
К.П.бр.5/03 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 06.АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ 

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 6. 
априла 2005. године са почетком у 10,15 часова, пред већем Посебног 
одељења Окружног суда у Београду, Устаничка бр.29, судница бр.1, у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03, окривљеног 
Милорада Улемека и других окривљених, због кривичног дела 
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 Основног 
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших 
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и друга 
кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном 
јавном тужилаштву у Београду Кт.С.бр.2/03 од 21. августа 2003. године,
пред већем у саставу: судија Марко Кљајевић, председник већа, судије – 
чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић, са записничарем 
Љиљаном Атлагић, приступили:

заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша 
Мараш, пуномоћници породице оштећеног председника Владе 
Републике Србије др. Зорана Ђинђића, адвокати Рајко Даниловић и Срђа 
Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике 
Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адвокат Радивој Пауновић,
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адв. Божо Прелевић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцима адвокатима Слободаном 
Миливојевићем и Марком Миливојевићем, окривљени Звездан 
Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом Вукасовићем, браниоци 
окривљених Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира 
Милисављевића адвокати Александар Поповић и Слободан 
Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића 
адвокат Александар Зарић по заменичком пуномоћју браниоца адв.
Дејана Лазаревића, окривљени Дејан Миленковић са браниоцем адв.
Љубишом Радојичићем, бранилац окривљеног Сретка Калинића адвокат 
Александар Ђорђевић, бранилац окривљеног Милана Јуришића званог 
«Јуре» адвокат Драган Крстићевић заједно са другим браниоцем адв.
Александром Зарићем, окривљени Душан Крсмановић са браниоцем 
адвокатом Милованом Комненићем, окривљени Саша Пејаковић са 
браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем по заменичком пуномоћју 
изабраних бранилаца адв. Горана Петронијевића и Крста Бобота, по 
пуномоћју које предаје, окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем 
по службеној дужности адв. Жељком Грбовићем, окривљени Жељко 
Тојага са браниоцем адвокатом Мирком Ђорђевићем по заменичком 
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пуномоћју изабраних бранилаца адв. Горана Петронијевића и Крста 
Бобота.

Председник већа: Нека приступе пред судско веће позвани 
сведоци сарадници Зоран Вукојевић и Миладин Сувајџић ради 
констатације да ли су приступили на главни претрес.

Нека приступи окривљени Жељко Тојага пошто има право да 
захтева да неко од чланова његове породице присуствује главном 
претресу на коме ће бити искључена јавност, што ће веће образложити 
посебно.

Окр. Жељко Тојага: Ако није проблем господине судија брат и
жена да ми остану овде. Супруга.

Председник већа: Реците само имена.

Окр. ЖељкоТојага: Андријана и Милан.

Председник већа: У реду. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Констатујем да су приступили сведоци сарадници Зоран Вукојевић 
и Миладин Сувајџић.

Веће доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Након већања и гласања на основу члана 504ж став 1 Законика о
кривичном поступку,

Веће доноси и јавно објављује 

Р ЕШ ЕЊ Е
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Искључује се јавност са дела главног претреса приликом 
извођења процесне радње доказивања наставком саслушања сведока 
сарадника Зорана Вукојевића и сведока сарадника Миладина Сувајџића 
омогућавањем коришћења права постављања питања и евентуалног 
суочења од стране првоокривљеног Милорада Улемека и
седмоокривљеног Дејана Миленковића.

Ово решење се може побијати само у жалби на пресуду.

О б р а з л о ж е њ е

Ово је директна примена законске одредбе члана 504 ж став 1 
Законика о кривичном поступку, која прописује да је приликом 
саслушања сведока сарадника јавност искључена.

Веће је већ донело одлуку о искључивању јавности са ових 
процесних радњи доказивања саслушањем сведока Зорана Вукојевића 
дана 13. априла 2004. године након спроведене законске процедуре 
предлагања од стране Специјалног тужиоца да се не искључује јавност 
са извођења ове доказне радње саслушања Зорана Вукојевића, да је 
сведок сарадник Зоран Вукојевић рекао, изјашњавајући се о том 
предлогу да он не даје сагласност да се искључи јавност, па је веће 
донело једино могућу правну одлуку да се искључи јавност са главног 
претреса за време саслушања сведока сарадника Зорана Вукојевића, јер 
је конститутивни елемент за евентуално одлучивање да постоји јавност 
на тој радњи која се изводи доказивањем саслушањем сведока сарадника 
укључи јавност. Иста одлука од стране већа која је и образложена донета 
је приликом саслушања сведока сарадника Миладина Сувајџића 15. 
априла 2004. године, тако да су обе одлуке о искључењу јавности и даље 
важеће пошто се сада ради о процесним радњама наставка њиховог 
саслушања омогућавањем права постављања питања од стране 
првоокривљеног Милорада Улемека и седмоокривљеног Дејана 
Миленковића, уз напомену да присутни окривљени који нису користили 
право да постављају питања сведоцима сарадницима могу то право 
искористити на овом главном претресу.

Пошто је веће донело одлуку да се искључи јавност са овог дела 
главног претреса молим присутне да напусте судницу, осим, по одлуци 
већа, Станице Јовановић - мајке окривљеног Звездана Јовановића,
Александре Ивановић - супруге окривљеног Милорада Улемека,
супруге, мајке и брата окривљеног Душана Крсмановића, супруге 
окривљеног Дејана Миленковића - Јасне Миленковић, сестре 
окривљеног Бранислава Безаревића - Биљане Безаревић, супруге и брата 
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окривљеног Жељка Тојаге - Андријане Тојага и Милана Тојаге и лицима 
из стручне јавности Лидији Станковић из Института за криминолошка и
социолошка истраживања у Београду и Милану Симићу из Комитета за 
људска права.

Сви остали нека напусте судницу.

Адв. Љубиша Радојичић: Судија опростите, рођени брат 
окривљеног Миленковића је ту. Да ли може да остане?

Председник већа: Како се зове само нам реците?

Адв. Љубиша Радојичић: Драган ја мислим да му је име. Ту је 
поред супруге Јасне.

Председник већа: Нека приступи окривљени Дејан Миленковић 
ради тражења ко од чланова његове најближе породице жели да 
присуствује овом делу претреса са кога је искључена јавност.

Окр. Дејан Миленковић: Господине судија ако може и рођени 
брат Миленковић Драгиша.

Председник већа: По одлуци већа дозвољава се и брату 
окривљеног Дејана Миленковића, Драгиши Миленковићу, да 
присуствује главном претресу са кога је искључена јавност.

Након што је веће донело и образложило решење о искључењу 
јавности са дела овог главног претреса приликом наставка саслушања 
сведока сарадника Зорана Вукојевића и Миладина Сувајџића као 
председник већа на основу члана 293 став 3 Законика о кривичном 
поступку дужан сам да упозорим сва присутна лица на главном претресу 
на коме је јавност искључена да су дужни да као тајну чувају све оно 
што на претресу сазнају и указујем им, а истовремено и упозоравам да 
је одавање тајне кривично дело на основу члана 208 Кривичног закона 
Републике Србије.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 
наставка саслушања сведока сарадника Зорана Вукојевића 
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омогућавањем постављања питања од стране првоокривљеног Милорада 
Улемека и седмоокривљеног Дејана Миленковића и осталих окривљених 
ако желе да искористе то своје процесно право.

За време извођења ове процесне радње доказивања привремено се 
удаљава присутни сведок сарадник Миладин Сувајџић и смешта у
посебну просторију суда.

Председник већа: Нека приступи пред судско веће сведок 
сарадник Зоран Вукојевић.

Ви сте већ саслушaни на главном претресу у својству сведока 
сарадника када је исључена јавност са тог дела главног претреса.

Да ли је потребно да Вам понављам Ваше дужности и законска 
упозорења за сведока сарадника приликом његовог саслушања или сте 
запамтили и знате значење свих Ваших обавеза и дужности као сведока 
сарадника да говорите истину, да ништа не смете прећутати, да давањем 
лажног исказа представља кривично дело.

Подсећам Вас на положену заклетву и да за Вас не важе одредбе 
члана 98 и 100 Законика о кривичном поступку. Дакле, да сте дужни да 
одговарате и на поједина питања ако би тиме Вама блиска лица или 
себе изложили и кривичном гоњењу и тешкој срамоти и знатној 
материјалној штети. Дакле те одредбе не важе за сведока сарадника.

Да ли сте то запамтили, разумели?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Запамтио сам и разумео.

Председник већа: Добро. Омогућава се првоокривљеном 
Милораду Улемеку да поставља питања сведоку сараднику Зорану 
Вукојевићу. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, с обзиром да 
ће овај сведок сарадник бити позван и на онај други претрес, ја ћу се 
потрудити да у оквиру ових питања останем само у оквиру ове 
оптужнице, ако негде проклизам, Ви ме упозорите. Имао бих питање за 
сведока сарадника, пошто је он говорио у свом ранијем исказу датим 
пред овим већем, да је од Душана Спасојевића сазнао, чуо, како је он 
рекао, да је он био сарадник односно да ради за државну безбедност и
говорио је о години 1998., па ме занима ако сведок сарадник може да се 
изјасни овде о којем је то периоду године реч, пошто је 1998. година 
овако мало...? 
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам рекао 1998., 1999. 
година. Нисам сигуран био.

Окр. Милорад Улемек: Није спорно да сте то рекли, мене само 
занима који је то период био, ево 1998., 1999. године, значи ако можете 
да се определите за зима, лето, пролеће, јесен?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда крај 1998. године.

Окр. Милорад Улемек: Крај 1998. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже када први 
пут види Сашу Пејаковића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: После изласка Душана из 
затвора.

Окр. Милорад Улемек: А да ли може сведок да нам каже од када 
Саша Пејаковић почиње да ради код Душана Спасојевића на 
обезбеђењу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Прво је дошао Лео, а после 
Леа је дошао Пеле, али не могу тачно да се сетим када је почео. Лето је 
било, знам да је било топло. Сада тачно када не знам.

Окр. Милорад Улемек: Да ли можете да кажете да ли је то био 
летњи период, јесењи период?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Летњи период.

Окр. Милорад Улемек: Летњи период је почео да ради код 
Душана?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да каже која је то 
година била?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам, значи када је 
Душан изашао из затвора, значи то је, мислим, 2001. година.
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Окр. Милорад Улемек: Да ли можда знате када је Душан изашао 
из затвора, који је то месец био?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда не знам, седми, осми,
тако девети, нисам сигуран. Знам да је било топло. Значи, то је оно када 
су ухапшени за Француску, када су га испоручили, значи можда у
августу, не знам, нисам сигуран.

Окр. Милорад Улемек: У августу кажете?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Нисам сигуран. Нисам 
сигуран.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже да ли је 
чуо још од некога, осим од самог покојног Душана Спасојевића да 
Душан ради за државну безбедност?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Директно од никога другог 
нисам, осим њега и Кума покојног Луковић Милета.

Окр. Милорад Улемек: Сведок се у свом излагању изјаснио, па је 
рекао, значи на страни 48 транскрипта, да је Багзи прешао код Душана 
Спасојевића 2001. године, па мене занима сада у ком је својству Багзи то 
прешао, шта значи то прешао, одакле је прешао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда то није добро, значи 
Багзи је прешао код Душана да живи, ја сам о томе причао, 2002. године,
тако, значи да борави у Шилеровој, а до тада је он био са Чуметом, нон-
стоп, његов пријатељ и нон-стоп су сви били заједно.

Окр. Милорад Улемек: Значи није 2001. године као што сте 
рекли, као прошли пут, пошто сте прошли пут изјавили да је Багзи 
прешао код Душана 2001. године, па мене занима у ком својству је он 
прешао код Душана 2001. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, да кажем, више се 
окренуо Душану него Чумету. Значи, био је и са једним и са другим, али 
се више окренуо Душану.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је такође говорио о свом да тако 
то на неки начин формулишем, својој улози везано за протест Јединице 
за специјалне операције у смислу да је он возио Брацановића и Душана у
Кулу, па је сведок рекао малтене сваки дан сам возио Брацановића и
Душана у Кулу, па је помињао ту новинаре и тако даље, па мене сада 
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занима, колико је тачно пута сведок возио Милорада Брацановића у
Кулу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Два или три пута.

Окр. Милорад Улемек: А да ли сведок зна колико је трајао 
протест?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, не могу да се сетим.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да ми каже, односно 
извињавам се, да нам каже где је у Кулу возио Брацановића и Душана?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, ми смо долазили до 
надвожњака тамо код Куле, а онда их је Шкене сачекивао са службеним 
«БМВ»-ом који је имао неке врањске табле и они су ту прелазили код 
њега у кола и одлазили за Кулу.

Окр. Милорад Улемек: Да ли их је Шкене сваки пут сачекивао 
или је ту био још евентуално неко други?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам, зато што смо ми 
остајали по овим кафанама уз ауто-пут, тамо «Родић» не знам ни ја како 
се зове, а једанпут смо били у једном месту испред Куле.

Окр. Милорад Улемек: Ја бих замолио сведока, само мало ако 
може гласније, овде се заиста не чује.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: У једном месту испред Куле 
смо једанпут били, али значи то може да потврди, ту је било доста 
момака из обезбеђења и са нама је био, из Јединице је са нама био Сајко,
пошто Сајко није био са њима него је читаво време био са нама.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да ми каже, да ли 
сведок има било каквих сазнања осим од Спасојевића, како је он то 
рекао, да ја имам било какве везе са атентатом на Премијера Ђинђића, да 
ли је чуо још од неког, пошто је сведок у свом исказу описује како је 
разговарао не знам са Симовићима, Милисављевићем, Сувајџићем и
тако даље и тако даље, па ме занима да ли још има од неког другог 
сазнања да ја имам било какве везе у учешћу у атентату на покојног 
Премијера или је то само од Спасојевића чуо?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам разумео, то се односи 
на Луковића?
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Председник већа: Ради разјашњења, поставио је првоокривљени 
Милорад Улемек питање да ли он лично има учешћа у организовању 
атентата на председника Владе др. Зорана Ђинђића као што сте Ви 
сведочили само искључиво на основу разговора са покојним Душаном 
Спасојевићем или постоје и други подаци или личности из разговора да 
сте сазнали да он лично има учешћа у томе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Само од Душана и од 
Кума, пошто сам ја само са њима причао, а са овима другима нисам о
таквим стварима причао.

Окр. Милорад Улемек: Везано за ту причу око тих наводних 
припрема, како је сведок рекао, а везано за атентат на покојног 
Премијера, па мени сада овде није јасно, ја сам покушао да из 
транскрипта то схватим, али нисам успео, мада видим да и тужилац исто 
је поставио то исто питање, ако може сведок да се изјасни када он први 
пут закључује, сазнаје, да група Душана Спасојевића спрема атентат на 
Премијера, да ли је то у кући Милоша Симовића, када је са Душаном 
разговарао, да ли је то на састанку на који је сведок рекао да је водио 
Миленковића са Безаревићем, мада смо овде чули од Безаревића једну 
другачију причу или је то чуо од Кума, када му је носио чист веш код 
Института мајка и дете, значи када он први пут сазнаје да се спрема то 
што се спрема, пошто је сведок ту био мало контрадикторан?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам био контрадикторан,
него ја сам објаснио како сам сазнао први пут. Значи, ови догађаји са 
Кумом, за веш, то је све после Лимеса. Ја сам тада већ знао за све остало,
а први пут сам сазнао, тада сам видео, дошли смо ја и Багзи до 
надвожњака до МУП-а и ту је дошао Шкене, Душан и Кум и тада су они 
отишли на Копаоник. Ја сам чуо да иду на Копаоник. Ја, Багзи и Миша 
Симовић смо се вратили за Земун, они су мене оставили у Шилеровој,
њих двојица су отишли даље. Да би после пар дана, код Пане, ишао сам 
неким послом код њега, схватио пошто је ту био његов тај пријатељ 
један зубар, који је рекао да је видео Нинослава Константиновића како 
иде иза Ђинђића, како их гледа. Није буквално рекао да их прати, али да 
их гледа. Тада сам ја отприлике схватио да хоће да га убију.

Председник већа: Само додатно моје питање, на основу чега 
изводите тај закључак, да ли је то на основу овог што сте говорили да се 
бавио убиствима покојни Душан Спасојевић и Миле Луковић, заједно са 
својом групом, за коју сте рекли да постоје, па на основу те чињенице да 
окривљени Нинослав Константиновић прати покојног председника 
Владе на Копаонику, Ви изводите закључак на основу тога?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: На основу тога праћења, на 
основу Душановог понашања и на основу свега што се дешавало у то 
доба.

Председник већа: Добро. Хвала. Наставите са питањима.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је говорио у свом излагању да је 
Гумар долазио у Шилерову улицу. Мене занима ако сведок може да нам 
каже овде када је Гумар долазио, колико пута односно која је то година 
била, колико пута, са ким је долазио, значи везано за ту радњу доласка 
Гумара у Шилерову ако може то подробније да објасни?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, не могу сада да 
прецизирам колико је пута долазио, али сигурно пет пута сам га ја возио,
ја и Леонид Миливојевић смо га сачекивали код Фонтане тамо на Новом 
Београду, ту му живи нека сестра у дому, ту га покупимо и одвеземо га у
Шилерову и можда исто толико пута је долазио и сам и можда га је Лео 
исто пар пута доводио сам он у Шилерову.

Окр. Милорад Улемек: Је ли може сведок да се оријентише која 
је то година била?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам. Значи ја сам први 
пут видео Гумара 2001. године када је Душан изашао из затвора. Нашли 
смо се на Новом Београду, код хотела «Југославија» код једног тениског 
терена. Ми смо чекали у колима, Душан је причао са Гумаром и онда је 
наишла интервентна патрола па нас је све легитимисала, а са Гумаром је 
био Шкене. Он га је чекао у службеном «БМВ»-у. Значи, тада сам га ја 
први пут видео. Тада је почео да долази, то је значи 2001. година, после 
изласка Душана из затвора. У Новом Саду смо се исто налазили у
ресторанима тамо на неким колибама.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Мене сада занима, уколико сведок 
има сазнања, да ли је полиција града Београда знала да Душан има 
полицијско обезбеђење, односно обезбеђење ЈСО-а?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Ја сам то рекао. Сви су 
знали. Заустављали су нас милион пута, значи немогуће да се не зна.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже уколико 
има сазнања да ли зна ко је и како пустио Душана Спасојевића из 
затвора после отмице Мирослава Мишковића, да ли има било каквих 
сазнања?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да су изашли зато 
што прво Душана су теретили само за изнуду и за фалсификат, нису га 
теретили за никакве отмице и мислим да није ни било разлога да га држе 
у притвору. То је адвокат Миливојевић водио.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок има сазнања да ли је 
Чедомир Јовановић доводио Душану Спасојевићу за рођендан 2001. 
године супругу и ћерку у Централни затвор?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам.

Окр. Милорад Улемек: Ја исто морам да питам сведока пошто је 
дао два контрадикторна одговора, да се изјасни да ли је он долазио на 
Институт безбедности како је рекао 1998., 1999. године, једном или два 
пута, или је долазио 50 пута?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 1998. године сам два пута 
долазио, а после 2000. године, онда смо малтене долазили често. То сам 
објаснио исто са доње стране капија, ми смо остајали, а улазио је Душан 
и Кум и мислим да је Сајко из Јединице био са њима. Нисам сигуран,
мислим да је он улазио са њима.

Окр. Милорад Улемек: Које године сте рекли да сте долазили 
доста пута?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да кажем 2001. године. Не,
можда је 2000. године. 2000., 2001. година.

Окр. Милорад Улемек: Шта је са 1999. годином?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: То сам рекао, у том периоду 
смо дошли, ја сам био са Душаном само два пута и пар пута сам тада из 
Шилерове, ја мислим, Брацановића сам возио једно два пута из 
Шилерове на Институт.

Окр. Милорад Улемек: На Институт безбедности?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Да ли је сведок у том периоду,
значи говорим за период 1998., 1999. година, знао шта је Институт 
безбедности?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Пошто од 1993. године 
радим у полицији, знам.

Окр. Милорад Улемек: Мене сада занима, пошто се сведок тако 
изјаснио, па ме занима да ли је сведок знао или претпостављао да је 
Душан добијао податке са мера од Брацановића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Добијао је податке са 
мера од Брацановића, то ми је Душан рекао.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сте Ви то знали или сте 
претпостављали, пошто је сведок на 59 страни рекао да он претпоставља 
да је Душан добијао податке са мера од Брацановића, па само то да 
разјасним, да ли сте знали или сте претпостављали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Тада сам претпостављао,
после ми је Душан рекао да му Брацановић даје податке.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да каже када је то 
после?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, можда 2000. година,
2001. година, нисам сигуран.

Окр. Милорад Улемек: Такође је сведок рекао да су они 
одлазили, значи цитираћу, на страни 58: «Милион пута смо ишли тамо,
хеликоптери, лов, често је ишао Кум», па ме занима где је то милион 
пута ишао, где је виђао хеликоптере?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам разумео питање.

Окр. Милорад Улемек: Нисте разумели или?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Нисам чуо питање.

Окр. Милорад Улемек: А нисте чули. Господине 
председавајући, ако дозволите, ја бих цитирао.

Председник већа: Само ради прецизирања реците која је то 
страна и записник од ког дана, с обзиром да је сведок сарадник... 

 
Окр. Милорад Улемек: Страна 57, записник од 13.04. Значи,

питање је постављено од стране Вас, везано за мене, па сте Ви питали од 
када је он командовао, да ли је он фактички био командант, поред тога 
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што је смењен, па сведок одговара: «Он је био тамо. Званично је 
Ступица, али је и даље остао командант», па Ви онда питате на основу 
чега.... 

 
Председник већа: Добро. Ради прецизирања ја ћу цитирати тај 

део, па у контексту цитата, Ви поставите питање. Дакле, ја ћу Вам 
цитирати, да би знали о чему се тачно ради, на страни 57, записника о
саслушању сведока сарадника Зорана Вукојевића од 13. априла 2004. 
године, цитирам:

«Председник већа: До када је он командовао и да ли је он био 
фактички командант поред тога што је био већ смењен?» 

 
Завршен цитат.

Мисли се на првоокривљеног Милорада Улемека.

Настављам са цитатом:

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

Председник већа: На основу чега то тврдите?

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

 
Завршен цитат.

Изволите, поставите питање везано за ово.

Окр. Милорад Улемек: Моје питање гласи, значи где су то тамо 
ишли, значи, на шта се односи то - тамо?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, ја нисам ишао у Кулу,
али су ишли ови моји из обезбеђења. Значи, ја никада нисам хтео да 
идем. Ишли су баш тамо у центар, а то се односи на Кулу, колико сам ја 
разумео питање. Ишао је Душан, Кум. Узимали су хеликоптере и ловили 
су из хеликоптера. Ишли у лов.

Окр. Милорад Улемек: Ко је узимао хеликоптере?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан је ишао... 
 
Окр. Милорад Улемек: Ко се возио хеликоптером?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан је ишао са Вама. Сада 
ко се возио, ја не знам.

Окр. Милорад Улемек: Одакле је то Вама познато?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Одакле је познато?

Окр. Милорад Улемек: Да. Ко Вам је причао о томе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Душан ми је то причао, а и
Ви сте једанпут причали када је био онај Хрват, да сте били у лову,
пошто Вам супруга није могла наћи, па је звала сваки дан да Вас нађе.

Окр. Милорад Улемек: Да смо били у лову?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Ви сте причали у кафићу 
у Шилеровој.

Окр. Милорад Улемек: Хеликоптерима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Мене сада занима, ако сведок 
може да одговори, да ли је сведок лично икада био у Кули?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не. Нисам.

Окр. Милорад Улемек: Такође ме занима ако сведок може да 
одговори да ли сам ја имао било какву наредбодавну улогу у тој групи,
како је сведок описао и ако сам имао какву и према коме, уколико 
сведок зна, да ли сам издавао нека наређења овим лицима што је сведок 
описао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: На то питање сам баш јасно 
одговорио. Значи, једино што сам га ја видео то је када смо се ми 
посвађали у обезбеђењу, када смо били на састанку у гаражи, то сам све 
на то одговорио.
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Окр. Милорад Улемек: Добро. То ми је јасно, то је било према 
обезбеђењу, а мене занима у односу на ове остале, како се то овде каже 
чланове групе?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, то не може нико да каже,
зато што састанци су се углавном одвијали у Шилеровој у подруму 
Душанове куће и тим састанцима је присуствовао Душан, Кум, Ви,
Симовићи, понекад Влада и понекад Багзи, нико други.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сте Ви некада присуствовали тим 
састанцима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је такође у свом излагању 
описивао, говорио како је Душан куповао пиштоље, падобране за 
Јединицу, па је онда описивао ко је доносио и како је доносио, па ме 
занима ако може сведок да се изјасни који је то период био, која је то 
година била?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим 2002. година,
значи, рекао сам 25 пиштоља збројевка 85, ја сам то чак... 

 
Окр. Милорад Улемек: Није спорно, није то спорно... 
 
Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Чак сте Ви преда мном 

коментарисали како су те збројевке лоше А 100. 
 
Окр. Милорад Улемек: Само ме период занимао.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Имају ти падобрани, то је 
купљено и даље је то у Јединици. То се лако провери одакле је то 
оружје. Једанпут је Вуле однео пиштоље из Шилерове, а други пут ја 
мислим Шкене.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је говорио да се једном приликом 
десио инцидент са интервентном екипом у улици Марије Бурсаћ, па је 
онда навео ту да су припадници, не знам, извадили оружје и тако даље,
уперили у припаднике интервентне, па ме само занима која је то година 
била?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам, али био је са мном 
присутан Пејаковић Саша, овде присутан, када је тај догађај био.
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Окр. Милорад Улемек: Јесте ли Ви били присутни ту на лицу 
места?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Ишли смо на фудбал на 
Бежанијску косу, исто је било топло. Пеле је био, Месар је био, Сајко је 
био, од ових из Јединице, а од тих из интервентне знам једино да се 
полицајац зове Раде Лешњак, он је био на интервенцији.

Окр. Милорад Улемек: Не можете годину да одредите, 2001., 
2002. година?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Можда чак 2002. година,
почетак.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже да ли су 
у току марта 2003. године, да ли су ови објекти у Шилеровој који су 
били, били легализовани?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Које године?

Окр. Милорад Улемек: 2003. године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да. Легализовани су били.

Окр. Милорад Улемек: Били су?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Мене занима ако сведок има сазнања да 
нам каже овде да ли је било ко из обезбеђења ЈСО-а, који је радио код 
Душана Спасојевића учествовао у било каквим криминалним радњама?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Колико ја знам није.

Окр. Милорад Улемек: С обзиром на дугогодишње познанство 
сведока сарадника са покојним Душаном Спасојевићем, ако може да ми 
одговори на питање, да ли има сазнања да ли се Душан Спасојевић пре 
5. октобра виђао са Драгољубом Марковићем, Чедомиром Јовановићем и
ако зна када, где, значи, говорим о периоду пре 5. октобра?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Са Драгољубом вероватно, а
са Чедомиром Јовановићем не знам.



17

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок има сазнања да је пре 5. 
октобра односно да ли је пре 5. октобра Душан Спасојевић одлазио у
кућу код Драгољуба Марковића у Сурчину?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да јесте, али 
нисам сигуран.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је овде одговарајући на питања,
значи, рекао да је 4. октобра био један организован састанак са покојним 
Премијером на коме је причано, значи да ја сада не причам, ако 
дозволите на страни 92 транскрипта од 13.4.2004. године. Значи, други 
пасус, сведок говори о састанку са покојним Премијером Ђинђићем, па 
онда препричава, не знам да ли ја ово да цитирам или ћете Ви господине 
председавајући.

Председник већа: Ево ја ћу цитирати део транскрипта записника 
са главног претреса одржаног 13. априла 2004. године, што ће 
послужити Вама као контекст за постављање питања. Дакле, страна 92 
транскрипта записника од 13. априла 2004. године, цитирам:

«Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате да ли Душан Спасојевић и
људи из његовог окружења који су били са њим, имају икакве улоге у
петооктобарским дешавањима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам то рекао. Има изјава.
Значи дошло је једног тренутка до ломљења шта ће да буде. Легија се 
састао са Ђинђићем и у том разговору му је рекао како је дошло до тог 
сусрета. Дошао је код Чумета који је кум са Драгољубом Марковићем.
Они су тражили контакт са Легијом. Душан је то обезбедио. Они су 
тражили да се Јединица не меша. Легија је рекао, не знам, он је ту рекао 
неке своје услове да се Јединица не расформира, не знам ни ја шта.
Рекао је уколико не буду сарађивали он ће да их побије све.

Адв. Момчило Булатовић: Ко је то рекао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Легија.» 
 

Завршен цитат.

Изволите па поставите питања.

Окр. Милорад Улемек: Ја бих се овде надовезао, пошто сведок 
није био ту доречен, ко ако не буде сарађивао, значи на кога се односи 
тај контекст сарађивао?
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Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, ја сам то објаснио да 
ми је то Душан Спасојевић испричао. Ја сам у том периоду био у
Шилеровој. Он ми је тражио да будем у Шилеровој у обезбеђењу, а из 
тога сам ја разумео представници ДОС-а.

Окр. Милорад Улемек: То Вам је Душан Спасојевић причао?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Ја сада морам да поставим једно питање,
да ли сте Ви икада, како то да формулишем, да ли сте Ви икада сумњали 
у оно што говори Душан Спасојевић, у смислу свих тих прича како он 
има везе са свима, са овим, са оним, све оно што Вам преноси, јесте ли 
Ви увек њему веровали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам био полицајац и
Душана Спасојевића знам од 1995. године.

Окр. Милорад Улемек: То није спорно.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Хоћу да објасним. Причао 
сам много пута са њим. Он можда хоће мало да дода, да увелича, али је 
контекст тог разговора то. Можда мало хоће своју улогу више да у тим 
разговорима ставља како је он ту, али све је то тачно што је говорио.

Окр. Милорад Улемек: Добро.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи волео је мало себе да 
диже, али је суштина разговора тачна.

Окр. Милорад Улемек: Сада ме занима да ли Вам је, везано за 
ово о чему причамо, значи да ли Вам је Душан Спасојевић рекао да је то 
било 4. октобра, тај састанак, или то Ви знате посредно или непосредно 
из неке друге информације?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Значи, рекао сам, Душан ми 
је рекао. Пошто смо се нашли у граду, били, то је било негде 7-ог, 8-ог,
пошто су они тада ишли по станицама, шта су радили, па у таквом 
разговору ми је то рекао да је то било.

Окр. Милорад Улемек: Такође ме занима још једна ствар, пошто 
је сведок у свом излагању доста пута апострофирао да му је Душан 
говорио да он се не бави криминалом, да не треба да се бави 
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криминалом, да је његова улога да му чува породицу, да му штити 
породицу уколико се њему нешто деси, уколико буде ухапшен или му се 
нешто деси да брине о његовој породици, па мене сада занима, да ли се 
сведок данас брине о породици Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да ли се бринем.

Окр. Милорад Улемек: Да.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, ја исто знам да неке 
друге је помагао, па њима исто нико не помаже.

Окр. Милорад Улемек: Нисам Вас разумео.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Друге је много више 
помагао, па им не помажу.

Окр. Милорад Улемек: Ја Вас то нисам питао. Ја сам Вас питао 
да ли се Ви бринете, с обзиром на Ваше изјаве и оправдања, како сам ја 
то разумео, због чега Вас Душан није упућивао у та нека евентуална 
криминална дела, па ме само занима да ли се Ви бринете или се не 
бринете, ништа друго. За друге ја не знам.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја то нисам рекао да се 
браним, то сви знају да је тако. Значи, није ми дао. Ја сам хтео неке 
ствари да радим, значи, он ми лично није дао и то сви знају и то је пред 
свима причао, а од покојног Душана и Кума, његове жене долазе код 
мене и дружимо се.

Окр. Милорад Улемек: Дружите се?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, колико можемо.

Окр. Милорад Улемек: А је ли се бринете о њима?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Друге које је више задужио 
се не брину исто.

Окр. Милорад Улемек: Добро, господине председавајући, ја 
нећу више да инсистирам, пошто видим да сведок не жели да ми 
одговори на то питање, у реду је. Сведок је такође одговарао на питање 
председника већа, значи, на страни 101, значи да опет ја не бих сада 
парафразирао, да ли су у МУП-у знали да се Душан Спасојевић бави 
криминалом, па је сведок одговорио да знао сам ја, знали су сви, о томе 
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су чак писане књиге, па сте Ви поставили питање, да ли је знао МУП, па 
је сведок одговорио «јесте», па мене сада само занима на који се то 
период односи?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Читав тај период од када је 
он почео. Немогуће, ја сам то објашњавао један случај око убиства 
Сколета, значи, ја сам ту рекао, значи немогуће је некога, да се по граду 
витла 15 минута, да полиције нигде нема и да нико не зна ништа. Значи,
они су знали, чак су написали ту белу књигу која је објављена после, да 
се знало. Није могло да се докаже, али се знало ко шта ради.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Господине председавајући, ја ћу 
поставити једно питање, Ви процените, пошто је то у неком даљем 
контексту постављања питања. Да ли сведок може да нам каже када му 
је понуђен статус сведока сарадника, значи оријентационо, не мора у
дан?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не знам, нисам сигуран.
Мислим можда негде у мају месецу.

Окр. Милорад Улемек: Које године?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: 2003. године.

Окр. Милорад Улемек: Је ли можда знате ко Вам је први 
понудио то?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не могу да се сетим.

Окр. Милорад Улемек: А да ли сведок може да нам одговори на 
питање, ја ћу да образложим своје питање, пошто је сведок овде значи у
свом излагању говорио да се он никада није бавио криминалним делима 
и тако даље, значи да се не понављам, није ни спорно, због чега је сведок 
прихватио статус сведока сарадника ако није се бавио никаквим 
криминалним делима, јесу ли Вас сумњичили за нешто?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја сам опет рекао у мојој 
изјави због чега се не сматрам, мене су теретили за тероризам и тако 
даље, ова дела. Ја сматрам да је ту моје дело било непријављивање, моја 
радња тог дела је била непријављивање. Зато сматрам да нисам крив за 
ова дела која ми се стављају на терет. Ја јесам знао, то сам одговорио,
али сматрам да је моје дело непријављивање.



21

Окр. Милорад Улемек: И још једно питање, с обзиром да је 
сведок објашњавао целу ту своју улогу, контакте са одређеним људима,
а везано за ове припреме, наводне припреме, како је то сведок објаснио,
атентата на покојног Премијера, да ли сведок сматра да је он учествовао 
у тим припремама?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ја мислим да нисам.

Окр. Милорад Улемек: Нисте?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Милорад Улемек: Ја више немам питања за овог сведока 
господине председавајући.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Право на питања има окривљени Дејан Миленковић. Изволите.

Окр. Дејан Миленковић: Могу да почнем?

Председник већа: Изволите.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли сведок може да нам одговори 
како је покојни Душан Спасојевић звао њега, како га је звао покојни 
Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Звао ме је свакако. Звао ме 
је куме, звао ме је... 

 
Окр. Дејан Миленковић: Господине судија, извините, ја не чујем 

ништа.

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Звао ме је куме, звао ме је 
Вукајло, Ћелави и у задње време оперативац.

Окр. Дејан Миленковић: Сада ми кажите, због чега Вас је звао 
оперативац?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, зато што сам неке 
ствари успео да сазнам пре Вас.
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Окр. Дејан Миленковић: Да ли је неко нешто могао да ради у
Шилеровој без Вашег знања, мислим на мајсторе или да се изводе неки 
радови, а да Ви то нисте знали?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Дејан Миленковић: Добро. Да ли је сведок требао са мном 
да сакрије нешто из Шилерове?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Дејан Миленковић: А да ли је сведок сакрио касете које му 
је дао покојни Душан Спасојевић које су снимали улазак и излазак у
Шилеровој?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је сведок учествовао са мном у
неком кривичном делу?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Не.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је сведок долазио у Сурчин у
Котобању код мене и Буха Љубише?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Дејан Миленковић: Када је покојни Спасојевић био у
затвору?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Да.

Окр. Дејан Миленковић: Може ли да нам каже те разлоге због 
чега је долазио?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Ти ниси био у Котобањи, ти 
си се тек после појавио. Ти си био побегао, а долазио сам углавном да се 
договарамо око изјава Миливојевић, Чуме, ја, за суђење за Мишковића.

Окр. Дејан Миленковић: А која је улога била ту Буха Љубише?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Он је организовао то,
одбрану.
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Окр. Дејан Миленковић: Добро. Пошто је сведок говорио овде о
неким убиствима, о Сколету и другим, да ли сведок зна где су 
договарана и припремљена ова убиства?

Сведок сарадник Зоран Вукојевић: Па, то не знам. У Шилеровој 
нису сигурно.

Окр. Дејан Миленковић: Немам више питања.

Председник већа: Добро. Вратите се на оптуженичку клупу.

Да ли од присутних окривљених жели неко да искористи 
могућност и право да поставља питања сведоку сараднику Зорану 
Вукојевићу?

Констатујем да даљих питања нема.

Да ли има предлога у вези наставка процесне радње доказивања 
саслушањем сведока сарадника Зорана Вукојевића?

Констатујем да процесних предлога нема.

Отпушта се сведок сарадник Зоран Вукојевић. Можете да идете.

Да ли има примедби везано за исказ у наставку саслушања сведока 
сарадника Зорана Вукојевића?

За реч се јавља првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја генерално 
имам примедбу на изјаву сведока сарадника и то на следеће делове. Ја се 
извињавам, задњих пар дана имам проблема са стомаком, па...Везано за 
дешавања о којима је сведок сарадник говорио, о његовим доласцима на 
Институт безбедности 1998., 1999. године, па смо сада чули овде да се 
сведок исправља, да је то била 2000., 2001. година, али добро. Значи, ја 
одговорно тврдим да у периоду 1998., 1999., 2000. година, значи до 5. 
октобра, нико од ових људи никада није дошао на Институт 
безбедности. Говорим за 1998. и 1999. годину, значи то се добро зна да 
је служба државне безбедности 1998. године била у улици Кнеза 
Милоша. 1999. године служба уопште није била на Институту 
безбедности јер је био рат и све је било порушено и тек крајем 1999. 
године и почетком 2000. године, само начелство службе се преселило на 
Институт безбедности. Што се тиче сведокове приче да је он наводно 
довозио у пар наврата је рекао сваки дан, па је онда рекао малтене сваки 
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дан, па смо овде данас чули пар пута и тако даље, Брацановића и
Душана Спасојевића у Кулу, ја одговорно тврдим да то није тачно. Ја 
сам рекао да је Душан Спасојевић био једанпут само у Кули и сведок 
никада није више довозио Душана Спасојевића у Кулу како је он то 
говорио. Што се тиче везано за сазнања сведока о овој целој причи, о
атентату, мислим, ја ту имам генерално примедбу јер се сведок позива 
углавном на оно што му је рекао Душан Спасојевић. Наравно на нашу 
жалост, а на нечију срећу, Душан Спасојевић више није жив, тако да то 
не можемо да проверимо, али добро, вероватно се овде слуша реч и
прича сведока сарадника, па се то тако узима на неки начин да је то тако.
Значи, да ја сада не бих износио примедбу по примедбу, ја генерално 
имам примедбу на исказ овог сведока, јер је сведок свесно, односно 
наменски покушава да минимизира ту неку своју улогу, те он није знао,
те му је Душан рекао ово, те му је Душан рекао оно, а опет са друге 
стране у свом излагању и све зна и свуда је присутан, тако да се то мени 
уопште не уклапа у ту његову причу, али добро, утакмица се игра до 
краја, па ћемо да видимо. Значи то је моја генерална примедба на исказ 
овог сведока.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Да ли има још неко да изјави било шта, везано за сведочење 
сведока сарадника Зорана Вукојевића?

Констатујем да даљих примедби нема.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,11 ЧАСОВА 

Председник већа: Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е
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Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 
наставка саслушања сведока сарадника Миладина Сувајџића 
омогућавањем постављања питања од стране првоокривљеног Милорада 
Улемека и окривљеног Дејана Миленковића и осталих окривљених, као 
и браниоца окривљеног Дејана Миленковића.

Нека приступи пред судско веће сведок сарадник Миладин 
Сувајџић.

Председник већа: Добар дан.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Добар дан.

Председник већа: Констатујем да је приступио сведок сарадник 
Миладин Сувајџић.

Ви сте упознати са Вашим дужностима и обавезама у својству 
сведока сарадника у овом кривичном поступку.

Да ли је потребно да Вам понављам Ваше обавезе или сте 
разумели и памтите шта сам рекао још када сте саслушани као сведок 
сарадник?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. Памтим.

Председник већа: Добро. Право на постављање питања сведоку 
сараднику Миладину Сувајџићу има првоокривљени Милорад Улемек.
Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, питао бих 
сведока ако може да се изјасни пошто је он говорио да је чуо да 
Брацановић даје информације Спасојевићу, па ме занима ако може 
сведок да каже овде од кога је то чуо?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Од Спасојевића, од 
Симовића сам то чуо, а највише од Спасојевића, то је Спасојевић стално 
говорио и то је још говорио од 2001. године.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Пошто је сведок такође у том 
контексту, на страни 55, последњи пасус, говорио да цитирам, па је 
рекао: «Ја сматрам да је и од Легије добијао информације», мислећи на 
Спасојевића и «да је био увек предупређен од његове стране», па ме 



26

само занима ако сведок може да одговори на основу чега је он то тада 
сматрао?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То сам рекао на основу 
тога што нам је то Спасојевић стално говорио, а да му Ви дајете те неке 
значајне информације у вези рада полиције и да сте му Ви као нека 
заштита је ли, да преко Вас остварује један део своје заштите. Тако је он 
нама свима говорио и мени лично.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже, пошто је 
сведок у свом досадашњем излагању врло опширно да кажем и
нашироко причао о свим тим односима у тој групи око Душана 
Спасојевића, па ме занима и сведок је такође рекао када је мене 
отприлике видео први пут и тако даље, па ме занима да ли је сведок,
пошто из његове изјаве стиче се утисак да се он и ја нешто нисмо добро 
познавали, па ме занима да ли је сведок икада питао Спасојевића ко сам 
ја, шта ја ту радим, значи да ли се икада распитивао код Спасојевића о
мени?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја се нисам никада 
распитивао, значи, нити је ко могао да се распитује код Спасојевића, али 
је Спасојевић то нама сам говорио и говорио нам је оно што сам ја исто 
рекао, што није предмет овог суђења, значи у вези тих отмица, да имате 
везе са тиме, да сте умешани, а да му дајете неку логистику. Говорио је 
да имате ту сврху.

Окр. Милорад Улемек: Значи то Вам је само Спасојевић 
говорио?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, Спасојевић ми је и
био шеф.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Да ли евентуално сведок има 
сазнања да ли је и колико је поверење имао у мене Душан Спасојевић?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Он је имао поверења у
Вас. Пред крај, тамо негде у децембру је било полемике неке у групи с
тим шта ћете Ви да урадите, хоћете ли Ви бити скроз на Спасојевићевој 
страни и то су млађи представници су постављали као неко питање, али 
Спасојевић је рекао да Ви њега не можете да издате, због тога што сте 
умешани у све ствари и да га Ви издате он би и Вас издао, тако да ако би 
ишао он, ишли би и Ви. То су биле његове речи које цитирам.

Окр. Милорад Улемек: Рекли сте децембар?
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. То је негде децембар 
био, то је било после... 

 
Окр. Милорад Улемек: Која година?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: 2002. године.

Окр. Милорад Улемек: Добро.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Пошто је он тада, је исто 
била тема да је већ тада иако је Брацановић званично напустио функцију 
тамо у јануару 2003. године, али је Спасојевић говорио да је он напустио 
канцеларије још у децембру 2002. године, па је онда ту било неке приче 
да ли ћете Ви можда да га издате или нећете да га издате, али је он био 
доследан да Ви њега не можете да издате, због тога што сте умешани у
многе ствари и тако да Ви њега издате, значи и он би Вас издао исто.

Окр. Милорад Улемек: Мене занима, с обзиром на сведокову 
улогу у свим тим дешавањима, да ли сведок може из његовог виђења, не 
по причи Спасојевића, како је то овде рекао, да каже или прецизира у
шта сам ја то све био умешан?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Он је нама рекао у све 
отмице, сем Вуковића из Новог Сада, да сте узели пола новца од свих 
других отмица, да сте пружали логистику иза полиције. Да сте код неких 
отетих се појављивали као помоћ је ли, породицама, а у ствари сте били 
у дослуху са њим, па сте давали информације, ту од Бабовића рецимо, а
да сте давали информације шта ради породица, да ли је пријавила 
полицији, да ли није и тако даље. Он је рекао да сте Ви типовали отмице.
Онда, спомињао је и да сте му покрили нека убиства 2000. године.

Окр. Милорад Улемек: Добро, то је оно што је Спасојевић 
причао. То сам схватио, али мене занима да ли Ви лично имате неких 
других сазнања осим тога што Вам је покојни Спасојевић причао, да сте 
ме негде не знам видели да сам ја учествовао лично негде, или?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Ја Вас нисам видео 
сем оно што сам изјавио да сам Вас видео.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Ви сте ту изјавили да, значи,
говорим везано за већ март месец 2003. године, да Вам се, ево цитираћу,
да не бих парафразирао, страна 22, на почетку странице, где дајете 
исказ, па се каже: «Легија је био у оном стану. Чини ми се Омладинских 
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бригада број 8, али то је било пре атентата. Ја сам га видео 10, 11 дана и
да по његовим речима...» и тако даље. Мене сада занима да ли Вам се 
чини да сте ме видели у том стану или сте потпуно сигурни да сам ја био 
у том стану?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Потпуно сам сигуран у то 
да сте били у том стану. То је Омладинских бригада број 8, пети спрат,
стан Јончић и ту сам ја дошао да платим кирију. Претходно ми је,
Спасојевића сам у ствари питао да ли тај стан да продужим или да 
откажем и он је рекао да га продужим, да ћете Ви бити у том стану због 
тога што имате дојаву да ће да Вас хапсе 15. марта у вези Хага и онда 
Вам је он рекао, тако ми је рекао да Вам је јавио да ћу ја доћи да стан 
платим и ја сам дошао. Вас сам срео тамо. Ви сте ми врата отворили и ја 
сам Вам рекао да ће доћи газдарица да она не гледа по стану ништа, да 
Ви идете у спаваћу собу, да ће она остати можда 2, 3 минута, јер сам 
знао пошто је тај стан већ био 6 месеци код нас, па сам знао њено 
понашање. Ви сте ушли у спаваћу собу. Она је дошла убрзо. Ја сам 
платио стан. Она је отишла. Ви сте онда изашли из спаваће собе. Рекли 
сте ми да седнем. Ја сам рекао да нећу да седнем, само ћу да узмем 
ствари неке још моје које су биле у стану и ја сам отишао и ја сам Вас 
тада видео, али то је било почетком марта.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Да ли сведок може да нам каже 
да ли има сазнања да ли је у неком од тих станова боравио мој болесни 
отац?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. Он је боравио у стану 
до фебруара месеца, по мојим сазнањима, због тога што сам ја у
фебруару отказао тај стан, а то је стан који је био преко пута царине.
Мислим да је то број 141, на петом спрату, а то је стан који сам ја 
спомињао у изјави када је било покушај убиства на Љубишу Буху, па 
сам ја морао тај дан да платим кирију, па онда нисам учествовао у тој 
акцији. То је тај стан и после тих дешавања неких месец дана Спасојевић 
ме је питао шта има тачно од станова и онда сам ја набројао и у том 
стану су у то време били Јуришић и Крсмановић и онда ми је Спасојевић 
рекао да се тај стан испразни и да ће да се да Вама да ту буде Ваш отац 
који је иначе смртно болестан. Тако да је тих неких 5, 6 месеци Ваш је 
отац био у том стану и ту је са њим била нека жена која га је дворила и ја 
сам био у једно два наврата јер је газда хтео да ме види. Ја сам изнајмио 
тај стан на име Балаћ Милоша.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Да ли смо се Ви и ја видели у том 
стану?
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја Вас никада нисам видео 
тамо.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Сведок је у свом исказу говорио,
значи говорим везано за дешавања после 12. марта, па је у више наврата 
помињао како је Душан покојни Спасојевић говорио како ће да се дигне 
Јединица, значи у том контексту, па сада мене занима да ли је сведок 
веровао Душану Спасојевићу да ће он да дигне Јединицу за специјалне 
операције из оних прича које је он Вама причао и тако даље?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, не знам, он је тако 
говорио и био је озбиљан у свему томе, само што су дани пролазили и
није се ништа дешавало. Слао је два или три пута Пејаковића је слао у
Јединицу. Он се увек враћао да још не могу, да су не знам, опкољени, да 
их прате и тако даље, али је то свима говорио и он је по његовој причи 
чекао на Вас и на Звездана и због тога није хтео да бежи. Ја познајући 
Спасојевића, он је могао да организује себи бекство, али он је Вас чекао 
и то је стално говорио и мени је то исто рекао више пута да кажем и
Симовићу и овима да се они стрпе највише 10 дана и да ћете се Ви,
мислим ЈСО, па да ће као да се дигне. Мислим он је то стално говорио,
по цео дан.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Сведок је такође, значи, када је 
говорио о тим данима, у контексту приче када је говорио на страни 25, 
пред крај саме странице, па је говорио како су се мењали ти станови, где 
је ко ишао, ко је шта носио, па у једном моменту каже: «И он је био 
испред зграде, па онда смо ја, Кум и он отишли до стана аутом са овим 
торбама, а Сретко је дошао пешке. Падао је неки снег. Неки велики 
снег...» и тако даље. Да ли сведок може да ми каже, односно да нам каже 
којег је то дана било у односу на 12. март?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је било одмах следећег 
дана.

Окр. Милорад Улемек: Значи 13-ти?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је око, не око, него је 
било у 18,00 часова следећег дана.

Окр. Милорад Улемек: 13-ог?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да.
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Окр. Милорад Улемек: Хвала. Сведок је такође помињао у
својој изјави, односно више пута је помињао да је некаква пушка требала 
да се закопа и тако даље, па је помињао и ко је требао да закопа, па мене 
сада занима да ли је сведок видео ту пушку?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Нисам.

Окр. Милорад Улемек: Нисам Вас чуо, извините.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја сам је видео само на 
слици у новинама, што ми је Спасојевић показао, иначе овако је нисам 
видео.

Окр. Милорад Улемек: На слици сте видели. Ја сам Вас питао да 
ли сте тада, када је било приче о том закопавању, да ли сте онда видели?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Значи ја сам то и пре 
изјавио да ја нисам видео пушку.

Окр. Милорад Улемек: Још једно питање, питао бих сведока,
уколико има било каквих сазнања, да ли је сведок мене сматрао за било 
каквог шефа у тој групи, да ли је икада био присутан када сам ја издавао 
било каква наређења било коме од тих момака око Душана Спасојевића?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Ја Вас нисам сматрао 
за шефа. Ја сам то више пута рекао, нама је шеф био Душан Спасојевић.

Окр. Милорад Улемек: Добро.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ми смо Вас, као група,
доживљавали као некога ко помаже Спасојевићу.

Окр. Милорад Улемек: Добро.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Што се полиције тиче.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Још једно питање, да ли је 
сведок, значи за сво ово време када је разговарао са Спасојевићем, виђао 
се са Спасојевићем и тако даље, икада стекао утисак да Спасојевић 
претерује у том његовом препричавању, причању, а које је везано за 
његове везе, контакте са полицијом, политичарима и са свим осталим 
што је он причао Вама који сте били око њега, да ли сте некада стекли 
такав утисак или сте чврсто веровали, то је тако, црно на бело и амин?
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: У многе ствари сам 
веровао због тога што га нико није хапсио и онда када је био ухапшен 
онда је пуштен из затвора. Био је, морам да кажем, недодирљиви до 
«Сабље», тако да сам му што се тих ствари тиче, да има јаке везе у
полицији и у ДБ-у, веровао сам му.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Да ли можете да ми кажете за 
период после 5. октобра, значи Ви сте ту описивали та нека криминална 
дела, све те радње и тако даље. Да ли Ви знате осим што је Душан 
Спасојевић био ухапшен, а везано за отмицу господина Мишковића, да 
ли је Душан Спасојевић, значи до 2003. године, када се све ово 
издешавало, икада био привођен на било који информативни разговор,
да ли у МУП, у било коју установу полиције?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Ја знам само да је 
ишао у Црну Гору, да је ишао да среди потерницу.

Окр. Милорад Улемек: То је било пре 5. октобра. Ја Вас питам 
за после 5. октобра, да ли је икада био на неком информативном 
разговору, да ли га је неко ухапсио осим ове приче?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја мислим да је то било 
после 5. октобра, да је Спасојевић ишао у Црну Гору. Није ишао пре 5. 
октобра.

Окр. Милорад Улемек: Добро.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Али, без обзира на то, ја 
да су га приводили, не знам. Знам да је у СУП Нови Сад био расписао за 
њим потерницу 2002. године и знам да је звао начелника и да му је 
запретио да му до ујутру скине потерницу и да је тај начелник СУП-а то 
урадио, али не знам да је привођен.

Окр. Милорад Улемек: Добро. Ја више немам питања везано за 
овај случај.

Председник већа: Право на питања има окривљени Дејан 
Миленковић. Изволите.

Окр. Дејан Миленковић: Моје питање је где се сведок упознао са 
мном?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: У Сурчину. У Котобањи.
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Окр. Дејан Миленковић: Да ли је после тога сведок долазио у
Сурчин?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: У ствари не у Котобањи,
јер у то време Ви нисте говорили са Љубишом Бухом, него сам се са 
Вама упознао у оној малој пицерији. Исправићу се, исто у Сурчину, а
јесам, долазио сам касније, а касније Вас је помирио Спасојевић, Вас и
Љубишу Буху, па сам Вас онда виђао касније у Котобањи.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је сведоку познато или да ли је 
њему неко, човек или жена, небитно је, рекао да треба Багзи да се убије?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То сам чуо после Лимеса 
су биле неке приче.

Окр. Дејан Миленковић: Молим, нисам чуо, извините?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је Спасојевић говорио,
ако Вас не буде извукао из затвора, то мислим, у ствари када сте Ви 
били пуштени, да ако крене нешто низбрдо, да ће да Вас закопа, а да ће 
да за све да окриви Љубишу Буху Чумета, а хтео је и Владу да закопа 
исто, Милисављевића.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли Вам је нека жена то можда рекла?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Жена?

Окр. Дејан Миленковић: Да ме треба убити?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Жена?

Окр. Дејан Миленковић: Да.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, не знам која жена ми 
је то могла рећи.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је то можда нека жена што сте је 
Ви чували у стану?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Добро, она је била у
неком растројству, вамо, онамо. Можда је некад и спомињала такве 
ствари.

Председник већа: Да ли се то односи на Љиљану Буху?
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да.

Председник већа: Добро. Наставите са питањима.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је сведок рекао мени да овај твој 
газда Чумајло, пошто га је сведок тако звао, односи се на Буха Љубишу,
тешка стипса и да му стално пребацује када доноси паре и да стално 
измишља да му хвали по 50, 100 еура?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Истина је.

Окр. Дејан Миленковић: Истина?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: То је истина, само сам ја 
тај новац носио, значи то је био од Спасојевића новац и онда смо га ми 
давали Љубиши Бухи, то је било пре 2001. године, мислим, 2001. године 
јануар до овог хапшења, ја сам више пута у ствари сваке недеље сам 
носио Спасојевићев новац Љубиши Бухи.

Окр. Дејан Миленковић: Носили сте Спасојевићев новац?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Чекајте да само завршим.
Због тога што је Спасојевић био дужан је ли неких 350.000 марака 
Љубиши Бухи и онда сам ја од новосадског тзв. пазара доносио сам тај 
новац и давао сам Бухи да би скидао Спасојевић дуг који је имао и онда 
је увек, ми на пример избројимо претходно новац, је ли, сви заједно и
видимо да има, не знам, 25.000 а онда га дамо Чумету, а Чуме га да 
Багзију и онда кажу да фали 200 марака, фали 300 марака, фали 150 
марака. То је истина.

Окр. Дејан Миленковић: Значи то је новац што сте доносили 
што је покојни Душан Спасојевић дуговао Буха Љубиши?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Јесте.

Окр. Дејан Миленковић: Сведок је такође овде рекао да је 
Љубиша Буха изјавио да више неће да се бави криминалом до 2000. 
године, од 2000. године пардон и да хоће да асфалтира путеве. Моје 
питање је да ли сведок зна да се Буха Љубиша није бавио више 
криминалом?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја не могу да знам. Ја знам 
оно што је рекао и нисам истрагу ту водио шта ради Чуме.
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Окр. Дејан Миленковић: Сведок је такође изјавио да зна ко га је 
отео јер је рекао да је био отет, али да полиција ништа није радила тада и
да су били много моћни. Моје питање је где је сведок отет?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: У Новом Саду.

Окр. Дејан Миленковић: Ко Вас је отео?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Јурошевић, Летић и
Танкосић и онда су ме одвезли у Сурчин у Котобању, а оданде ме је 
преузео Душан Спасојевић и одвезао у неки стан и онда ме је два, три 
пута само мењао те станове.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли можете да ми кажете одакле су ти 
људи што су Вас отели?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: И Ви сте били умешани у
ту отмицу исто.

Окр. Дејан Миленковић: Кажите ми одакле су ти људи што су 
Вас отели?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ти људи су из Новог 
Сада, а са Вашег телефона који је био на Ваше име је звата моја 
породица иначе.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли је сведок био добар пријатељ са 
покојним Браниславом Лаиновићем?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Јесам, јесам, како нисам.

Окр. Дејан Миленковић: Од када је трајало то пријатељство до 
када?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Па, мени се чини тамо од 
неке 2002. године па све тамо док...., значи, ја сам се са њим виђао до 
1999. године, скоро краја.

Председник већа: Не. Пошто сте рекли 2002. године, је ли 
мислите на 1992. годину или 2002. годину?
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Сведок сарадник Миладин Сувајџић: 1992. годину до краја 
1999. године сам се са њим баш и виђао, а и 2000. године сам се са њим 
исто видео два, три пута.

Председник већа: Добро. Ради исправке, пошто сте рекли 2002. 
године. Наставите са питањима.

Окр. Дејан Миленковић: Да ли сведок има сазнања чиме се 
бавио покојни Лаиновић?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Бавио се свакаквим 
стварима се бавио. Нафта, бензин, градња, дрогом, аутима, свашта је 
радио.

Окр. Дејан Миленковић: Сведок је изјавио да је Љубишу Буху 
упознао у Сурчину 1999. године у Котобањи са покојним Спасојевићем 
и касније смо сваки дан долазили код Буха Љубише у Сурчин, то је на 
страни 59. Моје питање је да ли сам ја био присутан ту?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја сада то не могу да 
одредим јер Вас сам, док Вас није Спасојевић помирио, Ви нисте ишли у
Котобању, него сте били стално у тој малој пицерији, па је онда 
Спасојевић значи, дође па се види са Вама тамо у тој пицерији, а касније 
иде да се види са Чуметом у Котобању. Знам да је пар месеци прошло и
онда сте..., да Вас је Спасојевић помирио са Бухом и онда сте били тамо 
стално и ја сам Вас и виђао тамо стално, па сте онда касније код 
Спасојевића прешли и онда виђао сам Вас значи.

Окр. Дејан Миленковић: На страни 60, на питање судије Нате 
Месаровић, јесте ли ту дошли да поседите у кафићу или сте имали неких 
пословних односа са њим, односи се на Буха Љубишу, сведок је 
одговорио да је покојни Спасојевић имао са њим, мислим тако барем ми 
знамо. Моје питање за сведока је шта сведок зна, какви су ти састанци,
да ли је ту било приче о убиствима, о дроги, о отмицама, или када смо се 
ту налазили причали смо који се филм даје у биоскопу?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ту је било, значи, ја нисам 
присуствовао тим разговорима, јер сам био тамо у том кафићу, али по 
Спасојевићевој причи ту је било приче о убиствима, о дроги, о
отмицама. Само знам да је Спасојевић рекао да Љубиша Буха неће да 
учествује у тим отмицама, а оно пре је било приче о убиствима и о
дроги, али то је нама и мени Спасојевић говорио, јер ја нисам никада 
лично могао да тим разговорима присуствујем. Они су увек ишли у ону 
своју канцеларију у ону Љубишину тамо канцеларију и тамо су причали,
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али мислим не само насамо, ишао је и Симовић, ишао је Кум, ишао си 
ти, али ја рецимо нисам могао да уђем тамо и да слушам то. Ја сам само 
увек чуо од Спасојевића.

Окр. Дејан Миленковић: На страни 8, то је од 16.4.2004. године,
сведок је рекао: «Па они су обезбеђивали покојног Премијера у то време,
тих дана, јер они су причали да му прети ликвидација од стране старог 
режима». Моје питање сведоку је ко су они који су ово причали, да 
Премијеру прети опасност од стране старог режима?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Хоћете још једном питање 
поновити, молим Вас?

Окр. Дејан Миленковић: Поновићу Вам, Ви сте изјавили да су 
они покојног Премијера обезбеђивали у то време, то је на страни 8, као 
што сам рекао, они су обезбеђивали покојног Премијера у то време, тих 
дана, јер они су причали да му прети ликвидација од стране старог 
режима. Моје питање сведоку је ко су они који су ово причали да 
покојном Премијеру прети ликвидација од стране старог режима?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Нама је то причао 
Спасојевић, с тим да је имао те информације је имао и Чуме, а и Легија,
али је нама причао Спасојевић.

Окр. Дејан Миленковић: Добро. На страни 24, сведок је рекао 
«Хоћу да кажем да су били изван себе. Били су преплашени, нису знали 
шта и како. Изгледа да им покојни Спасојевић није јасно дефинисао шта 
треба и како». Моје питање сведоку је, на основу овога што је рекао да 
ли је покојни Спасојевић својим људима причао све истину?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Није увек, јер је људе 
свађао, значи и ту рецимо није причао истину увек је сплеткарио, значи 
оно што сам већ причао и онда се тако контролисао, али у вези тих 
неких ствари битних није лагао, јер увек оно што је рекао тако је било.

Окр. Дејан Миленковић: Добро. Да ли сте Ви онда веровали 
покојном Спасојевићу што он прича, он је одговорио на ово питање али 
добро.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Све зависи шта. Ја сам 
рекао шта сам му рецимо веровао и због чега сам му веровао.

Окр. Дејан Миленковић: Добро. Сада овде морам да се 
надовежем на ово једно питање, сведок је рекао: «Када сам отет прво 
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сам био у Котобањи у Сурчину. Оданде су ме премештали најмање у
четири стана. Били су тада добро организовани, лифт, значи пет 
локација сам тада променио». Моје питање за сведока је, јер се ту 
помиње 1997. година, помињу се 4, 5 стана. Да ли сведок зна због чега су 
ти станови изнајмљени тада, да ли је то сазнао 1998. године, 1999. 
године или 2000. године, због чега су у то време ти станови били 
изнајмљени?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Мени су они, пошто ја у
том тренутку када сам био отет, ја нисам знао је ли, али су ми говорили 
да морам да платим и да ћу сигурно да платим, јер сви који су били пре 
код њих да су платили. Значи ја сам схватио да су се они бавили 
отмицама и пре.

Окр. Дејан Миленковић: Значи 1998., 1999. и 2000. године нисте 
сазнали због чега служе ти станови?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Нисам никада то, о томе 
нисмо разговарали. Ја нисам могао да причам о ономе што сам ја хтео,
него о оном што је он хтео. Нисам ја бирао теме.

Окр. Дејан Миленковић: Такође на страни 66, на питање адв.
Вељка Делибашића, па је сведок споменуо да је пре 5. октобра покојни 
Спасојевић нападао неке криминалце који су били окосница тадашње 
опозиције. Сведок је одговорио: «Па, он је рекао да су то Лаиновић,
Андрија Драшковић, Сколе, Ћанда и други». Моје питање је где је 
сведоку ово покојни Спасојевић саопштио и да ли је још неко био ту?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Саопштио је то у
Котобањи. Било нас је шта ја знам... 

 
Окр. Дејан Миленковић: Ја Вас нисам чуо у Котобањи?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Да. Нисам био сам. Било 
нас је ту, ја мислим да је био чак и Бајић и Кум, Миша, Аца, било нас је.

Окр. Дејан Миленковић: Сведок је изјавио на страни 67, да је 
њему покојни Спасојевић рекао да је Буха Љубиша радио са колима и да 
му је причао да се бавио са дрогом. На питање адв. Момчила 
Булатовића, који је то период, сведок је одговорио: «Са аутима раније, а
са дрогом не могу да одредим период». Моје питање сведоку је да ли 
може да одреди период када је продавао дрогу за Буха Љубишу, који је 
то период?
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Председник већа: Не. Прво је питање да ли је продавао и онда 
који је период.

Окр. Дејан Миленковић: У праву сте, извините.

Председник већа: Наставите са одговором.

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја остајем при оном што 
сам рекао, значи, он је рекао, значи после 5. октобра је, барем тако је 
изјављивао да више неће да се бави ничим, криминалом и тако даље, а
пре тога по Спасојевићевим речима је радио то.

Председник већа: Да ли сте Ви радили, продавали дрогу за 
Љубишу Буху?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Не. Ја сам то радио за 
Душана Спасојевића.

Председник већа: Добро. Наставите са питањима.

Окр. Дејан Миленковић: Значи одговорно тврдите да нисте 
продавали дрогу за Буха Љубишу и да нисте доносили новац у Сурчин 
од дроге?

Сведок сарадник Миладин Сувајџић: Ја сам Вама објаснио 
малопре, то је новац Душана Спасојевића био који је Душан Спасојевић 
дуговао, ја не знам за шта. Значи можда и за дрогу договор, значи, да је 
Душан био дужан Љубиши Бухи и онда је рекао мени, значи сви 
новосадски пазари да се дају Љубиши Бухи јер је он њему дужан 
350.000. У то време је и Спасојевић био ту када сам ја давао новац и ми 
смо рецимо новац избројимо сви пре и дамо Чумету и онда Чуме да 
њему да броји или да Вањи Црногорцу и онда они кажу да фали 200 
марака, фали 150 марака, фали 300 марака. Онда се ми само овако 
погледамо, а Душан каже, важи, он је то увек радио.

Окр. Дејан Миленковић: Добро. Немам више питања.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Да ли од присутних окривљених жели неко да искористи процесну 
могућност и право да поставља питања сведоку сараднику Миладину 
Сувајџићу?



39

Констатујем да више питања нема од стране присутних 
окривљених.

Констатујем да ни бранилац окривљеног Дејана Миленковића адв.
Љубиша Радојичић не жели да искористи право да поставља питања 
сведоку сараднику Миладину Сувајџићу.

Да ли има процесних предлога везано за ову радњу наставка 
саслушања сведока сарадника Миладина Сувајџића од стране процесних 
учесника?

Констатујем да нема предлога евентуално за суочењем.

Отпушта се сведок сарадник Миладин Сувајџић. Можете да идете.

Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ на данашњем 
главном претресу сведока сарадника Миладина Сувајџића?

За реч се јавља првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја имам 
примедбу на онај део исказа сведока сарадника у коме говори о мом 
виђању по овим становима. Ја одговорно тврдим да сам се управо тако 
како је рекао сведок сарадник 10, 11 дана пре 12. марта видео са 
сведоком сарадником али у стану у коме је боравио мој отац. Зашто он 
говори тако, то он вероватно зна, значи човек је сарадник у свим 
могућим процесима који се одвијају. Верујем да му није лако јер ево 
управо смо полако почели да и наслућујемо за нека дела у којима је он 
учествовао, али добро, то је његов споразум са господином Пријићем и
ја у то не желим да улазим. Друга моја примедба је на оно што је 
говорио сведок сарадник, он је све човек чуо од Душана Спасојевића.
Значи, све што је он овде говорио везано за сва дела која се односе на 
конкретно мене, значи, чуо је од Душана Спасојевића. Ја опет кажем, на 
моју жалост, или на нашу жалост овде, а на срећу многих Душан 
Спасојевић више није жив, тако да то не можемо ни да проверимо, а што 
се тиче веродостојности тога, ја сам рекао и малопре, утакмица се игра 
до краја, па видећемо ко ће шта овде да докаже, тако да имам примедбу 
на целокупно казивање сведока сарадника везано за његов исказ, да сада 
не набрајам све оно што је сведок изјављивао и раније и по питању ове 
оптужнице, а по питању ове друге, то сам већ рекао да 25-ог када они 
буду били дошли, онда ћемо наставити ово испитивање. Толико.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.
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Да ли још неко има примедби?

За реч се јавља окривљени Дејан Миленковић са могућношћу да 
постави примедбе и да примети шта има у односу на исказ сведока 
сарадника Миладина Сувајџића. Изволите.

Окр. Дејан Миленковић: Господине судија, моја примедба на 
исказ сведока сарадника је, ја имам осећај да сведок овде не говори 
истину у потпуности, јер он овде некога хоће да заштити, а због чега, то 
не знам, да ли мора, да ли се плаши, да ли га је неко са нечим уценио,
али на моја питања није одговорио искрено и није рекао истину. Сада 
због чега, да ли он то зна, неки разлог, да ли га је неко уценио, да ли га је 
уценио нећу да набрајам имена, али није одговорио истину. Ето толико.

Председник већа: Да ли можете да прецизирате ко га је уценио,
кога он сакрива, прикрива од кривичне одговорности евентуално с
обзиром да сте недоречени у примедбама?

Окр. Дејан Миленковић: Па, могу, ево по мени штити господина 
Буху Љубишу, као да се није бавио криминалом. Ја одговорно тврдим да 
јесте и да је тај криминал наставио, не да је прекидао и 2002. и 2001. 
године, али због чега, то сведок сарадник добро зна, где је долазио, шта 
је узимао у Сурчину, шта је доносио, шта је односио, ето, то је моја 
примедба.

Председник већа: Да ли имате још неких примедби везано за 
истинитост исказа сведока сарадника Миладина Сувајџића?

Окр. Дејан Миленковић: Немам.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Констатујем да даљих примедби на исказ сведока сарадника 
Миладина Сувајџића нема.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е
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Прекида се главни претрес, а наставак ће бити 11. априла 2005. 
године са почетком у 10,00 часова, када је планирана радња доказивања 
саслушањем сведока Чедомира Јовановића.

Наставак главног претреса ће бити јаван.

Записничар Председник већа-судија 


