно дошло се до закључка, заједно са руководством, значи са
министарством да мора да добије једну нову улогу, наша Јединица. С
тим у вези почело је на неки начин и са неком међународном сарадњом
која је била бојажљива, односно у смислу врло тешко смо ми као та
Јединица могли да нас прихвате за ту сарадњу. Знам, познато ми је да је
Милорад омогућио, мени није познато на који начин, да Јединица за
специјалне операције уз знање министарства и уз знање да је он тај који
је организовао боравак у посети значи базе специјалне антитерористичке
јединице Грчке ЕКАМ, значи најелитније њихове специјалне
антитерористичке јединице и да је био у контакту са њиховим
командантом, колико се сећам, а можда ћу и погрешити да се лице звало
Вангелис. Захваљујући томе, значи отишао је један тим у Атину и
боравио је у једној бази НАТО-а на ронилачкој обуци, а потом и у бази
ЕКАМ-а где су са колегама из ЕКАМ-а заједнички извели две, три
вежбе. Тај наш боравак доле и то што су тада припадници ЕКАМ-а
односно њен командант Вангелис видели, значи била је једна препорука
да за предстојеће олимпијске игре, то је била њихова идеја, коју смо ми
једва дочекали да заживи, да оде и Јединица за специјалне операције,
део припадника Јединице за специјалне операције за обезбеђење
прошлих олимпијских игара. Једноставно, није уопште нескромно, али
су били одушевљени тим што нису очекивали такву опремљеност. Све је
то резултирало да тај командант, те јединице ЕКАМ-а, дође у Кулу у
посету, узвратну посету и заживели су ти контакти и требали смо да
идемо, значи управо све је то наравно, у вези свега тога било упознато
министарство и генерал Лукић који је то одобрио. Не бисмо могли ни да
изађемо, добили смо средства од министарства, да одемо на обуку у том
периоду, а на који начин је Милорад ступио са специјалном
антитерористичком јединицом Грчке, мени није познат и од када
датирају и каква су то познанства.
Председник већа: Да ли је био овлашћен да преговара са
црногорским безбедносним структурама о сарадњи ЈСО-а и
безбедносних структура Црне Горе?
Сведок Веселин Лечић: У склопу ове сарадње или командант
специјалне антитерористичке јединице Црне Горе боравио је у Кули, уз
одобрење и знање значи генерала Лукића, а да је том приликом
договорено била и посета да ми одемо у узвратну посету код
антитерористичке јединице Црне Горе јер је то била добра, тако је
прокоментарисано у министарству да је то можда и добра прилика да се
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на неки начин уздигну на виши ниво, вишегодишње пољуљани односи
између два министарства и неповерење које је владало међу њима.
Председник већа: А какву је улогу ту у тим преговорима имао
окр. Милорад Улемек?
Сведок Веселин Лечић: Командант Маричић је примио и угостио
тог команданта црногорске полиције, и Милорад је тог дана био у Кули,
колико се сећам, а када је било не знам тачно, не могу да се сетим, у
којем периоду је било, али је и за Црну Гору ишао и Милорад са нама.
Значи путовао је и он у посету колегама из специјалне јединице Црне
Горе.
Председник већа: Да ли сте ишли у посету ради договарања
сарадње или ради извођења заједничких вежби?
Сведок Веселин Лечић: Не. Није била никаква вежба него је била
само посета. Као што није била ни вежба нека посебна када су они
дошло код нас. Значи обиђе се центар, обиђе се опрема, углавном се ту
више стручно разговарало око врсте опреме коју имамо, и обично пушта
се филм који презентује да се увек за сваку посету не прави нека вежба и
зато се и ишло на ову идеју да се сними тај филм који би у будућем
периоду презентовао Јединицу за специјалне операције.
Председник већа: Када сте ишли у Црну Гору?
Сведок Веселин Лечић: Мислим да је био јануар 2003. године,
колико се сећам, можда ћу и погрешити, али у том периоду негде.
Председник већа: Јесте ли Ви ишли у Црну Гору на преговоре?
Сведок Веселин Лечић: Био сам и ја у Црној Гори, да.
Председник већа: Да ли је уопште договарано да се изврши
заједничка вежба између припадника ЈСО-а и црногорског САЈ-а?
Сведок Веселин Лечић: Требала је, значи на том разговору са
командантом црногорске специјалне јединице, значи једноставно
направљен је један договор, који је требао да се верификује у
министарству, значи команданти су разменили искуства, да наш један
тим алпинистички борави на Дурмитору и да у одређеном периоду уз
инструкцију њиховог инструктора за алпинизам, црногорског СУП-а као
и да нам се омогући роњење у центру за роњење у тој некој бази
њиховој, у Боки Которској. На те две околности око обука је било
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говора, да се организује обука, а да узвратно припадници црногорске
специјалне јединице бораве у Кули и да учествују у неким вежбама и
увежбавањима са нашим припадницима.
Председник већа: А кад су требали припадници ЈСО-а да иду у
Црну Гору?
Сведок Веселин Лечић: Па, роњење је увек било лети, а тај
алпинизам је требао да буде, не могу тачно да се сетим када, али
Дурмитор је чудна планина и баш су нам то презентовали колеге из
Црне Горе да може се доћи за тај алпинизам и вратити само у одређеном
термину због врсте снега. Не знам када је то било. Не могу тачно да се
сетим стварно када је било то планирано.
Председник већа: Добро. Наставите са питањима. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих се
надовезао на Ваше питање, да ли је Јединица за специјалне операције,
поред контаката са јединицама из окружења имала контакте и са
Кобрама, јединицом Војске Југославије?
Сведок Веселин Лечић: У том периоду, ја колико знам,
учествовали смо, да, у Никинцима смо учествовали на једној заједничкој
вежби. Период не знам када, али сигурно у периоду до јануара 2002.
године, јер знам да је тада заменик начелника Ресора био господин
Зоран Мијатовић. Тада је управо била једна таква вежба и први пут је
организована једна таква здружена вежба између припадника Јединице
за специјалне операције и специјалних јединица Војске Југославије на
војном полигону у Никинцима, где сам и ја лично учествовао.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ко је са
једне и са друге стране остварио контакт у циљу реализације и
остваривања уопште те сарадње?
Сведок Веселин Лечић: Налог да учествујемо на тој вежби нама
је дошао из кабинета тадашњег начелника Ресора државне безбедности
који је вероватно, не вероватно, него мислим да је од стране
министарства, министра унутрашњих послова тадашњег, заживела и
дошла на такве идеје да се организује таква вежба. Ми смо добили
садржај, односно добили смо да изведемо две или три тачке, на тој
вежби, у склопу те вежбе где је био присутан и цео дипломатски кор и
где је била та показана вежба изведена.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окр. Улемек имао улогу и учешћа у формирању и организовању те врсте
сарадње?
Сведок Веселин Лечић: Ове вежбе не, а није ми познато да је
имао неку сарадњу те природе са војском.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
говорио о Улемеку и његовом односу према Јединици, отприлике смо
добили једну слику. Мене интересује једна друга ствар, да ли су људи из
команде Јединице, некада, да ли се дешавало, да у одређеним
ситуацијама које су за њих биле проблематичне, нерешиве и тако даље,
тражен некада савет или помоћ од окр. Улемека?
Сведок Веселин Лечић: Од како сам ја дошао не. Ми смо
радили, више је он био у некој саветодавној улози за обуку, опрему, али
те акције које су изведене, пола њих, мислим већина њих изведена је и
кад Милорад, колико се сећам, није ни био у земљи, а увек је
добродошла била његова помоћ и консултовање за све где смо имали
проблема. Ја мислим да је он иако суспендован, на захтев не знам кога,
када је Јединица кренула на најосетљивији задатак који је имала после
рата на Косову, улазак у зону безбедности, ангажован, али не знам од
кога и на чији захтев Улемек, иако суспендован, предводио Јединицу за
улазак у зону безбедности.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме када је сведок говорио о протесту и о томе да је став
Јединице био такав да Јединица ступи у протест, технички како, на који
начин је тај став изграђен? Како се дошло до тог става уопште?
Сведок Веселин Лечић: У разговорима са шефовима тимова,
значи дошло се да се заузме такав став који су нам значи преносили
ставове, размишљања, захтеве припадника. Значи та комуникација је
ишла тако. А они су заступали, значи тих, не знам колико смо тачно
имали, сада да не набрајам, шефова тимова, али они су нам преносили
захтеве који су њима њихови припадници значи према нама пласирали,
преко њих. И они су били представници значи припадника који нису
били официри него су били најобичнији припадници. Значи они су
презентовани и команда је заједно са њима доносила такву одлуку.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја ћу се
можда поновити, али морам то питање да поставим, да ли је команда
имала апсолутно јединствен став о томе да ли изаћи на ауто-пут и
направити блокаду, или не? Или су постојале можда неке друге опције?
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Сведок Веселин Лечић: Значи, ја опет, и ја ћу се поновити,
протест је, значи то је било једно опште расположење и став свих од
првог до последњег у тој команди, и међу припадницима, али је једино
кажем била дилема, кад се кренуло, значи у ствари два пута су биле,
могли смо да имамо неке две струје, кад се кренуло на Газелу, да ли да
се иде на аеродром или да се иде на Газелу, и друга, када је покојни
Премијер по Милораду поручио да се прекине са протестом и ради
добробита свих нас, где је било неких који су захтевали, значи било је
момака који су захтевали да се у протесту истраје. Значи они су нас као
команду, од нас захтевали да их испоштујемо, да ми будемо
принципијелни, чак могу да кажем да је команда била та која је
анулирала и одлучила да се прекине са протестом. Значи искључиво
команда јер у команди није било тих дилема, него је било међу
припадницима заговарања да нисмо принципијелни, да нисмо их
испоштовали што су они највише мрзели. Као што су нам замерили како
је команда могла да буде изиграна приликом давања налога за хапшење
браће Бановић. Ту смо и окривљени, директно од припадника, како смо
могли бити доведени у ту ситуацију.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли то
значи да је команда имала по том питању апсолутно јединствен став?
Сведок Веселин Лечић: Јесте, имала је у свему јединствен став
команда.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Приликом
боравка, првог боравка на Копаонику, у јануару месецу, кад су извођени
падобрански скокови, да ли је тој смотри присуствовао и окр. Звездан
Јовановић?
Сведок Веселин Лечић: Да. Присуствовао је и Звездан Јовановић
и он је био том приликом.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А током
боравка Јединице на настави у склопу школског наставног програма, у
току фебруара месеца 2003. године, да ли је у овој другој смени боравио
окр. Пејаковић Саша?
Сведок Веселин Лечић: Не. Ја немам таква сазнања да је он
боравио на Копаонику.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
боравио у првој или трећој смени?
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Сведок Веселин Лечић: Не, јер су на скијање, због малих
капацитета, били изостављени припадници ОЗЛО-а да иду на ту
активност. Значи ишао је оперативни састав, без припадника ОЗЛО-а.
Он је у то време био припадник ОЗЛО-а.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Значи да
је то једини разлог због чега...?
Сведок Веселин Лечић: Да. Значи ишао је искључиво оперативни
део. На скијање није ишла логистика, логистички део, није ишло
одељење за заштиту личности и објеката, а остали су припадници ишли.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја сам
заборавио да питам везано за снимање тог филма пропагандног на
Копаонику, сведок је говорио о томе када је окр. Улемек долазио на
Копаоник. Да ли може прецизно да каже да ли је он боравио само за
време снимања тог филма, када је дошао и колико времена је провео на
Копаонику?
Сведок Веселин Лечић: Значи он је дошао негде између 9 и 10
ујутру, јер сам ја вршио припрему са момцима који треба да иду да
сниме спасилачку службу и са том екипом сам био која је то требала да
сними. Значи он је присуствовао том снимању и после тог снимања смо
се спустили, када смо завршили то снимање на Копаонику, спустили смо
се на Гоч код Врњачке Бање, где су тим поводом из Куле дошла возила
«Хамер» не знам да ли 3 или 4 «Хамера», да би се снимило и дејство са
«Хамерима» на стрелишту, на Гочу код Врњачке Бање. Значи ја сам се
спустио са ТВ екипом на Гоч и Милорад је отишао својим возилима и са
својим обезбеђењем на Гоч. Било је то поподне негде, значи у
поподневним часовима. Снимљене су те сцене, после чега је Милорад са
обезбеђењем отишао за Београд и филмска екипа за Београд, а ја се
вратио на Копаоник.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: То значи
да је Улемек боравио само један дан?
Сведок Веселин Лечић: Да. Тај дан. Значи не први дан него овај
други дан када је рађено снимање спасилачке службе на Гобељи, на врху
Гобеље на Копаонику и на Гочу код Врњачке Бање.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Питам то
пошто ми се чини да је сведок рекао да је Улемек боравио два дана на
Копаонику?
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Сведок Веселин Лечић: Не. Ја се не сећам да сам тако рекао.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Сада,
малопре, када сте говорили о томе.
Сведок Веселин Лечић: Снимање је вршено два дана. Први дан
18.-ог је снимање било, а...
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може да каже ко су та лица са којима је разговарао из
београдског центра непосредно пред акцију хапшења браће Бановић?
Сведок Веселин Лечић: Да. То су заменик начелника центра
Рашета Жељко и он нам је дао тај задатак, дао нам је фотографије, не
могу да се сетим ко је донео, тих лица, да је у Обреновцу, значи у акцији
са нама био укључен пратећи апарат београдског центра.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли му
је том приликом од информација саопштено само то о чему сведок сада
говори, или су можда добили некаква додатна упутства, објашњења у
смислу потернице, решења о притвору?
Сведок Веселин Лечић: Не. Нико нам није рекао ни за какву
потерницу да постоји за тим лицима, према мом сећању.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је то
била пракса да Јединица на такав начин поступа?
Сведок Веселин Лечић: Ако бисте само могли мало да ми кажете
на који начин мислите?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мислим
да Јединица се пусти у дејство са тако мало оскудних информација?
Сведок Веселин Лечић: Значи за нас, ми смо тада припадали
Ресору државне безбедности. Били смо значи један сегмент тог Ресора.
Ми никада нисмо сумњали у налоге и припрему акција колега, не само
из Ресора државне безбедности, него и касније, приликом изласка из
Ресора државне безбедности. Никада у колеге нисмо сумњали. Али смо,
значи, видели да то што је фактичко стање није одговарало ономе што
нам је било речено приликом пријема тог задатка. Значи ми никада
нисмо сумњали у то. Чак су нам колеге, односно из београдског центра и
врло децидно скренуле пажњу да будемо опрезни у акцији, да ми будемо
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опрезни у акцији, они су нама указали да су опасна лица и да будемо
опрезни у тој акцији, да у улици познају их сви, да је слепа улица, да су
повезани са месним становништвом. Значи нисмо сумњали да није
добро припремљена акција у том смислу, имали смо само проблем да
препознамо лица. Добили смо фотографије. Када смо добили
фотографије, инсистирано је да је фотографија једно, а може бити стара
или лоше урађена, да нам ипак на терену неко каже то је то лице, да не
би дошло до забуне, ето у том смислу, мислили смо да је добро
припремљена акција. Односно, ми нисмо одлучивали о термину када ће
акција бити изведена, него нам је речено да ујутру у раним јутарњим
часовима се акција изводи.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након
тога долази значи хапшење и протест. Сведок каже да је Јединица имала
став о Хагу и хапшењу Хашких оптуженика. Интересује ме тај став, да
ли је он имао некакву званичну форму, или се он на неки други начин и
који је то начин огледао? И на основу чега се то једноставно закључује
да је став Јединице био такав?
Сведок Веселин Лечић: Званичну форму писмену није имало
никакву, али се знало како размишљају, шта коментаришу припадници
Јединице за специјалне операције везано за Хаг, да не понављам сада
због чега све. Значи у том смислу ми смо знали решеност, чак су
припадници кад смо ишли кроз тај круг наш, кад смо боравили, кад смо
били у случајним контактима ми из команде са њима, они су то знали да
некада и у шали нам само напомену, око Хага, и врте главом. Значи
сваку прилику су користили као да су се нешто плашили, као да су
сумњали у нас да ћемо прихватити један такав задатак некада у даљем
раду. Једноставно стално су нам они иницирали и указивали на то,
стално су то потенцирали. Па је онда вероватно неки се и сећају, неки
не, искружио неки фамозни списак око лица оптужених за Хаг, где је на
том списку, не могу да се сетим, колико их је било, али било их је чак 20
или 30 припадника Јединице за специјалне операције. Значи именом и
презименом наведених. Све је то итекако утицало да се заузме један
такав став, једно такво размишљање везано за Хаг, уз чињеницу да није
постојао закон у то време није био усвојен Закон о сарадњи са Хашким
Трибуналом.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може да се сети било ког лица са списка тих наводних Хашких
оптуженика? Ко се ту помињао?
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Сведок Веселин Лечић: Конкретно не могу да се сетим ко је све
помињан, али углавном су то момци који су са најдужим стажом у
Јединици и који су прошли ратишта на којима је Јединица боравила.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
супротно мишљење било сметња да неко буде члан ЈСО-а, када је у
питању Хаг?
Сведок Веселин Лечић: Ако бисте могли поновити питање?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
супротно мишљење о Хагу било сметња да неко ко значи супротно
мисли....
Сведок Веселин Лечић: Да. Хвала. Не, значи да ли ће неко ући у
Јединицу, није нико одлучивао на основу тога да ли неко воли или не
воли Хаг, него колико је спреман, способан и стручан и да ли је прошао
то што треба да прође и да уђе у Јединицу за специјалне операције.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме када је командант Маричић министру Михајловићу
саопштио став, сада већ видимо Јединице, да они неће да хапсе Хашке
оптуженике, да ли је то било пре протеста или након протеста?
Сведок Веселин Лечић: Само да Вам кажем, у мом присуству је
он то саопштио тадашњем начелнику Ресора државне безбедности
Горану Петровићу. Ја немам сазнања да је то Маричић, једино ако он,
приликом његових личних контаката са министром, којима ја нисам
присуствовао, вероватно је том приликом он то користио да каже, али он
је нашем, први претпостављени Маричићу је био, за време боравка у
Ресору државне безбедности, био је надређен начелник Ресора државне
безбедности и сву комуникацију ми смо имали искључиво са њим, мимо
неких вежби или где смо се окупљали и где су присуствовали и остали
сегменти министарства. Значи, такве коментари и таква упозорења су
били усмерени искључиво према тадашњем начелнику Ресора државне
безбедности.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Са
становишта посла који је обављао да ли је функција Јединице за време
протеста била доведена у питање?
Сведок Веселин Лечић: Па, функција значи на Јединицу у том
периоду нико није вероватно ни размишљао да је може ангажовати нити
би Јединица прихватила било који задатак док се не истраје у захтевима
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који су презентовани поводом, за протест. Значи Јединица се
једноставно налазила у протесту. Значи није могуће било говорити о
неком радном ангажовању Јединице у том периоду док се то не
регулише, као што је и било. Непосредно кад је завршен тај протест,
одмах се кренуло са активностима и настављено је све по уобичајеним
активностима.
Председник већа: Реците нам да ли су припадници Јединице за
специјалне операције имали непријатељски став према Влади Србије
због сарадње са Хашким Трибуналом?
Сведок Веселин Лечић: Не. Мислим, непријатељски став према
Влади нису имали. Они су имали само став према питању Хашког
Трибунала, без обзира ко то заступа. Значи говорили су само у односу
према Хагу. Није им одговарало став никога ко заступа Хаг, хапшење за
Хаг и неку такву врсту...
Председник већа: А с обзиром да знамо да је Влада Србије
тадашња, сарађивала са Хашким Трибуналом, какво су мишљење имали,
какав су став имали према таквој Влади?
Сведок Веселин Лечић: Нису имали став према Влади никакав,
него једноставно су тражили да Влада донесе закон о сарадњи са Хагом.
Мислим, коментарисало се зашто Влада што пре не донесе закон о
сарадњи са Хагом. Тада би већ била друга димензија, могло би се
поступати по том закону и било би регулисано на који начин и...
Председник већа: Јесу ли припадници Јединице за специјалне
операције имали законодавну иницијативу?
Сведок Веселин Лечић: Нису имали законодавну иницијативу
али је било коментара, значи и размишљања на ту тему. Значи, да и та
околност значи да једноставно није регулисано ни то, а да се ангажујемо
и било је и таквих коментара.
Председник већа: Јесу ли имали неке ставове у том смислу као
што сада износите везано за Хашки Трибунал и његов рад и оптужнице
и у односу на нека друга политичка питања?
Сведок Веселин Лечић: Не. Нисмо. Политиком се никада нису
бавили, аполитични тотални професионалци, бавили су се тим што знају.
Председник већа: А по Вама, да ли је став према Хашком
Трибуналу био политичко питање, или неко друго?
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Сведок Веселин Лечић: Кад су они у питању и значи они то тако
нису третирали као политичко питање, него као само једну забринутост
за своје животе и за своје судбине и своје породице, а у том смислу су
они то....
Председник већа: Не. По Вашем мишљењу да ли је став према
Хашком Трибуналу политички?
Сведок Веселин Лечић: Ја делим њихово мишљење, значи да су
они у том смислу размишљали о Хашком Трибуналу. Значи кроз неке
своје судбине, кроз то ја могу да их гледам.
Председник већа: Добро. Наставите са питањима.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Обзиром
да произилази из казивања сведока да је Јединица на неки начин, њено
функционисање било доведено у питање, мене интересује оно што сте и
Ви јуче покушали, ја ћу поново покушати да га питам, да ли је он био у
обавези, имајући у виду његово уводно излагање о послу који је
обављао, претежно о циљу његовог посла који је контраобавештајне
службе, значи да ли је био у обавези да претпостављене, у овом случају,
врх РДБ обавести о ситуацији у Јединици и да ли је то учинио?
Сведок Веселин Лечић: Значи, сву комуникацију имао је
искључиво командант Маричић. Такав је био донесен договор, закључак
и није било дозвољено да се користе мобилни телефони, нити да се
напушта центар приликом протеста, а командант Маричић је имао све те
контакте и обавештавао лица са којима је контактирао ситуацију у
Јединици.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
тај договор важио само за време протеста или је....
Сведок Веселин Лечић: Само за време протеста.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Јуче је
сведок рекао да он као лице из позиције, да није командант имао
оправдање за протест. Ја га питам шта мисли као помоћник команданта
за безбедност Јединице?
Сведок Веселин Лечић: Па, сигурно као помоћник могу да
мислим да је Јединица, једна таква Јединица када се налази у протесту
сигурно да је безбедносно интересантно и да није ангажована и када се
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налази у ситуацији у којој се налазила, значи сигурно да је угрожено
било функционисање те Јединице. Са тог аспекта то је сигурно тако
било. Али, опет се враћам на оно, значи једноставно то је било једно
опште расположење и мој лични став или моје неко лично размишљање,
нека моја лична сугестија, и да сам у том моменту је изнео, не би имала
никакву нити тежину, нити би допринела разрешењу неке ситуације,
брже или на неки рецимо други начин.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли има
сведок конкретна сазнања, он је нешто јуче говорио, на који начин је
командант Маричић обавестио и позвао окр. Улемека у Јединицу у
Кулу?
Сведок Веселин Лечић: Нисам Вас разумео, када, који период
мислите?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мислим
на протест?
Сведок Веселин Лечић: Не. Таквим сазнањима не располажем.
Значи само знам оно јуче што сам рекао да је Милорад дошао у касним
вечерњим сатима у Кулу. Не знам какву је комуникацију имао и да ли је
имао то поподне, тог дана, са командантом Маричићем.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
како је дошао окр. Улемек, да ли сам или у друштву са неким?
Сведок Веселин Лечић: Није ми познато, пошто је дошао у
касним вечерњим сатима. Дошао је са својим обезбеђењем, без њега
нигде није ишао.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окр. Саша Пејаковић учествовао у протесту?
Сведок Веселин Лечић: Повучено је целокупно обезбеђење.
Мислим да је командант издао налог да сви припадници дођу и да је чак
командант наредио и припадницима обезбеђења господина Чедомира
Јовановића да дођу у Кулу. Они су њега и оставили негде тако да су сви
припадници били у Кули.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окр. Пејаковић Сашу за то време, за време док је трајао протест, виђао у
Кули?

31

Сведок Веселин Лечић: Конкретно не могу да се сетим, али су
сви припадници били у Кули. Ако су сви, онда је био и он, али значи
сама организација живота и рада у то време, била је таква да су
припадници боравили у једном објекту, ручали у једном објекту другом,
негде је била команда, значи за тих 7, 8 дана, не могу да се сетим да сам
га видео, нити поједничано некога сада, осим припадника значи
команде, шефова тимова, који су долазили на те састанке и...
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
говорио о састанку министра полиције Михајловића са командом, да ли
је и Чеда Јовановић присуствовао том састанку?
Сведок Веселин Лечић: Није присуствовао састанку али је
боравио у центру у Кули, у истом периоду када и господин Михајловић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Чедомир Јовановић коментарисао нешто везано за резултате тог
састанка?
Сведок Веселин Лечић: Он није присуствовао том састанку али
мислим да кад је господин Михајловић изашао са састанка са командом,
то се није догађало пред нама, ја не знам где се то догађало, али је значи,
ишла прича да је рекао, упознао господина Јовановића, да је понудио
оставку у команди Јединице за специјалне операције, што му је он
сугерисао да не учини. Али то није било у мом присуству и не могу да
потврдим да је баш тако било или да је било, нисмо ми после ишли за
министром, за господином Михајловићем и за господином Јовановићем,
они су отишли после у спомен собу са командантом Маричићем или не
знам, или код њега у канцеларију, не знам тачно како се све то сада, где
је ко боравио.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Приликом
изласка на ауто-пут код Сава центра, сведок је рекао да су од возила
имали «Хамере». Да ли су «Хамери» били наоружани, шта су од опреме
имали?
Сведок Веселин Лечић: У «Хамерима» је било значи дуго
наоружање, аутоматске пушке су биле отклоњене у «Хамерима» и
«Хамери» су само служили за превоз људства. Значи нису имали колико
се ја сећам, нису имали ништа друго од наоружања. Лично наоружање –
пиштољ, и пушке које су држали у «Хамерима».
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како је
окр. Улемек том приликом био обучен, да ли је био у цивилном оделу
или?
Сведок Веселин Лечић: Нисам тог дана уопште видео, значи рано
ујутро се кренуло из Куле и ја тог дана уопште Милорада нисам видео,
али сам чуо да је био ту поред нас и да је био са нама. Где, не могу да се
сетим, јер ја га лично нисам видео. Ја сам био на челу те колоне до саме
Газеле, а организација је била таква да се не крећемо, него само да
дођемо са возилима и да станемо поред возила, без кретања. Таква
организација тог протеста и кретање није ми омогућило да имам у виду
дешавања у колони која је била подугачка.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Има ли
сведок некаквих сазнања о томе каква је улога окр. Улемека била у
преговорима који су вођени са Владом Републике Србије?
Сведок Веселин Лечић: Немам конкретних сазнања, осим тога
што нам је Милорад презентовао. Јуче сам рекао, поновићу, да је он два
или три пута одлазио за Београд и преносио нам то кад се врати,
преносио нам сазнања, односно да је разговарао са покојним
Премијером. Значи сва сазнања су искључиво ишла од њега.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
окр. Улемек нешто говорио о Брацановићу?
Сведок Веселин Лечић: Не. Том приликом, приликом тих
повратака не. Чак је и Брацановић враћен са капије, колико се ја сећам,
да је дошао Брацановић са тадашњим замеником начелника Ресора
Мијатовићем, да је дошао на капију једно вече, које не знам, и да га је
сачекао Маричић, да су били ваљда доле на капији, на контакту и где им
није дозволио да уђу у центар, и да је ту дошао у расправу неку са
замеником начелника Ресора и да су се њих двојица вратили за Београд.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Брацановић, након протеста, окончаног протеста, добио неку функцију у
Јединици за специјалне операције?
Сведок Веселин Лечић: У Јединици за специјалне операције није
добио никакву функцију, никада више од његовог изласка, колико ја
знам.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А да ли је
уопште померен у односу на тај дан, датум протеста, да ли је, има ли
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сведок сазнања, нормално, о томе да ли је Брацановић променио
функцију?
Сведок Веселин Лечић: Јесте. Значи након смене заменика, и
начелника и заменика, постављени су начелник Ресора господин
Андрија Савић и као његов заменик Брацановић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је у
обезбеђењу окр. Улемека поред људства које му је додељено, да ли су
му додељена и та нека техничка средства из ЈСО-а и која су то средства?
Сведок Веселин Лечић: Имали су значи наоружање своје су
имали припадници и имали су средства везе, ради комуникације,
нормално, без тога не може да се ради посао. То је што ја знам. Значи да
су била одобрена средства везе и своје оружје које су имали.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли су
били додељени аутомобили?
Сведок Веселин Лечић: Аутомобили, оно исто што је имао и кад
сам ја дошао у Јединицу за специјалне операције, значи октобра месеца,
када ме је позвао тадашњи начелник Ресора државне безбедности, он ми
је рекао да му се врати то што је било његово, и да настави да се
функционише као што је до тада било.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
смислу његово?

У ком

Сведок Веселин Лечић: Што је користио за време док му је....
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: И то
значи да су ти аутомобили били власништво Јединице за специјалне
операције?
Сведок Веселин Лечић: Јесте. Да. Јединице за специјалне
операције.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може нешто више да каже о ономе што је јуче напоменуо да је
чуо о набавци падобрана америчке производње, да ли има некаквих
више сазнања у смислу детаља, ко је наручио ту набавку, из којих
средстава је то финансирано, како је требало да се плати, да ли у том
правцу има било каквих сазнања?
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Сведок Веселин Лечић: У вези тога највише може да Вам пружи
сазнања човек који је непосредно био укључен у ту набавку. То је шеф
инструктор падобранства Јоца Мандић, који је дошао у ствари у
Јединицу, као инструктор падобранства. Значи он је био укључен јер је
требало тачно знати шта треба набавити. Требало је стручно лице да то
набавља. И он је са Милорадом био у вези и око тога, тако да мени нису
позната нека ближа сазнања, ни детаљи. Само знам да су падобрани
требали да дођу из Америке и да су се шили негде у Америци. Док сам ја
био у Јединици, ти падобрани нису дошли. Односно док је постојала
Јединица.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли се
можда говорило и о набавци неких других техничких средстава,
патролних чамаца и слично?
Сведок Веселин Лечић: Ја немам таквих сазнања да се и о томе
разговарало, али био је проблем ронилачког тима да му недостаје
опрема, али да се набаве неки патролни чамци, не могу да се сетим сада
да је било такве приче.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након
додељивања обезбеђења Душану Спасојевићу, сведок је јуче говори о
томе да је он имао одређена сазнања о томе да је Душан Спасојевић
моћан човек, да има одређене контакте са полицијом. Мене интересује
када је сведок дошао до тих података? Да ли у току реализације
додељивања обезбеђења Душану Спасојевићу или након тога?
Сведок Веселин Лечић: Па, након тога. Значи у време док су
обезбеђивали припадници.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
то, да ли може временски да определи?
Сведок Веселин Лечић: Прецизније не могу да кажем, али
углавном је то период од тих неких годину дана, непуних годину дана.
Не знам тачно када је то било, али у том периоду када су били додељени
припадници ЈСО-а њему.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли су
поред људства и нека техничка средства додељена у циљу вршења
функције обезбеђења Душана Спасојевића?
Сведок Веселин Лечић: Не. Само људство и лично наоружање
тих момака.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Има ли
сведок сазнања да је у повлачењу обезбеђења Душана Спасојевића, било
какву улогу имао окр. Улемек Милорад?
Сведок Веселин Лечић: Па, већ сам малопре господину
председнику, нешто слично одговорио на ту тему. Значи да је после
оних сукоба који су наступили и онога што смо ми њему презентовали,
ми смо значи изашли са сугестијом да мора се стати, да то морамо
урадити, што је наишло на одобравање код Милорада, значи био је
малтене, оно, размишљао је као и ми.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
они уопште о том проблему обавештавају Милорада?

Зашто

Сведок Веселин Лечић: Зато што Милорад је једину
комуникацију имао са Спасојевићем, а људи из Милорадовог
обезбеђења су, конкретно Вукашиновић Вукашин, били у једном
периоду и укључени у тај рад код Спасојевића.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок може ближе да објасни време када је окр. Пејаковић Саша поново
враћен код Спасојевића ради обезбеђења детета, у односу на 12. март, да
ли може да определи?
Сведок Веселин Лечић: Не могу да се сетим када је било. Тај
термин, не могу да се сетим.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
сведок имао било какве контакте са окр. Пејаковић Сашом у том
периоду?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када виђа
окр. Пејаковић Сашу након 12. марта у команди Јединице, да ли може
нешто ближе да објасни како је Пејаковић Саша изгледао? Како је био
обучен, како му је деловао уопште?
Сведок Веселин Лечић: Па, не могу ништа ближе, заиста не могу
да се сетим у шта је био обучен. Изгледао је сасвим нормално, нисам
приметио нешто да је на њему било посебно.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Каква је
процедура у случају неоправданог изостанка једног припадника
Јединице за специјалне операције?
Сведок Веселин Лечић: Па, суспензија његова вероватно, јер је
прво била прича да је он на боловању, једно време, па јесте, није и онда
његов начелник када ме је информисао о томе, ја сам му рекао напиши
службену белешку што је нека основна значи, што је основ за покретање
дисциплинског поступка и суспензију, значи морате имати неки траг
претпостављеног старешине о прекршају који је начинио, значи у том
правцу. И наложио сам да се прво то напише.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како је
тај налог издат, у ком облику?
Сведок Веселин Лечић: Ја усмено сам издао тај налог начелнику
одељења.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
да ли је тај налог реализован?
Сведок Веселин Лечић: Јесте. Јесте. Значи написана је та
информација, или не знам у којој форми, да ли информација, службена
белешка, и она се налази у документацији.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене
интересује ако сведок може да објасни када је говорио о Душану
Спасојевићу, говорио је да је то човек који је, то ме интересује у ствари,
шта значи то када је сведок рекао за Душана Спасојевића да је то човек
који је моћан на улици, шта је под тим мислио?
Сведок Веселин Лечић: Па, финансијски моћан. Значи ако има
финансије има све. Значи да једноставно се котирао тако у граду.
Контакте које је имао. У односу на то.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја поново
морам да инсистирам на једном питању, које сте и Ви јуче покушали да
поставите. Само бих просто навео неке ствари. Душан је човек који је
моћан на улици, који је везан, повезује се са отмицом, са атентатом у
Будви, са човеком који злоупотребљава Јединицу, у том смислу да
Јединица употребљава дуге цеви, да легитимише грађане. Да ли је он као
орган безбедности, био у обавези да провери да види шта се то дешава, у
смислу оног свега што је рекао, што је његов посао, као
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контраобавештајца, у интересу заштите, како појединаца, појединих
чланова Јединице, тако и саме Јединице?
Сведок Веселин Лечић: Па, проверено је значи, преко колеге из
интервентне. Њега сам контактирао јер је он човек који је по природи
посла, његови људи су највише били у ноћним сатима по Београду, по
патролама, правили заседе, легитимисали. Значи углавном сам преко
њега највише и покривао та догађања у току ноћи у граду, о чему је он и
сачињавао извештаје.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Какву је
повратну информацију добио? О чему се радило?
Сведок Веселин Лечић: Па, управо о томе. Значи, злоупотребе у
смислу легитимисања људи од стране Спасојевића, да су његове раднице
затекли нашег радника у такој некој активности и тако.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
добијао информације о томе да су те злоупотребе последице неког хира,
бахатог понашања, или такве злоупотребе имају некакву другу
позадину?
Сведок Веселин Лечић: Не. Само од неког хира. Ја бих пре рекао
хира и бахатог понашања, око паркирања, гужве, нађи место, у том
смислу једно бахато понашање, ако могу тако да га оквалификујем.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је у
контексту свега оног што је раније знао, о чему је малопре набројао,
после дошао на идеју да нешто ту није у реду? Да ли је требало, ако
видите неку дубљу проверу, направити у том правцу, ради заштите
Јединице и њених припадника, јер то му је посао?
Сведок Веселин Лечић: Управо је то био и разлог зашто је
обезбеђење повучено, значи такво понашање на терену и оно што је
било у медијима, и та нека ескалација где је то кренуло, то је био повод
да се одмах повуче то обезбеђење његово, односно припадници
Јединице наше из његовог обезбеђења.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
То
подношење извештаја, реферисање о кретању и употреби Јединице
припадника чланова обезбеђења Душана Спасојевића, је ли то била
стална пракса откако је обезбеђење Душану додељено или?
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Сведок Веселин Лечић: То важи за све обезбеђење, која смо
имали. Тако смо имали и потребе некада и код других лица и штићених
личности да вршимо провере око лица која се око њих крећу, што је
безбедносно интересантно око њих, тако да....
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Сведок
није одговорио на моје питање. Ја сам питао да ли је то пракса била од
тренутка када је обезбеђење додељено, све време, или је та пракса
накнадно....
Сведок Веселин Лечић: То је било периодично. Значи то није
било неко правило, али то су били неки периодични разговори са тим
припадницима.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
сведок сазнао за да кажем јавну потерницу против Улемек Милорада, да
се и он доводи у везу са убиством покојног Премијера?
Сведок Веселин Лечић: Па, 12.-ог поподне негде, али када, не
могу тачно да Вам кажем.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
може оријентационо да определи то време?

Да ли

Сведок Веселин Лечић: Па, не могу, али ево, рецимо кроз медије
када је почело да се објављује, сви смо пратили информативне емисије.
Ја не знам када је прва била таква једна информација.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Имајући
у виду његову позицију, мислим на позицију окр. Улемек Милорада, у
односу на Јединицу, имајући у виду чињеницу да су они требали тог
дана један састанак радни да одрже, да ли је неко из команде Јединице,
на првом месту сведок, или неко треће лице, а да он има сазнања о томе,
контактирао Улемека у том периоду, од како се десио атентат, до
тренутка када се Улемек није званично и полузванично појавио као лице
које је умешано у атентат?
Сведок Веселин Лечић: Колико је мени познато не. Ја лично не,
али колико ми је познато ни остали.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Зашто то
није учинио обзиром да су имали један састанак који је био за тај дан
заказан?
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Сведок Веселин Лечић: Ја мислим да један састанак око базена и
око сала, у ситуацији када је извршен атентат на Премијера, ја мислим,
стварно смешно је о томе говорити. Коме је пало напамет уопште да
тада о томе прича. Кажем да је наступио један шок и људски и
професионални, барем у мом окружењу у команди, где сам ја био, а знам
да је тако било и у Кули.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Према
сазнањима сведока, да ли је Јединица за специјалне операције изводила
заједничке некакве акције са Ресором јавне безбедности у поступцима
рецимо хватања, идентификовања учинилаца кривичних дела и тако
даље?
Сведок Веселин Лечић: Не. Једино што смо мислим, били
замољени, односно тражена је услуга од нас, да наш ронилачки тим
претражује Дунав, ради проналажења оружја, у том смислу, а овако
друго не могу да се сетим. Једино што смо ми имали ту сарадњу што смо
све интервентне јединице обучавали у Кули и на нашим полигонима,
значи све јединице интервентне из Србије су прошле кроз нашу обуку и
у том периоду је баш и направљена та сарадња, значи од пола 2002.
године док није Јединица расформирана. И ту је направљена чвршћа
сарадња и први пут је направљена таква сарадња са колегама из
интервентних јединица.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Јединица учествовала можда у хапшењу чувене групе «Мака»?
Сведок Веселин Лечић: Мени није познато.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
који начин?

Ни на

Сведок Веселин Лечић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам
више питања. Хвала.
Председник већа: Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.
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Прекинуто у 11,38 часова.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,27 ЧАСОВА
Председник већа: Настављамо са процесном радњом доказивања
саслушањем сведока Веселина Лечића. Нека приступи пред судско веће.
Адв. Жељко Грбовић: Извињавам се господине председниче, у
наставку главног претреса мењаћу колегу Лазаревића.
Председник већа: Констатује се да адв. Жељко Грбовић у
наставку главног претреса замењује по заменичком пуномоћју у спису
адв. Дејана Лазаревића, а да је адв. Дејан Лазаревић уз дозволу
председника већа напустио главни претрес.
Право на питања има пуномоћник оштећених адв. Рајко
Даниловић. Изволите.
Адв. Рајко Даниловић: Ко је сведока именовао на место
помоћника команданта за безбедност у ЈСО-у? Која функција и ко
лично?
Сведок Веселин Лечић: Начелник Ресора државне безбедности
Горан Петровић.
Адв. Рајко Даниловић: Ко је пре њега био на тој функцији?
Сведок Веселин Лечић: Пре мене на тој функцији био је колега
Владимир Ђурица.
Адв. Рајко Даниловић: Он је овде помињао помало је то
расправљено, али ја бих ипак поновио то питање, да прецизирамо.
Помињао је да је прво Милорад Улемек био суспендован, па да му је
престао радни однос у МУП-у, односно у ЈСО-у, па када је био
суспендован, а кад му је престао временски?
Сведок Веселин Лечић: Ја не могу да одговорим на то питање,
јер прецизно не знам. Малопре сам покушао да кажем да је све то ишло
из кабинета тадашњег начелника Ресора и он је позивао лично Милорада
код себе на разговоре, и на доделе решења. Ја немам увид у тако нешто.
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Адв. Рајко Даниловић: Добро. Да ли је Милорад Улемек
окривљени, имао одобрење да долази у Јединицу ЈСО, неформално, како
је описао сведок, и ако јесте ко му је дао то одобрење?
Сведок Веселин Лечић: Значи о свим доласцима Милорада у
Јединицу за специјалне операције након његовог одласка био је упознат
генерал Лукић. Значи о свим доласцима и уз његово одобрење.
Адв. Рајко Даниловић: Ко је упознао генерала Лукића?
Сведок Веселин Лечић: Командант, приликом сваког одласка
извештавао га је, ако је у протеклом периоду био, онда га је информисао
да је раније дошао, ако треба да дође, а знао је, значи увек смо
обавештавали о томе генерала Лукића.
Адв. Рајко Даниловић: Одакле Вама то сазнање?
Сведок Веселин Лечић: Зато што сам у пар наврата и био лично
у друштву са командантом Маричићем код генерала Лукића, када га је о
томе информисао.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли сведок има сазнања чиме се
Милорад Улемек бавио после престанка радног односа у МУП-у?
Сведок Веселин Лечић: Не поседујем таква сазнања.
Адв. Рајко Даниловић: Е, сада морамо да се вратимо на оно
питање састављања извештаја, службених белешки, евентуално неких
анализа. Да ли је он унутар свог радног места, које му је било, било
какве службене белешке, извештаје или анализе правио, о стању у ЈСО-у
у Јединици?
Сведок Веселин Лечић: Јесу и слате су генералу Лукићу.
Адв. Рајко Даниловић: Ја се извињавам, од када до када? Бар да
Вас питам зато што једно време и то је било унутар државне
безбедности ЈСО, после тога је припао у надлежност Владе, односно
након комитета, не, савета за националну безбедност коју је формирала
Влада, па, од када до када Лукићу и да ли само Лукићу?
Сведок Веселин Лечић: Значи до преласка у Ресор јавне
безбедности, начелнику Ресора државне безбедности достављане су
такве информације. А након преласка односно у Министарство
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унутрашњих послова, као посебне организационе јединице, онда
генералу Лукићу.
Адв. Рајко Даниловић: Коме, генералу?
Сведок Веселин Лечић: Лукићу.
Адв. Рајко Даниловић: Добро. Е, сада, посебно у вези са тим, да
ли је он састављао неки писмени извештај, белешку, анализу, било шта,
у вези са протестом ЈСО-а о коме стално расправљамо, и ако јесте коме
је послао?
Сведок Веселин Лечић: Значи, та анализа је извршена заједно са
комисијом Владе Републике Србије и заједно је анализиран протест.
Адв. Рајко Даниловић: А пре те анализе?
Сведок Веселин Лечић: Приликом састанка у Кули и ту је једина
нека писмена, извештај, направљен што се тиче протеста у Кули.
Адв. Рајко Даниловић: Он нам је објаснио овде да је како сам
схватио, јануара 2003. године, окр. Улемек био позван на неку
падобранску вежбу ЈСО-а, као гост, тако је рекао јуче. Па сам хтео да га
питам ко је њега позвао и у ком смислу?
Сведок Веселин Лечић: Командант Јединице. Вероватно са њим
је био у контакту и обавестио га да тада наши момци скачу, имају
првенство у скоковима на Копаонику.
Адв. Рајко Даниловић: Мислите на Маричића?
Сведок Веселин Лечић: Да.
Адв. Рајко Даниловић: Је ли тада обавештен Лукић или било ко
други?
Сведок Веселин Лечић: Да. Знао је генерал Лукић да идемо на
Копаоник. Горе је био уосталом и генерал Гури – Радосављевић, који
нам је био домаћин, после тог такмичења и са којим смо заједно ручали.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли сведок има сазнања да су УБПОК
или криминалистичка полиција, примењивали мере или обрађивали
Улемека и још неке припаднике ЈСО-а? И ако има сазнања када и у ком
периоду?
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Сведок Веселин Лечић: Немам таква сазнања уопште.
Адв. Рајко Даниловић: Тачно ако може да определи, од када до
када је Саша Пејаковић обезбеђивао Душана Спасојевића, први део, па
други део, али од када?
Сведок Веселин Лечић: Не могу тачно да Вам наведем те
термине у којима је био ангажован Пејаковић.
Адв. Рајко Даниловић: Јуче сте рекли да сте се и Ви питали?
Сведок Веселин Лечић: Не могу тачно.
Адв. Рајко Даниловић: Рекли сте да је Саша Пејаковић најбољи
кога сте имали у те сврхе. Зашто је најбољи дат Спасојевићу?
Сведок Веселин Лечић: Дат је прво био господину Чедомиру
Јовановићу. Ја сам га нашао, ја сам га затекао кад сам дошао у Јединицу
за специјалне операције у обезбеђењу потпредседника односно тада је
био, не знам на којој функцији господин Чедомир Јовановић, није битно,
не знам на којој је функцији био, што је мени указало да се ради о
једном од најбољих припадника одељења за заштиту личности и
објеката и њих је било и оних који нису на штићеним личностима,
чували су објекте.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли знате ко је све од припадника ЈСО-а
био у обезбеђењу Чедомира Јовановића?
Сведок Веселин Лечић: Па, заиста не могу да се сетим, али...
Адв. Рајко Даниловић: Је ли не знате или не можете да се сетите?
Сведок Веселин Лечић: Не могу да се сетим. Не могу да се сетим.
Адв. Рајко Даниловић: Знате ли када је одређено обезбеђење
Чедомиру Јовановићу? Да ли је био неки повод, неки догађај?
Сведок Веселин Лечић: Не. То је било све пре мог доласка у
Јединицу за специјалне операције.
Адв. Рајко Даниловић: Ко је одлучио да Пејаковић буде у
обезбеђењу Чедомира Јовановића?
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Сведок Веселин Лечић: Не знам.
Адв. Рајко Даниловић: Не знате ни колико је дуго био?
Сведок Веселин Лечић: Не знам, на жалост, али био је до
протеста. Био је до протеста Јединице за специјалне операције колико се
ја сећам. Ту негде.
Адв. Рајко Даниловић: Ви овде сте говорили о томе и на питања
председника већа и чланова већа и тужиоца, кажете о односу
припадника ЈСО-а према Хагу и испоручивању Хашких оптуженика и
тако даље. Па сам хтео да Вас питам јесте ли Ви о томе негде се
договорили конкретно, ако јесте када, јесте ли формулисали неки
заједнички став, јесте ли о томе обавестили било кога, Владу или по овој
линији МУП-а док је била у МУП-у?
Сведок Веселин Лечић: Никада није формулисан ниједан такав
захтев, него ја сам већ у свом ранијем исказу, јуче и данас, рекао да је
Маричић својим претпостављенима превасходно начелнику Ресора, на
то усменим путем указивао, да када је у питању однос, односно
ангажовање Јединице поводом Хашких оптуженика.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли је сведок сам сачинио неки
извештај у вези са овим и обавестио било који орган безбедности по
линији хијерархијској?
Сведок Веселин Лечић: На који део мислите?
Адв. Рајко Даниловић: Па, мислим на, док сте били у ДБ?
Сведок Веселин Лечић: Не. Никада.
Адв. Рајко Даниловић: Начелника, Владу, генерала Лукића?
Сведок Веселин Лечић: Не. Значи начелник Ресора је упознат
усмено, значи од команданта.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли је један припадник Јединице за
специјалне операције оптужен пред Хашким Трибуналом?
Сведок Веселин Лечић: Ја немам таква сазнања.
Адв. Рајко Даниловић: Немате таква сазнања. Е сада да се
вратимо на овај списак о коме сте говорили, који је први пут објавио
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«Репортер» па су онда остале новине то користиле, преписивале, и
објављивале. Ко је од ових како бих рекао људи из Ваше Јединице био,
мало су Вас у том правцу и питали, помињан поименице, као кандидат
за Хаг?
Сведок Веселин Лечић: Немам таквих сазнања која су лица из
Јединице била на том списку, само знам да је кружио тај списак.
Адв. Рајко Даниловић: А да ли сте некада о томе расправљали у
команди?
Сведок Веселин Лечић: Не. О томе никада нисмо расправљали.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли је он лично комуницирао било у
ком облику у време протеста припадника ЈСО са Зораном Мијатовићем у
току, пре, после?
Сведок Веселин Лечић: Једино пред протест, а после, значи у
току не, а после тога он је отишао са те дужности. Значи једине контакте
сам имао пре протеста са господином Мијатовићем.
Адв. Рајко Даниловић: Ко је именовао Душана Маричића на
функцију конаманданта ЈСО-а?
Сведок Веселин Лечић: Начелник Ресора је једино могао да
постави команданта.
Адв. Рајко Даниловић: То Ви закључујете или знате да га је
поставио?
Сведок Веселин Лечић: Значи његово радно место и моје радно
место могао је само начелник Ресора. Да ли је он морао да има неке
консултације са неким, или, то мени није познато. Али значи решење је
потписивао о радном месту искључиво начелник Ресора државне
безбедности.
тога?

Адв. Рајко Даниловић: Коју функцију је обављао Маричић пре

Сведок Веселин Лечић: Маричић је пре доласка на место
команданта био помоћник команданта за оперативне послове.
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Адв. Рајко Даниловић: Да ли је њега неко из Јединице
препоручио за то место или је то тако дошло одозго од начелника
безбедности?
Сведок Веселин Лечић: Па, Маричић је познат био као један од
најстаријих припадника у Јединици за специјалне операције са високим,
значи са угледом међу припадницима. На то и указује што је он у време
Милорада био на кључном месту, ако се може рећи у Јединици, значи тај
који води непосредно људе, а то је помоћник команданта за оперативне
послове. Значи све раније, у ранијем периоду о коме ја не знам, га је
препоручило да буде постављен он за време Милорада на такво место, а
то је значило много, бити Милораду помоћник за оперативне послове.
Адв. Рајко Даниловић: Е, сада, када је одлучивано о
обезбеђењима, значи бивших функционера, тадашњих функционера, па
и Спасојевића, није важно, да ли постоји неки правилник у Вашој
Јединици који предвиђа ко има право на обезбеђење, колико и како?
Сведок Веселин Лечић: Не. На жалост, нема никакав правилник.
Једина правна регулатива што се уопште тиче питања ових, је онај члан
о коме сам на почетку оног јучерашњег излагања навео, не знам који је
то број члана.
Адв. Рајко Даниловић: Мало да се вратимо на онај кратак период
после 12.-ог. 12.-ог поподне објављује се да је потерница за окр.
Милорадом Улемеком расписана, и он је и даље имао обезбеђење, ко је
сада одлучио да у том периоду и даље има обезбеђење?
Сведок Веселин Лечић: Значи, обезбеђење Милораду је повучено
по налогу генерала Лукића. Све до тог налога он је имао обезбеђење за
које се знало да постоји.
Адв. Рајко Даниловић: А је ли генерал Лукић био надлежан за то
обезбеђење?
Сведок Веселин Лечић: Јесте. Генерал Лукић је могао само да да
такав један налог да се повуче то обезбеђење, јер смо са њим имали
непосредну сарадњу.
Адв. Рајко Даниловић: Сада да се вратимо на оно што је данас
рекао, он каже ми смо ишли ка Прешеву, колима, објашњава до Бубањ
потока, са мном је био и Милорад Улемек – Легија, па објашњава зашто
се наводно вратио и тако даље. Хтео сам да питам зашто је Улемек ишао
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да прати то лице и да га хапси, када није више припадник ЈСО-а ни
МУП-а?
Сведок Веселин Лечић: У то време он није био суспендован
колико ја знам, него је још увек био командант, а ја сам и јуче говорио
да неко несуђено је правило било да у свим акцијама директно учествује
командни кадар Јединице, без обзира који је ниво акције и само
ангажовање припадника, то је подразумевало.
Адв. Рајко Даниловић: Сада када говори о овој сарадњи између
ЈСО-а и антитерористичке јединице из Црне Горе, када говори о томе, да
ли је у тим преговорима, разговорима, планирањима, био укључен било
ко из МУП-а, ван ЈСО-а или из Владе, ако је то било у том периоду када
је Влада надзирала, из Владе, у те преговоре, и ко?
Сведок Веселин Лечић: Мени нису познати ти контакти, тог
нивоа и сарадње ван министарства.
Адв. Рајко Даниловић: Не, оно што је Вама познато, Ви сте
казали да сте били тамо, да ли је неко био присутан тамо?
Сведок Веселин Лечић: Не. Мени то није познато ко је уговорио
и на врху министарстава такву једну сарадњу.
Адв. Рајко Даниловић: А Ви знате да је неко руководио, пошто
Вам није познато ко?
Сведок Веселин Лечић: Ко је уговорио такву једну сарадњу, кад
је уговорена једна таква сарадња, за ту сарадњу се знало. Значи генерал
Лукић је знао за ту сарадњу и о доласку тог команданта у нашу базу и о
одласку нашем за Црну Гору.
Адв. Рајко Даниловић: Да ли је ово кад су били из ове јединице
антитериристичке црногорске, овде у посети, па кад је неко од Вас био
доле, да ли је био и неко други изван ЈСО-а, значи изван, из МУП-а, из
Владе?
Сведок Веселин Лечић: Не. У Црну Гору је путовала команда
ЈСО-а, није нико био ван, колико се ја сећам.
Адв. Рајко Даниловић: Добро.
Председник већа: Право на питања има пуномоћник оштећених
адв. Срђа Поповић. Изволите.
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Адв. Срђа Поповић: Ви сте казали да за време протеста
такозваног, заменику начелника Мијатовићу није дозвољен улазак у
центар. То је тачно?
Сведок Веселин Лечић: Према мојим сазнањима значи
командант је разговарао са њим на капији и да није ушао у центар.
Адв. Срђа Поповић: Је ли он желео да уђе у центар?
Сведок Веселин Лечић: Не знам. Немам та сазнања.
Адв. Срђа Поповић: А је ли он био у односу на Јединицу
надређени?
Сведок Веселин Лечић: Јесте.
Адв. Срђа Поповић: Да ли је по Вашем мишљењу протест
постигао циљ, који је Јединица поставила себи?
Сведок Веселин Лечић: Па, протест, не знам конкретно на шта
мислите, али...
Адв. Срђа Поповић: Па, мислим....
Сведок Веселин Лечић: У самим захтевима испоставило се да део
захтева чак није био испуњен, а Јединица је након сугестије значи
покојног Премијера и Милорада, што нам је пренео, прекинула са
протестом.
Адв. Срђа Поповић: Који то захтеви нису испуњени?
Сведок Веселин Лечић: Није смена министра Михајловића,
мислим да је био једини захтев који се није испунио.
Адв. Срђа Поповић: Добро. Да ли знате Ви нешто о наводној
употреби припадника ронилачког тима у шверцу наркотика?
Сведок Веселин Лечић: Немам таква сазнања.
Адв. Срђа Поповић: Да ли је могло да се догоди да до тога дође
без Вашег сазнања?
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Сведок Веселин Лечић: Ронилачки тим, значи може бити
употребљен али бих ја морао да знам, да је ангажовање Јединице. Ако је
ангажовање Јединице свакако сам морао то да знам.
Адв. Срђа Поповић: То сте морали да знате?
Сведок Веселин Лечић: Као члан команде. Да. Значи ја говорим у
периоду од када сам ја ступио на место формацијско.
Адв. Срђа Поповић: Добро. Ви сте казали овде да током тог
протеста опште расположење припадника Јединице је био
непријатељски став према Хагу. Јесте....
Председник већа:
Само моменат, приговара питању окр.
Милорад Улемек. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући не знам да ли
ја имам право на приговор, пошто видим да...
Председник већа: Имате право зато сам Вам омогућио. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Адвокати спавају, ја бих Вас замолио,
пошто сте на почетку овог претреса, кад су доведени сведоци одбране,
колико сам ја схватио, адвокатима одбране дали јасна упутства на који
начин да постављају питања, и да не коментаришу шта је сведок рекао.
Ја бих Вас замолио да господину Срђи Поповићу скренете пажњу да не
импутира питање сведоку, какав је он став имао, него да му једноставно
постави питање, као што сте то значи рекли и адвокатима одбране.
Значи ја имам приговор на овакво питање.
Председник већа:
Председник већа: У чему се састоји
импутирање као што Ви кажете?
Окр. Милорад Улемек: Па, импутирање се састоји у томе да
господин Срђа Поповић пуномоћник, каже Ви сте рекли, значи Ви сте
рекли да припадници Јединице за специјалне операције имају
непријатељски став према Хагу. Значи то је директно импутирање шта је
сведок рекао.
Председник већа: Да, али суштина управо јесте да је то основ за
питање, а то је изјавио сведок Лечић. Ево нека се изјасни и реците нам
да ли је Јединица, што кажете опште расположење било да има
непријатељски став према Хашком Трибуналу и хапшењу оптужених за
ратне злочине?
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Сведок Веселин Лечић: Значи општи став, опште расположење
Јединице је било значи да је Јединица злоупотребљена у смислу значи да
је обманута, када је у питању хапшење браће Бановић. Није се знало ко
се хапси...
Председник већа: Не. Није то питање, него сте говорили о
расположењу и ставу припадника ЈСО-а, па у контексту тога да је било
информација да је 25 припадника ЈСО-а на Хашким оптужницама....
Сведок Веселин Лечић: Не. Имали су негативан став према том
питању, а не....
Председник већа: Негативан, а не непријатељски?
Сведок Веселин Лечић: Не непријатељски, можда нисам....
Председник већа:
негативан став?

Добро. У том смислу сте у праву. Дакле,

Сведок Веселин Лечић: Да.
Председник већа: У реду. Можете да седнете ту, па да
евентуално приговарате на питања.
Окр. Милорад Улемек: Не, ја ћу се јавити. Ја заиста немам
намеру да приговарам на питања...
Председник већа: Имате право.
Окр. Милорад Улемек: Био сам приморан јер просто видим да не
реагујете, чак Ви који сте јасно ставили до знања адвокатима одбране, а
мислим да су то сви овде били сведоци те мале расправе, између Вас и
адвоката Поповића, који видим да сада овде није присутан, како и на
који начин да се постављају питања сведоку.
Председник већа: Не. Ви сте сада реаговали, поставили приговор
на питање адв. Срђе Поповића. Међутим, заборавили сте суштину шта
сам ја рекао везано за адв. Александра Поповића. Он је капциозно
кренуо да поставља питање, зато што је рекао нешто и тврдио да је рекао
сведок, а управо тако није рекао. То је суштина. А овде се ради само о
нијанси, ништа друго.
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Окр. Милорад Улемек: То је исто господине председавајући.
Мислим, заиста немам намеру да се расправљам са Вама, поштујем
Ваше веће, али само....
Председник већа:
Не. Нема никакве расправе, него смо
расправили управо питање да је био негативни, а не непријатељски став,
у том смислу сте у праву.
Окр. Милорад Улемек: Хвала.
Председник већа: Можете наставити са питањима.
Адв. Срђа Поповић: Ја питање још нисам ни поставио у ствари.
Да ли сте и Ви лично имали такав став? Говорим о добу протеста, када
сте казали да сви заједно сте мислили на исти начин.
Сведок Веселин Лечић: Значи, ја сам имао...
став?

Адв. Срђа Поповић: Да ли сте и Ви лично имали тај негативан

Сведок Веселин Лечић: Значи ја сам морао да једноставно се
солидаришем и да размишљам, односно да будем део те формације којој
припадам у смислу да је протест, значи да ја не будем са једне стране
ограде, а они са друге стране ограде. А шта ја лично мислим о Хашком
Трибуналу, то бих оставио за себе.
Адв. Срђа Поповић: Добро. Хвала лепо.
Председник већа: Право на питања има адв. Радивој Пауновић.
Изволите.
Адв. Радивој Пауновић: Па, ја бих се надовезао на колегино
питање у вези са протестом. Чули смо од сведока да је протест, да је
одлука о протесту практично донета концензусом. Да ли је било
предлога да се протест организује без «Хамера» и дугих цеви, само
онако како сте ишли када сте ишли на Копаоник?
Сведок Веселин Лечић: Протест је и био без «Хамера» и без
дугих цеви, али два изласка значи на ауто-пут у висини Врбаса и на
Газели, могли смо да изведемо...Како смо могли доћи до Београда, ми
других превозних средстава немамо. Могли смо да користимо само
«Хамере» који се иначе користе и за одлазак у зону и за све наше
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покрете. Поготово кад иде цела Јединица, то је један велики број људи
ишао. Значи нисмо могли да идемо другачије.
Адв. Радивој Пауновић: Да ли сведок сматра да се тај транспорт
није могао обавити аутобусом?
Сведок Веселин Лечић: Нисмо, на жалост имали аутобуса, јер
све што смо имали имали смо један, који је био у функцији, а све остало
смо да будем овако оригиналан, разлупали вежбајући упаде у аутобус од
стране АТГ тима и то је вечна била нам рак рана, превозно средство.
Адв. Радивој Пауновић: У вези са протестом, сведок је поменуо
и у току јучерашњег дана, да је био план првобитни да се блокира и
аеродром. Па да се од тог плана касније одустало. Да ли може нешто да
нам каже који је разлог био одустанка аеродрома, блокаде аеродрома, да
ли је то недостатак броја учесника у протесту или неки други разлог, да
ли је можда у питању бојазан од интервенције војске?
Сведок Веселин Лечић: Између осталог знали смо да војска,
значи је управо то што сте Ви рекли, да не би дошли у конфротацију са
колегама из Војске Југославије, а имајући у обзир њихове неке
надлежности и укључење у Савезним институцијама као што су, где су
они директно са Савезном управом за контролу летења и где имају своје
представнике, а и због значаја објекта, дошли смо значи у ситуацију да
не треба долазити у конфликт не само са Војском Југославије него ни са
једном значи јединицом Министарства унутрашњих послова.
Адв. Радивој Пауновић: Из Вашег излагања у више наврата
могло се закључити, а из излагања осталих припадника Јединице за
специјалне операције, који су овде данима саслушавани, да је окр.
Улемек уживао неспоран ауторитет и углед у Јединици. Такође из Вашег
излагања се дало закључити, у одговору на више питања, председника
већа, чланова већа и колега тужилаца, да је Спасојевић и питање око
Спасојевића остављао утисак такав какав је остављао, мислим чак Ви сте
чак употребили јак на улици, пошто претпостављам да сви разумемо шта
то значи, да ли сте икада осетили потребу, обзиром на функцију коју сте
обављали, да упозорите опт. Улемека да се или дистанцира или прекине
комуникацију са...
Сведок Веселин Лечић: Заиста нисам имао ни потребе, а ни, да
утичем да васпитавам Милорада са ким треба да се дружи и какав треба
живот да води, после одласка из Јединице. Чак и да је био у команди
Јединице можда из оперативних разлога му не бих скренуо, можда би му
на неки начин блаже скренуо, али увек никада целу причу не бих
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испричао ради примене оперативних мера, радњи, информисања
претпостављених мојих, по линији рада. Значи али ја нисам имао намеру
нити је мени познато какав је приватни живот водио Милорад, или да ли
треба и са ким да се дистанцира.
Адв. Радивој Пауновић: Када сте говорили о обезбеђењу опт.
Милорада, поменули сте број од 18 лица која учествују, која су
учествовала у његовом обезбеђењу. Такође сте поменули да је било
један део службени, а један део колико сам ја разумео, Ви ћете ме
исправити ако грешим, је ангажовао лично опт. Милорад. Да ли можете
да определите који је однос бројчано био или је на ових 18 долазило и
његово лично обезбеђење, или је то у оквиру ових 18 било и једно и
друго?
Сведок Веселин Лечић: Ја нисам изјавио да је Милорад имао
приватно обезбеђење, али до сада нисам то рекао колико се ја сећам.
Али ми је познато да је имао и одређени број у приватном обезбеђењу.
Значи ја говорим само о припадницима Јединице који су били
ангажовани код Милорада и не могу децидно да тврдим да ли је то 18,
али да је то било неких рецимо, између 15 и 20. Можда и 15. Можда 20.
Стварно не могу да се сетим.
Адв. Радивој Пауновић: Вратићу се на ово питање, само између
бих поставио једно питање које ме интересује, а то је да ли је тајна
колика је плата руководећег кадра у Јединици за специјалне операције?
Сведок Веселин Лечић: Јесте, било је значи то је податак који не
би требао да ја коментаришем.
Адв. Радивој Пауновић: У реду је. Ја сам задовољан одговором.
С тим у вези, да ли сте се икада запитали одакле опт. Улемеку средства
да плаћа своје обезбеђење?
Сведок Веселин Лечић: Ја опет понављам се и враћам се на мој
одговор претходни. Значи моје није било да истражујем Милорадове
финансијске могућности и његов начин организовања приватног живота.
Адв. Радивој Пауновић: Немам више питања.
Председник већа: Право на питања имају браниоци. Право на
питања има адв. Слободан Миливојевић. Изволите.
Адв. Слободан Миливојевић: Поводом овог наводног списка...
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Председник већа: Можете непосредно.
Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо. Поменули сте да је
постојао некакав списак припадника Јединице везано по Хашкој
оптужници. Да ли је било када, да ли сте Ви видели или сте сазнали да је
било када у Јединицу за специјалне операције дошао званичан документ
о списку припадника Јединице који су предмет Хашког суда?
Сведок Веселин Лечић: Нисам видео такав документ да је дошао
у Јединицу.
Адв. Слободан Миливојевић: Да се вратимо на 11. март 2003.
године. Да ли можете да нам определите до ког времена је отприлике
окр. Улемек боравио у Кули?
Сведок Веселин Лечић: Па, не могу тачно то да Вам кажем до
када је био, али је рецимо, као што сам и одговорио малопре, кад је био
ручак, после ручка. Значи он је одмах након ручка вратио се за Београд,
кад је то било заиста не могу да се сетим.
Адв. Слободан Миливојевић: Да ли Вам је можда познато чиме
се вратио за Београд?
Сведок Веселин Лечић: Вратио се хеликоптером који је спуштао
падобранце, значи који је ту тог дана и био.
Адв. Слободан Миливојевић: Немам више питања. Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Да ли исто дозвољавате овако
непосредно или могу и преко Вас?
Председник већа: Дозвољавам непосредно.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала Вам. Ви сте господине Лечићу
данас споменули једно питање, сад уколико желите да одговорите даље
на то, рећи ћете, улазак у зону безбедности Јединице. У том контексту
сте споменули да је био присутан и Милорад Улемек – Легија. Па се
сада поставља питање, да ли је, ја постављам питање, да ли је присуство
овде опт. Милорада Улемека, могло бити искључиво његова воља или је
о томе неко био упознат из самог врха, било службе, било власти?
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Сведок Веселин Лечић: Значи то што ме питате, ради се о
периоду када ја нисам био у Јединици за специјалне операције. Али из
приче након доласка, чуо сам, значи да је ангажован на захтев некога из
руководства или службе или Владе. Ограђујем се, заиста се ограђујем.
Не знам такав податак сада, али је замољен или ангажован од некога из
тих институција да оде са припадницима због осетљивости посла у зону
безбедности.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро и да ли у то време, само још
једанпут да појасним, у то време да ли је он активан припадник ЈСО-а
или је како сте Ви рекли, не знам суспендован, односно да је већ био под
отказом у то време уласка у ту зону безбедности из Ваших некаквих
сазнања, колико знате?
Сведок Веселин Лечић: Значи није био, исто тако према мојим
сазнањима, посебних, значи није био припадник Јединице за специјалне
операције.
Извините, могу ли да Вас замолим за чашу воде?
Председник већа: Може.
Адв. Ненад Вукасовић: И, уз дозволу председника већа,
господине председниче, ја бих желео да питам сведока, према његовим
сазнањима, с обзиром да је радио у безбедносним структурама, дакле
долази из безбедносним структура, да ли по његовим сазнањима, ово
што каже није био у то време када се то нешто десило, питам сада, у
време када је он на месту на коме се налази, да ли може да нам каже из
угла правила да ли неко може тада да уђе, да одради такав један задатак
који повлачи одређену државну и даље тајну, да се улази у такву зону, а
да нико из врха не буде обавештен, односно да зна, било врха по
хијерархијској линији, министарства, односно Владе?
Сведок Веселин Лечић: Ја колико сам разумео да је било познато
да Милорад иде доле. Да није замољен не знам од кога, али уз знање
званичних институција и органа је он доле био.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Моје питање, ја сам то схватио. Нисте
били тада и то што сте чули. Ја Вас питам сада, Ви када се налазите сада
на месту на коме се налазите, месту безбедносног официра, да ли по
Вашем како Ви доживљавате Ваш посао, би било могуће да неко уђе и
иде на такво извршење задатка, а да са тим односно са бројем лица и са
именима ко одлази на такав један врло важан задатак од државног
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интереса, да није упознат сам врх? Да ли би неко смео да на своју руку
ангажује неко лице које није у радном односу у ЈСО-у?
Сведок Веселин Лечић: Не би било могуће.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. То је у том делу. Моје следеће
питање би било, да ли је, ако јесте, сведоку уопште нешто познато, око
моста код Куле, око неких догађаја, да ли му је ту нешто познато, да не
бих ишао даље, евентуално да би био сугестиван?
Председник већа: Само прецизирајте време.
Адв. Ненад Вукасовић: Па, време је после протеста. Дакле, након
завршеног протеста?
Сведок Веселин Лечић: Није ми познато ништа о мосту код Куле.
Председник већа: Мисли на нека дешавања претпостављам.
Адв. Ненад Вукасовић: Знате господине председниче на шта
мислим?
Председник већа: Знам, да не кажем сада директно која. Мислим
на дешавања одређена, где су припадници ЈСО-а били ангажовани, да ли
су били ангажовани?
Сведок Веселин Лечић: На мосту код Куле заиста немам
сазнања.
Адв. Ненад Вукасовић: Али, у односу на Јединицу, да ли су
постојале неке активности које су биле уперене против Јединице?
Сведок Веселин Лечић: Не знам, можда Ви мислите на мост код
Бешке, али ја за то....
Председник већа: Погрешили сте колега, везано је за време. То је
било у току протеста везано за активности након одласка Јединице са
протеста.
Адв. Ненад Вукасовић: Да. Мост код Бешке.
Председник већа: Погрешили сте, зато Вам кажем, није било
после него у току.
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Адв. Ненад Вукасовић: Зато сам и застао да не идем даље у
евентуално, да не клизим даље.
Сведок Веселин Лечић: Немам сазнања око тога, мада је ишла
прича да су нам припремљене неке заседе. Не знам детаље, не знам ко је
ту причу донео у центар, да су нам припремљене неке заседе на мосту
код Бешке, од могућности евентуалног враћања за Београд.
Адв. Ненад Вукасовић: И што се мене тиче, ја бих имао исто за
мене једно врло важно питање, па бих са тиме завршио, да ли је сведоку,
ако је познато, било шта након 12. марта, дакле, после 12. марта и
атентата на Премијера Зорана Ђинђића, да ли је било некаквих долазака
неких лица у Кулу, покушаја уласка ту, да ли је ту било неких
конфликтних ситуација у самој Кули, после 12. марта, после убиства
Премијера? Да ли су долазила нека лица, да ли је била нека
интервенција, ако му је нешто познато у вези тога?
Сведок Веселин Лечић:
Не знам, ја једино располажем
сазнањима, али не знам када је датум заиста тај био, не могу да се
определим када је то било, да ме је позвао командант Маричић из Куле и
упознао телефонским путем да су на капији центра у Кули се појавила
три лица, да су та три лица наводно требала да пренесу поруку тадашњег
Премијера Звездану Јовановићу, а за команданта Маричића сам начин на
који су они требали да пренесу команданту Маричићу посредством
Звездана, а не директно комуникација генерал Лукић – командант
Маричић, или директно Премијер – командант Маричић. Код команде,
дела команде у Кули изазвало је сумњу. Та лица су легитимисана и том
приликом је установљено да се на капији налазе Горан Петрушић,
радник министарства савезног унутрашњих послова, тада био на основу
службене легитимације, то је установљено. Не знам које управе, не могу
да се сетим, али је био значи запослен у Савезном министарству
унутрашњих послова, да је био извесни Саша Вујков, који је имао неку
службену легитимацију независног синдиката, и да је треће лице био
извесни Чанчаревић, ја не могу да се сетим како је име тог лица, и да су
сва та три лица ухапшена и да је командант у договору са генералом
Лукићем, та лица значи нашим АТГ-ом, антитерористичком групом
пребачен за Београд и предат на даљу обраду у Градски СУП. Ако је то
то. Располажем једино тим сазнањима.
Адв. Ненад Вукасовић: Да. Мислим одмах ћу Вам уз дозволу
председника рећи, то је то на шта мислим. И само у контексту овога, да
ли је ово да га назовемо тако, евентуално та нека акција, или та радња
коју су они обавили, да ли је она пропраћена одређеним службеним
белешкама, да ли је то евидентирано писмено или се то завршавало само
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на некаквим усменим контактима са генералом Лукићем, односно са
хијерархијом у министарству, или је то праћено и одређеним
папиролошким...
Сведок Веселин Лечић: Значи, прво ме је обавестио усмено
командант Маричић, а после његовог позива контактирао ме је генерал
Лукић. Контактирао ме је тадашњи директор безбедносно информативне
агенције и интересовали су се за догађај у Кули. Наравно, ја сам могао
да им дам само уопштену причу, а онда у Кули је у то време био
оперативни радник овог одељења безбедности. Војводић Славко коме
сам наложио што је тражио и генерал Лукић од мене, да сачини
информацију везану за тај догађај и послао путем факса исто вече, значи
генералије лица и службених легитимација и након обраде у команди у
Сењаку, да неку форму званичну добије и да се заведе. Знам да је то
урадио чини ми се оперативац Поповић Александар, да је то обрадио и
однео генералу Лукићу.
Адв. Ненад Вукасовић: Значи схватио сам да је генералу Лукићу,
то сам хтео, нисам чуо малопре, извињавам се због овог левог ува.
Однето је генералу Лукићу и завршено папиролошки. Хвала. Немам
више питања.
Председник већа: Реците нам у вези тог догађаја, да ли су та три
лица која су одлазила до базе ЈСО-а у Кули била наоружана?
Сведок Веселин Лечић: Мислим да је код једног од тих лица
нађен службени пиштољ, код колеге Петрушића, колико се ја сећам, а да
је једно лице било под утицајем алкохола, али да ли је то Вујков или
Чанчаревић, не могу да се сетим стварно. И, да је возило којим су дошли
у Кулу било службено возило. Колико се сећам, узете су и таблице
возила.
Председник већа: Да ли је окр. Звездан Јовановић учествовао у
лишавању слободе та три лица?
Сведок Веселин Лечић: Да. Звездан Јовановић је према мојим
сазнањима учествовао у лишавању слободе тих лица са групом
припадника наших, не знам којих. Он зна вероватно који су били са
њим.
Председник већа: Реците нам да ли имате било какво сазнање,
везано за Вашу изјаву да су та лица требала да пренесу поруку за окр.
Звездана Јовановића?
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Сведок Веселин Лечић: Не. Немам никаква сазнања.
Председник већа: Право на питања има адв. Жељко Грбовић.
Изволите.
Адв. Жељко Грбовић: Хвала господине председниче, немам
питања.
Председник већа: Право на питања има адв. Биљана Кајганић.
Изволите.
Адв. Биљана Кајганић: Немам питања.
Председник већа:
сведока?

Да ли од бранилаца има неко питање за

За реч се јавља адв. Зоран Николић. Изволите.
Адв. Зоран Николић: За сведока бих имао неколико питања.
Прво питање за сведока, да ли сведок зна Ђорђе Иванић у којој соби се
налазио када је боравио на Копаонику?
Сведок Веселин Лечић: Налазио се у соби у којој и ја. Не знам
број собе.
Адв. Зоран Николић: Са ким је спавао Ђорђе Иванић тада?
Сведок Веселин Лечић: Он је дошао нешто касније, не могу да се
сетим када је дошао тачно, али спавао је у соби са Тојага Жељком, у
кревету са Тојага Жељком, била је трокреветна соба, а када је он дошао
ту су већ боравили Шепа Никола, Тојага и ја.
Адв. Зоран Николић: Следеће питање за сведока је, да објасни
суду сведок где је канцеларија била Тојаге Жељка у Београду, где су се
налазиле просторије где је он радио?
Сведок Веселин Лечић: У Београду, у команди на Сењаку.
Адв. Зоран Николић: Да ли је у команди постојао неки магацин
наоружања аутоматског, пешадијског?
Сведок Веселин Лечић: Не, ту није постојао магацин.
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Адв. Зоран Николић: Да ли је икако Тојага Жељко могао да буде
у контакту, с обзиром на послове где је радио и просторије где је радио,
са аутоматским пешадијским наоружањем?
Сведок Веселин Лечић: По природи посла није могао доћи,
значи сви ми, и ја сам имао као и радници одељења безбедности лично
наоружање кратко и дуго, али нисмо могли доћи у контакт са магацином
без одобрења команданта или помоћника за логистику.
Адв. Зоран Николић: Као високи официр безбедности, да ли је
Тојага Жељко могао из неког магацина уопште да дође у посед таквог
наоружања у Кули?
Сведок Веселин Лечић: Како мислите да ли је могао?
Адв. Зоран Николић: Да ли је могао, да ли је Тојага Жељку било
доступно да дође у посед таквог...
Сведок Веселин Лечић:
Па, није могао без парафа свог
начелника одељења у ком је радио. Значи није могао као припадник, као
радник да уђе у магацин.
Адв. Зоран Николић: Још једно питање за сведока, а то је, када
сте били у полицији, да ли је неко Вас питао за име Тојага Жељка, с
обзиром да сте Ви његов претпостављени?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Адв. Зоран Николић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Право на питања има адв. Горан Петронијевић.
Изволите.
Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Могу ли преко Вас
или директно?
Председник већа: Можете непосредно.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Господине Лечићу да ли Вам је
познато, поред лица која сте набројали да је одељење за заштиту лица и
објеката Ваша Јединица обезбеђивало, да ли су постојала још нека лица
која нису била у званичној државној служби, којима је пружена заштита,
пре Вас или за време Вашег рада, ја сада не могу то да определим?
Конкретно мислим да не бих био сугестиван, на господина Мишковића?
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Сведок Веселин Лечић: Кога?
Адв. Горан Петронијевић: Господина Мишковића?
Сведок Веселин Лечић: Да. У праву сте. Два припадника су
обезбеђивала господина Мишковића. Накарада Светозар и други не могу
да се сетим, али Накарада мислим да је једно презиме. Два припадника и
ја сам то затекао, испустио сам то, од када сам дошао у Јединицу,
мислим да у дугом периоду они, мислим да у једном дужем временском
периоду господин Мишковић је имао то обезбеђење, тих момака.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је по Вашим сазнањима
господин Мишковић у то време имао неку државну или политичку
функцију?
Сведок Веселин Лечић: Колико ја знам не.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Толико о томе. Да ли Вам је
познато, након што сте сазнали око браће Бановић, ко је ухапшен, да је
Хашки Трибунал потраживао и имао оптужницу само у односу на једног
од њих?
Сведок Веселин Лечић: Па, знам да се један вратио из Хага, али
да је направљена грешка. Други ваљда није требао да буде хапшен,
колико се сећам. Стварно не знам.
Адв. Горан Петронијевић: Обзиром да сте рекли да сте
непосредно учествовали у тој акцији, по Вашем мишљењу, имајући у
виду да сте професионалац, и да сте учествовали у другим акцијама, да
ли је ту акцију хапшења браће Бановић могла да обави и нека друга
мање специјализована јединица, група, укључујући конкретно и на јавну
безбедност мислим?
Сведок Веселин Лечић: Па, ако ја могу да будем толико стручан
да оценим, а био сам директно у тој акцији, само на основу отпора који
су они пружили том приликом, друго немам основа да дам оцену. То је
могао да уради и неко други, јер и по отпору који су пружили и по
конституцији врло лако, рекао сам на почетку излагања за неколико
секунди.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато ко је директно
давао наређење? Рекли сте ко је Вама пренео за хапшење браће Бановић.
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Сведок Веселин Лечић:
мало...

Нисам Вас разумео, ако можете само

Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато ко је из виших
структура хијерархије полиције тада, државне безбедности, дао
наређење за хапшење браће Бановић?
Сведок Веселин Лечић: Значи ми кад смо отишли на тај задатак,
да примимо тај задатак, речено нам је да је то наређење, односно налог
начелника Ресора државне безбедности.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, ово ћу питање поставити ипак
преко Вас, а Ви одлучите о њему. Да ли Вам је познато да је Владимир
Беба Поповић телефоном из Сједињених Америчких држава то наређење
пренео господину Зорану Мијатовићу, тада заменику Ресора државне
безбедности?
Председник већа: Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Горана Петронијевића, зато што је
сугестивно.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала судија....
Председник већа: Могли сте да питате у упитном облику, а нисте
да је...Да сте у упитном облику....
Адв. Горан Петронијевић: Да ли му је познато да је...
Председник већа: Па, да је. Ви сте већ изнели тврдњу, а није
проверена.
Адв. Горан Петронијевић: Судија, та тврдња је господина
Мијатовића, изнета је у књизи његовој.
Председник већа: Добро, колега, не можемо се сада позивати на
књиге везано за неке изјаве.
Адв. Горан Петронијевић: Из питања Ваших видим да сте и Ви
читали, али добро.
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Председник већа: Па, читао јесам, али не могу сада да дозволим
зато што је то, читао сам и друге књиге.
Адв. Горан Петронијевић: Извињавам се судија, није била
намера да поставим сугестивно питање, зато сам и тражио да се то преко
Вас учини.
Председник већа: Добро. Ево, може да одговори.
Сведок Веселин Лечић: Није ми познато. Исто сам чуо као и Ви
или не знам ко други из књиге.
Председник већа: А тада када се дешавало, није битно шта пише
у књизи сад експост мемоари, то нема никакве везе са другим стварима,
него тада, када је било то актуелно, то је суштина?
Адв. Горан Петронијевић: Још једно питање, приликом доласка
господина министра Михајловића и господина Чедомира Јовановића у
Кулу, о чему је сведок говорио, да ли му је познат неки догађај, ако се
одиграо, између овде опт. Звездана Јовановића и господина Чедомира
Јовановића, а чији смо сведоци били ових дана у штампи, око неког
напада, ножа, клања, дављења и тако даље?
Председник већа: Има ли још квалификација колега?
Адв. Горан Петронијевић: То је све писало у новинама судија.
Сведок Веселин Лечић:
догодило.

У мом присуству тако се нешто није

Председник већа: А имате ли информација? Ви само кажете оно
што сте Ви видели. Да ли сте чули од других?
Сведок Веселин Лечић: Немам такву информацију.
Адв. Горан Петронијевић: Само још једно питање судија, да ли
је сведоку познато, односно могу и директно ако дозволите, значи
није...Да ли Вам је познато где се налазио, у ком објекту је боравио и
спавао господин Чедомир Јовановић, у време када сте Ви дошли на то
место на коме сте се налазили, а када га је обезбеђивала ова група из
ЈСО-а односно одељење за обезбеђење лица и објеката, конкретно Саша
Пејаковић?
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Сведок Веселин Лечић: Мени је било познато да су ишли негде
врло често у Сурчин или не знам где и да је повремено боравио, да ли у
Сурчину, да ли у Добановцима, не знам.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала Вам судија. Немам више
питања.
Председник већа:
питања нема.

Констатујем да од стране бранилаца више

Да ли од окривљених неко жели да искористи право да постави
питање сведоку Веселину Лечићу?
Констатујем да нико од окривљених нема питања.
Да ли постављате захтев за накнаду путних трошкова и изгубљене
зараде за данас и јуче?
Сведок Веселин Лечић: Не.
Председник већа:
Веселин Лечић.

Добро. Можете ићи. Отпушта се сведок

Да ли има примедби на исказ сведока Веселина Лечића?
Да ли од окривљених неко жели да стави било какву примедбу или
да примети било шта у вези исказа сведока Веселина Лечића?
Констатујем да нема примедби.
Да ли има предлога за извођење доказа на главном претресу, а
нарочито за саслушањем сведока у овој кривичној ствари од стране
заменика Специјалног тужиоца?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
имао предлоге, ако целу тему сузите на просто сведоке, имао бих тих
предлога. Ја сам можда мислио и неке предлоге који превазилазе тај
оквир, али сасвим свеједно. Ја таквих предлога имам.
Председник већа: Ја сам само рекао да ме не би погрешно
схватили, примарно сведоци, а можете и било који други предлог за
извођење доказа на главном претресу. Дакле, јасан сам и прецизан. Било
којих доказних предлога, а посебно за саслушањем сведока.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да. Ја бих
предложио да се у наставку овог доказног поступка, као сведоци
саслушају, а на околности броја пуцњева, колико су чули, та лица дана
12. марта 2003. године, саслушају следећа лица: Милановић Драган, из
Жаркова, улица Настићева број 35, Пејчић Небојша из Миријева, улица
Градиште број 5, Иваниш Маја из Београда, Браће Јерковића 58, Жижић
Љиљана из Београда, Кумодрашка 99, Богојевић Драгана из Београда,
Страхинића Бана број 55, Бранковић Вера из Београда, Адмирала
Гепрата број 8, Живковић Гордана из Адмирала Гепрата број 17,
Голубовић Драган из Младеновца улица Космајска број 8 и Бојић Милан
из Београда, улица Адмирала Гепрата број 14 - радник Завода за
фотогеометрију који је био смештен у тој згради. Морам само да дам
допунско објашњење везано за овај предлог. Предлог је стављен на
основу бележака које су радници београдске полиције у акцији «Сабља»
значи након убиства Премијера покојног Зорана Ђинђића радили и
обављали разговоре са лицима која су се затекла или су становала у
непосредној околини самог места догађаја. О свим тим разговорима
постоје службене белешке које ја сада, у овом тренутку просто нисам
очекивао да ће се то питање сада овог тренутка поставити, ја те
службене белешке о разговорима са тим лицима, који су обављени у
смислу члана 226 поседујем, и ја ћу их суду у току дана презентовати,
тако да ту не буде никакве забуне. Надаље, имам предлог да се као
сведоци саслушају радници који су радили у спољном обезбеђењу
зграде Владе Републике Србије, то су Вујадиновић Влајко из Београда,
Змајевачка 37-а, Станковић Небојша чију адресу не знам, али
претпостављам да преко адресе Владе можемо доћи до њега и Гарић
Небојша из Калуђерице, улица Рибничка, први леви прилаз, на
околности броја пуцњева, као и на околност виђења, уочавања
аутомобила марке «Пасат» караван, типа караван, који се помиње у
оптужници, односно по типу се помиње. Предлажем да се као сведок
саслуша Дончељ Мирјана из Београда, улица Адмирала Гепрата број 8-а,
на околности везане за адаптацију зграде Владе Републике Србије, а те
околности се тичу измештања видео надзора. Предлажем да саслушате
Мишковић Зорана, Мудрић Слободана и Јову Боцевског, радници
Института безбедности МУП-а Републике Србије, на околности везане
за уочавање паркираног аутомобила марке «Пасат», наплате паркинг
простора и комуникације са лицима која су била у том «Пасату»
критичног дана, значи 12. марта 2003. године., предлажем да саслушате
Поповић Ивана из Земуна, улица Солунска број 24 и Глушић Дејана из
Борче улица Попова бара број 9. Такође на околности да је критичном
приликом имала комуникацију са једним од лица, ја нормално нећу рећи
о коме се ради, било би некоректно, која се касније појављују на
потерници коју је објавио МУП Србије и која је презентована у
средствима јавног информисања, предлажем да саслушате као сведока
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Симић Катарину из Београда, Боже Јанковића број 86. На околности под
којима је узимана изјава од стране окривљеног Звездана Јовановића у
просторијама УБПОК-а предлажем да саслушате радника те управе
Родољуба Миловића. На околности које се односе на однос пок. Душана
Спасојевића према окривљеном Улемек Милораду као и на околности
које је пок. Душан Спасојевић имао са службом јавне безбедности, са
службом државне безбедности, као и на евентуалне контакте Душана
Спасојевића покојног, са тим службама, те на околности односа окр.
Милорада Улемека према Јединици за специјалне операције након
његовог смењивања и одласка из Јединице, као сведока предлажем да
саслушате Милорада Брацановића и Мијатовић Зорана. На околности
везане за сам догађај од 12.3.2003. године, значи на околности везане
шта су та лица у згради Владе након пуцања и атентата на покојног
Премијера Ђинђића видели, предлажем да саслушате Зорана
Јањушевића и Владимира Поповића. На околности које се тичу догађаја
пре самог атентата, давања распореда и задатака служби, како личног
обезбеђења, тако и обезбеђења, спољњег обезбеђења зграде, и
комуникације која се одвија на релацији кабинет председника Владе –
обезбеђење, предлажем да саслушате тадашњу секретарицу пок.
Премијера Биљану Станков као и генералног секретара Владе, али на
несрећу, ја у овом тренутку једноставно нисам нотирао име и презиме те
особе, али мислим да име и презиме те особе постоји у списима
предмета. Такође бих предложио да се као сведок саслуша и Веруовић
Миладин, везан за догађај код хале Лимес, обзиром да њега непосредно
на главном претресу нисмо саслушали. Остали предлози које бих ја имао
тичу се писмених доказа, ја их заиста у овом тренутку немам. То
можемо и у току дана, касније, или сутра, или накнадно да ти предлози
буду изложени. Толико.
Председник већа: Да ли пуномоћници оштећених имају доказних
предлога?
Адв. Рајко Даниловић: Па имамо, али нисмо се до детаља
спремили, адресе ћу до сутра доставити ако прихватите. Предложио бих
из разлога који су већ познати око обезбеђења и других околности, да се
саслуша Чедомир Јовановић. Његову адресу имам, Таковска 12 Београд.
Затим, предлажем да се саслушају Мијатовић Зоран је већ предложен на
неке околности, Петровић Горан, ја сам хтео на неке друге, али
искористићемо хвала Богу. Да, око признања, значи другоокривљеног
Звездана Јовановића, значи испитивање у МУП-у, ја предлажем да се
саслуша тадашњи, ја мислим да је био пуковник, пуковник је био Миле
Новаковић, мислим да је био шеф те криминалистичке службе
Републичког СУП-а. Е сад, могли би да саслушамо ову тројицу сведока
на околности побуне и оцене те побуне, то су чланови Владине
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комисије која је била формирана, то су Владан Батић, колико се сећам,
Драган Веселинов и мислим да је био Лукић. Милсим да је био трећи
члан Лукић. Нисам сигуран. Од писмених доказа, ја колико сам из
штампе то видео, и то није оспорено ни од кога, да је тужилаштво
вршило неку паралелну истрагу у вези са спаљивањем скоро 600
килограма дроге. Ако је извршено било какво испитивање у том правцу
и постоји било какав извештај, ја предлажем да тај извештај или
документацију у вези са тим извештајем буде изведена као доказ на
главном прересу. Исто тако из штампе сам видео да је помињано и да је
вршено истраживање у правцу, да ли је у наоружању Јединице за
специјалне операције било оружја о коме стално говоримо «Хеклер и
Кох», и да ли је ту направљена нека анализа и сазнање и предлажем,
ако тако нешто постоји, ако тужилаштво није предложило писмене
доказе то ја овако превентивно то радим. Предлажем да се и то као доказ
изведе.
Председник већа:. Адв. Радивој Пауновић право на предлагање
доказа. Изволите.
Адв. Радивој Пауновић: Ја предлажем да се као сведок саслуша
Дејан Михајлов, секретар Владе Србије, значи може и на ту адресу, а на
околност ко је убио Премијера др. Зорана Ђинђића. Дужан сам да дам и
краће образложење, сматрам да је то неопходно. Дана 17. маја 2004.
године предложени сведок Дејан Михајлов изјавио је на конфернецији
за штампту, као шеф изборне кампање кандидата Демократске странке
Србије на председничкиим изборима да му је познато ко је и по чијем
налогу убио Премијера, па обраћајући се тадашњем кандидату Тадићу, а
и председнику Владе Небојши Живковићу ''Ако не кажете ви рећићу ја'':
То је дословни цитат који је тих дана кружио у свим средствима
информисања како у штампи тако и на телевизији. Случајно сам био и ја
некако учесник у тој целој причи. Понуђеном сведоку као народном
посланику и потпаролу Демократске странке, шефу посланичке групе
Демократске странке Србије у Парламенту, биле су доступне многе
информације, које чине вероватним да би он могао стварно имати
веродостојна сазнања о чињеницама о којима је говорио, те се његово
саслуашње по мени показује као целисходно за сврху овог поступка. С
друге стране, будући да је атентат на Председника несумњиво
политички мотивисано дело, не би било добро да суд одбије да саслуша
функционера једне важне политичке странке, када тај функционер
категорички тврди да има поуздана сазнања о одлучним чињеницама
дела. Додао би само још то да доказ који понуђени сведок је сам јавно
ставио, односно предложио, има природу колизионог доказа тј. он је у
колизији са доказима предложеним у оптужници, па се самим тим
његово извођење показује неопходним, јер та врста доказа, колизиони
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доказ у складу са начелом материјалне истине никада не може бити
одбачен као сувишан. Другим речима уколико суд не би прихватио
извођење оваквог колизионог доказа, чињенично стање би остало
непотпуно утврђено. Због тога ја мислим да је саслушање овог сведока
веома важно и неопходно.
Председник већа: Констатујем да адв. Срђа Поповић нема
доказних предлога за сада. Јер да не би било погрешног тумачења ових
мојих речи за предлагање извођења доказа, ја сам само оставио
могућност да се предложе докази који би се извели на главном претресу,
о чему би одлучило судеће веће, по изјашњењу противних странака,
тако да је ово само могућност процесна за предлагање доказа, а остаје до
краја, дакле, поступка до завршне речи и у завршној речи могућност и
странака и бранилаца и пуномоћника оштећених да предлажу извођење
доказа. С тим што напомињем да ће и веће одлучивати о томе да ли ће
изводити доказе по службеној дужности. Сада дајем могућност адв.
Слободану Миливојевићу да предложи евентуално доказе на главном
претресу.
Адв.Слободан Миливојевић: Ја бих се господине председниче
најпре изјаснио у односу на предлоге заменика Специјалног тужиоца.
Председник већа: Не, ја сам управо хтео да предложите сви
доказе да би се сутрадан изјаснили о предлозима. Прво као позитивна
радња, а након тога сутрадан би се изјашњавали о овим предлозима.
Адв.Слободан Миливојевић: Што се тиче одбране окривљеног
Улемека ми за сада нећемо имати никаквих нових предлога, осим што
сматрамо да је неопходно да се изведу докази саслушањем сведока
сарадника и оних сведока које је иначе по оптужници предложио
заменик Специјалног тужиоца. У току даљег тока поступка ми ћемо дати
своје предлоге.
Председник већа: Адв. Ненад Вукасовић да ли има доказних
предлога?
Адв. Ненад Вукасовић: У овом делу поступка, а на Ваш предлог
и сугестију око како сте Ви назвали евидентирање....
Председник већа: Не, колега само ради разлике терминолошке Ви
предлажете, а ми ћемо евидентирати ради одлучивања.
Адв. Ненад Вукасовић: Ви сте то назвали да су ови предлози дати
за евидентирање доказа и једне и друге стране.
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Председник већа: Добро. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: У том контексту се изјашњавам. Па,
мислим да, ја сам сагласан са овим што каже мој колега Миливојевић,
одбрана Звездана Јовановића ће у каснијој фази дати још детаљније,
везано за предлоге својих доказа, али овог момента слушајући колегу
тужица уваженог колегу Радовановића, па и пуномоћнике, а имајући у
виду нека лица која су они споменули мислим да се ту преплићемо, па
нема никаквог разлога да и одбрана у том делу, а образложићу зашто и
ми би предложили да се саслуша господин Душан Михајловић, као
бивши министар унутрашњих послова, а на околности његових уназад,
један период времена немојте ме сада држати за реч, у крајњем случају
све је то евидентирано јер се јасно, гласно и недвосмислено изјавио
''Утврдите ко је пустио Душана Спасојевића из притвора и биће вам све
јасно шта се дешавало''. То су неке околности које указују да је сам себе
ставио једноставно на листу сведока да би понешто и он могао да нам
каже у смислу расветљавања неких односа и чињеничног стања поводом
комплетне кривичне ствари, а говорим о убиству Премијера. И поготово
што је био на челу тада Министарства које је водило акцију ''Сабља''.
Под два, евидентно је овде да смо имали исказ сведока господина
Копривице, који је рекао да је неких десетак минута након убиства
Премијера, био саслушан како је он то рекао, није битан његов исказ,
његов израз али тако се изразио у смислу некакве комисије коју су
сачињавали Беба Поповић, Зоран Јањушевић, Немања Колесар и Ненад
Милић. Да видимо шта је, о чему се тада расправљало, како се
формирало то, које су то околности на основу којих се тада одмах након
тих десетак минута пре изласка, подсетимо се, сведок је рекао пре
доласка увиђајних органа на лице места. И, када већ говоримо о људима
из политике, а видите да сам само набројао људе који су углавном
везани за политички живот, предложио бих и господина Расима
Љајића, министра за националне мањине из једног врло простог
разлога, то је његова једна изјава која је подоста узбуркала јавност
тада, а чини ми се да сам и својевремено, неформално Вама ту и ставио
Вама на сто, то је ''Политика'' објавила, под насловом ''Проклети договор
са Легијом''. Да видимо о чему то господин Расим Љајић би имао да се
изјасни какав је то договор био са Легијом и због чега би такав договор
ако је био, био проклет. Знате та је изјава његова изазвала подоста буре у
јавности и различита тумачења. То би било што се тиче људи из да га
тако назовемо ''јавног живота''. Одбрана у сваком случају има још
неких лица која мисли да сада овог момента би сачекао и касније овом
већу предложио, а која не спадају у ове како их зовем ''јавне линости''. А
пошто се већ овде преплићемо то је исто, каже Чедомир Јовановић, нема
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разлога да га ја предлажем сада да се враћамо једном чини ми се кругу.
Ето толико за сада. То је што сам хтео овог момента већу да предложим.
Председник већа: Адв. Жељко Грбовић да ли има доказних
предлога? Изволите.
Адв. Жељко Грбовић: Хвала господине председниче. У овој
фази поступка после предлога тужилаштва и пуномоћника оштећених, ја
сам имао нека два или три сведока, али мислим неће бити потребно за
мог брањеника Безаревића, а искористио бих то право да у допуну
доказног поступка предложим на Ваше евидентирање и евентуално
Вашу одлуку у облику решења. Хвала Вам.
Председник већа: О каквом решењу то говорите колега?
Адв. Жељко Грбовић: Да ли ћете прихватити предлог мојих
доказа за одбрану мог Безаревића. Морате донети решење, је ли тако.
Евентуалну одлуку Вашу на мој предлог. Говорим о футуру првом.
Председник већа: Колега то је питање закона, није питање ни
футура првог ни другог. Ми морамо донети решење.
Адв. Жељко Грбовић: Не појашњавам закон, него ето само
препричавам га. Хвала.
Председник већа: Па, то не разумем. Ви препричавате. знате да
морамо одлучити, није то сад... Нећете Ви одлучивати о томе који ће се
докази изводити. Ми морамо одлучити. Ту је закон јасан.
Адв. Биљана Кајганић да ли Ви имате доказних предлога сада?
Адв. Биљана Кајганић: Из два разлога немам. У овом тренутку
док се не изведу докази тужилаштва не бих предлагала, то је један
разлог. А други разлог је тај што мом брањенику се суди у одсуству иако
за то нема законских могућности обзиром да је потерница међународна
потерница за њим расписана три дана након његове предаје, тј.
19.07.2003.године, па из тог разлога решење које је донето да се суди у
одсуству, односно на мог брањеника је незаконито. Ја сам с тим у вези и
покренула, поднела републичком тужилаштву иницијативу за улагање
захтева за заштиту законитости, тако да из тих разлога, ја у овом
тренутку не би предлагала наравно ништа. Наравно то право користићу
касније. Истовремено, добро изјаснићу се о предлозима сутра. Хвала.
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Председник већа: Адв. Александар Зарић да ли има доказних
предлога? Изволите.
Адв. Александар Зарић: У овој фази поступка судија немам
доказних предлога и ми ћемо сачекати да се саслушају сведоци оптужбе.
Хвала.
Председник већа: Адв. Александар Ђорђевић да ли има доказних
предлога?
Адв. Ђорђевић Александар: Судија одбрана Сретка Калинића
гледајући цео досадашњи поступак, све ово што је сада овде изнето, има
можда само један предлог. Не односи се на саслушање сведока, односи
се на реконструкцију читавог догађаја. С обзиром да реконструкција
има смисла и има за циљ наравно да реконструише догађај али има
смисла само ако се уради што раније. Остављам суду на оцену да ли
ћете реконструкцију уопште ако ћете радити, радити после саслушања
свих сведока, или пре саслушања ових сведока, или сада када сте дали
предлог да се изјаснимо. Заиста ми не знамо где је Сретко Калинић био
тога дана, где се налазио, код кога се налазио, не знамо шта да питамо,
на основу чега да питамо и кога да питамо. Значи он фигурира овде као
лице које је негде стајало нико не зна где, требало је да нешто уради,
нико ништа није урадио, и из тог разлога једноставно само
реконструкција. За сада. Хвала Вам.
Председник већа: Адв. Вељко Делибашић да ли има доказних
предлога? Изволите.
Адв. Вељко Делибашић: У овом тренутку немам. Хвала.
Председник већа: Адв. Зоран Николић да ли Ви имате додатних
доказних предлога, осим ових?
Адв. Зоран Николић: У овом тренутку, за сада не.
Председник већа: Да ли од окривљених било ко има доказних
предлога? Извините, адв. Горан Петронијевић да ли има доказних
предлога?
Адв. Горан Петронијевић: Судија не бих сада тренутно имао
неких посебних доказних предлога изузев овог, једна само мала
исправка, да помогнемо тужиоцу. Генерални секретар Владе је била
госпођа или госпођица Маја Васић у то време, а ако је тужилац
обухватио лице које ја мислим да предложим чије име сада не могу да
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дам због недостатка транскрипта, а то је полицајац који је радио на
обезбеђењу унутар зграде кога су овде сведоци помињали, а који није
саслушан ни у предкривичном односно претходном поступку, ни сада,
нити лице да се идентификује и саслуша лице под надимком «Тоша»
кога такође сви помињу, чак смо добили неке описе његове ближе,
идентитет. Значи то би било у склопу овог предлога тужиоца да се
употпуни слика самог лица места, непосредно пре догађаја, у време
догађаја и непосредно након догађаја. Што се тиче предлога за
реконструкцију, ја лично мислим да би претходно требало саслушати
судске вештаке непосредно, балистичке и медицинске струке, а потом
евентуално би уследио и тај предлог, а то није моје сада да Вама
говорим. Судија ми смо у току овог дела, овај део одбране чини напор да
идентификује и прибави њихове адресе, одређених сведока, такође на
околности око броја пуцњева који је тужилац, један број сведока дао.
Када будемо извршили идентификацију коју радимо како на основу ових
белешки које је полиција саставила тако да ћемо морати детаљније да
прегледамо јер ми те белешке немамо, списе поново, да би смо
евидентирали и наше податке, тако и на основу неких личних сазнања.
Када будемо то учинили ми ћемо и та лица предложити.
Председник већа:
предлога?

Да ли од окривљених има неко доказних

Констатујем да окривљени немају доказних предлога.
Дакле, сутра планирамо да се изјасните о предлозима тужилаштва,
пуномоћника оштећених и бранилаца узајамно изјашњење, да би суд
имао процесно чисту ситуацију да може да одлучи.
За реч се јавља адв. Горан Петронијевић. Изволите.
Адв. Горан Петронијевић: Ја се извињавам судија, један мали
технички проблем. Ја се бојим да нисмо уписали сва лица.
Председник већа: Не. Управо ћу ја инсистирати да се заврши
транскрипт са данашњег главног претреса да би могли да добијете пре
него што крене претрес сутра у 10 часова, да би могли Ви да погледате
боље, ако нисте већ записали.
За реч се јавља окр. Милорад Улемек. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, с обзиром да
су овде дати одређени предлози, а сутра треба да буде изјашњавање о
томе да ли има примедби или нема и с обзиром да ми немамо могућност
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да како да кажем, да се мало подобније консултујемо са нашим
адвокатима, јер је посета само до пола три, горе у Окружном затвору, а
ја не верујем да ћемо ми одавде стићи до Окружног затвора горе до пола
три, а не верујем ни да адвокати могу да стигну, па ако може данас да се
направи нека изнимка или да Ви дате неки налог, да се та посета данас
горе продужи, да би могли да се консултујемо. Овде је и господин
тужилац и пуномоћници су дали доста предлога, и о томе заиста би нам
требало мало више времена да то све оно што се каже претресемо и
продискутујемо, да ли да сустра стављамо неке примедбе или не. Значи
само једна техничка ствар, да нам се омогући значи да се данас...
Председник већа: Да. Омогућићу Вам да искористите то право
које имате, да се консултујете са браниоцима, да се изјасните о доказним
предлозима и тужилаштва и пуномоћника оштећених. Ако можете и
сада, у судници, да Вам омогућим након што се повучемо и донесемо
решење о прекиду главног претреса, ако сте сагласни да сви обавите
разговор у трајању од пола сата, или сутра пола сата пре, или ако Вам је
технички изводљиво, не знам како функционише управа Окружног
затвора у Београду, до када, до пола три, ако може, али мислим због
превоза, организације, мислим да би већ изгубили довољно времена. Да
ли можете сада да обавите разговор у трајању од пола сата или 45
минута, или сат времена, колико Вам буде довољно.
Адв. Ненад Вукасовић: Извињавам се, устаје колега, па да не
причамо као на пијаци. Али суштина је једно, мислили смо да
евентуално уколико дозволите и сада и сутра непосредно пре почетка,
ми имамо у 10 сати...
Председник већа:
спорно.

Да. То је мој предлог био. То није ништа

Адв. Ненад Вукасовић: Значи добили у то време, ако нам
дозволите сада, рецимо једно пола сата.
Председник већа: Можете 45 минута или сат времена.
Адв. Ненад Вукасовић: Сутра пре почетка, пола сата до 45
минута да дозволите, јер ипак је специфична ситуација. Није
уобичајено...
Председник већа: Ево, управо из тог разлога дајем налог да се
омогући окривљенима да разговарају са браниоцима, везано за доказне
предлоге, као и за сутрадан, 12. новембра 2004. године од 9,20 до 10,00
часова, када ће почети главни претрес. Дакле, то смо решили.
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За реч се јавља заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић.
Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја само да
допуним тему коју је отворио пуномоћник оштећених, везано је за
документацију о поседовању...
Председник већа: Добро. Можете се сутра изјаснити и ако имате
писмену документацију.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Хоћу да
кажем да је та документација код мене. Ја сам мислим то и најавио, не
знам да ли је схваћено, ја бих сутра те предлоге ставио. Међутим, ти
предлози су везани утолико што ћу ја да кажем записник тај и тај, носи
тај и тај број, просто да одбрана зна и на ту чињеницу.
Председник већа: Ништа није спорно. Решили смо ову ствар.
Више се нико не јавља за реч.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес, а наставак ће бити 12. новембра 2004.
године са почетком у 10,00 часова.
Записничар

Председник већа-судија

