
К.П.бр.5/03 

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

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 13. 
септембра 2004. године, са почетком у 9,39 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка број 29, 
судница број 1, у кривичном предмету са службеном ознаком
К.П.бр.5/03 окр. Милорада Улемека и др., због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из члана 136 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и друга, по
оптужници Специјалног тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у
Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа 2003. године, пред већем у саставу
судија председник већа, Марко Кљајевић, 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 адв. Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адв. Радивој Пауновић, окр.
Милорад Улемек са браниоцима адв. Момчилом Булатовићем,
Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем, окр. Звездан
Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, браниоци окр.
Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира Милисављевића
адв. Слободан Миливојевић и Драгољуб Ђорђевић. Констатује се да није
приступио бранилац окр. Нинослава Константиновића адв. Дејан
Лазаревић за кога се јавља адв. Жељко Грбовић по заменичком
пуномоћју. Бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић, да
ли је ту?

Адв. Горан Петронијевић: Колегиница Кајганић ме је
контактирала у току викенда. Онда је хитно спречена и мислим да Вас је
обавестила, тако ми је рекла, телеграмом да је господин Бобот и ја
мењамо данас.

Председник већа:Шта? Да је Ви мењате?
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Адв. Горан Петронијевић: Да.
Председник већа: Коју мења адв. Горан Петронијевић. У сваком

случају ћете ми доставити у писменој форми.

Адв. Горан Петронијевић: Свакако судија. Ја мислим да је она
Вама послала, тако ме је обавесетила, ја не знам.

Председник већа: Добро. Ја то нисам примио кроз писарницу, али
у сваком случају ћемо то прихватити, али накнадно доставите
пуномоћје.

Бранилац окр. Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по
заменичком пуномоћју браниоца по службеној дужности адв. Владана
Вукчевића. Да ли неко мења адв. Драгана Крстићевића?

Адв. Жељко Грбовић: Исто адв. Грбовић по заменичком
пуномоћју.

Председник већа: Бранилац окр.Милана Јуришића званог «Јуре»
адв. Жељко Грбовић по заменичком пуномоћју изабраног браниоца адв.
Драгана Крстићевића, окр. Душан Крсмановић са браниоцем адв.
Вељком Делибашићем, окр. Саша Пејаковић са браниоцем адв. Гораном
Петронијевићем, окр. Бранислав Безаревић са браниоцем адв. Жељком
Грбовићем, окр.Жељко Тојага са браниоцем адв. Зораном Николићем.

Нека приступе у судницу позвани сведоци за данашњи главни
претрес Ненад Шаре, Вукашин Вукашиновић и Лазо Никић, да би смо
констатовало њихово присуство.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, ја бих Вас замолио
да ако можемо да добијемо објашњење где се то горе налази сведок
Шаре Ненад? Ако можемо добити објашњење?

Председник већа: Добићете објашњење у том смислу што је
сведок у овом кривичном поступку Шаре Ненад добио статус сведока
сарадника у предмету случај Стамболић и самим тим је под
непрекидном заштитом органа унутрашњих послова, а по налогу
Специјалног тужиоца. Из тих разлога постоје посебне мере његовог
обезбеђивања његове личности, а из тог разлога, управо то је питање
безбедности. Суд се не упушта у то.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо.
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Председник већа: Констатује се да су приступили сведоци Ненад
Шаре, Вукашин Вукашиновић и Лазо Никић.

Удаљавају се присутни сведоци Вукашин Вукашиновић и Лазо
Никић и смештају у посебну просторију, ван суднице, како би касније
били саслушани у својству сведока на главном претресу.Можете изаћи.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе доказна радња
саслушањем сведока Шаре Ненада.

Председник већа: Ваше име и презиме?

НЕНАДШАРЕ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Ненад Шаре: Раде.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Ненад Шаре: 13. маја 1972. године у Книну.

Председник већа:Шта сте по занимању?

Сведок Ненад Шаре:Машински техничар.
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Председник већа: Реците нам адресу пребивалишта?

Сведок Ненад Шаре: Карађорђев трг број 9, Земун.

Председник већа: Реците нам да ли сте у сродству са
окривљенима или оштећенима, у овој кривичној ствари?

Сведок Ненад Шаре: Нисам у сродству.

Председник већа: Дужни сте суд да обавестите о промени
пребивалишта или боравишта, како би имали тај податак ради Вашег
евентуалног каснијег саслушања, поновног, ако суд одлучи.

Сада ћу Вас опоменути, упозорити и поучити о Вашим правима
сведока у кривичном поступку.

Опомињем Вас да сте дужни суду да саопштите све што знате о
предмету и упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично
дело.

Дужни сте суду да говорите истину и да ништа не смете
прећутати, и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља
кривично дело.

Посебно Вас поучавам да нисте дужни да одговарате на поједина
питања, ако је вероватно да би давањем одговора изложили себе или
Вама блиска лица тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова права и упозорења у кривичном поступку?

Сведок Ненад Шаре: Разумео сам.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву пред
судом. Ја ћу Вам саопштити текст, садржај законски заклетве, а Ви, ако
сте сагласни, само реците «да». 

«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати». 

Сведок Ненад Шаре: Да.
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Председник већа: Реците нам све што Вам је познато о предмету
овог кривичног случаја у неометаном излагању, а касније евентуално
бих Вам ја поставио питања. Изволите.

Сведок Ненад Шаре: Ја сам у Јединици за специјалне операције
од 1. марта 1997. године. Током или при крају 1999. године, или
почетком 2000. године, када је дошло до реорганизације, у самој
Јединици, ја сам из оперативног тј. борбеног састава пребачен у
одељење за заштиту личности и објеката. Скраћеница за то је ОЗЛО при
Јединици за специјалне операције. Милорад Улемек је после оних
догађаја који су се десили у клубу «Бојан Ступица» отишао у Грчку.
Тамо је боравио извесно време, али је неколико пута долазио па се
поново враћао, да би се коначно вратио, ја не могу да се сетим када
тачно, али то је било или у фебруару или у априлу месецу 2002. године.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије је Милораду
Улемеку дало обезбеђење из наше Јединице. У том обезбеђењу је било
нас 18, али је и Легија, у ствари Милорад Улемек, је ангажовао додатно
8 људи, који су радили, који нису били припадници Јединице, који су
радили на обезбеђењу његове куће. Милорад Улемек је нама, као
припадницима обезбеђења, наменио један стан у оквиру своје куће и
просторије у којима смо ми боравили и ту је била смештена наша
опрема, муниција и оружје које смо ми дужили као припадници
Јединице за специјалне операције. Милорад Улемек, мени је познато да
је Милорад Улемек набавио пушку «Хеклер» марке «Хеклер и Кох»
модел Г3. Ту пушку је набавио у јуну месецу, не могу да се сетим тачно,
али у јуну месецу, почетком јуна 2002. године. Пушка је, ја не знам, где
је он набавио пушку и од кога је набавио пушку, али пушка је била
смештена у просторијама у којима смо ми боравили као припадници
обезбеђења тј. у том стану који је он за нас наменио. Пушка је била на
видном месту. Значи, није била сакривена и пар пута док смо ми ишли
заједно на вежбе гађања које смо изводили на разним стрелиштима,
Милорад Улемек је носио ту пушку и из ње гађао. Када кажем то носио
ту пушку, желим да кажем да је мени, као шефу његовог обезбеђења
рекао да ја ту пушку понесем, да би он гађао из ње. Након, када је дошло
до препуцавања у медијима између Милорада Улемека и пок. Душана
Спасојевића, са једне стране и Љубише Бухе са друге стране, Милорад
Улемек је мом колеги Вукашину Вукашиновићу који је био вођа смене,
вођа друге смене, у то време, само желим да нагласим, да је у то време
Вукашиновић Вукашин је привремено радио као припадник обезбеђења
Душана Спасојевића. Значи у то време је вођа друге смене био мој
колега Лаза Никић, али је Милорад Улемек рекао мом колеги
Вукашиновић Вукашину да склони пушку из куће, из разлога, да
полиција ако буде вршила претрес куће не би пронашла ту пушку и да
му не би правила проблеме. Значи он је њему једноставно рекао склони
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пушку из куће да ми полиција не прави проблеме, ако буде вршила
претрес.Што је и Вукашин Вукашиновић учинио. На неких 20-так дана,
пре самог атентата на покојног Премијера Републике Србије Зорана
Ђинђића, мене је позвао Милорад Улемек Легија, и питао ме где је тај
снајпер. Ја сам му рекао да је тај снајпер код Вукашина Вукашиновића.
Он ми је рекао да ја пођем код њега у Нови Сад, да узмем тај снајпер и
да тај снајпер донесем и да га сместим у возило марке «БМВ»
регистарске ознаке БГ 558-725, који је иначе био власништво ЈСО-а и то
возило је било у нашем обезбеђењу. И то возило смо ми користили и за
превоз Легиније деце и уопште за превоз људи који су радили у
обезбеђењу. Ја сам отишао код Вулета, код Вукашина Вукашиновића са
тим истим возилом. Контактирао са њим. Преузео ту пушку и ту пушку
сам довезао и када сам дошао, када сам се вратио у кућу код Милорада
Улемека, ја сам се ту обратио Лазару Никићу, свом колеги и обавестио
га о томе да сам донео пушку и да сам је сместио у гепек тог возила.
Лазар Никић ми је рекао да он зна за то, да му је Легија рекао за то да ћу
ја да донесем пушку и да му је Легија рекао да позове Јовановић
Звездана, да му преда ту пушку. Значи, ја сам са тим, ја сам завршио свој
део, ја сам обавио свој део задатка који ми је издао Милорад Улемек. Ја
даље не знам шта је било са пушком. Не знам када и где и на ком месту
и да ли је Звездан Јовановић предао ту пушку. Пушка, желим још да
нагласим, је била умотана у шаторско крило. Уз њу је био пригушивач.
Значи није био пригушивач намонтиран на њу, него је био уз њу, са
залепљеном селотејп траком. Милорад Улемек је током, у фебруару
месецу 2002. године, Јединица за специјалне операције је била на
Копаонику. Ја нисам био присутан тамо, али ме је, сећам се да ме је
Легија, Милорад Улемек, ме је позвао. Не могу да се сетим који је датум
био, али знам да је дан био, среда или четвртак, и наредио ми да пођем
са пок. Душаном Спасојевићем до Бруса, и да одатле из говорнице
позовем Звездана Јовановића да сиђе са Копаоника и да ступи у контакт
са пок. Душаном Спасојевићем. Легија, Милорад Улемек ми је дао тај
број телефона са којим ћу ја да ступим у контакт и рекао ми је још уз то
да ја идем са пок. Душаном Спасојевићем и да је мој задатак да ја њега
обезбеђујем и у случају да полиција, ако заустави возило, да ја покажем
службену легитимацију и значи да ми наставимо даље. Значи да ја у том
неком смислу штитим пок. Душана Спасојевића, да не би било возило
заустављено, или можда претресано или тако. Ја сам касније са Душаном
Спасојевићем кренуо. У возилу још је био и пок. Миле Луковић Кум.
Кренули смо возилом марке «БМВ» зелене металик боје, којим је
управљао Спасојевић. Ја сам седео на сувозачевом месту. На задњем
седишту је седео пок. Миле Луковић Кум. Кренули смо. Дошли смо до
Бруса. Ја сам из говорнице позвао Звездана Јовановића. Та говорница се
налази близу степеништа које води у пошту у Брусу. Али морам да
нагласим још то да сам пре тога покушавао у неколико наврата да
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позовем Јовановић Звездана, али нисам могао да га добијем. Оног
момента када сам успео да га добијем, значи то се десило са те
говорнице која се налази поред степеништа које води у пошту у Брусу.
Јовановић Звездан је, ја сам ступио у контакт са Јовановић Звезданом.
Он је сишао са Копаоника.Ми смо се срели, у ствари он је прошао поред
нашег аута. Ми смо кренули за њим. Душан му је блицао. Он је нас
уочио. Стао је. Значи, морам још да нагласим да Звездан Јовановић да је
дошао са службеним возилом, значи које је марке «Пајеро спорт» који је
био џип. Постојала су таква три возила у Јединици. Он је дужио једно од
њих. Не могу сада тачно да се сетим задња три броја регистрације, али
прва три броја су била, регистарска ознака је била БГ 539, да ли су трећа
задња броја била 571, 572 или 573, ја то не могу тренутно, не могу сада
да се сетим. Значи, Јовановић када нас је уочио, он је стао. Прешао из
тог џипа свог у возило Душана Спасојевића покојног, а ја сам прешао у
његов џип и ми смо тако наставили даље вожњу према Београду. Та
вожња је трајала једно десетак минута, у том моменту, након тих десетак
минута, возило Душана Спасојевића се, буквално Душан Спасојевић се
зауставило и Звездан Јовановић је изашао из тог возила и прешао у џип
који сам ја возио. Ја сам из џипа његовог прешао у Спасојевићево
возило. Значи путем, значи ја сам се тада са пок. Спасојевићем и пок.
Милетом Луковићем Кумом, вратио за Београд, док се Звездан
Јовановић како ми је сам рекао вратио на Копаоник. Путем, док смо се
враћали према Београду, пок. Душан Спасојевић и пок. Миле Луковић
Кум, нису коментарисали свој разговор са Звезданом Јовановићем, тако
да ни у ком случају нисам знао о чему су они тада разговарали. Иначе
Звездан Јовановић, мој колега, је био помоћник команданта Јединице.
Не знам тачно за коју област. Да ли је био за резерву или за неке друге
ствари, то не могу сада тренутно да кажем. Он је често долазио код
Милорада Улемека кући. Некада је долазио сам, некада је долазио са
командантом Јединице Душком Маричићем и официром за безбедност
Веселином Лечићем. Он је био у веома добрим и коректним односима са
Милорадом Улемеком, што сам ја могао да видим, као радник, као шеф
обезбеђења Милорада Улемека. 9. марта 2003. године, Милорад Улемек
ми је рекао да пођем са њим у један стан који се налази у улици
Омладинских бригада број 8, стан је био на петом спрату, број 18. На
стану је била плочица на којој је писало Јончић. Разлог због чега ми је
Милорад Улемек рекао да прелази у тај стан је био тај, да се плаши да га
не ухапси полиција у сопственој кући. Ја га нисам нешто посебно питао
због тога зашто он прелази у тај стан. Али ми је то рекао што сам
малопре навео, и рекао ми је да ме задужује да му ја доносим храну и да
му некада ако буде требало да му доносим новине у јутарњим сатима.
Рекао ми је при том да храну, да му доносим у вечерњим сатима. Тако не
би био примећен, значи да је доносим кад буде ноћ. Чак ми је једног
момента рекао да понесем спортску опрему да ћемо да тренирамо, јер му
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је досадно да по цео дан седи у стану и касније ми је рекао, желим да
напоменем то да је то стан, у ствари тај стан, да је то штек Душана
Спасојевића, покојног Душана Спасојевића. Ја сам Легији, не могу сада
тачно да се сетим како сам пре навео у исказу, да ли сам ја њему баш
свако вече носио храну, то не могу сада тачно да се сетим, али сигурно
јесам једно два, три пута. Ја сам Милорада Улемека последњи пут у том
стану видео 14. марта. Тог јутра сам му донео 14. марта 2003. године, тог
јутра сам му донео новине. Он је тада био веома забринут, нервозан.
Нешто је прокоментарисао, Шкене направили смо, то је мој надимак,
Шкене, направили смо велико срање. Није требало да буде уведено
ванредно стање. Ја нисам желео да из тог извлачим никакав закључак,
нити сам желео да га ишта питам даље о томе. Он је рекао да ли ја могу
да му донесем још нешто хране, коју сам му ја донео око 17,00 сати тог
истог дана 14. марта 2003. године. Он је мени тада рекао, да више ја не
долазим у тај стан, како га полиција не би пронашла преко мене. Још је
тражио од мене да одем и да се састанем са Пејаковић Сашом,
припадником обезбеђења, који је тада био код Душана Спасојевића и
рекао ми је да му ја кажем, у ствари састанак је требао да се одржи, који
је већ тада имао Легија уговорен у ресторану «Мек Доналдс». Значи, он
је мени рекао да идем тамо. Да ће тамо Пејаковић бити око 8,15 сати. Ја
сам тамо отишао. 8,15 сати навече. Ја сам тамо отишао. Састао сам се са
Пејаковић Сашом. Рекао сам му оно што ми је пренео Легија, да је
министар унутрашњих послова наредио да сви припадници Јединице за
специјалне операције морају да буду у својим базама. База у коју је
требало Пејаковић и ја заједно да будемо, је била база на Сењаку. У
ствари команда у Београду. Ја сам то саопштио Пејаковићу и он ме није
послушао. Тражио је од мене да ја дођем следеће вече у исто време у
исти тај ресторан да се састанемо на истом месту. Што сам ја учинио.
Разлог зашто сам то учинио је био тај само да би га вратио у Јединицу
јер ми је тако рекао Легија. Ја сам желео да то испуним. Значи, Легија,
после тога ми је рекао, ослободио ме је, значи кад је рекао да идем да се
састанем са Пејаком, ослободио ме је свих дужности које сам ја као
припадник и шеф његовог обезбеђења имао према њему. Ја не могу
тачно да се сетим сада када је издата званична потерница јер нисам имао
сазнања о самом атентату и учесницима атентата, све док средства
јавног информисања нису то објавила. Ја могу још да нагласим када сам
видео Легију 13. и 14. марта, он је био веома забринут. Значи није личио
на себе, није личио на оног човека којег сам ја до тада познавао. Ја
нисам доносио неке закључке, нисам га нешто посебно питао, посебно
оно што сам изјавио малопре и ...

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



9

Сведок Ненад Шаре: Да. Желео сам да додам само ово, да сам ја
13. марта ујутру, био код њега. Желим да додам ово, због тога што сам
му ја рекао да је министар унутрашњих послова издао наређење да сви
припадници морају да буду у својим базама и да је полиција у току ноћи,
значи 12. на 13. март 2003. године, извршила претрес његове куће и ја
сам га о томе обавестио. Значи обавестио сам га и о томе да су сви
припадници који су се тада тренутно нашли на кући, који су били
цивили, значи не припадници Јединице за специјалне операције су
ухапшени и спроведени, да ли не могу да се сетим, да ли у СУП «29. 
Новембар» или Централни затвор, не могу тачно да се сетим, и да је
спроведен у СУП «29. Новембар» и Вукашиновић Вукашин, мој колега,
припадник Јединице, који се затекао у то време тамо, јер смо ми око
10,00 сати добили наредбу да се повучемо, у 22,00 сата навече смо
добили наредбу да се повучемо са куће. Ја сам од свог официра за
безбедност Веселина Лечића, који ми је издао ту наредбу, тражио једно
два сата времена да би могли да скупимо сву опрему, коју смо имали,
коју смо дужили као припадници Јединице и наоружање и муницију коју
смо користили за гађање, која је стајала ту у просторијама где смо ми
боравили, да би могли да се извучемо. Требало нам је одређено време.
Значи нисмо могли одмах. И то смо ми и учинили и ти припадници су
отишли за нашу базу у Липовицу. То је све што имам да изјавим.

Председник већа: Опишите нам пушку «Хеклер и Кох» Г3 коју
сте видели у кући окр.Милорада Улемека.

Сведок Шаре Ненад: Пушка «Хеклер и кох» Г 3, калибра 7,62 мм
пута 51, то је војни назив, цивилни назив је 308 винчестер. Та пушка
коју сам ја видео која је стајала код нас и за коју је мене Легија задужио
да је одржавам значи да је чистим и да пазим на ту пушку да не би била
рабљена, да је не би како да кажем доста људи дирало, да не би пала, да
се не би померао оптички нишан. Значи пушка је имала оптички нишан.
Пушка та није имала заштитник уста цеви. То је један метални део који
се навија на цев, да би се цев заштитила од спољашњих утицаја како
пише лошег времена, тако и од механичких удара. Пушка је имала
пластичан кундак, да ли боја тог пластичног кундака иде више мало на
зелену боју или на црну, ја не могу тачно да се сетим и обода који је у
ствари предњи рукохват пушке је била такође мало у зеленијем тону.
Пушка је имала не могу тачно да се сетим на оптици ознаку слово «З»
или слобо «ЗФ» и број «5». Тога могу да се сетим. Значи не могу да се
сетим. Једна од те две ознаке је била. Уз ту пушку је био један, значи
била су два оквира, један оквир када је она предата, када је достављена
тамо испред куће. Био је један оквир у пушци, а други оквир је био
слепљен за пушку селотејпом. Не могу да се сетим колико тачно је било
муниције која је била у једној малој кесици. Да ли су биле две, или три
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кутије муниције. Тога не могу тачно да се сетим. Не могу да се сетим
тачно произвођача те муниције. Само знам да је било у ствари не знам
тачно колико је муниције било. Знам да је муниција била спакована на
од по 20 комада.

Председник већа: Реците нам да ли је на пушци био уништен
фабрички број?

СведокШаре Ненад: У то време не.

Председник већа: Реците нам када сте преузимали пушку од
Вукашина Вукашиновића из Новог Сада, да ли је и тада постојао
фабрички број на тој пушци «Хеклер и кох»? 

Сведок Шаре Ненад: Да. Ја сам прегледао пушку одмах као и
шаторска крила у њој је био пригушивач замотан у шаторско крило.
Ставио у гепек од возила и тако сам дошао довезао пушку до куће
Милорада Улемека. Значи тада је био фабрички број на њој.

Председник већа: Реците нам где је првоокривљени заједно са
Вама одлазио на стрелиште, ради гађања из те пушке?

Сведок Шаре Ненад:Ради гађања из те пушке Милорад Улемек је
са нама одлазио на стрелиште у Раковац на Фрушкој Гори. Не могу
тачно да се сетим два или три пута. Значи када смо ми почели да идемо
на то стрелиште у том почетку два или три пута је он ишао са нама на то
стрелиште и тада је гађао из те пушке. Ја сам после тог његовог гађања у
та два, три наврата чистио ту пушку.

Председник већа: Када би Вам сада показали фотографије те
пушке «Хеклер и кох» Г3 - 7,62 мм, да ли би могли да је препознате?

Сведок Шаре Ненад: Ја не могу децидирано да кажем да је баш
то та пушка, али могу да потврдим да је то тај исти модел од истог
произвођача.

Председник већа: Сада ћемо Вам презентовати фотографије, а с
обзиром да сте описали већ пушку да нам кажете да ли је то та пушка?

Предочавам сведоку Ненаду Шареу фотографије бр. 36, 37, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 и 45, које се налазе у књизи број 8 истражног списа ради
вршења препознавања пушке «Хеклер и кох» Г 3 коју је описао. Ево
видећете фотографије па нам реците да ли је то та пушка, с обзиром да
знате детаље?
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Можете прићи. Ево овако да би сви могли да виде. Седите, па
погледајте. После ће те нам рећи за говорницом. Наставите даље,
фотографија бр. 40, затим 41, идемо даље фотографија бр. 42, затим 43, 
фотографија бр.44, даље. Да ли сте видели све елементе и фотографије?

СведокШаре Ненад: Да.

Председник већа: Можете се вратити, па нам реците да ли
препознајете ову пушку која се налази у спису?

Сведок Шаре Ненад:То је исти модел пушке која је стајала код
нас у кући. Ја не могу да децидирано тврдим да ли је то баш та пушка,
али исти модел те пушке је стајао код Милорада Улемека-Легије у
просторијама у којима смо ми боравили. Такав је исти модел пушке.

Председник већа: Реците нам да ли Ви имате податке пошто сте
били шеф смене обезбеђења првоокривљеног Милорада Улемека
податке о томе колико се он пута виђао са покојним Душаном
Спасојевићем у периоду од краја 2002. године па до извршеног атентата
12.марта 2003.године?

Сведок Шаре Ненад: У том периоду од краја 2002. године не
могу тачно да тврдим, али мислим да се видео једно 5-6 пута. Не могу
тачно да тврдим. Пар тих његових састанака са покојним Душаном
Спасојевићем се одвијао између зграда на Новом Београду на два места.
Једно место је он звао «клупице» и то место се налазило преко пута
зграде «Енергопројекта» близу улице Палмира Тољатија. Друго место се
налазило код ОШ «Жарко Зрењанин» у коју је он ишао у школу и то
место је он звао «крилце» или другим називом звао је «Мек». Тако је он
мени рекао. Значи на та два места се виђао са њим. Ја наравно као
припадник обезбеђења, шеф његовог обезбеђења нисам присуствовао
тим разговорима, тако да не знам садржај тих разговора.

Председник већа: Реците нам да ли се сећате када се последњи
пут срео окривљени Милорад Улемек са покојним Душаном
Спасојевићем?

Сведок Шаре Ненад: Не могу тачно да се сетим, када, али тог
фебруара, тих двадесет, да ли тих двадесетак, оно што сам мало пре
изјавио, када сам ја пошао са Душаном Спасојевићем то је био мој
последњи пут, последњи пут када сам видео Душана Спасојевића.
Душан Спасојевић се тада видео са Милорадом Луковићем-Легијом. Да
напоменом тада он се са покојним Душаном Спасојевићем видео у својој
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кући, у својој теретани. Значи, одатле сам ја пошао са Душаном
Спасојевићем да појасним мало. Пошао сам са Душаном Спасојевићем
из те куће заједно са њим. Тада у то време није био Миле Луковић, ту.
Миле Луковић-Кум нас је чекао, ја не могу да се сетим тачно са ким, али
чекао нас је испод надвожњака код Хитне помоћи, да ли са Зораном
Вукојевићем или са неким другим од припадника земунског клана, да ли
са Владимиром Милисављевићем, или Дејаном Миленковићем, или
Јуришић Миланом, не могу тачно да се сетим, само знам да смо ми тај
зелени «БМВ» преузели од Зорана Вукојевића. Значи он је довезао то
ауто. Ја сам заједно са Душаном из тог возила са којим смо кренули, који
је био марке «Рено-клио» не могу да се сетим сада тачно да ли је био
тамно црвене боје или светло-плаве-металик боје, али знам да смо са
једним од та два возила, те боје, да смо дошли тамо до надвожњака до
Хитне помоћи и да смо тамо прешли у «БМВ» и с тим «БМВ» кренули
на Копаоник. Значи «БМВ» је био најновији тип тројке. Не могу тачно
да се сетим да ли је имао троја или петора врата, зелене-металик боје.

Председник већа: Можете ли да нам кажете колико се задржао
покојни Душан Спасојевић у кући првоокривљеног Милорада Улемека
пре него што сте кренули за Брус?

Сведок Шаре Ненад:Тада када је мене Милорад Улемек позвао
као што сам навео, био је у теретани. Душан Спасојевић је био са њим у
теретани. Ја сам ушао и он је мени издао задатак. Нисмо се задржали
неких пет минута и кренули смо. Тако да не знам претходно време
њиховог разговора, зато што сам ја боравио у другој просторији тамо где
су боравили припадници обезбеђења.

Председник већа: Да ли је он вама било шта рекао осим издатог
задатка који сте ви морали да испуните?

СведокШаре Ненад:Не.

Председник већа: Да ли сте смели да питате, зашто иде код
Душана Спасојевића да се види са окривљеним Звезданом Јовановићем?

Сведок Шаре Ненад:Мој посао као шефа обезбеђења Милорада
Луковића-Легије, није био да ја коментаришем његове поступке, његове
одлуке, нити да сумњам у то. Мој посао је био да извршавам наређења и
задатке које сам добијао од њега, у оквиру посла којим сам обављао.

Председник већа: Реците нам да ли знате да ли је у арсеналу
оружја ЈСО постојала оваква пушка Хеклер и кох Г3? 
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СведокШаре Ненад:Да.

Председник већа: Да ли знате колико комада тог оружја,
снајперске пушке је постојало у ЈСО?

Сведок Шаре Ненад: Не могу тачно да се сетим, али могу да
наведем ово да смо ми у склопу обуке као припадници ЈСО били
упознати, упознавали смо се са различитом врстом наоружања тако да
смо се упознати са овом пушком.

Председник већа: Да ли сте ви икада током вежби пуцали из ове
пушке Хеклер и кох Г3? 

Сведок Шаре Ненад: Не могу тачно да се сетим. Ја мислим један
или два пута на стрелишту у Кули.

Председник већа: Када је то било?

Сведок Шаре Ненад: То је било 1997. године и 1998. године
почетком. Значи пре него што је Јединица отишла на Косово.

Председник већа: Да ли је о тој чињеници да постоји у арсеналу
оружја ЈСО-а пушка Хеклер и кох био упознат првооптужени Милорад
Улемек?

Сведок Шаре Ненад: Па, ако могу да појасним овако. Те пушке
које смо ми користили пре него што смо се упознавали са њима. Те
пушке смо ми узимали из магацина специјалне опреме који је у то време
био у старој згради где је била команда. Значи било је смештено у
подруму и тамо смо те пушке враћали. Ја не могу тачно да тврдим да ли
је Милорад Улемек био упознат са тим да ли је он за сво наоружање које
је било у Јединици, ја верујем да јесте. То је био магацин специјалне
опреме у којем су се такође налазила оптичка средства и та специјална
опрема коју смо ми тако називали.

Председник већа: Ви сте били шеф обезбеђења првоокривљеног
Милорада Улемека. Реците нам у периоду крај 2002. године па све до
последњег вашег виђења, рекли сте 14.марта 2003. године да ли се
окривљени Милорад Улемек сретао са било којом јавном личношћу,
политичарем, било којом познатом личношћу?

СведокШаре Ненад:Мислите пред крај 2002. године?
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Сведок Шаре Ненад:Крај 2002. године и све до 14. марта 2003. 
године? Дакле личности из јавног живота, политичари, партијски
радници, културни, било који?

Сведок Шаре Ненад: Не могу да се сетим. Не. Он тада у то време
је јако ретко излазио из куће. То могу да тврдим. Због тога када сам ја
радио, а и често сам ван своје смене био на кући, да је јако ретко излазио
из куће. То је било у неким пословним приликама, за које је он сматрао
да треба да излази, на те састанке на које је ишао, да се види са покојним
Душаном Спасојевићем.

Председник већа: Реците нам следећу ствар, да ли знате да ли је
другоокривљени Звездан Јовановић, познавао покојног Душана
Спасојевића и покојног Милета Луковића, званог Кум?

СведокШаре Ненад:Да.

Председник већа: Одакле вам је позната та чињеница и одакле се
они познају, како у каквим односима и релацијама су били?

Сведок Шаре Ненад: Звездан Јовановић. Мени је Легија 2001. 
године једном приликом док је он боравио у Грчкој и док је долазио
овамо у Србију, рекао да позовем Звездана Јовановића и да га доведем у
кућу Душана Спасојевића у Шилеровој. Ја сам отишао код Звездана
Јовановића, са службеним возилом које је тада било у пратњи марке
«Мерцедес-пух», мислим да је регистарске ознаке БГ 256-911. То је било
прво возило пратње и било је затамљених стакала тако да се није могло
видети ко седи унутра, сем са предње стране. Ја сам га тим возилом увео
у гаражу код Душана Спасојевића и он је ту изашао и ја сам га одвезао,
одвео код Милорада Улемека и Душана Спасојевића. Они су тада
отишли у једну кућу, мислим да у тој кући борави, да је у тој кући живео
Миле Луковић-Кум. Ја сам се вратио на свој редовни задатак. Нисам
присуствовао тим разговорима. Сада не могу да тврдим да ли су они
били у неким добрим и блиским односима, али познавали се јесу.

Председник већа: Да ли знате да ли је првоокривљени Милорад
Улемек 16.фебруара 2003. године боравио у неком од станова на Новом
Београду?

Сведок Шаре Ненад: 16. фебруара? Не. Последњи пут када сам ја
њега видео, то је било 14. фебруара око 17,00 сати. Како сам већ навео,
јер ми је рекао да више не долазим, да га полиција не би пронашла преко
мене.
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Председник већа:Мислите на 14. март?

СведокШаре Ненад: Да.

Председник већа: Ви сте рекли 14. фебруар?

СведокШаре Ненад: А, ви сте сада рекли 16. фебруар?

Председник већа: Да. Да ли се сећате да је средином дакле,
фебруара конкретније 16, одлазио до једног стана на разговор, не ради
боравка, у том смислу, не ради његовог боравка у стану, становања
привременог, него да ли је одлазио у том периоду, дакле, конкретније
16.фебруара 2003. године до Новог Београда, до неког стана ради
разговора са Душаном Спасојевићем и Звезданом Јовановићем?

СведокШаре Ненад: Не.

Председник већа: Реците нам како је функционисало то његово
лично обезбеђење, конкретније шта сте ви имали увида о кретању
првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Шаре Ненад:Његово конкретно обезбеђење када је оно
радило онако како је био договор, када није радило само једно возило са
којим је он излазио из куће у посебним случајевима које је он одређивао.
Он је одређивао колико ће возила да ради. Значи у свим случајевима
који су били уобичајени тако да се изразим, радила су три возила.
Понекада су радила четири возила, када је он сматрао да је то потребно.
Он је мени или првом или другом шефу смене издао наређење и задатак
да се укључи и треће возило пратње што значи да су тада била четири
возила. Све укупно, његово возило и три возила која су била у пратњи. У
обезбеђењу је радило 8 људи. Понекад и 9 људи, али смо ми увек због
тога остављали бар једног или два припадника на кући горе због
потребе, ако нешто буде требало да се обави, или ако га његова супруга
остала у кући, или да је он остао сам, тако да је у већини случајева било
8 људи. Ти људи су радили комплетан посао обезбеђења, значи, само
нису радили тај посао обезбеђења који се тицао самог обезбеђења
објекта у којем Милорад Улемек живи. То су радили људи које је он
ангажовао и који нису били припадници ЈСО-а, да се изразим боље, који
су били цивили. Ми смо организовали обезбеђење тако да сви
припадници ЈСО-а који су радили буду укључени у комплетно
обезбеђивање терена око те куће, што значи да су обезбеђење вршили
што шетњом, што возилом око околних зграда, тако да су се проверавала
службена возила, таблице возила која су нам била сумњива, проверавали
смо у Јединици код наших оперативаца, они су то проверавали у
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терминалу МУП-а, да ли су возила сумњива, да ли је то та и та
регистрација, тог возила. Тако да смо направили једну шему рада која је
била доста добра. Исто тако смо један део шуме који се налази код
ватрогасног Дома који је са десне стране свих тих кућа које се налазе на
том истом месту. Чак смо и туда ишли у шетњу, значи обилазак, чак смо
вршили шетњу око самог насеља, око свих оних зграда које су биле у
близини. Милорад Улемек је израдио једну посебну тенду којом је
покрио свој улаз у стан, тако да би се заштитио од снајперских
хитаца.Такође смо у каснијем периоду, ја не могу да се сетим када је то
било 2002 .године, да ли је било у 08. 09. или 10. месецу смо ангажовали
четворицу људи која су радила као контра пратња и ти људи су се
једним возилом, али ти људи никада нису били на кући. Они су
боравили у команди на Сењаку, припадали су нама. Они су се возали
аутом около куће и околним улицама и јављали нама, ако има шта. Тако
да смо ми и у те ствари имали увида.

Председник већа: Ради разјашњења да ли сте ви знали где се
креће, са ким се сусреће првоокривљени Милорад Улемек за све време
Вашег рада као једног шефа обезбеђења првоокривљеног или сте
посредним путем знали предајући смену другом шефу обезбеђења, ако је
постојао?

Сведок Шаре Ненад:Некада се о томе причало, а некада не. У
већини случајева не. Ја нисам имао такву навику на пример, ако одем са
Милорадом Улемеком, на пример на састанак са покојним Душаном
Спасојевићем нисам имао никада навику да то преносим нити Лази
Никићу, нити Вукашину Вукашиновићу, нити било којем припаднику,
чак ни своје смене, а камоли из друге. Нисам имао ту навику и то сам
строго држао у тајности. Милорад Улемек је јако, јако пазио на своје
обезбеђење и у том послу је он јако добар. Ја сам од њега научио доста у
том послу, тако да он могу само једну ствар да кажем да он никада нама
није рекао где иде. Можда некада каже мени, идемо у Кулу, а ја не
кажем свим осталима где идем.На тај начин смо се штитили од неких
ствари од цурења информација ван куће и тако, што би могло да изазива
проблем или неки напад, нешто.

Председник већа: Говорили сте о томе да се више пута
првоокривљени Милорад Улемек срео са окривљеним Звезданом
Јовановићем. Можете да нам кажете да ли Ви напосредно знате или
посредно када се првоокривљени Милорад Улемек последњи пут видео
са другоокривљеним Звезданом Јовановићем?

СведокШаре Ненад: То не могу тачно да Вам тврдим. Стварно се
тога не сећам. Да ли је то било почетком фебруара, да ли је било касније,
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ја не могу тачно да се сетим. Само знам да Звездан Јовановић кад год је
долазио у кућу код Милорада Улемека-Легије долазио је или сам, својим
службеним возилом, или је долазио са командантом Јединице Душком
Маричићем или официром за безбедност Веселином Лечића. Ја наравно
тим састанцима и тим сусретима нисам присуствовао, ја сам био
ангажован од Легије да позовем те људе, ако треба да дођу код њега, или
би он ако треба рекао да позовем Гумара или Веселина Лечића да се
види са њима у команди или у Кули. То је само што је тражио од мене.

Председник већа: Реците нам, рекли сте 09. марта да је
окривљени Милорад Улемек смештен у тај стан на Новом Београду, у
ул. Омладинских бригада бр. 8. Како је дошло до те радње, смештања
њега у тај стан Омладинских бригада бр. 8. Конкретније, ко је знао за тај
стан, ко је имао кључеве, ко је издао налог, да ли је о томе знао
окривљени Милорад Улемек и на који начин сте ви то извршили?

Сведок Шаре Ненад: Милорад Улемек је мене у току поподнева,
не могу тачно да се сетим да ли је то било око 14,00 или 15,00 сата
поподне. Послао ме са његовом торбом. Торба је била црне боје и
стварима у њој. Ја не знам шта се налазило у њој. Наравно ја нисам ту
торбу отварао. Послао ме да га чекам на том месту које сам ја мало пре
назвао «клупице» том месту где се он претходно састајао са окр.
Душаном Спасојевићем. Послао ме на то место тамо да га чекам. Он је
дошао негде око 18,00 или 18,30 часова, не могу тачно да се сетим, са
два припадника обезбеђења, али они су били у даљини. Ја нисам могао
да видим који су то припадници. Били су постављени тамо у даљини.
Дошао је само, срео се са мном. Ја и он смо кренули у тај стан у
Омладинских бригада, на шта је он мени рекао и рекао ми да за овај стан
да ћемо да знамо ја и Вукашин Вукашиновић, шеф друге смене. Он је
имао кључеве, он је откључао стан, тако да ја нисам имао кључеве. Ја у
том стану од пре тога нисам никада био. Морам да напоменем да од
штекова покојног Душана Спасојевића знам за штек на десетом спрату,
тај стан се налази преко пута Хајата, у Шест каплара, на десетом спрату
и не могу тачно да се сетим да ли стан у који сам заједно ишао са
Милорадом Улемеком Легијом који се налази у 23. Блоку, да ли је на
трећем спрату, не знам који је број стана, али тај стан се налази у
23.Блоку. То је било у време 2001. године док је он боравио – за тај стан.
За овај стан на десетом спрату, то је било, мислим да је било 2002. на
2003-ћу, не могу тачно да се сетим. За тај стан, мислим тачно да смо у
том стану кад је пок.Душан Спасојевић имао суђење за отмицу
Мирослава Мишковића, власника «Делта холдинга», сад сам се сетио – 
то је било тад, у том стану који је био на десетом спрату, у Шест
каплара, преко пута Хајата. Значи, за та три штека сам ја знао. А за овај
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у који је он отишао 09.марта 2003. године сам тад први пут био, када ме
је он одвео њему.

Председник већа: Колико дана Ви у континуитету одлазите до
тог стана у Омладинских бригада на Новом Београду да би однели храну
првоокривљеном Милораду Улемеку?

Сведок Ненад Шаре: Ја не могу сада тачно да се сетим. Ја јесам у
исказу навео да сам му скоро свако вече носио храну. Не могу тачно да
се сетим сада – да ли је то било свако вече. Не могу тачно да се сетим,
само знам да је 10.марта 2003. године почео Ускршњи пост, а он – пошто
пости је тражио од мене да му доносим посну храну. Значи, већином сам
му доносио воће, нешто од топлије посне хране коју сам куповао у
оближњем ресторану «Перпер» који се налази у близини тог стана и
куповао сам нешто у пиљарници, која се налази преко пута маркета
Перпер, такође до ресторана, у близини тог стана и не могу да се сетим
тачно да ли сам му једанпут нешто од хране куповао у Макси дисконту
који се налази у Џона Кенедија. Значи, не могу тачно да се сетим да ли
сам му баш свако вече носио храну, али у два, три наврата јесам
сигурно.

Председник већа: Реците нам, да ли сте 12.марта 2003. године
одлазили до првоокривљеног?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Председник већа: Да ли је неко други одлазио до њега тога дана?

Сведок Ненад Шаре: Тога дана у јутарњим сатима ја сам био, ја
тог дана нисам радио. Значи, моја смена није радила. Ја сам у јутарњим
сатима отишао од своје куће до команде на Сењаку, ту сам се срео са
својим колегом Павасовић Жељком и са њим сам отишао на кафу у
један кафић «Мајдан» који се такође налази на Сењаку. Вратио сам се
заједно са њим у команду. Ту сам мало разговарао са својим начелником
Одељења за заштиту личности и објеката Атељевић Милутином. Тада,
док се одвијао тај разговор у његовој канцеларији позвао ме је Вукашин
Вукашиновић да дођем на кућу Милорада Улемека, што сам ја и урадио.
То је било негде око 15 до 12, 12 сати и он ми је тада рекао да је био код
Милорада Улемека у јутарњим сатима, да му је однео новине и да му ја
спремим нешто више хране. Није ми рекао због чега и зашто, него ми је
рекао само да му спремим нешто више хране. Тако ми је рекао. И да не
заборавим – тога се добро сећам, неке индијске бадеме, или неке
индијске орахе, не могу тачно да се сетим, тако нешто, у том смислу.
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Значи, он је то мени рекао. Ја сам остао ту на кућу још неких сат, два
времена заједно са њим.

Председник већа: Да ли Вам је познато, да ли је првоокривљени
Милорад Улемек непрекидно боравио у том стану на Новом Београду од
09. до 14.марта 2003. године?

Сведок Ненад Шаре: Познато ми је да је 09.марта када сам ја
отишао заједно са њим у тај стан, Милорад Улемек у том стану је
боравио, не могу да се изјасним за 12-ти, али знам да је у том стану
боравио сваки дан, сем тог 12.марта, значи, боравио је и 13.март и
14.март и 10.март и 11.март, пошто не могу тачно да се сетим када сам ја
предао смену Вукашиновић Вукашину, да ли је то било 10.марта, у
понедељак, или 11.марта у уторак, да ли је то можда било 12.марта, не
могу то тачно да се сетим, али знам да је ових дана боравио у том стану.

Председник већа: Да ли је из тог стана окривљени Милорад
Улемек 11.марта 2003. године одлазио у седиште ЈСО у Кули?

Сведок Ненад Шаре: Ја немам сазнања о томе.

Председник већа: Да ли би сте били обавештени о тој чињеници
као шеф обезбеђења да је ишао?

Сведок Ненад Шаре: Не знам. Не могу то да тврдим. Ако је
можда отишао са Вукашином, или са другом сменом, можда ја тад нисам
радио, па зато не бих знао. Можда би ми Вукашин рекао касније, али, не
знам, не знам, нисам био обавештен о томе да је био заказан икакав
састанак у Команди ЈСО.

Председник већа: Реците нам да ли је окр.Милорад Улемек вама
након атентата 12.марта 2003. године рекао да нађете везу и поручите
окривљеном Саши Пејаковићу да оде од Душана Спасојевића и врати се
у Јединицу?

Сведок Ненад Шаре: Да. То ми је рекао 14.марта у 17 сати када
сам га последњи пут видео. Рекао ми значи да ступим у контакт са њим,
јер је он имао заказан састанак тог дана у време у које сам ја навео, у
8,15 сати у ресторану Мекдоналдс, што сам ја и учинио.

Председник већа: Да ли Вам је он рекао да ли га је посећивао
окривљени Саша Пејаковић у том стану?
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Сведок Ненад Шаре: Не могу тачно да се сетим, само ми је рекао
да има заказан састанак са њим, тог и тог дана, 14.марта у 8,15 сати. Ја
јесам за Сашу Пејаковића знао да се он налази заједно са покојним
Душаном Спасојевићем, јер је то и сам Пејаковић када је ишао, када га је
Легија послао код покојног Душана Спасојевића, рекао, јер сам се тад ја
затекао на кући без обзира што нисам радио, рекао ми је – ја идем тамо
код Душана тако да будеш обавештен да нисам ту. Ето, само то.

Председник већа: Кажете да сте знали за окривљеног Сашу
Пејаковића да га је послао окривљени Милорад Улемек?

Сведок Ненад Шаре: Да. Да.

Председник већа: Реците нам како се то одвијало и када је то
било?

Сведок Ненад Шаре: То је било пред крај фебруара. Знам само да
Пејаковић Саша ми је рекао – ја идем код Душана, рекао ми Легија – да
се изгубим са куће, и онако у смешку неком ми је рекао – ако се Душану
шта деси да ће ме он закопати, Милорад Улемек, он је тако рекао. Мени
је тако Саша Пејаковић пренео.

Председник већа: Реците нам да ли сте Ви знали ко је и чиме се
бави покојни Душан Спасојевић?

Сведок Ненад Шаре: Нека одређена сазнања нисам имао, нити
сам ја као шеф обезбеђења..., мада јесам уживао поверење и његово и..., 
мада сам уживао поверење покојног Душана Спасојевића и Милорада
Улемека, али нисам имао нека посебна сазнања чиме се он бави. Кад
кажем то – мислим – да ли је он радио дрогу, да ли је радио отмице, да
ли је радио убиства и тако те ствари, јер мој посао није био да
коментаришем нити његове одлуке, нити његове поступке, нити
Легијине одлуке, нити Легијине поступке, нити да ја вршим било какву
сумњу. Значи, мој посао је био да радим обезбеђење, као што сам ја и
радио.

Председник већа: Реците нам следећу ствар децидно: Описали
сте како је изгледао, да је био забринут окривљени Милорад Улемек – 
шта је он и да ли је, пре свега коментарисао атентат на Премијера др
Зорана Ђинђића?

Сведок Ненад Шаре: Он је мени само рекао тог 14.марта ујутру
када сам ја њему донео новине, био је видно забринут, био је нервозан,
поновићу – није личио на човека којег сам ја до тад познавао, који је био
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хладнокрван, сталожен, смирен, сада не могу да кажем да је он сада
шетао и разбијао по кући, него једноставно – био је таквог израза лица и
рекао ми то што сам већ навео – Шкене, направили смо велико срање,
није требало да се уведе ванредно стање. Ја га даље о томе нисам питао,
нисам ни желео да извлачим никакве закључке из тога и то је то. Значи,
сем тога није ништа коментариосао. Значи, ја не могу сада да кажем да
је он мени рекао – «Шкене, ми смо урадили то и то, то и то». Значи, само
то је рекао и ја нисам из тога извлачио никакве закључке. То сам мирно
примио и напустио сам стан тога јутра, тог 14-тог, као што сам већ
навео. У 17 сати сам дошао поново, донео храну, он је мени рекао – 
немој да долазиш више да те полиција не би пронашла преко мене и то
што ми је рекао да обавим са Пелетом.

Председник већа: Реците нам још једну ствар. Да ли сте ви
тражили од окривљеног Милорада Улемека да вас отпусти, да више не
долазите код њега, јер је то већ опасна ствар?

Сведок Ненад Шаре: Он је мени сам рекао тад, кад ми је рекао – 
желим само то да направиш, да се видиш са Сашом Пејаковићем и после
тога си слободан. Значи, немаш више никаквих обавеза према мени.
Тако ми је рекао. Тог дана.

Председник већа: Када сте се срели са окривљеним Сашом
Пејаковићем, шта сте конкретно разговарали?

Сведок Ненад Шаре: Са Сашом Пејаковићем када сам се срео, он
је дошао, сели смо у Мекдоналдс, узели смо неку храну, отишли смо
горе на спрат. Он мени ништа посебно, нити је он мени преносио било
какве поруке. Значи, ја сам само њега тражио да се врати у Јединицу као
што сам му предочио да сви припадници морају да буду. Да сви
припадници Јединице за специјалне операције морају да буду у својим
базама. Ја сам њему то тако саопштио. Он мене тад није послушао. Ја
нисам вршио неки одређени притисак на њега, мислећи да ће да се врати
заједно са мном у базу на Сењаку где је била команда, у улици Сање
Живановић.

Председник већа: Да ли је окривљени Саша Пејаковић помињао
било шта везано за његово обезбеђивање Душана Спасојевића тада?

Сведок Ненад Шаре: Није ми помињао ништа. Мислим, нисам га
ја то ни питао. Да ли је он био са двоје, троје, петоро, да ли је био сам, ја
га то нисам питао.
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Председник већа: Да ли је он био упознат са чињеницом да је
издата потерница за Душаном Спасојевићем, тада, у том тренутку?

Сведок Ненад Шаре: Не знам да ли је био упознат. Ја га то нисам
питао. Не знам. Не знам.

Председник већа: Да ли је он рекао да ће да се јави Јединици?

Сведок Ненад Шаре: Да. Он је рекао ту вече као – «Ти буди сутра
увече овде па ћемо заједно да дођемо. Значи, ја ћу се јавити назад». 
Заједно са мном. Он није дошао те вечери, мада сам ја њега затекао,
после тога када се то десило, ја сам обавестио свог официра за
безбедност Веселина Лечића да он није се вратио заједно са мном у
Јединицу. Лечић је био веома љут због тога, тако да ми је рекао мој
официр за безбедност да пошаљем поруку, или да неко оде до куће у
којој је боравио Пејаковић Саша, у улици Војводе Степе, не знам који
број, да му се тамо остави порука да мора да се врати у Јединицу. Ја не
могу сада тачно да се сетим када се он вратио у Јединицу, да ли је то
било 17-тог, 18-тог, 19-тог, 20-тог, то тачно не могу да се сетим. Знам
само када је дошао, тад се јавио Веселину Лечићу и знам да је након
неколико сати после тога отишао за Кулу, у Центар Јединице за
специјалне операције у Кули.

Председник већа: Реците нам да ли Вам је било шта непосредно,
или посредно познато о припремама, покушајима и организовању
атентата на покојног Премијера др Зорана Ђинђића?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли имају
питања чланови већа? Има реч судија Ната Месаровић. Изволите.

Судија Ната Месаровић: Можете ли нам рећи како сте у
обичним, свакодневним комуникацијама између себе припадници
Јединице обезбеђења називали првоокривљеног? Како сте га
ословљавали?

Сведок Ненад Шаре: Називали смо га већином случајева – 
Пуковник и Легија.

Судија Ната Месаровић: Како сте се Ви њему лично обраћали
када је требало да се нешто са њим консултујете и да му се уопште
обратите?
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Сведок Ненад Шаре: У већини случајева сам му говорио – 
«пуковниче». 

Судија Ната Месаровић: Само још једно питање – да ли се сећате
колико станова је било на спрату у улици Омладинских бригада, поред
овог стана у ком је боравио првоокривљени?

Сведок Ненад Шаре: У улици Омладинских бригада? Не могу да
се сетим. Не знам.

Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног
тужиоца. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја ћу само
два кратка питања. На ваше питање о контактима Спасојевића и
Луковића, сведок је дао одређени одговор, али ваша су се питања
односила на крај 2002. године и до критичног догађаја. Моје питање
гласи – има ли сазнања сведок о контактима Луковића и Спасојевића пре
тог периода. Значи, од краја 2002. године, па уназад и у време када је он
постао шеф његовог обезбеђења, а и раније? Значи, у том периоду од
2000. године, па до друге половине 2002. године?

Сведок Ненад Шаре: Па,Милорад Улемек Легија је 2002. године
имао честе контакте са покојним Душаном Спасојевићем, током 2002. 
године. Често је и боравио код њега, значи, у његовој кући, то знам, зато
што смо ми заједно са њим ишли у пратњи и ми смо остајали тамо
испред, на паркингу док је он био унутра са покојним Душаном
Спасојевићем и Милетом Луковићем тамо.

Председник већа: Ради прецизирања, да ли је првоокривљени
Милорад Улемек имао контакте са покојним Душаним Спасојевићем
почетком 2000. године?

Сведок Ненад Шаре: Да. Да.

Председник већа: Какви су били контакти? Да ли су били
интензивни? Колико пута? Да ли је то било уобичајено?

Сведок Ненад Шаре: То су били уобичајени контакти, јер тај
период од почетка 2002. године, док се Милорад Улемек још није вратио
из Грчке да поново живи у Земљу, он је сваки пут када је долазио из
Грчке био код Душана Спасојевића, скоро сваки дан када је био ту. У
неколико наврата чак је и ноћивао код Душана Спасојевића. Мислим,



24

доста времена је проводио код Душана Спасојевића и током дана и
током вечери.

Председник већа: Прецизније, значи, од почетка 2000. године, па
све до 05.октобра? То ме интересује, тај период – да ли је било сусрета
првоокривљеног Милорада Улемека са покојним Душаном
Спасојевићем и Милетом Луковићем?

Сведок Ненад Шаре: Било је сусрета. Ти први сусрети крајем
1999. године, почетком 2000. године, у пар наврата колико ја могу да се
сетим, јер је Легија тад званично био комадант Јединице, ја сам тада био
обичан радник обезбеђења, нисам имао никакву функцију, нити вође
смене, нити шефа његовог обезбеђења – он се састајао са покојним
Душаном Спасојевићем већином на Кеју, ја мислим код оног сплава, или
кафића «Астерикс» и састајао се на овим местима «клупице» и на овом
месту, не, или «крилцима», та два места, што је он волео да каже
шифрована имена за то.

Председник већа: Колико је то било пута?

Сведок Ненад Шаре: Па, било је доста пута.

Председник већа: Кад кажете «доста», на пример, колико је то
бројчано?

Сведок Ненад Шаре: Бројчано, па, док сам ја радио, пошто смо у
том периоду имали смену, два дана смо радили, два дана смо одмарали и
Јединица је тад била смештена, значи крајем 1999., 2000-те и након тога
до, не могу да се сетим, да ли до 2001-ве почетком, до марта или априла
месеца – била је смештена на Институту. Значи, Милорад Улемек се у
доста, доста случајева сретао. Скоро, ја када сам радио скоро сваки
други дан, или сваки први дан. Значи, у свакој мојој смени се он сретао
са покојним Душаном Спасојевићем и Милетом Луковићем – Кумом.
Некад тим састанцима су били присутни и Милош и Александар
Симовић, понекад Милош Јуришић. У већини случајева Владимир
Милисављевић. За Сретка Калинића не знам. Њега нисам видео никад,
нити сам га икад упознао. Ова лица јесам. И Дејан Миленковић Багзи
исто тамо.

Председник већа: Да ли има још питања. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Само још
једно питање – на ваше питање када су се Звездан Јовановић и Легија
последњи пут видели, сведок није могао да се сети тачно времена. Каже,
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да је то био фебруар месец. Моје питање гласи – да ли је то било пре
Копаоника, пре боравка Јединице на Копаоник, или после тога, или у
току боравка?

Сведок Ненад Шаре: То је било пре доласка Јединице на
Копаоник.

Заменик Специјалнога тужиоца: Нисам разумео.

Сведок Ненад Шаре: Пре одласка Јединице на Копаоник.

Председник већа: Други заменик, Небојша Мараш, да ли има
питања? Нема. Пуномоћници породица оштећених, да ли имају питања
сведоку? Јавља се за реч адвокат Божо Прелевић. Изволите.

Адв.Божо Прелевић: Да ли би сведок могао да нам каже какви су
били односи окривљеног Улемека са Брацановићем у другој половини
2002. године?

Сведок Ненад Шаре: Ја не знам тачно када је Милорад
Брацановић смењен са функције...

Адв.Божо Прелевић: Па, до тог датума?

Сведок Ненад Шаре: До тог времена, или после тога?

Адв.Божо Прелевић: До тог времена?

Сведок Ненад Шаре: Имао је јако коректне односе.
Професионалне и коректне односе.

Адв.Божо Прелевић: Да ли су били чести, или не? Да ли су били
чести ти контакти?

Сведок Ненад Шаре: Да. Били су чести.

Адв.Божо Прелевић: Да ли је некон смене господина Милорада
Брацановића, господин Улемек одржавао тако честе односе са значи,
директором БИЕ, односно замеником?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Адв.Божо Прелевић: Хвала.
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Председник већа: Добро, због времена, већ сат времена и
двадесет минута траје саслушање сведока Ненада Шареа, председник
већа доноси

Р Е Ш Е Њ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 20 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 11 ЧАСОВА И 34 
МИНУТА

Председник већа: Констатујем да су током извођења процесне
радње саслушања сведока Ненада Шареа приступили браниоци адвокат
Драган Крстићевић и адвокат Александар Поповић. Настављамо.

Адв.Горан Петронијевић: Ја се извињавам, колега Ђорђевић је
морао да оде.

Председник већа: Констатује се да је уз дозволу председника већа
напустио главни претрес адвокат Драгољуб Ђорђевић.

Адв.Горан Петронијевић: Судија, ако дозвољавате само једну
реченицу. Ја бих молио пре евентуалног постављања питања да имам
контакт са брањеником.Минут, два, највише.

Председник већа: Ја сам био омогућио у паузи и рекао да
можете.... 

Адв.Горан Петронијевић: Нико нам није пренео. Извините.

Председник већа: Ево га адвокат Миливојевић, рекао сам.

Адв.Горан Петронијевић: Нико ми није пренео. Ја се извињавам.
Ако би сте могли. Јако би ми значило, јер догађај је где су њих двојица
били, ја бих морао да га консултујем.

Председник већа: Пре него што ви дођете на ред, направићемо
мању паузу. Направићемо могућност браниоцу адвокату Горану
Петронијевићу да разговара са окривљеним Сашом Пејаковићем пре
него што буде почео да поставља питања сведоку Ненаду Шареу.
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Настављамо са извођењем процесне радње доказивања
саслушањем сведока Ненада Шареа. Право на постављање питања
сведоку Ненаду Шареу имају браниоци. За реч се јавља адвокат
Момчило Булатовић. Изволите.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, ја бих питао сведока да ли је
он током обављања ових послова које је описао данас да је радио, био
неком одлуком, значи, папиролошки задужен неким возилом, неким
средствима опреме, оружјем, или било чим?

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв.Момчило Булатовић: Ко је издао, тако да кажем, задужење?

Сведок Ненад Шаре: На шта мислите – задужење?

Адв.Момчило Булатовић: Ако сте рекли да сте били задужени,
рецимо за возило, како сте били задужени возилом, на који начин?

Сведок Ненад Шаре: То возило сам ја дужио као шеф
обезбеђења, а возило је припадало Јединици за специјалне операције.

Адв.Момчило Булатовић: Ја то разумем, али мислим да се нисмо
разумели...

Сведок Ненад Шаре: Мислите да ли сам ја лично дужио то и то
возило?

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Ненад Шаре: Ја нисам лично дужио нити једно возило од
тих возила. Сва та возила су била власништво Јединице за специјалне
операције. Значи, она су била дата нама као припадницима обезбеђења
Милорада Улемека и тако су се тамо налазила.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли је користио неки налог за
коришћење возила, ако возило употребљава било где ван места где
обавља обезбеђење?

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв.Момчило Булатовић: Ко је потписивао такав налог, ако га је
неко потписивао?
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Сведок Ненад Шаре: Потписивао га је или начелник Одељења за
заштиту личности и објеката Милутин Атељевић, у понеким
случајевима, не могу сада да се сетим колико пута, потписивао је и
Веселин Лечић официр за безбедност у Јединици за специјалне
операције.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, да ли је сведок био задужен
формацијски неким оружјем, ако јесте, којим, оперативно?

Сведок Ненад Шаре: Формацијским оружјем које смо дужили и
ја, као и остали припадници обезбеђења Милорада Улемека Легије је
била аутоматска пушка М-92, 7,62 калибра х 39 милиметара. То је била
кратка пушка. Дужио сам пиштољ «ЦЗ» који је био службени пиштољ
Јединице за специјалне операције и наоружање које сам такође дужио,
које смо ми користили за гађање, као што је пиштољ Тетејац и само
пиштољ ТТ М-57, 7,62мм х 25. 

Адв.Момчило Булатовић: Судија, приликом обуке сведок је
говорио да су имали ову пушку «Хеклер и Кох» на обуци. Да ли зна
колико је комада било тих пушака? Можда је то и рекао, можда сте Ви и
питали, али дозвољавам да сам пречуо.

Сведок Ненад Шаре: Господине Булатовићу, судија ме је питао
да ли знам колико...

Адв.Момчило Булатовић: Ја сам се извинуо ако сте већ
одговорили.

Сведок Ненад Шаре: Ја Вама се обраћам са – господине, ако Вам
то смета?

Адв.Момчило Булатовић: Не, далеко.

Сведок Ненад Шаре: Значи, ја не знам колико је тих пушака било
у Јединици.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли сведок може да објасни на који
начин је долазио у посед те пушке приликом обуке?

Сведок Ненад Шаре: Тад, док се вршила обука током 1997. 
године и почетком 1998. године док нисмо отишли као Јединица на
Косово, ја сам долазио у посед те пушке тако што су нас наши официри
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слали у магацин по те пушке.Ми смо те пушке носили и све наоружање
с којим смо се ми упознавали, значи, руковали са њим, то је то.

Адв.Момчило Булатовић: Каже – слали их официри у магацин.
Да ли је приликом преузимања оружја из магацина потписиван неки
реверс, или било шта за ту пушку?

Сведок Ненад Шаре: Приликом преузимања за обуку и у фази
обуке, значи, не узима се реверс за коришћење тог наоружања, зато што
се то наоружање враћа, али ако се узима муниција за то наоружање, за то
се издаје реверс и уноси се утрошак те муниције која је потрошена.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, током обуке, осим ове пушке,
да ли су имали контакт, чули смо сад, са још неким наоружањем. Да ли
може сведок да објасни које је све то наоружање било?

Председник већа: Прецизније, које је он користио ради обуке?

Адв.Момчило Булатовић: На обуци. Значи, имамо «Хеклер и
Кох», користи се на обуци. Да ли има још нека пушка која се користи,
која није у оперативном наоружању, која је у том специјалном
магацину?

Сведок Ненад Шаре: У оперативном наоружању, тада, у то време
службени снајпер Јединице за специјалне операције био је снајпер
Заставин М76, такође, могу да нагласим да смо ми гађали из пушке
«Драгунов» руске производње, калибра 7,62 х 54 Р. То је то. Остало
наоружање су М48, пушкомитраљез М53 и тако још нека оружја која су
била у Јединици, али нису службено ушла.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, уопште се нисмо разумели.
Говорим о овом специјалном магацину специјалне опреме, где су биле
ове пушке «Хеклер и Кох», да ли је било ту још пушака других
произвођача осим ових које је поменуо «Драгунов», и још неке?

Председник већа: Пре свега, да питамо сведока да ли је он
уопште поменуо специјалну опрему?

Сведок Ненад Шаре: Ви мене питате, да ли је било какве друге
пушке...

Адв. Момчило Булатовић: На обуци. Говорим само о обуци.

Сведок Ненад Шаре: Само «Драгунов».  
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Адв. Момчило Булатовић: Само «Драгунов». Да ли сведок може
да објасни мотиве обуке са овим оружјем? Са «Хеклером», са
«Драгуновом» и са осталим?

Председник већа: Како мислите мотиве колега?

Адв. Момчило Булатовић: Мотиве коришћења тог оружја на
обуци, ако није у оперативном наоружању.

Председник већа: Реч мотив то је субјективни фактор.

Адв. Момчило Булатовић: Ево, судија, разлог? Извињавам се,
разлог?

Председник већа: Па, мислим у оквиру Јединице, није он то
приватно користио, него у оквиру обуке.

Адв. Момчило Булатовић: Ја и питам у основи обуке, да ли зна
разлог обуке за коришћење тог оружја? Зашто се обучава да користи то
оружје?

Председник већа: Добро.

Сведок Ненад Шаре: Ви сте мене господине Булатовићу малопре
питали да ли осим произвођача «Хеклер Кох» значи снајперске пушке,
да ли је постојала икаква друга пушка. Ја сам рекао да је постојала
пушка «Драгунов» руске производње. Такође, значи што сам навео у
магацину специјалне опреме, значи била је та специјална опрема за
ноћно осматрање, за ласерски маркир, обележаваоци циља, а разлоге и
мотиве у свакој специјалној јединици, ја видим у томе да сваки војник
треба да се упозна са што више врста наоружања, које користе наравно и
друге специјалне јединице у свету. То је пракса свуда у свету, тако је
била пракса и у Јединици за специјалне операције.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, у колико акција је сведок, ако
може да одговори, учествовао и да ли је имао прилике током тих акција
у неким дејствима да се још сусретне негде у тим акцијама са овом
пушком «Хеклер и Кох»? 

Сведок Ненад Шаре: Ја нисам присуствовао у акцијама. Није се
користила та пушка «Хеклер и Кох». Ја не знам тачно када су набављене
пушке ССГ, аустријске производње које су задужили снајперисти, који
су тада били по тимовима, јер је тада Јединица била организована по
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борбеним групама које су садржавале три борбена тима. Ја сам био у
првој борбеној групи, био сам у другом тиму.

Адв. Момчило Булатовић: Добро судија. Немам питања за
сведока.

Председник већа: Адв. Ненад Вукасовић, право на питања.
Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Адв. Ненад Вукасовић. Ја бих хтео само
да нешто појаснимо. Данас је сведок говорио о пушци «Хеклер Кох», 
ознаке Г3 7,62 мм, где је цивилно зрно 308 Винчестер, а боје не знам.
Нисам стигао да запамтим. Да није то толико ни битно. Хтео бих да Вас
питам, шта значи ознака А4? Ради појашњења, господине председниче,
то је из, знате на шта мислим, па да видимо, да разјаснимо, две су ознаке
пушке.

Сведок Ненад Шаре: Ја сам рекао модел Г3. 

Адв. Ненад Вукасовић: На страни 2 то био био четврти пасус.

Председник већа: Постоји на записнику у истрази једна ознака
поред Г3, да постоји и ово што је поменуо адв. Ненад Вукасовић.

Сведок Ненад Шаре: Ја не знам за то.

Председник већа: То је тачно на страни којој колега?

Адв. Ненад Вукасовић: Страна 2, значи, четврти пасус, односно
фактички то је само једна реченица.

Председник већа: Цитирам Вам на страни 2, тако је уписано на
записнику код истражног судије, од 19.6.2003. године, цитирам: «Отуд
нам је познато да је снајперску пушку «Хеклер Кох» Г3», па онда
постоји запета «А4 је набавио Легија, али не знам где ју је набавио», па у
вези те ознаке што Вас пита бранилац, да ли знате шта то значи, како је
унето, да ли сте Ви то рекли пред истражним судијом?

Сведок Ненад Шаре: Ја не могу тачно да се сетим да ли сам то
рекао, да ли та ознака може да се односи на то, да ли је то пушка са
пластичним кундаком, тврдим кундаком или је то пушка са
расклапајућим, телескопским кундаком. Пошто постоји и ова пушка са
том варијантом, значи са расклапајућим телескопским кундаком. Не
знам да ли се то односи на то. Ја не знам да ли сам то изјавио.
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Председник већа: Добро. Ево наставите даље са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих само ради прецизирања, ако
дозволите, питао, та ознака А4, да ли је то онда везано за облик, односно
врсту кундака, разликовања? Нисам схватио ово А4, шта би то значило?
Који је то сада додатни податак да би рецимо имали ближи опис неке
пушке?

Председник већа: Ево сад је изјавио колико сам ја чуо. Сад је
управо објашњавао.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја лично да Вам кажем нисам схватио.
Могуће да сам и пречуо. То дозвољавам. Да ли је то ово што сада говори
о пластичном, дрвеном, расклапајућем кундаку, дакле, та ознака А4? 

Председник већа: Ево одговорите.

Сведок Ненад Шаре: Ја сам одговорио на питање. Поновићу Вам.
Ја не знам да ли сам то изјавио. Можда се то односи на кундак који је на
пушци. Значи да ли је тај кундак пластични, да ли је то тврди кундак,
или је то кундак на расклапање. Значи телескопски кундак.

Адв. Ненад Вукасовић: Па значи ли то онда да свака пушка,
поред ознаке евентуално ове, Г3, мора да има или би требало да има и
ову додатну ознаку, када је у питању кундак А4, или можда неки други?

Председник већа: Ради прецизности, у ком смислу ознака? У
литератури, или на самој пушци?

Адв. Ненад Вукасовић: Па рецимо ја стварно не знам да ли у
литератури или на самој пушци.

Председник већа:Мислим, ради разјашњења сведоку.

Адв. Ненад Вукасовић: Ја нисам стручњак за оружје.

Сведок Ненад Шаре: Желео бих само да појасним. Наша
аутоматска пушка М70 значи има разних ознака. Има АБ, АБ2, Ц, Б,
значи да ли су то ознаке за саму производњу пушке, од чега је
направљена, од пресованог лима, да ли је сандук ливен, да ли има
дрвени кундак, да ли има преклапајући кундак, да ли, не знам, значи
може се односити на то.
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Адв. Ненад Вукасовић: Е сад ме занима, конкретно, А4, на коју
се онда то врсту кундака односи? Каже Г3, зарез, А4. Шта је по тим, која
је то онда конкретно пушка? Дрвени, пластични, или расклапајући
кундак?

Сведок Ненад Шаре: Ја, као што сам изјавио ову пушку која ми је
предочена од стране овог судског већа, значи је исти модел пушке који
је био стајао код нас у просторијама, где смо ми као припадници
обезбеђења боравили. Ја не знам да ли сам изјавио за ту ознаку А4. 

Председник већа: Наставите даље са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Следеће моје питање би било, сад ово
морам Вас да питам, уколико веће дозволи, да ли сте му данас
презентирали фотодокументацију, моје би питање било, уз Вашу
дозволу, да ли је фотодокументација која му је данас презентирана, овде
пред овим већем, презентирана и у току истраге када се изјашњавао о
врсти и овим ознакама пушке?

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Исто сте погледали? Добро. Још бих
нешто само кратко за пушку. Ако сам ја добро записао, али молим нека
ме сведок исправи да не би било некакве грешке. Говорио је да је на
оптици од те пушке, коју је он видео, држао, чистио и тако даље, су била
угравирана слова З или ЗФ и број 5? 

Сведок Ненад Шаре: Да. Тако сам навео.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли можете да нам објасните где на тој
оптици је то било уписано, с обзиром да смо данас погледали
фотографије, па нисмо видели нигде такве ознаке?

Сведок Ненад Шаре: Не могу тачно да се сетим. Могуће да је на
почетку оптике. Значи, на задњем делу оптике. Значи у оном који долази
до ока.

Адв. Ненад Вукасовић: Који долази до?

Сведок Ненад Шаре: До ока.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. С обзиром да је сведок данас
погледао, а није се изјаснио, немам на то више питања. Моје следеће
питање би било везано, с обзиром да је сведок у обезбеђењу, са својом
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функцијом у обезбеђењу опт. Милорада Луковића Легије. Занима ме да
ли сведок је у време вршења те функције, имао мобилни телефон или
не? У смислу да ли је задужио, било да је то службени, било да је...? 

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је то био службени мобилни
телефон?

Сведок Ненад Шаре: Имао сам службени телефон мобилни.
Његов број је био 063/321-679. 

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Не питам за број. Важно да сте
имали мобилни телефон. Да ли можете да нам објасните разлог због чега
када имате мобилни телефон, односно прво морам да питам, да ли је
мобилни телефон носио када је ишао на Копаоник са собом, пошто је
говорио о томе да је са Душаном Спасојевићем, са аутомобилом марке
«БМВ» ишао пут Копаоника, да ли је са собом имао мобилни телефон?

Сведок Ненад Шаре: Имао сам мобилни телефон са собом, али не
службени телефон, пошто службени телефон увек остаје у кући, пошто
је Легија већином случајева када је позивао припаднике обезбеђења или
послао човека који је радио у обезбеђењу на кући или је позвао на
интерфон, један телефон који смо ми такође, или бих позвао некога на
тај службени број, тај телефон. Примера ради, ако бих ја негде отишао
или би ме Легија послао негде, ја бих га у честим случајевима остављао
кући.

Адв. Ненад Вукасовић: А ако остави тај мобилни телефон кући,
или код куће, и буде без њега, негде ван Београда на путу, како је онда
вршио комуникацију, конкретно, рецимо са Милорадом Луковићем, ако
код себе нема мобилни телефон? Ако тај остави? Како је успостављен
контакт?

Сведок Ненад Шаре: Комуникацију сам вршио тако што бих звао
или свог колегу шефа друге смене, или било кога од припадника чији
сам телефон имао у свом приватном телефону, који број је био 063-
8691917. Тако бих ступио у контакт и то је то.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Само још, ја мислим да је,
односно, не знам, да ли је рекао, пречуо сам. Службени телефон је
оставио. Да ли је можда имао свој некакав приватни, да га тако
назовемо?
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Сведок Ненад Шаре: Да. Имао сам. Тај телефон са овим бројем
који сам навео.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Број није толико важан. Да ли
може да нам објасни разлог, када има мобилни телефон код себе, због
чега позива, бар по његовом исказу, Звездана Јовановића из телефонске
говорнице?

Сведок Ненад Шаре: Зато што ми је то рекао Легија.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да нам каже да ли му је
Легија појаснио због чега би требао, или морао, или не знам, да зове из
телефонске говорнице, ако код себе има мобилни?

Сведок Ненад Шаре: Не. Није ми појаснио. Само је рекао да, како
сам већ навео, да пођем са пок. Спасојевићем Душаном до Бруса, и да
позовем Јовановић Звездана, из говорнице. И дао ми је број преко којег
сам ја ступио у контакт са Звезданом Јовановићем.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли је постојала извесна, да ли
је било разговора конкретно, пред тај пут са Милорадом Луковићем, шта
уколико не ради ни једна телефонска говорница? Да ли је постојала
резервна варијанта, како да ступи у контакт са Звезданом Јовановићем?

Сведок Ненад Шаре: Резервна варијанта је постојала. Он ми је
рекао да то не примењујем. Значи само у крајњем случају да применим,
али ми је рекао да не примењујем, и ако не будем могао да ступим у
контакт са Звезданом Јовановићем, да се вратим заједно са
Спасојевићем, са пок. Спасојевићем и пок. Луковићем, за Београд. Значи
ја јесам знао службени телефон Звездана Јовановића, који је био 063 325 
ја мислим да су задња три броја била 393, јер су сви ти службени
телефони били заведени у Јединици тако да су секретарица и људи из
команде и веза знала све службене бројеве телефона који су дужили
припадници Јединице, као и овај мој, као и пејџере који су задужили
припадници Јединице, тако да би могла да покупи Јединицу у врло
кратком времену.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. То ја нисам питао. То је јасно.
Него мене више занима та резеревна варијанта о којој кажете да нисте
смели да је примените, ни у ком случају, и да уколико дођете горе, а
нема ни једне телефонске говорнице, не можете поступити по томе, Ви
се враћате за Београд. Да ли сте имали обавезу да о томе известите
Милорада Луковића по повратку са...? 
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Сведок Ненад Шаре: Да. Он ми је рекао када и ако то завршим,
кад се будем вратио, значи да се вратим на кућу и да га известим о томе
да ли сам ступио са Јовановићем Звезданом у контакт, и да ли је све
прошло у реду.

Председник већа: И да ли сте ступили у контакт и да ли сте му
рекли то?

Сведок Ненад Шаре: Да. Да јесам, рекао сам то.

Председник већа: Добро. Наставите.

Адв. Ненад Вукасовић: И уз Вашу дозволу, морао бих да се
надовежем на питање колеге тужиоца Милана Радовановића. Значи само
да се вратимо, дакле, ово је Копаоник. Јединица је на Копаонику. Да ли
сада може само да нам објасни ако сам ја добро записао, а и чуо питање
колеге тужиоца, и одговор сведока, да Милорад Луковић Легија, и
Звездан Јовановић нису ступили у контакт више, односно од пре одласка
Јединице на Копаоник. Да ли му је познато, пошто нема никаквог
контакта, шта је даље судбина тог извештаја када се вратио са
Копаоника, та вожња до Бруса, извештава Легију, да ли може да зна
каква је судбина уопште онда те информације, уколико по његовом
данашњем казивању и тврдњи, нема више контакта између Звездана и
Легије?

Сведок Ненад Шаре: Није ми било познато шта се даље
дешавало, после тога.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Ако дозволите буквално
само један секунд, да Вас не задржавам, то је то. Извињавам се, судија,
само један секунд, нешто сам можда прескочио. Да ли само може да
каже зашто је њему речено да се пренесе, па да сведок Вукашиновић,
чини ми се да се зове, носи пушку, јер сведок је први човек који је уз
самог Легију, односно Милорада Луковића? Чујемо сада да је речено да
се та пушка преда Вукашиновићу, сведоку, па да би је он носио. Да ли
може да објасни због чега иде та трансмисија, уместо да је евентуално
сведок као непосредни човек, који је уз самог Милорада Луковића,
однесе у своју кућу, да би је склонио из објекта, јер представља неку
врсту опасности?

Сведок Ненад Шаре: Као што сам навео, Милорад Улемек је
рекао мом колеги Вукашиновић Вукашину, да однесе пушку и смести
код њега кући. То знам по томе, јер Вукашиновић Вукашин у то време,
није био код нас у обезбеђењу. Он је тада привремено радио код пок.
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Душана Спасојевића у обезбеђењу, али сам ја у разговору са њим, у кући
Душана Спасојевића, значи, сазнао од њега да му је Легија рекао да
склони ту пушку из куће и зато је он мене обавестио да бих ја знао да не
би се распитивао где је и шта је са пушком. А пушка, као што сам рекао,
је стајала на видном месту. Сви припадници су ту пушку могли да виде.
То је то.

Адв. Ненад Вукасовић: И последње питање, управо само зато
што ми је једноставно дао простора само за једно фактички подпитање,
зашто би се сведок распитивао где је пушка, да ли би претходно
пријавио евентуално нестанак, или да нема пушке самом Милораду
Луковићу? Шта би он имао да се распитује? Да ли би могао то да нам
објасни? Зашто би се он распитивао по Јединици или би евентуално
обавестио директно човека који је био на неки начин ту задужен за ту
пушку, јер је донео, набавио, а то је овде, у овом случају опт. Милорад
Луковић?

Председник већа: Не.Мислим да...

Сведок Ненад Шаре: Ја сам рекао да припадници обезбеђења су
могли да виде ту пушку. Иначе ја бих се распитивао горе међу
припадницима обезбеђења, шта је са пушком, а не у Јединици.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Онда смо се погрешно разумели.
Хвала Вам. Ја немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Александар
Поповић.

Адв. Александар Поповић: Хвала. Немам питања.

Председник већа: Адв. Вељко Делибашић, да ли има питања?

Адв. Вељко Делибашић: Хвала, немам питања.

Председник већа: Адв. Драган Крстићевић, да ли Ви имате
питања?

Адв. Драган Крстићевић: Не.

Председник већа: Адв. Горан Петронијевић, да ли има питања? У
реду. Дозвољава се кратка консултација адв. Горану Петронијевићу са
окр. Сашом Пејаковићем, ради могућности постављања питања.
Сачекаћемо.
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Констатујем да је адв. Горан Петронијевић завршио консултације
са окр. Сашом Пејаковићем.

Пре него што Ви поставите питања, има једно питање колега
судија Милимир Лукић. Изволите.

Члан већа судија Милимир Лукић: Кажете да је пушка била на
видном месту у кући Милорада Улемека, и могли су да је виде остали
чланови обезбеђења. Можете ли нам рећи имена тих људи који су могли
да виде ту пушку?

Сведок Ненад Шаре: Па да ли ћу набројати тачно све припаднике
Јединице, то не знам. Могли су да је виде значи, Синобад Ненад, који је
радио као возач, Кошањ Југослав, који је радио као возач, Лончар
Слободан, који је радио као припадник обезбеђења, Вукашиновић
Вукашин, Лазар Никић, Ћебић Ненад, Александар Вукосављевић,
Пешић Ивица, Јакшић Драган, Славиша Крстовић.

Члан већа судија Милимир Лукић: Само још једно питање. Ви
сте чистили. Да ли је још неко осим Вас ту пушку узимао у руке, да сте
то Ви видели?

Сведок Ненад Шаре: Па ја сам ту пушку чистио пред свим
припадницима. Значи, неки од њих су били заинтересовани за ту пушку,
да виде како се рукује са њом, чак после тог гађања које је изводио
Легија, Милорад Улемек, поједини су тражили од мене да и они користе
ту пушку, да гађају из ње. Ја то нисам одобрио.

Члан већа судија Милимир Лукић: Можете ли да се сетите
имена, ко Вам је тражио?

Сведок Ненад Шаре: Не могу.

Председник већа: Право на питања има адв. Горан Петронијевић.
Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Хоћу ли директно судија постављати
питања, или преко Вас?

Председник већа:Можете непосредно.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем. Прво питање се односи
сведоку, на оно што је изјавио, што је и у претходном поступку говорио.
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Сада ми стварно није баш најјасније, моменат када се са Пејаковићем
види. Како је малочас описао у «Мек Доналдсу» и говори му да он иде у
Јединицу, због тога што је министар наредио да се сви припадници...Јел
сам добро разумео? Ви ме исправите ако нисам. Да се сви припадници.... 

Сведок Ненад Шаре: Да. Да сви припадници морају да буду у
својим базама, припадници Јединице за специјалне операције.

Адв. Горан Петронијевић: Чија је то била информација? Ваша
или нечија друга?

Сведок Ненад Шаре: Ту информацију је мени око 2 сата поподне,
12. марта, 2 или 3 сата поподне, пренео официр за безбедност Веселин
Лечић. Он је рекао да га је звао генерал Лукић, преневши му тада да је
министар унутрашњих послова у то време Душан Михајловић, издао
наређење да сви припадници Јединице за специјалне операције морају да
буду у својим базама.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли онда то могу да схватим да је то
Лечићево наређење фактички?

Сведок Ненад Шаре: Па, мени је пренео мој официр за
безбедност, а официру за безбедност Јединице Веселину Лечићу је
пренео директно генерал Лукић. Генералу Лукићу министар
унутрашњих послова Душан Михајловић.

Адв. Горан Петронијевић: Он Вама, а Ви Пејаковићу?

Сведок Ненад Шаре: Веселин Лечић је обавестио све људе који
су тада били присутни у команди. Обавестио је и начелника одељења за
заштиту личности и објеката Атељевић Милутина, који је од мене, тада,
када ме је видео у команди, рекао ми је да позовем све људе који су били
припадници обезбеђења Милорада Улемека да их позовем да дођу у
базу, који су били из друге смене. Значи, из моје смене која тај дан није
радила. Значи, ја сам их позвао, све те припаднике, и они су дошли у
базу на Сењаку, у улици Сање Живановић.

Адв. Горан Петронијевић: У реду. Толико о томе. Кажите ми да
ли Вам је познато на чијем све обезбеђењу је радио оптужени
Пејаковић?

Сведок Ненад Шаре: Познато ми је да је оптужени Пејаковић у
почетку за време 5. октобра радио у обезбеђењу Чедомира Јовановића.
Касније је прешао у обезбеђење пок. Душана Спасојевића, али је због
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неких трзавица које су биле између њега и шефа, како да се изразим,
обезбеђења који нису били припадници Јединице за специјалне
операције, у ствари цивилног обезбеђења пок. Душана Спасојевића,
значи Зорана Вукојевића, било је доста трзавица између њих и осталих
припадника Јединице за специјалне операције, па је Милорад Луковић,
одлучио због тога да Пејаковић Сашу врати у своје обезбеђење, и он је
од тада боравио у кући коју смо ми користили као припадници
обезбеђења.

Адв. Горан Петронијевић: Све до поновног одласка о коме сте
говорили?

Сведок Ненад Шаре: Да. Све до поновног одласка.

Адв. Горан Петронијевић: Колико дуго сте Ви заједно са
Пејаковићем радили на пословима обезбеђења?

Сведок Ненад Шаре: Дуго са Пејаковићем?

Адв. Горан Петронијевић: Закључујем да сте заједно радили,
обзиром из овог исказа, није сугестивно, не бих рекао.

Сведок Ненад Шаре: Па доста дуго времена. Не могу сада да
кажем колико тачно јер ја сам 2001. године, након што је пок. Душан
Спасојевић изашао из затвора, када је Пејаковић Саша дошао да ради у
обезбеђењу код Душана Спасојевића, у оним моментима док Легија није
био у земљи, док је боравио у Грчкој, улазио као испомоћ у обезбеђење,
тако да смо у почетку радили у обезбеђењу пок. Душана Спасојевића.
Тако да смо у почетку радили ја и он. Значи, касније су дошли
припадници Јединице Леонид Миливојевић, Павасовић Жељко,
Мирковић Славко, и у неком каснијем периоду Врањеш Срећко и још
неки припадници.

Адв. Горан Петронијевић: Обзиром да сте професионалац у овом
послу, радили сте релативно дуг временски период на пословима
обезбеђења личности и објеката, како би сте могли, какво је Ваше
мишљење о Пејаковићу, као раднику, у том делу, као професионалцу?

Сведок Ненад Шаре: Моје мишљење о њему је веома позитивно
о раднику који веома савесно обавља свој посао и у жаргону, ако би се
рекло значи, оно што му кажете, он ће то и да изврши. Као што сам већ
навео, веома професионално је обављао свој посао и ја као његов друг и
саборац, имам велико поверење у њега.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате за било какву ситуацију
да је било када, Пејаковић у том периоду од када га Ви познајете, да није
извршио задатак или напустио, без обзира, наређење старешине?

Сведок Ненад Шаре: Не. Управо супротно. Увек је извршавао
задатке који су му били...

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Још једно питање у вези овог
Вашег сусрета у «Мек Доналдсу». Ви сте сутрадан требали поново да се
сусретнете, колико сам разумео?

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Какав је договор био, где да се
нађете? На истом месту или евентуално неком другом месту?

Сведок Ненад Шаре: На истом месту. У «Мек Доналдсу» у исто
време.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је постојала нека резервна
варијанта у случају неналажења наредног дана на том месту у то време?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је постојао евентуални договор
о Вашем евентуалном виђању дан касније, иза тог догађаја, иза тог дана?

Сведок Ненад Шаре: Не. Оно што сам навео, када сам се вратио у
Јединицу и обавестио свог официра за безбедност да Пејаковић није
дошао са мном, значи, он је рекао мени да се пошаље порука Пејаковићу
у његов стан у којем је он боравио у улици Војводе Степе да му се тамо
пренесе, да ако се буде тамо јавио, и ко буде контактирао породицу или
не знам да ли му је тамо била породица, да ли је тамо био подстанар, или
ту девојку са којом је можда тамо живео, шта ја знам, из наших
разговора, да му се тамо остави порука да се врату у Јединицу.

Адв. Горан Петронијевић: Јесте ли га Ви видели када се вратио у
Јединицу?

Сведок Ненад Шаре: Јесам.

Адв. Горан Петронијевић: Ја нисам сигуран да сте прецизирали,
ако не можете, немојте да буде сада притисак, да се сетите када је то
тачно било, ког дана?
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Сведок Ненад Шаре: Не могу да се сетим. Ја сам, као што сам већ
навео, да ли је то било 16., 17., 18., 19., 20.-ог, ја то тачно не знам. Ја сам
тада био у бази на Сењаку.

Адв. Горан Петронијевић: Кажите ми приликом тог Вашег
сусрета, јесте ли имали неке договорене контакте, неке телефоне,
пејџере или нешто слично, на који начин би контактирали?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Конкретно, да ли сте Саши
Пејаковићу тада, том приликом, дали један нови број мобилног телефона
на који би требао да Вам се јави?

Сведок Ненад Шаре: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте користили као средство
комуникације и пејџер уз мобилни телефон?

Сведок Ненад Шаре: Имао сам један пејџер, али тај пејџер сам да
ли 12. или 13. марта оставио у бази на Сењаку.

Адв. Горан Петронијевић: Значи у том периоду га нисте
користили колико сам ја схватио?

Сведок Ненад Шаре: Не. Нисам га користио. Морам да нагласим
Милорад Улемек Легија ми је рекао, приликом мојих долазака у стан, да
не носим никакву технику и никакве мобилне телефоне, и никакве
пејџере. Значи ништа од тога.

Адв. Горан Петронијевић: Па јесте ли разговарали са
Пејаковићем због чега сте се мимоишли? Нисте се срели. Шта се
догодило? Јел сте га питали, Пеле што не дођеш?

Сведок Ненад Шаре: Не. Прокоментарисали смо само. Ја сам
рекао у смислу, нек си и ти дошао.

Адв. Горан Петронијевић: Још једно питање, имаћу у виду Ваше
заиста завидно знање из познавања наоружања, у осталом, то Вам је и
посао, струка. Да ли можете да нам дате кратке упоредне податке,
односно Ваше стручно мишљење да кажем, о овој пушци ССГ коју сте
поменули, као пушку коју је Ваша Јединица касније користила у
формацијском наоружању, у односу на ову «Хеклер Кох» Г3? 
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Сведок Ненад Шаре: Па како бих Вам објаснио. То су...

Адв. Горан Петронијевић: Да ли можете да их упоредите у
смислу квалитета, прецизности?

Сведок Ненад Шаре: Па исто...

Адв. Горан Петронијевић: Савремености и тако даље.

Сведок Ненад Шаре: Па ова пушка ССГ је савременија пушка.
Исте је прецизности као и ова пушка «Хеклер Кох».  

Адв. Горан Петронијевић: Коју оптику она носи на себи?

Сведок Ненад Шаре: Не могу тачно да се сетим. Има разних
произвођача оптике, «таско», «сваровски», не знам да ли та пушка ССГ
користи неку оптику која је стандардна.

Адв. Горан Петронијевић: Питање које се тиче припреме акције
о којој сте говорили, колега Булатовић је постављао питања. Моје
питање гласи следеће, да ли приликом припрема, конкретно Јединице
или борбене групе, која се припрема за конкретну акцију, у припреми се
користи, да ли се у припреми користи наоружање за које се
претпоставља да ће се са њим у акцији срести или не? Да ли то има везе
на коришћење таквог врста оружја или не?

Сведок Ненад Шаре: Па, има везе. На пример, ако...

Адв. Горан Петронијевић: Ако има, објасните нам, молим Вас.

Сведок Ненад Шаре: На пример ако би Ви као Јединица или као
формација, сад у зависности колико та формација броји људи, ако би
радили чишћење терена, значи ту операцију би морали да укључите у
садејство, да ли лако борбено оклопно возило, да ли снајперске пушке,
да ли великог домета, да ли краћег домета, аутоматске пушке, значи
одабрао би наоружање које Ви сматрате и које би се претходно
договорили, које би Вам било потребно за извршење тог задатка. Исто
тако можете да одаберете и наоружање за тихе ликвидације, као што су
оружје са пригушивачима, самострели и остале ствари.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли евентуално сазнања, оперативна
сазнања или претпоставке о врсти и карактеристика оружја којима
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непријатељ располаже, или онај на кога се иде у тој акцији, има утицаја
на то?

Сведок Ненад Шаре: Преко оперативних сазнања, .....јер
Милорад Улемек Легија је увек приликом сваког кретања у акцију,
значи да ли дан, у зависности од времена, које смо имали, он је увек
сазивао састанак, звао све припаднике, значи питао да ли се ко не осећа
добро, да ли ко не може, да ли сутра имамо то, радимо то и то, имамо
оперативне податке такве и такве, да се налази толико и толико војника
са супротне стране, располажу таквим и таквим наоружањем, сада не
прецизира да ли располажу пешадијским наоружањем. Ми сви знамо
каква су наоружања, која су користили албански екстремисти, него би
нам скренуо пажњу, ако би можда имали неко теже наоружање и тако, у
смислу, неки топ или тако.

Адв. Горан Петронијевић: Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв.Жељко Грбовић.

Адв. Жељко Грбовић: Хвала председниче. Немам питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Зоран Николић.

Адв. Зоран Николић: Немам питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Александар
Ђорђевић.

Адв. Александар Ђорђевић: Само једно питање судија. Да ли је
«Хеклер и Кох», Г3, серијска пушка?

Сведок Ненад Шаре:Молим?

Адв. Александар Ђорђевић: Да ли је ова пушка што сте гледали
«Хеклер и Кох» Г3, да ли је то серијска пушка?

Сведок Ненад Шаре: Ја мислим да јесте.

Адв. Александар Ђорђевић:Шта значи серијска пушка?

Сведок Ненад Шаре: Па уврштена је у серијску производњу
после тестирања, онда је прошла све провере које треба да прође и она
се уврштава у серијску производњу и онда се склапају уговори са
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фирмама које то производе, и оне то испоручују формацијама, војскама,
полицијама, било коме ко то користи.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Рајко Даниловић.
Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Питајте сведока да ли он има сазнања ко
је одредио да Душан Спасојевић има обезбеђење и из припадника
Јединице за специјалне операције?

Председник већа: Ево чули сте. Одговорите.

Сведок Ненад Шаре: То обезбеђење је тражио Чедомир
Јовановић, функционер Демократске странке у то време.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли може да каже ко је њега одредио,
конкретно, да буде у том обезбеђењу, једно време је био, каже?

Сведок Ненад Шаре:Мислите на мене или?

Адв. Рајко Даниловић: На Вас.

Сведок Ненад Шаре: Па ја сам преко контаката са Милорадом
Улемеком, њему пренео да тамо фали људи код Душана и рекао сам му
да ћу ја, као испомоћ да помогнем и тако сам то и урадио. Значи, мада
смо ми разговарали о томе да се пок. Душану Спасојевићу да у том
моменту, да му се да још људи, а у том моменту му нисмо могли дати
више, тек у каснијем неком периоду, после неких 15, 20, дана, месец
дана, дошао је следећи припадник ЈСО-а. Све те припаднике ЈСО-а сам
ја довео тамо, и о свим припадницима ЈСО-а, који су били код пок.
Душана Спасојевића, ја сам претходно разговарао са Легијом и тражио
од њега одобрење, да ли они могу тамо да раде. Он ако би рекао могу да
раде, они би радили, ако би рекао не могу да раде, нису за то, они не би
радили.

Адв. Рајко Даниловић: Ја се извињавам, да ли је то била пракса и
након што је престао радни однос Улемека у министарству унутрашњих
послова?

Сведок Ненад Шаре: Па, ја не знам да ли је то била пракса.
Милорад Улемек Легија је као што сам већ навео, после оног инцидента
у клубу «Ступица», дао отказ, што је и мени сам рекао. Након тога је
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напустио земљу, сад не знам да ли је то била пракса таква, као што сам
рекао, значи обезбеђење за Душана Спасојевића, након што је изашао из
затвора је тражио Чедомир Јовановић, функционер Демократске
странке. И он је мени рекао да пошто је Пејаковић Саша пре тога радио
код њега у обезбеђењу, али је тада био на боловању, имао је неке
проблеме, не могу да се сетим какве, да ли са крвним зрнцима, да ли
проблеме са зубима, тако да је Чедомир Јовановић предложио да он први
дође у обезбеђење код Душана Спасојевића. И мени је то Чедомир
Јовановић лично рекао.

Председник већа: Право на питања има и адв. Божо Прелевић.
Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Апропо одговора на питање колеге
Вукасовића, да ли би сведок могао да нам објасни, ајде конкретно да
поставим питање, који је мотив наређења да, ајде другачије. Значи, када
он зове окр. Звездана Јовановића из говорнице у Брусу, пошто је овде
сведок и безбедносно образован, да ли се може лоцирати такав контакт у
саобраћају, телефонском саобраћају?

Сведок Ненад Шаре: Па, ја не знам, са којим техникама служба
државне безбедности и остале службе располажу за прислушкивање и
лоцирање и откривање телефонских позива, да ли је то могло да се
открије преко базне станице, мобилних телефона у том месту, или преко
саме поште, ја то не могу да тврдим.

Председник већа: Право на додатно питање има адв. Горан
Петронијевић.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Да ли можете да се
изјасните обзиром да сте и Ви радили на обезбеђењу Душана
Спасојевића, контакти са другим људима, евентуално састанци и тако
даље, да ли је он то радио пред Вама, као чланом обезбеђења, или је ту
постојала нека резерва или било шта?

Сведок Ненад Шаре: Не. Он то никада није радио пред
члановима обезбеђења из Јединице за специјалне операције. Сви људи
који су долазили код Спасојевића, они су већином улазили у гаражу или
су улазили на главни улаз, на врата до капије од гараже, су ишли
директно код Душана. Прво су се морали најавити код Вукојевића, који
је био шеф цивилног обезбеђења пок. Душана Спасојевића, онда би
Вукојевић позвао кућу, значи питао Душана Спасојевића да ли може тај
и тај да уђе, он би рекао може, не може, нека сачека и тако даље.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли је овај принцип који сте рекли
за себе, важио за све припаднике Ваше Јединице који су радили на
обезбеђењу Спасојевића, укључујући и Пејаковића?

Сведок Ненад Шаре: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем.

Председник већа: Право на питања сведоку Ненаду Шареу имају
и окривљени. Да ли се неко од окривљених јавља ради постављања
питања?

Јавља се за реч ради постављања питања првоокривљени Милорад
Улемек. Нека изволи и постави директно питање.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја бих питао
сведока, колико сам ја разумео, оног дана, наводно, у тој теретани код
мене у кући, кад сам ја наводно њему дао задатак да иде са пок.
Душаном Спасојевићем на Копаоник, како је то сведок навео. Чини ми
се, не знам, нека ме сведок исправи, да је разлог због којег сам ја њега
послао био тај, да би он могао евентуално да интервенише у случају
заустављања полиције са својом службеном легитимацијом. Да ли је то
био разлог?

Сведок Ненад Шаре: Да. То је био један од разлога.

Окр. Милорад Улемек: Један од разлога. Да ли сведок може да се
изјасни у односу на овај инцидент код хале Лимес, да ли је он тај
наводни задатак добио пре тог инцидента или после инцидента?

Сведок Ненад Шаре: Тај задатак, ја не могу тачно да се сетим
датума, али као што сам навео, дан када се то десило, могуће да је била
среда или четвртак, не могу тачно да се сетим када је то било.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је такође навео да је 1997. на
1998. годину, са другим припадницима Јединице за специјалне
операције, изводио одређену обуку и да је користио наводно ову пушку
«Хеклер и Кох», и колико видим овде се сведок представља као велики
познавалац наоружања. Да ли сведок зна како изгледа пушка марке
«Фал» белгијске производње?

Сведок Ненад Шаре: «Фал», она има једну ручицу за ношење
изнад затварача.



48

Окр. Милорад Улемек: Само да ли може да ми кажете, да ли
знате како изгледа та пушка?

Сведок Ненад Шаре: Па не могу сада тренутно да се сетим.

Окр. Милорад Улемек: Сведок је такође рекао да он нема
сазнања, односно да није сигуран да ли сам ја 11. марта боравио у Кули.
А да ли сведок може да се сети да ме је он лично сачекао у дворишту
моје куће, по повратку са тог састанка из Куле, и да ме је обавестио да то
вече 11.-ог увече, би требали да одржимо један састанак у просторијама
обезбеђења, због тога што је један припадник обезбеђења, који је радио
на обезбеђењу куће, направио један одређени мали прекршај?

Сведок Ненад Шаре: Па, не могу да се сетим тачно којег је то
датума било, али тај инцидент је постојао са шефом обезбеђења који
није био припадник Јединице за специјалне операције. Не могу тачно да
се сетим.

Окр. Милорад Улемек: А да ли се сећа да је у просторијама у
коме је боравило обезбеђење 11.-ог увече тај састанак одржан, и да је он
лично довео тог припадника обезбеђења на ајде да кажем, једну врсту
рапорта?

Сведок Ненад Шаре: Ја нисам присуствовао том састанку. О том
састанку су ми причали други припадници обезбеђења. Лично нисам
присуствовао том састанку, а ја мислим да и Ви то знате господине
Улемек.

Окр. Милорад Улемек: Да ли Ви одговорно тврдите да нисте
присуствовали том састанку?

Сведок Ненад Шаре: Одговорно тврдим да нисам присуствовао
том састанку.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да се сети, пошто
видим да овде сведок има селективно памћење, да не може да се сети
неких важних детаља, а рецимо се сећа, не знам, таблица, бројева и тако
даље. Да ли сведок може да се сети да 12. марта, када је дошао из
команде, сам га ја позвао и послао га да купи лекове у апотеци за моју
болесну децу?

Сведок Ненад Шаре: Господине Улемече, на то питање, ја не
знам како да Вам одговорим. Али никада ми нисте такав задатак дали да
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обавим. Никада и то одговорно тврдим. Могу да кажем да Ви 12. марта
нисте били кући.

Окр. Милорад Улемек: Добро. То што Ви тврдите, то ће суд да
утврди да ли је то тако или није. Да ли се сведок сећа да је по повратку
из апотеке, када ми је купио лекове...

Председник већа: Само једна ствар. Пошто сада постављате
капциозно питање, јер сведок је, чули сте, рекао да није уопште добио од
Вас задатак да купи лекове за децу. Према томе не можете почети
питање са таквом једном тврдњом, јер она није уопште исказана од
стране сведока. Наставите даље.

Окр. Милорад Улемек: То ћемо утврдити да ли јесте или није
господине председавајући.

Председник већа: То ћемо утврдити током поступка истинитост
исказа. То Вам кажем, али не можете током постављања питања
полазити од оног што сведок није рекао. Сад је рекао, нисте издали тај
задатак. Наставите даље.

Окр. Милорад Улемек: Ја се извињавам. Хвала што сте ме
поучили. Немам та искуства адвоката.

Председник већа: Добро. Ја Вас поучавам. Само наставите.

Окр. Милорад Улемек: Хвала. Ја бих сада поставио једно
питање, не знам да ли ћете ми дозволити да то питање поставим, али ево
да пробам. Да ли сведок може да нам одговори, док је био у притвору,
значи за време свог боравка у Централном затвору, да ли је имао
контакте са господином Чедомиром Јовановићем?

Председник већа: Дозвољава се питање.

Сведок Ненад Шаре: Нисам имао никакве контакте са
Чедомиром Јовановићем. Ја уопште не могу и нисам стварно свестан
Вашег питања које сте Ви мени поставили. Како сам ја у притвору могао
да имам контакте са било каквим политичарем?

Окр. Милорад Улемек: Добро. Не морате да сте нервозни.

Сведок Ненад Шаре: Ја нисам нервозан, него видим на шта
алудирате са Вашим питањима господине Милораде Улемече.



50

Окр. Милорад Улемек: Још једно питање. Такође, не знам да ли
ћете дозволити.

Председник већа: Ево дозволићу унапред.

Окр. Милорад Улемек: Хвала. Од момента моје предаје, да ли
сведок може да нам каже колико је контаката односно колико га је пута
контактирао Специјални тужилац господин Пријић?

Сведок Ненад Шаре: Не могу да се сетим.

Окр. Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Добро. Да ли од осталих окривљених неко
жели да постави питање сведоку Ненаду Шареу? Нека подигне руку, ако
жели да постави питање.

Питања нема.

Отпушта се сведок Ненад Шаре.Можете да идете. Сачекајте у овој
просторији посебној, нека буде сведок Ненад Шаре, ради евентуалног
суочења о чему ће одлучити веће, са другим сведоцима, које ћемо
саслушати данас, Лазом Никићем и Вукашином Вукашиновићем.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 20 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 13,06 ЧАСОВА

Председник већа: Постављам питање да ли има примедби на
исказ сведока Ненада Шареа? Ево, за реч се јавља адв. Слободан
Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Примедбе у односу на садржину
исказа сведока Шаре Ненада имамо у целости, а наравно током доказног
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поступка ћемо покушати да учинимо све, да би показали да садржина те
изјаве није истинита. Хвала.

Председник већа: За реч се јавља и адв. Ненад Вукасовић.

Адв. Ненад Вукасовић: Да се не понављам, у истом смислу ово
што је рекао и колега Слободан Миливојевић, тако да апсолутно исто, да
се не бих понављао.

Председник већа: Да ли неко од окривљених жели да стави
примедбе на исказ сведока Ненада Шареа?

Не. Дакле, прихватају примедбе које су истакли њихови браниоци,
јер они воде рачуна о њиховим правима у кривичном поступку у смислу
формалне одбране. Тако ћемо то и схватити.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Лазе Никића.

Нека приступи пред судско веће.

Председник већа: Ваше име и презиме?

ЛАЗО НИКИЋ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Лазо Никић: Радомир.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Лазо Никић: 24.2.1970. године у Новом Саду.

Председник већа:Шта сте по занимању?

Сведок Лазо Никић: Полицајац.

Председник већа: Где радите?
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Сведок Лазо Никић: У Бачкој Паланци.

Председник већа: На ком радном месту?

Сведок Лазо Никић: Полицајца.

Председник већа: Реците нам адресу пребивалишта?

Сведок Лазо Никић: Бачка Паланка, улица Марије Бурсаћ број
10. 

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима и
оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Лазо Никић: Не.

Председник већа: Дужни сте да обавестите суд о промени адресе
пребивалишта или Вашег боравишта.

Сада ћу Вас поучити о Вашим правима, обавезама и законским
упозорењима као сведока у кривичном поступку.

Опомињем Вас да сте дужни суду да кажете све што знате о
предмету и упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично
дело.

Дужни сте суду да говорите истину и да ништа не смете прећутати
и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља кривично дело.

Ваше је право као сведока у кривичном поступку да не одговарате
на поједина питања, ако је вероватно да би тиме себе или Вама блиска
лица изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова упозорења и права у кривичном поступку?

Сведок Лазо Никић: Разумео сам.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да као сведок у кривичном
поступку положите заклетву. Прво ћу Вам саопштити текст заклетве, па
ако сте сагласни са тим текстом само реците «да», ради убрзања
поступка.
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«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан,
говорити само истину, и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати». 

Сведок Лазо Никић: Да.

Председник већа: Реците нам све што Вам је познато у овој
кривичној ствари, о свему, везано за Ваше сведочење, опажање,
непосредно или посредним путем за овај кривични предмет, случај
атентата на Премијера др. Зорана Ђинђића. Изволите.

Сведок Лазо Никић: Па све што могу да кажем је да су нас 25. 
марта из команде смо отишли у «29. Новембар», колективно, на захтев
команданта Гумара, Маричић Душана. Отишли смо као на
информативни разговор. Тамо смо задржани. Да би касније, потом били
распоређени у собе. Дошли су оперативци, двојица, тројица и почело је
испитивање око убиства Премијера. Ја ни на који начин нисам знао
ништа у вези тога тада. Е тада ми је постало јасна цела прича око чега се
врти. Да је наводно човек којег смо чували Милорад Улемек, оптужен за
то, осумњичен. Значи до дана, односно на медијима је било објављено.
Тада смо почели да се чудимо сви. Ја сам био у кући тада, тог дана.
Радио сам. Да би потом одмах убрзо изашло да су они осумњичени.

Председник већа: Реците нам када сте Ви почели да радите у
МУП-у Републике Србије?

Сведок Лазо Никић: 1989. године.

Председник већа: Да ли сте били припадник Специјалне
антитерористичке јединице?

Сведок Лазо Никић: Јесам. 1992. године у Новом Саду.

Председник већа: До када сте радили у САЈ-у?

Сведок Лазо Никић: До 1. фебруара 1999. године.

Председник већа:Шта је било после тога?

Сведок Лазо Никић: Тада се Јединица расформирала и део
Јединице прелази у САЈ Београд, део у Ресор државне безбедности у
Кули, а део иде по матичним станицама, по месту пребивалишта и тако.
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Председник већа: Где сте Ви лично распоређени након
расформирања САЈ-а у Новом Саду?

Сведок Лазо Никић: На мој лични захтев у Ресор ДБ.

Председник већа: Где сте конкретно радили, на којим пословима
и радним задацима?

Сведок Лазо Никић: Па, припадник Јединице. Значи борбене
групе.

Председник већа: Јединице за специјалне операције?

Сведок Лазо Никић: Да.

Председник већа: Ко је тада био командант ЈСО-а?

Сведок Лазо Никић:Милорад Улемек Легија.

Председник већа: Реците нам да ли сте имали у саставу Вашег
наоружања САЈ-а у Новом Саду снајперску пушку «Хеклер и Кох» Г3, 
калибра 7,62 мм?

Сведок Лазо Никић: Па по оснивању САЈ-а, значи кад је кренула
обука, ми смо сво оружје такозвана салата, упознајеш се са свим
типовима који се могу набавити, оружја. Ту пушку сам видео један пут,
тада, значи салату смо као неку радили. Инструктори су нам показивали
тако да после тога контакт никакав нисам имао са таквим типом пушке.
Ја лично, да сам виђао или да сам нешто знао о тој пушци. Чак нисам ни
пуцао из ње никада.

Председник већа: Конкретизација, ради бољег разумевања, да ли
је та пушка била у арсеналу САЈ-а?

Сведок Лазо Никић: Па ја мислим да је била. Ја је нисам...

Председник већа: Шта значи то, мислите, јесте ли видели, да ли
сте знали, непосредно, тако што сте видели да је тамо у магацину, било
ком делу, и да ли је коришћена приликом обуке, или сте чули од некога?

Сведок Лазо Никић: Па само приликом обуке, тада. Тада сам ту
пушку видео. Била је донешена код нас. Значи то је једна просторија где
смо сви били.
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Председник већа: Да ли сте Ви користили у обуци пушку
«Хеклер и Кох» Г3, 7,62 мм?

Сведок Лазо Никић: Ја лично не.

Председник већа: Да ли је целокупно наоружање САЈ-а, у Новом
Саду, пребачено у арсенал ЈСО-а?

Сведок Лазо Никић: Па, пазите, ја као специјалац тада, то нисам
могао знати. То је домен магационера, команде.

Председник већа:Шта је била Ваша специјалност?

Сведок Лазо Никић: Па, ништа. Специјалац обичан. За упад.
Специјалац за упад. За урбану средину. Тада је формација специјалне
терористичке јединице била за урбану средину.

Председник већа: Реците нам да ли сте користили снајперске
пушке?

Сведок Лазо Никић: Не.

Председник већа: Да ли је неко од припадника Јединице ЈСО-а од
када сте Ви ступили на дужност у ЈСО, користио ову пушку «Хеклер и
Кох»? 

Сведок Лазо Никић: Ја лично нисам видео.

Председник већа: Да ли сте посредним путем, од било ког
припадника ЈСО-а чули и да ли Вам је неко причао да постоји у арсеналу
ЈСО-а таква врста пушке?

Сведок Лазо Никић: Не. Са никим нисам причао. И нисам чуо
уопште. Нисам ни знао нити ме је интересовало, искрено.

Председник већа: Шта сте сазнали у САЈ-у док сте боравили и
када сте видели ту пушку «Хаклер и Кох» Г3 7,62 мм, о њој? Да ли знате
њене карактеристике, да ли сте коментарисали о томе, каква је то врста
наоружања, за шта служи, за која дејства, прецизност, употреба које
муниције?

Сведок Лазо Никић: Па видите. Тада, тај час један значи, у тој
настави, ти момци који су били као задужени за то упознавање,
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специфично је што је имала затварач, јако необичан. Јако се необично
склапа и расклапа. Само по томе, иначе...

Председник већа: У ком смислу?

Сведок Лазо Никић: Па не знам. Има под одређеним угловима,
иначе Хеклер има јако чудне те затвараче.

Председник већа: Да ли је та пушка тада, када сте је видели,
имала оптички нишан?

Сведок Лазо Никић: Не. Ова није имала. Са којом смо ми имали
ту салату.

Председник већа: Реците нам...

Сведок Лазо Никић: 1992. године ја сад тачно не могу да кажем,
мени је најупечатљивије остао тај затварач. Јер тога има доста. Мени је
то све исто.

Председник већа: Реците нам на следеће питање одговор, да ли
сте радили у оквиру ЈСО-а у одељењу за заштиту личности и објеката?

Сведок Лазо Никић: Јесам.

Председник већа: Од када?

Сведок Лазо Никић: Од 25. маја 2000. године.

Председник већа: Где сте били конкретно распоређени ради
обезбеђивања ког објекта, или лица?

Сведок Лазо Никић: Па био сам распоређен код господина
Милорада Улемека.

Председник већа: До када сте били у његовом личном
обезбеђењу?

Сведок Лазо Никић: До хапшења. Мог. До мог хапшења 25. 
марта.

Председник већа: Реците нам, да ли знате, док сте обављали
посао, радника обезбеђења, првоокривљеног Милорада Улемека, да ли је
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имао сусрете са пок. Душаном Спасојевићем и пок. Милетом Луковићем
званим Кум?

Сведок Лазо Никић: Па, имао је сусрете.

Председник већа: Да ли можете да нам кажете од дана када сте
Ви ступили на дужност радника обезбеђења окр. Милорада Улемека,
колико је то било учестало, у колико наврата је почевши дакле од
времена када сте Ви почели да радите, где су се састајали, да ли сте
присуствовали евентуално њиховим разговорима?

Сведок Лазо Никић: Па, ја сам почео 25. маја 2000. године, рекао
сам Вам, да радим. Сусрет, сад не знам тачно да прецизирам, то је
почело негде после свих ових промена у земљи, тих октобарских
промена и тако, пошто су дошле те реформе и промене. Састајали су се
тамо у Земуну, код куће. Ја лично као ни остали момци нисмо
присуствовали нити смо могли присуствовати тим састанцима. Значи ми
дођемо пред паркинг. Останемо тамо испред куће и на томе се
завршавало све. Нама је лично, мени конкретно, било само у циљу да он
буде жив и здрав, да се ништа не деси. Посао радника који сам обављао
тада, значи нисам имао прилике да присуствујем на састанцима, да чујем
шта се прича и тако.

Председник већа: Пре петооктобарских догађаја 2000. године, да
ли је првоокривљени Милорад Улемек имао састанке са пок. Душаном
Спасојевићем?

Сведок Лазо Никић: Па, ја лично не могу да кажем сада са
сигурношћу да ли је пре 5. октобра, јер ми смо тада били у Институту
државне безбедности. Ту су долазили, тада нисам био баш оно у личном,
пошто је он још обављао функцију команданта, значи то се све
одигравало у том кругу Института. Ко је ту улазио, чињеница је да су
многа кола улазила и многе занимљиве личности из јавног живота
политичког.

Председник већа: Реците нам да ли сте видели било коју врсту
наоружања у кући окр. Милорада Улемека у Београду у улици Илије
Стојадиновића број 89? 

Сведок Лазо Никић: Врсте наоружања коју смо ми дужили, као
радници обезбеђења, значи састојало се из «Хеклер» НП53, састојало се
из личног наоружања, значи пиштоља, састојало се из аутоматске пушке.
пБ92 падобран, такозвана мала...
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Председник већа: Да ли сте Ви радили и у обезбеђењу куће окр.
Милорада Улемека?

Сведок Лазо Никић: Не.

Председник већа: А да ли сте улазили у његову кућу где живи у
Београду?

Сведок Лазо Никић: Само до врата. На вратима, обично за
лекове, за дете, за тако нешто, када је за породицу требало да се
организује, позвао би нас преко радника обезбеђења који су били у кући.

Председник већа: Реците нам да ли имате било какав податак,
конкретно Ви, да ли сте пренели пушку «Хеклер и Кох» Г3, 7,62 мм, у
аутомобилу марке «БМВ» који је користио првоокривљени ради предаје
окр. Звездану Јовановићу?

Сведок Лазо Никић: Не. Немам никакву информацију у вези
било какве пушке, поготово те која се спомиње.

Председник већа: Да ли сте икада чули евентуално, о томе да се
помиње у разговорима и да ли имате било каква сазнања посредним или
непосредним путем, да је била та пушка у кући првоокривљеног
Милорада Улемека?

Сведок Лазо Никић: Као што сам већ рекао, нико од припадника
није могао да присуствује ни једном разговору. Пошто је он таква
личност, човек такав, значи кад се ради посао ради се, долази се до
врата, до зграде, до министарства, небитно, до Шилерове, небитно,
остаје се на паркингу. Он сам улази. Значи, а и нисам ни једну
информацију чуо у вези било какве пушке. У вези било чега.

Председник већа: Да ли сте разговарали са сведоком Ненадом
Шареом, о томе, везано за предавање пушке «Хеклер и Кох» окр.
Звездану Јовановићу, а по налогу окр.Милорада Улемека?

Сведок Лазо Никић: Ја никада нисам са Шкенетом, тако смо га
звали, то му је надимак,Шаре Ненад, значи, никада ни у једном моменту
ја и он нисмо дошли у причу о било каквој пушци, о било каквој предаји.
Звездана Јовановића ја тада нисам виђао у том периоду, колико се сећам.
Ја не могу да се сетим ни када сам га задњи пут видео, а камоли да...Не.
Не. Први пут сам добио информацију када ме је позвао УБПОК негде у
јулу месецу, да ме је Шаре Ненад звани Шкене ставио у контексту да је
наводно мени дао неку пушку и тако.
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Председник већа: Када сте рекосте први пут чули за ту пушку?

Сведок Лазо Никић: Када ме је УБПОК позвао на Макишу. Значи
по изласку из притвора, негде у месецу јулу. Мислим да је тако било.
Обавестили су ме да се јавим. Ја сам лично отишао тамо. Обавили су
разговор са мном. Радили су полиграф по други пут сам пао као и први
пут и тако.

Председник већа: Реците нам да ли сте познавали окр. Звездана
Јовановића?

Сведок Лазо Никић: Јесам.

Председник већа: Када сте се упознали са њим и када сте га
последњи пут видели?

Сведок Лазо Никић: Па, ја и Звездан Јовановић живели смо, ја
додуше и даље живим, а он је становао у Бачкој Паланци. Пошто је тамо
ожењен и има породицу. Знали смо се још док сам био у САЈ-у, из
виђења. Здраво, здраво. Изузетно коректан, частан човек што и дан
данас мислим.

Председник већа: Када сте га последњи пут видели?

Сведок Лазо Никић: Па, можда, не знам, не могу тачно да кажем,
али минимум једно месец и по дана пре тога свега, пре мог хапшења и
тако.

Председник већа: А када сте тачно ухапшени?

Сведок Лазо Никић: Па 25. марта 2003. године. Ухапшени?
Отишли смо на информативни разговор. Е, онда смо ухапшени сви.
Целокупно обезбеђење.

Председник већа: Опишите нам тај Ваш последњи сусрет са окр.
Звезданом Јовановићем. Где је то било, шта сте разговарали?

Сведок Лазо Никић: Па, ја мислим да сам га видео у команди.
Нисмо ништа разговарали. У пролазу само. Пошто смо ми морали да се
јављамо команди, пошто смо радили као обезбеђење лица и заштита
објеката.
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Председник већа: Да ли знате да ли је током 2003. године, дакле
од 1. јануара рачунајте па све до дана извршеног атентата 12. марта
2003. године, окр.Милорад Улемек одлазио на Копаоник?

Сведок Лазо Никић: Ја лично никада нисам са њим ни одлазио
нити сам чуо информацију. У ствари један пут смо отишли, то је било
тако нешто у јануару, или не знам, не могу сада тачно да се сетим. Било
је падобранска нека демонстрација Јединице за специјалне операције,
жандармерија и не знам такмичење је било неко. Тако да смо били тамо.
Не знам тачно датум. Не могу да се сетим ни месеца ни датума. Знам да
је био зимски период. Да смо гледали те скокове и то, пошто је Јединица
за специјалне операције имала падобранску екипу.

Председник већа: Реците нам у каквим односима сте били
са сведоком Ненадом Шареом, звани Шкене?

Сведок Лазо Никић: У односима добрим, одличним.

Председник већа: Да ли сте имали неких конфликата, неких
сукоба, у вези било чега?

Сведок Лазо Никић: Не.

Председник већа: Реците нам, ако можете да се сетите, да ли је
имао првоокривљени Милорад Улемек крајем 2002. године и током
2003. године до атентата или касније сусрет или сусрете са покојним
Душаном Спасојевићем?

Сведок Лазо Никић: Не могу да се сетим тачно, али знам да су
били ти сусрети. То је стварно давно било и уопште .... 

Председник већа: Па, можете ли да нам кажете учесталост. Било
је кажете сусрета у множини. Колико су се они пута то срели да опишете
место где су се сусретали, колико су трајали ти разговори, ко је био ту
присутан, ко је присутан био из обезбеђења, ко је био са супротне стране
покојног Душана Спасојевића у обезбеђењу, да ли је било ваших колега
из ЈСО-а?

Сведок Лазо Никић: Ми смо радили три дана, па смо три
слободни, кући. Тако да што се мене тиче негде можда, моје лично
виђење, у мојој смени тих 15 дана да је можда било једном до два пута
да се сретну. Значи говорим за своје смене, за време које сам ја проводио
на послу.
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Председник већа: Где су се они то сусретали?

Сведок Лазо Никић: Обично кажем тамо испред Шилерове. Ми
смо остајали ту.

Председник већа: А, да ли је окривљени Милорад Улемек улазио
унутра и колико се задржавао?

Сведок Лазо Никић: Некада је улазио, био је по 15 минута, па
смо одлазили одмах, некада можда 45 – сат, не знам стварно. Ми никада
нисмо гледали време. Ту доле су били исто момци из обезбеђења
покојног Душана Спасојевића, на паркингу са нама.

Председник већа: Да ли је покојни Душан Спасојевић одлазио у
кућу првоокривљеног Милорада Улемека током 2003. године?

Сведок Лазо Никић: Не могу да се сетим стварно. Можда је био,
не у мојој смени. Ја када сам радио не могу да се сетим да ли је долазио,
да ли није.

Председник већа: Да ли знате, да ли је остварен било какав
сусрет између првоокривљеног Милорада Улемека и другоокривљеног
Звездана Јовановића током 2003. године?

Сведок Лазо Никић: Ја мислим у команди да је било сусрета. Не
знам за временски период опет. Не могу да се сетим. Он је изузетно
цењен и поштован био. Био је командант, узор свима и дан данас.

Председник већа: Да ли знате када је био тај сусрет у команди?

Сведок Лазо Никић: Не.

Председник већа: Од прилике?

Сведок Лазо Никић: Не могу ни од прилике. Не могу да се сетим
једноставно.

Председник већа: Реците нам да ли сте радили као радник
обезбеђења првоокривљеног Милорада Улемека 09., 10., 11. и 12.марта
2003. године?

Сведок Лазо Никић: Радио сам 11. и 12. марта и 13. марта. То су
та три дана када сам радио.
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Председник већа: Реците нам где се налазио окривљени Милорад
Улемек, тих дана када сте ви радили као припадник његовог личног
обезбеђења?

Сведок Лазо Никић: Па, 11. се налазио у кући. 12. га нисам
видео, али сам чуо од Вукашина да га је наводно чуо, пошто смо сви
већином били ту.

Председник већа: Где сте то били сви?

Сведок Лазо Никић: У кући.

Председник већа: Да ли је 12. био у својој кући првоокривљени
Милорад Улемек?

Сведок Лазо Никић: Ја лично га нисам видео.

Председник већа: А, да ли сте га видели 11.марта 2003. године да
борави у својој кући?

Сведок Лазо Никић: 11.марта у касним вечерњим сатима је био
кући. Било је нешто у вези обезбеђења.

Председник већа: Да ли сте видели да је улазио унутра и да
борави лично, или сте чули о томе?

Сведок Лазо Никић:Чуо сам нешто био је неки проблем око
обезбеђења куће. Тако нешто.

Председник већа: Када сте га последњи пут видели,
првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Лазо Никић:Кажем тада сам га чуо 11. Његов глас је врло
специфичан. Био је изнервиран.

Председник већа: А због чега се нервирао?

Сведок Лазо Никић:Не знам, нешто у вези обезбеђења. Нешто
неки је конфликт био.

Председник већа: Да ли сте га након тога видели, било када или
чули?

Сведок Лазо Никић:Не.
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Председник већа: Рекли сте да вам је о тој чињеници да се налази
унутра рекао сведок Вукашин Вукашиновић?

Сведок Лазо Никић: Да.

Председник већа: Коју је он функцију обављао и када је он радио
у обезбеђењу првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Лазо Никић: Радио је ту у обезбеђењу. Он је био шеф
смене којој сам ја припадао.

Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли чланови
већа имају питања.

Право на питања има судија Ната Месаровић, изволите.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да ли познајете оптуженог
Жељка Тојагу?

Сведок Лазо Никић:Да.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да ли га познајете из
Јединице?

Сведок Лазо Никић: Да, да.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Можете ли нам рећи да ли
вам је познато да је он био специјалиста за руковање неком врстом
оружја?

Сведок Лазо Никић: Па то цела Јединица зна да је он био
најбољи експерт за ту такозвану зољу.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да ли је у оквиру ЈСО
постојао снајперски вод?

Сведок Лазо Никић: Вероватно је постојао снајперски тим,
пошто је јединица имала све родове, али ја нисам био. Ја сам прешао
01.02.1999. године. Почео је рад у марту. Ја сам рањен,био сам доле
годину дана почео сам у Београду радити, тако да сам јако слабе
контакте и имао са Кулом.
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Члан већа-судија, Ната Месаровић: Добро, мало пре сте
одговорили за зољу да сте чули да је неко од специјалиста, да ли сте
можда у оквиру затеченог састава чули да је неко специјалиста за неку
другу врсту оружја онако да се помињало?

Сведок Лазо Никић:Не.

Члан већа-судија,Ната Месаровић: А, можете ли нам објаснити
којим поводом је овај ваш колега Вукашиновић са вама разговарао да ли
је првооптужени био 12 у кући или не?

Сведок Лазо Никић:Којим поводом?

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да. Којим поводом сте
разговарали вас двојица о томе?

Сведок Лазо Никић:Никакав повод, само је чуо. Да је био нешто
нервозан.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: А, да ли сте ви то чули?

Сведок Лазо Никић:Не.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Објаснили сте мало пре да
сте долазили обично до прага куће?

Сведок Лазо Никић:Да.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Где сте ви када дођете на
радно место задуживали ту опрему, наоружање, где сте боравили око
куће и на који начин је то било регулисано.Мало да нам опишете?

Сведок Лазо Никић:Ми смо били у саставу куће. Значи када се
уђе, када се гледа са улице. Лево су биле просторије за нас. Ту смо
имали смештај.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да ли су се из тих
просторија могли чути гласови у кући?

Сведок Лазо Никић:Па, када изађете на двориште. Обично
пуковник је знао да изађе на степениште, да запали, да добацује нешто
обезбеђењу, да прича.
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Члан већа-судија, Ната Месаровић: Да ли сте за време рада као
припадник обезбеђења првооптуженог било када видели да је Звездан
Јовановић долазио у његову кућу?

Сведок Лазо Никић:Не могу да се сетим. Можда. У мојој смени
није.

Члан већа-судија, Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног
тужиоца.

Заменик Специјалног тужиоца М. Радовановић: Када је био у
обезбеђењу куће окривљеног Улемека, у односу на 12.март?

Сведок Лазо Никић:Ми смо се повукли 12. марта из куће, пошто
је из команде јављено да се повучемо.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли сведок
може да се сети тих дана значи од 09. па до 12. Имали су два шефа
обезбеђења, да ли може да се сети распореда када је био у које дане је
био шеф обезбеђења?

Сведок Лазо Никић: Ја сам преузимао смену 11. Долазио сам да
радим. Вукашин је био шеф смене, Вукашин Вукашиновић. Пре њега је
био Шаре Ненад. Значи по три дана се водила смена.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Сведок рече да
је увече 11. чуо глас окривљеног Улемека, да ли зна, да ли има било
каквих сазнања где је улемек тог 11.ог био?

Сведок Лазо Никић: Кажем Вам, чуо сам у дворишту куће.

Председник већа: Да ли сте ви били током целог дана 11.марта
2003. године у његовом непосредном личном обезбеђењу?

Сведок Лазо Никић:Били смо у кући.

Председник већа: Да ли сте непрекидно 24 сата 11.марта 2003. 
године ви били у обезбеђењу првоокривљеног?

Сведок Лазо Никић:Гледајте стварно не могу да се сетим.
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Председник већа: Да ли знате, да ли је првоокривљени Милорад
Улемек тог 11.марта 2003. године одлазио у Кулу?

Сведок Лазо Никић:Не могу да се сетим.

Председник већа: Добро наставите даље, са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Вукашин
Вукашиновић, где је боравио дана 11., 12. и 13. марта. Да ли сведок има
сазнања о томе?

Сведок Лазо Никић: Вукашина сам видео ту. 11.марта је
Вукашин био ту. Ту је био са нама. Нико га није питао ништа. Ту смо
сви били. Смена је ту функционисала. Неко оде по лекове, неко по ово,
по оно.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Ко је то ишао
по лекове и због чега?

Сведок Лазо Никић:Знало се због деце, због прехладе, до видео
клуба, то је устаљено било.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли је то тих
дана било?

Сведок Лазо Никић:Стварно не могу да се сетим.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли је
Вукашиновић у те дане значи 11., 12. и 13. март одлазио од куће
окривљеног Улемека и где је ишао, ако сведок има сазнања о томе?

Сведок Лазо Никић:Немам сазнања да ли је одлазио и долазио.
Углавном знам да смо 11-ог ту били сви. Када је ко имао задужење.
Нико никога ништа није испитивао.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Хтео сам још
једну ствар. Сведок је помињао Институт безбедности. Да ли је на том
Институту виђао покојног Спасојевића?

Сведок Лазо Никић: Ја лично не.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли има
неких других посебних сазнања о томе да је Спасојевић боравио на
Институту?
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Сведок Лазо Никић:Лично не.

Председник већа: Да ли сте посредним путем сазнали да вам је
неко рекао да је боравио на Институту безбедности?

Сведок Лазо Никић:Не.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Немам више
питања. Хвала.

Сведок Лазо Никић:Видите ми смо били припадници
обезбеђења. Ту није било пуно питања. Знало се то је војнички режим.
Тако смо и функционисали. Значи шеф обезбеђења је ишао договор, тап,
тап. Када треба обрати се комаданту, пуковнику. Пуковник даље
инструкцира. То нигде, значи нисмо улазили, нисмо могли да
присуствујемо. Правило обезбеђења је његова лична сигурност,
породице, фамилије, деце. Најуобичајнија пракса. Обезбеђење фамилије,
породице, првенствено њега.

Председник већа: Јавља се поново за реч заменик. Још једно
питање, изволите.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Само још једно
питање. Каква је пракса била. Ако шеф смене обезбеђења напуста тај
простор, кућу коју обезбеђује шта се дешава, да ли се одређује неко
други, да кажем руководилац. Неко лице које би руководило том екипом
обезбеђења или не?

Сведок Лазо Никић: Једино када оде на дужи период. Када
одлази на други задатак. Онда се одреди нови човек.

Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Ако су то краћи
одласци?

Сведок Лазо Никић:Ми обавештавамо.

Председник већа: Да ли пуномоћници оштећених имају питања
сведоку. За реч се јавља адв. Срђа Поповић, изволите.

Адв.Срђа Поповић: Од када ви познајете окривљеног Улемека?

Сведок Лазо Никић:Познајем га од када смо прешли у Кулу.
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Адв.Срђа Поповић: Која је то година?

Сведок Лазо Никић:1999. година.

Адв.Срђа Поповић: Какви су односи били између вас. Можете ли
да опишете какав је однос био ваш према њему, његов према вама?

Сведок Лазо Никић:Изузетно војнички и професионални. Значи
све у војничком духу, дисциплина, поштовање, максимално.

Адв.Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: За реч се јавља адв. Божо Прелевић. Изволите
питања.

Адв.Божо Прелевић: Само сведок да појасни. У једном тренутку
је данас рекао да је он преузео ако сам ја добро разумео смену од
Вукашиновића. Пре њега је био Шкене, ако сам добро разумео?

Сведок Лазо Никић: Не, не. Нисте ме добро разумели. Ја кажем
смену је преузео Вукашин 11-ог. Ја сам био у тој смени. Шкене је пре
тога руководио сменом.

Адв.Божо Прелевић: Хвала. Немам питања.

Председник већа: Одбрана право на питања. За реч се јавља
адв.Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв.Слободан Миливојевић: Ако неко од припадника
обезбеђења добије одређени задатак, да ли обавештава о томе друге
припаднике?

Сведок Лазо Никић: Не разумем.

Адв.Слободан Миливојевић: Ако неко од припадника у време
смене добије други неки задатак, да ли обавештава остале о томе да је
добио одређени задатак?

Сведок Лазо Никић:Не. Ја сам унапред рекао да ту није било
поговора за извршење неких задатака, било шта да се ради.

Адв.Слободан Миливојевић: Још једно само питање. Просторија
коју је користило обезбеђење да ли је у тим просторијама било када
приметио пушку «Хеклер и Кох»? 
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Председник већа: Не. Питање је било већ постављено. Да ли се ви
икада улазили у просторије које је користило обезбеђење
првоокривљеног у његовој кући?

Сведок Лазо Никић:Ја сам ту проводио време.

Председник већа: Наставите. Одговорите на питање?

Сведок Лазо Никић:Не никада нисам.

Адв.Слободан Миливојевић: Хвала лепо.

Председник већа: Да ли неко са бранилачке стране. Нека подигне
руку па да му дам право на питања.

Нема нико од бранилаца питања више.

Да ли неко од окривљених жели да постави питање сведоку Лазу
Никићу.

Нема нико питања.

Председник већа доноси:

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се изврши суочење између сведока Ненада Шареа и сведока
Лазе Никића, а на околност, противречности њихових исказа у погледу
једне једине чињенице: Да ли је сведок Лазо Никић разговарао са
сведоком Ненадом Шареом у вези наредбе првоокривљеног Милорада
Улемека, као што наводи сведок Ненад Шаре, да је била обавеза сведока
Лазе Никића да преда пушку марке «Хеклер и Кох» Г3, калибра 7,62 мм,
другоокривљеном Звездану Јовановићу, а која се налазила у службеном
возилу марке «БМВ». 

Позовите сведока Ненада Шареа, ради вршења суочења.

Ја ћу вас сада упознати са садржином исказа управо тог сведока
Ненада Шареа, да би извршили суочење и расправили то питање да ли је
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било или није било и ко говори истину кроз непосредни дијалог
гледајући један другог у очи.

Сведок Ненад Шаре је рекао каже: «Отишао сам у Нови Сад, код
Вулета, донео сам снајперску пушку и сместио у гепек тога возила. Ту
сам се обратио Лази који је био вођа смене у обезбеђењу Легије и рекао
сам му да сам донео пушку и сместио у гепек, како ми је рекао Легија.
Лаза ми је да зна да му је Легија рекао за то и да му је Легија рекао да
позове Јовановић Звездана и да му преда ту снајперску пушку». Завршен
цитат.

Дакле, упознајем вас са оним што је сведочио и на данашњем
главном претресу поновио сведок Ненад Шаре.

Сведоку Ненаду Шареу се обраћам и упознајем га са садржином
исказа сведока Лазе Никића који је рекао да уопште није разговарао са
вама у вези онога што сте ви сведочили данас на главном претресу да је
он сведок Лазо Никић, по налогу првоокривљеног Милорада Улемека
предао снајперску пушку из аутомобила «БМВ» који сте Ви довезли
претходно из Новог Сада из стана Вукашина Вукашиновића
другоокривљеном Звездану Јовановићу. Он негира ту чињеницу коју сте
Ви навели у свом сведочењу. Према томе сада ћете се погледати
директно у очи, с тим што ћете прићи микрофону. Ево можете овде.
Погледаћете се у очи и расправити ту противречност везано за
истинитост тврдње ваше о томе. Изволите погледајте се у очи па
расправите то питање.

Сведок Ненад Шаре: Ја остајем при својој тврдњи.

Сведок Лазо Никић: То није истина.

Сведок Ненад Шаре: Ја знам да јесте.

Сведок Лазо Никић: Добро. Ти знаш. Ја не знам шта се стварно
са тобом дешава и због чега си све то урадио.Мајке ми.

Сведок Ненад Шаре: Твој одговор се своди на то шта се са мном
дешава.

Сведок Лазо Никић: Ја не знам због чега ти уопште такве приче
имаш. Ја не знам.

Сведок Ненад Шаре: Ја тврдим оно што сам тврдио на
данашњем главном претресу.
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Сведок Лазо Никић: Ја кажем да он говори неистину.

Сведок Ненад Шаре: Ја говорим истину.

Сведок Лазо Никић: То је инсинуација. Не знам због чега то
говориш уопште.

Сведок Ненад Шаре: Због чега говорим.

Сведок Лазо Никић: Ја не знам ко теби суфлира уопште да такве
ствари причаш.

Сведок Ненад Шаре: Зато што је то истина.

Сведок Лазо Никић: Каква истина. Ја пушку никада нисам у
животу видео.

Сведок Ненад Шаре: Да ли си сигуран у то.

Сведок Лазо Никић: Ја сам изјавио и сигуран сам.

Сведок Ненад Шаре: Ја сам сигуран у оно што тврдим.

Сведок Лазо Никић: Говориш неистину. Лажеш.

Сведок Ненад Шаре: Не лажем.

Сведок Лазо Никић: Не знам због чега све то радиш, али лажеш.
Ево у очи те гледам и говорим ти да лажеш.

Сведок Ненад Шаре: Да ли се питаш због чега ја ово уопште
радим.

Сведок Лазо Никић: ЛажешШаре.

Сведок Ненад Шаре: Ја једно тврдим, ти тврдиш друго. На овом
суду је да размотри све чињенице на овом претресу и он ће да донесе
валидан суд о овој изјави.

Сведок Лазо Никић: Ја не знам шта је у твојој глави, мајке ми.

Сведок Ненад Шаре: Ја не знам шта је у твојој глави.
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Сведок Лазо Никић: Уопште ниси нормалан човек.

Сведок Ненад Шаре: Хвала, ако тако мислиш.

Сведок Лазо Никић: Он лаже, не говори истину. Ја не знам шта
он покушава овим да уради.

Сведок Ненад Шаре: Судија, ја остајем при својој тврдњи.

Сведок Лазо Никић: Слушај немој да вичеш. Тај тон повишени,
та валидно баратање стручним изразима, па то је смешно Шкене, шта ти
радиш.

Сведок Ненад Шаре: Ти мислиш да то изазива у мени неки.... 

Сведок Лазо Никић: Шта има да изазива.Шта има да изазива.

Сведок Ненад Шаре: Ја знам да сам говорио истину. Господину
председавајућем и осталима. Према томе остајем при својој тврдњи.

Сведок Лазо Никић: Ја говорим да никада нисам са њим ништа
причао.

Сведок Ненад Шаре: Може да прича шта год жели, ја остајем
према својој тврдњи.

Сведок Лазо Никић: Ма никада ништа у вези тога ја и он нисмо
имали говора. Ја не знам што би он мени говорио ишта, ако је он био
шеф обезбеђења. Какав је то онда ланац и шта је то.

Сведок Ненад Шаре: Ти си био шеф друге смене обезбеђења и
био си дужан мени, као и ја теби за било шта што се дешава на кући, ако
би ја требало теби да кажем или ти мени да кажеш да ми ти пренесеш.

Сведок Лазо Никић: Ја и ти никада такав разговор Шаре Ненаде
нисмо имали на ту тему. Никада.

Сведок Ненад Шаре: Јесмо обавили такав разговор.

Сведок Лазо Никић: Никада на ту тему.

Сведок Ненад Шаре: Обавили смо Лазо Никићу.

Сведок Лазо Никић: Ја и ти никада нисмо причали на ту тему.
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Сведок Ненад Шаре: Ја знам да јесмо.

Сведок Лазо Никић:Ти можеш причати шта ход хоћеш.

Сведок Ненад Шаре: Не треба више да се убеђујем са тобом.

Сведок Лазо Никић: Ја остајем при тврдњи да је ово лаж. Све је
исконструисано.

Председник већа: Чули смо. Суочење је завршено.

Сведок Ненад Шаре: Да ти није господин Улемек рекао да
кажеш да је исконструисано све?

Сведок Лазо Никић:Мени моја савест говори све. Не знам ко
теби говори Шкене.

Сведок Ненад Шаре: Да ли ти је чиста савест због тога што
кажеш.

Сведок Лазо Никић:Ја не знам ко теби све ово говори. На основу
чега ти све ове лажи изговара.

Шта покушаваш Шкене?

Сведок Ненад Шаре: Шта. Ја не покушавам ништа.

Сведок Лазо Никић:Ово је мизерно, што ти све радиш.

Сведок Ненад Шаре: Тврдим оно што сам рекао господине
председавајући.

Сведок Лазо Никић:Мени је част брате што сам био припадник.

Сведок Ненад Шаре: И мени је част, што сам био припадник
ЈСО. Овде се не ради о части.

Сведок Лазо Никић:Мој Шаре Ненаде, ја не знам о чему ти
говориш. Не знам због чега са тобом имам овај разговор.

Сведок Ненад Шаре: Ја не знам зашто га ти подстичеш.

Сведок Лазо Никић: Ко ти је написао шта да причаш Шкене?
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Сведок Ненад Шаре: Мени то није нико написао.

Сведок Лазо Никић:Није ти нико написао. Добро Шкене.

Сведок Ненад Шаре: Ко је теби написао?

Сведок Лазо Никић:Господине председавајући он је
дефинитивно... Ја остајем при својој тврдњи. Никада ја и он нисмо
имали никакав разговор.

Сведок Ненад Шаре: Ја такође остајем према својој тврдњи.

Сведок Лазо Никић: Па нека суд одлучи.

Председник већа: Добро то се зна да ће суд да одлучи, нећете ви.
Добро.

Суочење је завршено. Можете да одете у посебну просторију.
Сведок Ненад Шаре.

Отпушта се и сведок Лазо Никић.Можете да идете. Хвала.

Сведок Лазо Никић:Довиђења.

Председник већа: Да ли има примедби на исказ сведока Лазе
Никића.

Констатујем да нема примедби.

Председник већа доноси:

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Вукашина Вукашиновића. Нека
приступи пред судско веће.

Председник већа: Ваше име и презиме?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Вукашин Вукашиновић.
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Председник већа: Име оца?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Стојан.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Вукашин Вукашиновић: 14.12.1976. године, Нови Сад.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Полицајац.

Председник већа: Где радите?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Нигде, без посла.

Председник већа: Реците нам адресу вашег пребивалишта?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Милоја Чиплића бр. 4 Нови
Сад.

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима и
оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о промени
пребивалишта или боравишта. Сада ћу вас поучити о вашим обавезама,
правима и законским упозорењима у својству сведока у кривичном
поступку.

Опомињем вас да сте дужни да суду саопштите све што знате о
предмету и упозоравам вас да лажно сведочење представља кривично
дело. Дужни сте пред судом да говорите истину и да ништа не смете
прећутати и упозоравам вас да давање лажног исказа представља
кривично дело. Ваше је право као сведока у кривичном поступку да не
одговарате на поједина питања, ако постоји вероватноћа да би тиме
изложили себе или вама блиска лица тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте размели упозорења.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам.
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Председник већа: Сада ћу Вас позвати да као сведок у
кривичном поступку положите заклетву пред судом. Ја ћу вам
саопштити текст заклетве, а ако сте сагласни са тим текстом заклетве
само реците «да», да би скратили процедуру.

«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати».  

Сведок Вукашин Вукашиновић: Заклињем се.

Председник већа: Реците нам све што вам је познато у овој
кривичној ствари у слободном излагању. Изволите.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Конкретно шта?

Председник већа: Конкретно да ли сте били припадник
обезбеђења првоокривљеног Милорада Улемека, од када сте ступили на
ту дужност, где се он налазио, шта је радио, непосредно пре атентата, на
дан атентата и након тога да ли сте имали било какав контакт са њим у
ком контексту, да ли је имао контакте са покојним Душаном
Спасојевићем, па ћу вам поставити питања.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Боље да идемо са питањима.

Председник већа: Не. Не може тако као што ви замишљате. Него
нам прво реците у овом контексту, дакле, предмета овог кривичног
поступка, па ћу вам ја после постављати питања. Дакле, у слободном
излагању реците.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ево конкретно. Припадник
обезбеђења код пуковника Улемека сам био крај 1999. године од 2000. 
године па значи до 12.марта 2003. године.

Председник већа: Даље. Чули сте шта сам вас питао? Немојте
очекивати додатна питања. Реците све што знате о томе?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам шта да кажем.
Конкретно да ли се пуковник дружио са Спасојевићем.Јесте, имали су
контакта. Виђали су се. Не до душе стално, али виђали су се некада код
њега кући, некада код покојног Спасојевића. Задњи наш контакт виђање
је било 13.марта. Значи дан после убиства Премијера. Ја сам био када се
то тачно десило то убиство, ја сам тада радио. То је био значи 11 увече,
ја сам од 12-ог требао радити, али ме Шаре Ненад звао да дођем 11-ог. Ја
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сам увече дошао 11-ог. Значи радио сам 12-ог. То се десило. Дошла је
полиција у 01,00 часова ујутру 13-ог. Тада смо били сви ухапшени. Ја
сам пуштен тај дан у 17,00 часова. Ја сам се вратио кући код пуковника
где је Александра његова супруга рекла да ли би ја могао однети поруку
њему у том стану где се он налазио. Ја сам пристао и однео сам ту
поруку 13-ог, ако вас то занима.

Председник већа: Да, да. Занима нас, него нам реците мало
детаљније ако можете, ако не, онда ћу ја постављати питања.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Поставите питања, боље ће
бити.

Председник већа: Не, не. Боље да ви кажете.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја сам рекао шта имам. Сада ви
поставите питања шта вас занима конкретно.

Председник већа: Да ли је то све што имате да нам кажете?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, поставите ми питање, па ћу
вам рећи.

Председник већа: Не, не. Не моће тако. Закон налаже управо да ви
сведочите управо све ово што сам вас ја питао на почетку.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, ето рекао сам.

Председник већа: Да ли сте све рекли?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Углавном све.

Председник већа: Добро. Да ли сте били припадник Специјалне
антитерористичке јединице МУП-а РС?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Мислите скраћено САЈ?

Председник већа: Па САЈ је скраћено, а ја говорим цео назив,
због транскрипта и свих учесника у овом поступку.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам, био сам. 1998 .године до
значи, то је било од прилике можда лето 1999. године када се САЈ
интегрисао у ЈСО.
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Председник већа: Када сте ви тачно прешли у ЈСО?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Сада не могу да се сетим, али
почетком 1999. године, можда 1998. децембар или новембар месец. Не
могу тачно да прецизирам. Знам да је било хладно и да смо имали обуку
тада када смо прешли из САЈ-а у ЈСО имали смо обуку у камповима на
Тари ЈСО.

Председник већа: Да ли је у арсеналу оружја САЈ-а постојала
пушка «Хеклер и Кох» Г3, 7,62 мм?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте.

Председник већа: Можете ли да нам кажете нешто одакле вам је
то познато, да ли сте ви видели ту пушку, да ли сте је користили
приликом обуке?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Познато ми је из тога што смо
имали обуку на свим врстама наоружања тада у САЈ-у. Између осталог
је била и та пушка. Е, сада ја сам вршио обуку са њом. После не знам
шта је било. По некој логици ствари, ја мислим да је приликом
интеграције САЈ-а у ЈСО, ја мислим да је та пушка прешла у ЈСО, та Г3
А4. 

Председник већа: Пошто сте по специјалности снајпериста?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Између осталог.

Председник већа: Да ли можете да нам опишете ту пушку коју
сте користили у САЈ-у. Дакле, «Хеклер и Кох» 7,62 мм. Каква је то
пушка, какве тежине, боја, какав је кундак, да ли је имала снајпер на
себи, каква је цев, коју муницију користи, да ли може само једну или
више врста, њену прецизност, за које акције је она намењена?

Сведок Вукашин Вукашиновић: У кратким цртама. То је
немачка пушка првенствено намењена као јуришна пушка немачке
војске. Она има механички нишан, али може бити опремљена и оптико.
Али, не мора да значи. Превасходна намера није уопште да је то
снајперска пушка. Значи због затварача и због малих капацитета оквира
и због свега осталог. Сада, пушка је доста гломазна, не знам тачну
тежину. Није ни мало лака. Спада у ред тежих пушака те врсте. Делови
њени могу бити црни или зелене боје, тамно зелене боје. Кундак може
бити фиксни и може бити расклапајући. Повлачењем не са стране него
повлачењем. Постоје два модела те пушке. Цеви су им исте, затварач је
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исти. Углавном то је то. Користи 308 Винчестер муницију, то је 7,62 х 51 
калибар. И тако. Може бити опремљена оптиком, а не мора. Пошто на
себи има фабрички урађен механички нишан.

Председник већа: Реците нам о прецизности гађања из те пушке.
На којој удаљености је она прецизна и шта може да погоди?

Сведок Вукашин Вукашиновић: То зависи од стрелца.

Председник већа: Ево, одлично обучен стрелац?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Са том пушком може
дејствовати можда неких 300-400 метара прецизно. Може, али није
практична јер одређени модели те пушке су опремљени ножицама, што
јој даје додатну стабилност у прецизности, али је јако незгодно
повезивати више погодака због трзаја затварача, тешко се наноси.
Можете један хитац испалити, али више не може брзом паљбом радити
са пушком.

Председник већа: Из ког разлога се не може испалити брзо други
хитац?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Због јаког трзаја затварача.

Председник већа: Колико то временски је потребно да се испали
други хитац?

Сведок Вукашин Вукашиновић: То не знам. То зависи од обуке.

Председник већа: Одлично обучен снајпериста за колико
времена може да испали други хитац, после првог?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја не знам, то је индивидуално.

Председник већа: Какав сте ви били снајпериста?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Молим?

Председник већа: Какав сте ви били снајпериста, каква је оцена
била објективна од команде?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Е то не знам. Заиста не знам. То
нам нису саопштавали.
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Председник већа: А, ваша лична оцена, вашег рада, каква је била
као снајперисте?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Моја оцена је била да сам увек
био лош, да би био што бољи.

Председник већа: У смислу напредовања у обуци?

Сведок Вукашин Вукашиновић: То ћете морати да питате
некога из команде, ја стварно не знам. Обичан борац не ради аналитику
свог успеха.

Председник већа: Добро. Не мора борац вршити аналитику, али
може самоаналитику и самоанализу тог рада. У том контексту вам
постављам то питање. А, да ли сте ви пуцали узастопно више хитаца из
те пушке, приликом вежби?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Ја сам са том пушком имао
показно једно гађање 1998. године чим сам се упознао са тим оружјем.
Никада практичо са тим оружјем ја нисам радио.

Председник већа: Колико сте метака испалили?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Сада не знам стварно.

Председник већа: Један, два, три, пет?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Можда десетак. Један оквир
сигурно.

Председник већа: Да ли сте ту пушку виђали у арсеналу
наоружања ЈСО-а?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Никада.

Председник већа: Да ли сте видели било ког припадника ЈСО да
користи ту пушку?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Јединица је имала посебне
снајпере који су били далеко бољи од тог оружја.Штарманлихер СЗГ 69 
модел која много далеко превазилази ту пушку. Ја сам на тој пушци
имао доста сати обуке. Г3 А4 је јако некомпактибилна, тежак је,
гломазан и све остало.
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Председник већа: Реците нам у смени када сте радили у
обезбеђењу првоокривљеног Милорада Улемека када је била та
последња смена, који су то дани били?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу тачно да се сетим.
Знам да сам радио 12-ог, али Шаре Ненад ме звао 11-ог увече да дођем.
Значи радио сам тог 12-ог и тог 13-ог и више нисам радио.

Председник већа: Да ли сте радили 11.марта 2003. године као
шеф смене обезбеђења?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Нисам радио цео дан. Увече
сам дошао негде око 20,00 часова.Шаре Ненад ме назвао да дођем пошто
станујем у Новом Саду. Звао ме негде можда око 18,00 часова. Ја сам се
спремио и од прилике у 20,00 часова сам био кући Улемека.

Председник већа: Да ли вам је предао смену сведок Шаре Ненад?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Тамо сам га затекао, али то у
принципу није било неко класично предавање смене.

Председник већа: Где је то тамо?

Сведок Вукашин Вукашиновић: У кући код њега. Код нас је
била пракса да ми смену вршимо у команди на Сењаку код нас.

Председник већа: У кући првоокривљеног Милорада Улемека, на
то мислите?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Тамо се десило. У ствари то
није била смена. Ја сам, сам дошао и комплетно обезбеђење је било горе.
А, класична размена смене се дешавала у кући на Сењаку где је команда
Јединице.

Председник већа: Реците нам тог 11.марта, увече како кажете
када сте дошли из Новог Сада, да ли сте видели окривљеног Милорада
Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам.

Председник већа: Где сте га видели?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Видео сам га доле у
просторијама обезбеђења, ту где смо ми били смештени. Значи то је



82

доњи део куће, вероватно сте упознати како, шта. Ту где је обезбеђење
обитавало, ту смо били ми. Десио се један мали инцидент. Обезбеђење
које је приватно радило око куће Шаре Ненад је добио од пуковника
паре да плати, да, да плате обезбеђењу. И ту је настао неки екцес са
шефом обезбеђења тог цивилног дела, са Вуком и пуковник је сишао
доле да се договоримо шта се то дешава, јер Вуку су изгледа биле дате
паре. Он није исплатио све обезбеђењу. Неко се побунио и онда сам ја
отишао и звао сам пуковника да сиђе доле да рашчистимо о чему се
ради. Он је тада имао разговор са Вуком. Нешто су се посвађали. То се
завршило и он се вратио у кућу, а ми смо остали доле.

Председник већа: Да ли је првоокривљени Милорад Улемек дана
11.марта 2003. године одлазио у седиште ЈСО у Кули?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Ја то не знам. Ја сам 11-ог
дошао негде око 20,00 – 21,00 час. Преко целог дана шта је радио ја не
знам. Нисам био ту.

Председник већа: Реците нам где се налазио првоокривљени
Милорад Улемек дана 12.марта 2003. године?

Сведок Вукашин Вукашиновић: 12.марта он се налазио у кући.
Знам због тога када се десило то што се десило. Ја сам чуо тада свађу у
кући од прилике око 17,00 часова. Била је нека свађа. Ја знам да ми тада
наредних можда неких 5-6 дана никакве активности нисмо имали.
Боравили смо углавном нон-стоп у кући. Ту је био и Шаре Ненад. Е, сада
он је отишао горе код њега. Ја ту више ништа нисам видео шта се
десило. Знам да Шаре Ненад није више био у нашим просторијама.
Гледали смо ТВ. Шаре Ненад је нестао. Где је отишао ја не знам. После
сам сазнао где је отишао. Касније сам сазнао да је пуковника одвезао у
тај стан, што смо користили ја и Шаре. На Новом Београду.Ми смо тамо
имали стан и он је њега тамо одвезао. То смо после сазнали.

Председник већа: Одакле вам је то познато?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Шаре ми је рекао.

Председник већа: Када Вам је то Шаре рекао?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Шаре ми је рекао 13-ог се нашао
кући. Ми смо били кући. Пошто увече смо били тамо сво време.
Тадашњи командант Јединице Душан Маричић ме назвао и питао ме
када се десио атентат, шта се то десило, видели смо слике, ја кажем
немам појма, ми смо сви кући. Питао је да ли је пуковник ту, ја кажем
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јесте. Каже он добро ништа, чућу се ја са њим па ћу те известити.
Касније је он мене известио око можда неких 20,00 часова, немојте ме
држати за реч не знам тачно, да се комплет Јединица повуче у базу у
Липовицу или да дође до команде на Сењаку.

Председник већа: Када је то било?

Сведок Вукашин Вукашиновић:После атентата 12-ог.

Председник већа: Да ли је 12.марта 2003. године вршен претрес
куће окривљеног Милорада Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Није 12-ог, него 13-ог ујутру у
01,00 час, тако.

Председник већа: Тада је извршен претрес.

Сведок Вукашин Вукашиновић: 12-ог на 13-и. Значи то је више
13-и 01,00 час ујутру.

Председник већа: Добро то је већ временски гледано 13-и.

Сведок Вукашин Вукашиновић:Да. То је 13-и 01,00 час ујутру.

Председник већа: Реците нам да ли сте ви присуствовали
претресу куће првоокривљеног?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам. Ја сам то изричито
захтевао.

Председник већа: Шта сте ви видели и како се одигравала та
радња. Ко је ту био присутан?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Не знам стварно ко је био
присутан, пошто су сви били под фантомкама. Не знам стварно ко је био
присутан. Била је жандармерија, једно 40-50 припадника је било око
куће. Распоредили су се. Ја сам на вратима сачекао те људе из УБПОК-а
пошто су имали јакне. Писало је полиција и представили су се. Само су
рекли ми смо из УБПОК-а. Ја сам их питао за име и презиме. Они нису
хтели да се представе. Ништа рекли су ми смо дошли на претрес. Ја сам
рекао да ли имате налог, на шта је тај мени, један, не знам ко је, рекао,
ванредно стање. Налог се укида, не постоји налог. Ја сам рекао добро.
Они су ушли у кућу у мом присуству. Обишли су доње просторије.
Попели су се горе изашли и рекли, хвала, у реду. Изашли су напоље.
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Супруга Александра је била у кући. Изашли су напоље и рекли, ти
мораш поћи са нама. Ја сам рекао није никакав проблем. Један део
обезбеђења који је на кући радио, цивилно. Тада смо били ухапшени тог
13-ог ујутру. Били смо ухапшени и приведени у 29. Новембар. Тамо су
са нама обавили неки информативни разговор. Одузели оружје,
службену значку, мобилни телефон. Нормално исписали реверс. Дали су
ми неко решење да потпишем. Ја сам одбио. Пошто је тамо стајало да
сам ја ухапшен као припадник земунског клана, ја сам то одбио да
потпишем. Рекао сам потписаћу када саставе ново решење. Они су
саставили да сам наводно умешан у неко кривично дело. Ја сам то
потписао и онда смо одведени у притвор. Тамо смо били и негде око
04,00 – 05,00 сати су нас пустили. Односно мене, а друге нису пустили.

Председник већа: Када сте последњи пут видели и где
првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Видео сам га 13-ог у том стану
на Новом Београду, код Фонтане.

Председник већа: Да ли можете да опишете тај сусрет у стану са
првоокривљеним Милорадом Улемеком?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Био је срдачан. Како да
опишем.

Председник већа: Волите да користите мало ироније, је ли?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Отишао сам тамо и предао сам
поруку коју ме је његова супруга замолила да ли могу да му однесем, на
парчету папира. Ја сам отишао, предао поруку. Он је мене питао, да ли
важи моја понуда јер раније је био договор, у ствари не договор него ја
сам радио 08.марта. Он је човек био са женом на ручку у Кнезу. Тада ми
је испред ресторана Кнез пришао један момак и донео ми је парче
папира и рекао молим те предај ово Легији. Ја сам рекао добро. Ко
шаље, он је рекао није битно. Ја сам ушао унутра и извинуо се, рекао
порука за вас. Он је прочитао. После је он мене тог 08. звао и рекао знаш
дешава се нека фрка, ово, оно. Ја кажем не знам како могу, имам ја неку
бабу у селу у Војводини у Змајеву конкретно. Ако је толика фрка да се
склони. Он је рекао, не, не, нема везе. Тог 13-ог ме је питао да ли важи
још понуда она за бабу. Ја кажем важи, али град је пун жардармерије и
тога свега. Ја кажем не знам колико је паметно да сада идемо. Он је
рекао добро. Каже како кући, жена и деца да ли су добро. Пошто су били
болесни имали су грип. Ја кажем добро су, нису лоше. Како
жандармерија тамо. Где се налазе. Ја сам описао од прилике где се
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налазе. Каже он добро. Ништа, видимо се, здраво, здраво. То је сав
разговор био.

Председник већа: Реците нам да ли је то једини сусрет ваш са
првоокривљеним Милорадом Улемеком у стану код Фонтане на Новом
Београду?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Да. То је наш задњи сусрет.

Председник већа: Да ли стре пре тога били код њега у стану, пре,
непосредно пре атентата, или на дан атентата 12.марта 2003. године?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Не. Нисам, али сам ја знао где се
тај стан налази.

Председник већа: На основу чега и одакле вам је познато?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Тај стан смо добили ја и Шаре
од људи из обезбеђења који су радили код Душана Спасојевића. Добили
смо кључеве од тог стана. Доста људи није било из Београда. Због
путовања и због свега. Тако да смо имали тај стан и тај стан смо
користили.

Председник већа: Добро. Ја ћу вам сада предочити део вашег
исказа на записнику пред истражним судијом Посебног одељења
Окружног суда у Београду од 07.08.2003. године како би нам објаснили
противречности у односу на данашњи исказ на главном претресу
цитирам: на страни 2, последњи пасус:»Легија је непрекидно боравио у
тој згради, једино је повремено одлазио у неки стан у Београду. То су
били кратки боравци на два, три дана. Не бих знао да кажем у којим
становима је боравио. Једино знам за овај последњи стан на Новом
Београду, близу Фонтане. Ми из обезбеђења смо имали смене на три
дана. Моја смена је требало да буде 11-ог, 12-ог и 13.марта ове године.
Шаре Ненад је имао смену три дана пре мене, када ми је предавао смену
за 11. март одвео ме је на Нови Београд и показао ми стан на коме је
боравио Легија. Стан је био на 5 или 6 спрату. Шаре ми је рекао да
однесем Легији храну увече и ја сам то урадио 11.марта. Ја нисам смео
ништа да разговарам са Легијом. Тако је то било. Боже сачувај да сам
смео нешто да га питам. То је увек тако било као неко правило. Видео
сам да је сам боравио у том стану. Нисам знао зашто тамо борави. Када
сам му однео храну 11-ог увече он ми је тада рекао да дођем 12-ог ујутру
да му поново донесем храну, што сам и урадио. То је било ујутру око
07,00 – 08,00 сати. Никакве промене у његовом понашању у односу на
уобичајено нисам приметио. Тада ми није рекао када поново да дођем,
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већ је само рекао да ће мо се чути. Рекао је у контексту да ће мо се чути
за доручак за сутрадан ујутру. Требало је да ме позове, али ме није звао.
Значи тог 12-ог марта ујутру је моје последње виђење Легије», завршен
цитат.

Објасните ову противречност и зашто данас говорите другачије
него у истрази.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Прво то нису моје речи уопште.
Ја морам да напоменем једну ствар да се на нас који смо били ухапшени
значи не тог 13-ог, него касније стравичан притисак вршио. Мени су из
УБПОК-а доносили изјаве да потпишем. Неке изјаве, а ја сам то одбио.
Значи не би ме чудило да ту пише не знам ни ја шта. Значи ја знам шта
сам изјавио како је било.Морам да напоменем још једну ствар. Када смо
ухапшени тог 24. у ствари позвати смо на разговор. У исту просторију су
довели мене и Шарета. Нудили су нам да будемо специјални сведоци у
супротном ако одбијемо да ћемо се лоше провести. Зато ме данас не
чуди да је Шаре Ненад пристао на такве ствари. Мени су лично претили
мени и мојој породици да ће свашта направити ако не будем пристао да
будем заштићени сведок. Ја сам тражио имена да ми се достави
написмено, нико није хтео да се представи. Ја могу да препознам те
људе који су радили то. Зато мене не чуди било шта ту да пише у тим
изјавама. Ја знам како се десило и шта се издешавало. Ја сам отказ из
полиције добио на тај начин што су ме дигли из кревета, тамо негде
тридесети дан притвора. Тражили су од мене да потпишем неке папире и
ја сам одбио. Када сам изашао у Кули ме чекало решење о суспензији. У
ствари то више није била суспензија, то је био отказ. Било је готово
решење, па су рекли, ако хоћеш потпиши, ако нећеш не мораш. Ја сам
отишао узео сам то решење. Када сам рекао ко је потписао. Рекли су
генерал Лукић је потписао. Тражио сам да ми дају моју плату која је
била у заостатку од месец дана, ни то нисам добио. Значи тако да овај
систем и ово, немам пуно поверења. Не би ме чудило да свашта ту пише.

Председник већа: Да ли сте ви саслушавани пред истражним
судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду
07.08.2003.године?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим. Пошто сам
био више пута саслушаван.

Председник већа: Само сте једном саслушани пред истражним
судијом па вас питам, да ли сте саслушани?
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Сведок Вукашин Вукашиновић:Кажем вам саслушаван сам
више пута. У УБПОК сам одвођен једно шест, седам пута када сам
изашао из затвора.

Председник већа: Потпуно заборавите те разговоре пред
полицијом. Ја вас искључиво питам и једино вас питам да ли сте
саслушани у својству сведока пред истражним судијом Вучком
Мирчићем?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја мислим да јесам.

Председник већа: Да ли сте тада сведочили?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам.

Председник већа: Да ли вас је претходно упознао са вашим
правима и упозорио вас на дужност да говорите истину?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Јесте.

Председник већа: Да ли је он гласно диктирао записник, након
што сте ви изнели свој исказ у својству сведока?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Тога не могу да се сетим.

Председник већа: Да ли сте потписали записник о саслушању вас
као сведока пред истражним судијом?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Јесам. Нешто сам потписао.

Председник већа: Да ли вам је омогућио да претходно прочитате
садржину записника пре него што потпишете записник?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Не знам. Дао ми је папир, ја сам
онако летимично прелетео. Рекао је то је то. Ја сам потписао и изашао
сам. Са мном је био и Никић Лазо. Давали смо тада мислим да смо
давали заједно изјаву.

Председник већа: Реците нам да ли се ви сећате шта сте
сведочили пред истражним судијом Посебног одељења тада 07.08.2003. 
године?
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Сведок Вукашин Вукашиновић:Не знам. Ја сам 5-6 пута
сведочио. Ишао сам у УБПОК и тамо сам нешто потписивао да сам
сведочио.

01.55.10. Председник већа: Концентришите се само на тај дан.
Пошто кажете, дали сте исказ. Само се на тај дан концентришите и
реците нам да ли је било можда неких претњи од стране истражног
судије, коришћења обмане, силе, било чега? У том контексту да ли је то
ваљано без икаквих присила, принуде, обмане од стране истражног
судије, да сте ви саслушани на један нормалан начин као данас.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Није било претње... Он је мене
махом питао о оружју, као што сте ме ви данас питали, о
карактеристикама, о прецизности, углавном ме је то испитивао. Ја сада
не могу да се сетим детаља шта ме је све испитао, али, не знам.

Председник већа: А, тврдите овде на главном претресу да ово,
управо што сам сада цитирао и навео као противречност у вашем исказу
– нисте рекли. На основу чега Ви то тврдите?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Нисам рекао да нисам, него не
могу да се сетим.

Председник већа: Не, није то баш тако. Ви сте рекли овде пред
судом да Ви то уопште нисте рекли.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не, ја сам рекао да не могу да
се сетим. То што сте употребили реченицу – «Боже сачувај», ја то никад
не бих изјавио. «Боже сачувај, да ја смем нешто да питам». То нису моје
речи. Ја никад не бих употребио те речи.

Председник већа: А, у односу на ове друге ствари, суштинске,
чињенице – где је боравио првоокривљени, како вам је предао смену,
како вас је упутио где се он налази – управо на ове суштинске ствари
које сам Вам цитирао?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим, стварно.

Председник већа: Да ли сте ви то изјавили, или је то измишљао
истражни судија?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим.
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Председник већа: Сада када вам будемо показали записник,
целокупни записник о Вашем саслушању, оригинал записника о Вашем
саслушању у својству сведока у истрази од 07.08.2003. године, да ли
можете да погледате тај записник и да нам саопштите да ли је то што сте
Ви изјавили унето и да ли сте Ви лично потписали сваку страницу тог
записника. Хоћете ли моћи то да учините?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Моћи ћу.

Председник већа: Сада ћемо вам предочити записник о
саслушању сведока Вукашиновићев, пред истражним судијом Посебног
одељења Окружног суда у Београду од 07.08.2003. године да би се
сведок Вукашин Вукашиновић изјаснио на питања председника већа.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте, ово је мој потпис, али не
могу стварно да се сетим појединих ставки из овог записника. Не могу
да се сетим.

Председник већа:Шта кажете?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте, мој је потпис, али не могу
да се сетим ових навода овде у изјави.

Председник већа: Добро. Погледајте последњу страну записника.
Овде истражни судија констатује – «Слушао сам гласно диктирање
записника и као своју изјаву потписујем без примедби». 

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да, прочитао сам.

Председник већа: Да ли сте чули то да је издиктирао истражни
судија?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Кажем, не могу да се сетим
да ли је ово задње издиктирао.

Председник већа: А потписи су Ваши, аутентични?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, добро, али ја не могу да се
сетим да ли је он ову задњу ставку издиктирао.

Председник већа: Добро. Реците нам – да ли Вам је познато да ли
је постојала пушка Хеклер и Кох Г3, 7,62мм у кући првоокривљеног
Милорада Улемека у Београду, у улици Илије Стојадиновића 89? 
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Код њега кући пушка?

Председник већа: Реците нам да ли Вам је издао налог окривљени
Милорад Улемек да пушку Хеклер и Кох 7,62мм однесете из његове
куће до стана Вашег у Новом Саду?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Да ли сте било када дошли у контакт радећи
као шеф обезбеђења првоокривљеног Милорада Улемека са пушком
«Хеклер и Кох» Г-3, 7,62мм?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Да ли је сведок Ненад Шаре било када одлазио
у Ваш стан у Новом Саду?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Да ли је знао где ви станујете?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Ја више питања немам. Да ли чланови већа
имају питања? Судија Ната Месаровић има право на питања.

Судија Ната Месаровић: Можете ли да нам опишете које су
просторије користили радници обезбеђења у кући првооптуженог и да
ли су исте просторије користили људи из ЈСО-а који су распоређени у
обезбеђење и цивилно обезбеђење?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Само припадници ЈСО-а су
користили те просторије.

Судија Ната Месаровић: Где се оне налазе? Опишите нам мало.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Кад уђете на главну капију, то
је доњи леви део куће. Значи, она кућа у низу – доњи леви део куће,
бочно је био улаз. Ту су биле просторије обезбеђења. Мада људи који су
цивилно обезбеђивали могли су да уђу унутра да попију кафу, да скувају
чај, могли су да користе просторије. Али, смо ми тамо имали лежајеве,
кревете, тушеве и тако.
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Судија Ната Месаровић: Око распореда обезбеђења, интересује
ме да ли су сви улазили у кућу, или је био неко задужен за спољно
обезбеђење, а неко за унутрашње. Да ли су они који су обезбеђивали
споља могли да улазе у кућу, унутра коју користи породица оптуженог и
он лично?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Мислите, конкретно у његову
кућу да ли је могао неко да улази?

Судија Ната Месаровић: Да.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Без његове најаве не.

Судија Ната Месаровић:Молим?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Без најаве супруге, или
пуковника, нико није могао да уђе у његову кућу.

Судија Ната Месаровић: То мислите и на цивилно обезбеђење и
на ове из ЈСО-а?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Било ко други, нико није могао
да уђе унутра.

Судија Ната Месаровић: Хоћете ли да ми опишете расположење
оптуженог Улемека након предаје ове цедуљице у ресторану «Кнез»? 

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да опишем.

Судија Ната Месаровић: Можете ли да ми кажете због чега сте
му онда понудили смештај код Ваше бабе у Војводини?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Зато што ме је он то питао.

Судија Ната Месаровић: Је ли Вам рекао због чега му је
потребан смештај?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Није прецизирао.

Судија Ната Месаровић: Јесте ли Ви закључили да можда треба
да се склони и ако треба, од кога?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.
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Судија Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има судија, члан већа
Милимир Лукић. Изволите.

Судија Милимир Лукић: У својој изјави данас сте нам причали о
цивилном обезбеђењу. Хоћете ли нешто више о томе да нам кажете?
Шта је то цивилно обезбеђење, ко је био у том обезбеђењу?

Сведок Вукашин Вукашиновић: То су људи који нису били из
Јединице, који су обезбеђивали спољни део куће. Значи, капију и
спољни део куће углавном.

Судија Милимир Лукић: Под чијом су они командом били? Је ли
била нека команда?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Није била дирекна команда,
али, момак Вук је био за њих задужен.

Судија Милимир Лукић: Хоћете ли нам рећи његово име?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Заборавио сам. Не знам како се
зове. Вук му је надимак. Углавном су се по надимцима звали.

Судија Милимир Лукић: Данас сте рекли да је Шкене примио
неки новац од оптуженог Милорада Улемека и требао да им преда, па је
испао неки инцидент. Хоћете ли то да опишете?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да преда Вуку. Да преда Вуку
да он подели тим људима плату.

Судија Милимир Лукић: Знате ли нешто више о томе да нам
кажете?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја не знам тачно шта се ту
десило. Вук је узео, да ли је неко добио мање, или је неко добио више, ја
сада у то не улазим, не знам шта се десило. Знам да је неки инцидент
испао.

Судија Милимир Лукић: Да ли је Вама познато колико је тих
лица било, значи, у том обезбеђењу цивилном?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам тачно, али око седам,
осам људи.
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Судија Милимир Лукић: Данас нам кажете и оцењујете пушку
«Хеклер и Кох» Г-3 као некомпатибилну.Шта то значи?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Добро, можда нисам употребио
праву реч, али сам хтео да кажем да је непрактична.

Судија Милимир Лукић: Рекли сте да је некомпатибилна и
гломазна? Гломазна схватам шта значи, али некомпатибилна – не
схватам.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Непрактична за војне
операције.

Судија Милимир Лукић: Да ли сте Ви када сте саслушавани у
МУП- у први пут после атентата на Премијера знали где се налази
оптужени Милорад Улемек?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Претпостављао сам.

Судија Милимир Лукић: Да ли су Вас о томе питали?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Нису.

Судија Милимир Лукић: Хвала, немам више питања.

Председник већа: Права на питања имају заменици Специјалног
тужиоца. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико је
трајала једна смена у обезбеђењу? Колико дана, сати?

Председник већа: Изволите. Одговорите.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Колико дана је трајала смена?
Па, по два, или по три дана, зависи. Задњих можда једно шест месеци
радили смо по три дана, три и по.

Председник већа: Непрекидно?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да, да, непрекидно. Зато смо
имали ту просторију за боравак.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Уочи свих
ових догађања када се претходна смена његова завршила? Ког дана? Ког
датума?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја не знам тачно. Мислим да је
био 08-ми, да сам ја тада радио и да сам ваљда 09-тог ујутру напустио,
тако нешто, не могу да се сетим.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Каже да се
вратио на позив сведока Шаре Ненада 11-тог увече. Говорио је нешто о
ексцесу који је затекао ту на лицу места. Моје питање је – где је то вече
након ексцеса био окривљени Улемек? Да ли има сведок сазнања о
томе?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након тог
екцеса, када и где први пут види Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, то када се десио тај екцес
он је тад сишао у просторије наше да то реши и онда се вратио у своју
кућу.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Улемек излазио из куће после тог екцеса?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Колико је мени познато – не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок зна када је напустио кућу? У колико сати је то било и да ли је
уопште напустио кућу?

Сведок Вукашин Вукашиновић: То не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок зна – тог 12.марта, да ли је неко долазио у кућу окривљеног, или
не и ко је то?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Колико је мени понато – не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
11-тог увече када је дошао да прими смену од Шаре Ненада негде
одлазио ван куће окривљеног Улемека? Сам, или у друштву са неким?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим.Мислим да
нисам нигде ишао.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам
више питања. Хвала.

Председник већа: Права на питања има заменик Специјалног
тужиоца Небојша Мараш.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Пошто је на
питање судије Лукића одговорио да је претпостављао где се налази
оптужени, шта је претпостављао?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Претпостављао сам да се налази
у том стану.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: У ком стану?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, том стану на Новом
Београду.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Је ли га то
питала полиција?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Пуномоћници оштећеног да ли имају питања?
За реч се јавља адвокат Срђа Поповић. Изволите.

Адвокат Срђа Поповић: Ја се извињавам можда сте одговорили,
можда мени само није јасно. Када сте Ви последњи пут видели
окривљеног Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: 13-тог увече.

Адвокат Срђа Поповић: Да ли је у то доба већ постојала потера
за њим?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ваљда јесте.

Адвокат Срђа Поповић: Ја Вас питам, да ли знате Ви?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам. Ваљда јесте.
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Адвокат Срђа Поповић: Кад је извршен претрес?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Претрес је извршен 13-тог у 01 
сат одприлике, 12, 01 сат.

Адвокат Срђа Поповић: Пре него што сте се Ви видели са њим?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да.

Адвокат Срђа Поповић: Ви сте њему описали да има 40, 50 
полицајаца око куће, ја сам Вас тако разумео. Да ли је било речи о
безбедности на мостовима?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим. Не знам.

Адвокат Срђа Поповић: Ко је Вама дао задатак да обезбеђујете
окривљеног Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Команда ЈСО.

Адвокат Срђа Поповић: Шта је подразумевао тај задатак? То
обезбеђивање? Од чега ви њега штитите?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Заштита лица и објекта у којима
лице борави. Од сваке врсте напада, угрожености и свега осталог.

Адвокат Срђа Поповић: С обзиром да сте ви припадник МУП-а
били, је ли тако?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте.

Адвокат Срђа Поповић: Да ли није била Ваша дужност када
њега тражи полиција да обавестите полицију где се он налази?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не желим да одговорим на то
питање.

Председник већа: Не можете ви одлучивати о томе.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја не желим да одговорим на то
питање.

Председник већа: Добро. Иначе, можемо Вас казнити, али
нећемо.
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Можда то повлачи неке друге
консеквенце за шта бих ја могао да одговарам.

Председник већа: Добро.

Адвокат Срђа Поповић: Још нешто само, како сте Ви
ословљавали окривљеног?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Са господине пуковниче.

Адвокат Срђа Поповић: Да ли сте га некада ословљавали на неки
други начин, или увек тако?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Увек тако и искључиво.

Адвокат Срђа Поповић: Да ли сте га можда некада ословљавали
са Кумић?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Адвокат Радивој Пауновић, изволите?

Адв.Радивој Пауновић: Хвала, немам питања.

Председник већа: Адвокат Божо Прелевић, изволите.

Адв.Божо Прелевић: Хвала, само једно питање. Када је са Вама
обављен тај први информативни разговор 13.марта, у које време?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Када сам ухапшен 13-тог, не
могу тачно да знам, значи, била је поноћ, један сат, ја мислим, док су нас
привели, претресли у просторије, значи да је било можда 3, 4 ујутру, тог
13-тог.

Адв.Божо Прелевић: Са којом оптужбом се ухапшени? Да ли Вам
је речено?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Прво су ми дали решење о
задржавању које је гласило да сам припадник Земунског клана и не знам,
што сам ја одбио да потпишем.

Адв.Божо Прелевић: Због ког дела? То сам мислио.
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Ради – организовани криминал,
тако нешто.

Адв.Божо Прелевић: Кажите ми у које време сте се тог 13-тог
видели са окривљеним Луковићем, Улемеком?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Мислим да је било око осам,
девет сати увече.

Председник већа: Да ли је порука коју сте однели била затворена,
или отворена? Да ли се налазила у коверти?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим стварно.

Председник већа: Ко је Вама предао ту поруку за
првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Александра. Супруга.

Председник већа: Добро. Право на питања има одбрана. За реч се
јавља адвокат Ненад Вукасовић. Изволите.

Адв.Ненад Вукасовић: Ја бих кратко, пошто видим да је сведок
доста добро упознат са овом врстом оружја «Хеклер и Кох», па ме само
занима да ли може да нам објасни, он да појасни шта значи ознака Г-3, 
А-4? Посебно шта значи ознака А-4, а данас је спомињао то у свом
исказу на Ваше питање Хеклер и Кох Г-3, А-4, па ме занима шта то А-4 
значи, поред оног Г-3? 

Председник већа: Јесте ли се ви изјашњавали о томе А-4? 

Адв.Ненад Вукасовић: Прво Г-3, А-4. Шта значи то А-4. 

Председник већа: Прво питамо сведока, пошто ја то нисам чуо.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу тачно да прецизирам,
пошто постоје два модела. Једна је са фиксним кундаком, једна је са
извлачећим кундаком. А-4 мислим да је ознака за фиксни кундак, а за
извлачећи не знам која је ознака.

Адв.Ненад Вукасовић: Моје следеће питање, када је у питању та
пушка Хеклер и Кох, а Ви сте се сусрели тамо на неким вежбама, на
неком семинару, није ни важно већ како, да ли можете да нам кажете – 
та пушка «Хеклер и Кох» да ли она има јединачну паљбу, примера ради
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онај стари М-48, значи да после сваког опаљивања неко мора повући
затварач и избацити чауру, или је то полу-аутоматска пушка?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Полуаутоматска.

Адв.Ненад Вукасовић: Да ли нам онда можете рећи, као
полуаутоматска пушка «Хеклер и Кох» са које стране избацује чауре? Са
леве, или са десне?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Мислим да је са десне. Десне.

Адв.Ненад Вукасовић: Ако је са десне стране, да ли нам можете
рећи да ли те чауре када избацују се десно, на коју даље дистанцу
напред, или назад?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Пуно ме питате, не знам
стварно.

Адв.Ненад Вукасовић: Кад чаура изађе из пушке «Хеклер и Кох»
са десне стране, значи иде извлакач, ударач и излази чаура, где чаура
пада? Напред, или назад?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Никад нисам обратио пажњу на
то. Ако је са десне затварач – надесно. Сад, да ли иде мало напред, мало
више удесно, то не знам.

Адв.Ненад Вукасовић: Ја сам питао, ако иде са десне стране
излази чаура, да ли та чаура лети даље напред, или назад?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам стварно. То не знам.

Адв.Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адвокат Александар
Поповић.

Адв.Александар Поповић: Само једно питање, можда је сведок
одговорио, нисам сигуран: Тог 11.марта увече када је био организован
састанак поводом инцидента који се догодио са обезбеђењем, да ли је
Шаре Ненад био присутан том састанку?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте.



100

Председник већа: Адвокат Горан Петронијевић има право на
питање. Изволите.

Адв.Горан Петронијевић: Могу ли дирекно да питам сведока,
или преко Вас?

Председник већа:Може.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли можете да нам кажете од када
познајете Сашу Пејаковића? Прво – да ли га познајете, претпостављам – 
да.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Да. Значи, 1999. када сам
ступио у Јединицу знали смо се између себе.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли је он радио на истим пословима
као и Ви у смислу обезбеђења лица и објеката?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте, радио је касније. Не знам
тачно кад, али почео сам да га виђам да ради.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли знате која од лица је обезбеђивао
овде оптужени Пејаковић у том периоду?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја сам видео њега да је
обезбеђивао Чедомира Јовановића. Тад сам видео да ради на тим
пословима.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли је био на обезбеђењу Милорада
Улемека?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте, једно време, кратки
период.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли је радио на обезбеђивању
Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесте. Радио је.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли можете укратко, у пар реченица
да нам кажете, онако како би то Ви проценили да буде најкраће, да не би
одузимали време суду, ни осталима – шта подразумева обезбеђење лица
у оквиру тог посла који сте Ви радили?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: То је мало компликовано
питање. Садржи пуно сегмената. Обезбеђење лица се заснива да ви
физички заштитите интегритет лица које обезбеђујете. Значи, да
одбијете сваки напад који се врши ка том лицу. Напада има више, е, сад
то је процена људи који раде обезбеђење. То је непосредно обезбеђење.

Адв.Горан Петронијевић: Када ви штитите одређено лице,
штићено лице како га ви зовете, ако оно мења своје место боравка, креће
се, да ли сте ви задужени да сте са њим, пратите га?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Да, апсолутно.

Адв.Горан Петронијевић: И тај исти посао обављате?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Да. Нон-стоп.

Адв.Горан Петронијевић: Значи, није везан за одређени објекат,
ако је везано за лице? То сам хтео да вас питам.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Није. Пошто, зависно од
врсте обезбеђења, нормално могућности може да постоји посебно
обезбеђење објекта, посебно пратња. Пратња је нон-стоп уз лице, значи,
и кад он мења објекат, било где да иде пратња иде нон-стоп са њим. А,
конкретно део који се бави обезбеђивањем објекта, чува конкретно тај
објекат. Ако има више објеката на које то лице борави, има више
обезбеђења тих објеката.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли можете да нам кажете нешто у
вези са начином гађања снајперским оружјем? Тачно оно што мене
занима – који део оружја се користи када се гађа из наслона. Који део
оружја се ослања на ослонац ради прецизности? Који је то део
најподеснији?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ако оружје има ножице – 
ослања се на ножице, а ако нема ножице, сад зависи – ако су краће
дистанце може да се користи из руке, ако су даље дистанце... 

Адв.Горан Петронијевић: Искључиво ме ослонац занима.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, доњи део, рукохват оружја
се наслања водећи рачуна да се цев не наслања.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли је уобичајно да се користи оквир
за муницију као ослонац?
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Сведок Вукашин Вукашиновић:Могуће је.

Адв.Горан Петронијевић: Кажите ми још ово – када сте први пут
били у полицији као што сте малочас рекли, колико сам разумео
13.марта након претреса...

Сведок Вукашин Вукашиновић: 13-тог у један ноћу.

Адв.Горан Петронијевић: Добро, да ли су вам тада помињали
ову пушку коју вас данас судија пита?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Ништа. Само су ми узели
податке и ништа ме нису питали. Изнели ми решење и што се каже – 
спустили ме у притвор.

Адв.Горан Петронијевић: Да ли вас је неко у наредних пар дана,
у овим саслушањима које сте говорили овде...

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Тек 22-гог, 23-ћег, не могу
да се сетим тачно датума су ме позвали на разговор и тада сам задржан
30 дана и тамо сам обавио информативни разговор.

Председник већа: Даље, да ли има питања са бранилачке стране?
Нема питања. Да ли неко од окривљених жели да искористи право на
постављање питања сведоку Вукашину Вукашиновићу? Констатује се да
не желе да користе право на питања сведоку Вукашину Вукашиновићу.

Председник већа: Ја још додатна питања имам сведоку. Да ли сте
ви радили у обезбеђењу покојног Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесам.

Председник већа: У ком периоду и по чијем налогу сте радили
његово физичко обезбеђење?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Датум не могу да се сетим, али
мислим да је било у трајању шест, седам месеци када сам ја боравио код
Душана Спасојевића по налогу комаданта Јединице Душана Маричића.

Председник већа: Да ли можете да определите годину и период
године када сте вршили то обезбеђивање? Којих објеката?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Е, овако. Знам да сам се вратио
код пуковника одприлике можда једно месец дана пре него што ће се
десити тај 12.март. Ето тако. Месец дана пре тога. Значи, уназад седам
месеци сам био тамо.

Председник већа: Да ли сте Ви били тада шеф обезбеђења из
ЈСО-а покојног Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Био сам, али припадницима
ЈСО. Значи, нисам имао додира са Душановим личним обезбеђењем.

Председник већа: Који су припадници ЈСО обезбеђивали
покојног Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Знам да је Пејаковић Саша био
једно време, био сам ја, Мирковић Јовица, углавном смо се по
надимцима знали. Био је Мек, био је Павас, Вујанић Јова је био дечко и
Леонид Миливојевић. Није нас било пуно. Нас пет, шест је било тамо.

Председник већа: Шта сте ви конкретно обезбеђивали? Њега као
личност, или и његове објекте и где су се налазили ти објекти?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Углавном смо ми
просторије ту обезбеђивали.

Председник већа: Које просторије конкретно?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Тржни центар доњи део. Био је
неки кафић тамо и те неке наше просторије где смо ми седели.

Председник већа: Где сте се Ви конкретно налазили и начин како
сте организовали обезбеђење тог тржног центра у Шилеровој, је ли, у
Земуну?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ништа. Ми смо буквално само
седели у том кафићу и у тим нашим неким просторијама. Углавном смо
ту били, пошто је његово лично обезбеђење имало камере око центра,
они су вршили технички надзор објекта.

Председник већа: Колико је било припадника ЈСО-а из
обезбеђења за обезбеђивање објекта у Шилеровој покојног Душана
Спасојевића?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Ми у принципу нисмо
обезбеђивали објекат. Обезбеђивали су његови људи. Ми смо ту само,
што се каже – седели, нисмо ништа радили.

Председник већа: Нисте ништа радили у вези обезбеђивања
објекта?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Буквално ништа.

Председник већа: Ко вам је дао такав налог да ништа не радите?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не разумем питање.

Председник већа: Сад тврдите да ништа нисте радили, него сте
седели у кафићу...

Сведок Вукашин Вукашиновић: Није нас нико ангажовао.
Значи, док год неко не ангажује, ви немате шта да радите. Нико ми није
рекао – седи ту, него – кад те будем звао требаћеш.

Председник већа: Какав је однос био између приватног
обезбеђења покојног Душана Спасојевића и Вас као припадника ЈСО?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ривалитет.

Председник већа: У ком смислу ривалитет?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ништа посебно, али били су
оно добри, али на дистанци.

Председник већа: Реците нам да ли је тај кафић у Шилеровој био
отвореног, или затвореног типа?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Затвореног типа.

Председник већа: Да ли је било ко могао да дође без најаве у тај
кафић?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Колико ја знам, није могао.

Председник већа: Реците нам да ли сте Ви обезбеђивали заједно
са припадницима ЈСО-а Душана Спасојевића приликом његових
путовања ван зграде, ван Београда, у Београду, било где?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Јесмо, али врло ретко.

Председник већа: Да ли сте Ви имали било какав конфликт са
покојним Душаном Спасојевићем везано за функционисање његовог
обезбеђења, у смислу да ли се он бахато понашао, тражио од вас да
вадите дуге цеви?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Имао сам конфликт са њим.

Председник већа: Опишите нам тај конфликт, када је био тај
конфликт, поводом чега, како се то одвијало?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Углавном је то било на некој
нашој разини, између мене и њега, у четири ока. Једноставно нисам
дозвољавао да људи који су се налазили тамо на обезбеђењу да крше
што се каже неке професионалне и правне норме. Значи, употреба
оружја, бахатост и то. Колико сам ја схватио моју улогу, ја сам тамо био
да бих спречио припаднике да дође до било каквих екцеса и те ствари, с
тим да ја нисам имао везе са његовим личним обезбеђењем. Ја сам био
буквално ту да се припадници ЈСО понашају у складу са законом и оним
основним професионалним нормама понашања који тај посао захтева.
Душан се с тиме није слагао, нисам се слагао ни ја, па смо долазили у тај
неки конфликт нон-стоп.

Председник већа: Какав је то био конфликт, јесте ли се
посвађали, вербално, сукоб? Ко ту командује како може да се користи
јединица, припадници обезбеђења?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Не. Не могу тачно да се
сетим, али ја нисам дозвољавао да се људи бахато понашају, на шта је он
рекао – знаш, то тако треба. Ја сам онда њему рекао – знам ја како треба.
Каже – добро, ништа решићу ја то са овима. На томе се све завршавало.

Председник већа: Ко је Вама конкретно издао налог да
обезбеђујете зграду у Шилеровој и покојног Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Прво да вам кажем – не знам.

Председник већа: Не знате?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, у тим просторијама је једно
време боравио пуковник и ту смо ми обезбеђивали и њега.

Председник већа: У којим просторијама?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам. У тржном центру. Не
знам где.

Председник већа: Колико је боравио?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, не знам. Раније је боравио,
не могу да се сетим. Врло мало нешто. Долазио је с времена на време.
Ми смо ту буквално били ако он дође, да постоји неко ту, неко од наших
људи.

Председник већа: Када сте га последњи пут видели,
првоокривљеног Милорада Улемека да долази у Шилерову код Душана
Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, не могу да се сетим.

Председник већа: Да ли можете временски да кажете када је то
било? Да ли је то било крајем 2002., почетком 2003.? 

Сведок Вукашин Вукашиновић: Почетком 2003. је долазио и
крајем 2002. и тако.

Председник већа: Да ли можете временски да определите у
односу на 12.март, када је то било?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим стварно.

Председник већа: Да ли можете да се сетите када је био последњи
сусрет, а да сте Ви то видели или посредно чули да је остварен сусрет
између првоокривљеног Милрорада Улемека и покојног Душана
Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим. Ако се
неко с неким виђао, виђали су се унутар тамо куће, или тог тржног
центра, припадници обезбеђења нису обично тамо одлазили, тако да не
знам.

Председник већа: Да ли сте знали чиме се бави покојни Душан
Спасојевић?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.
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Председник већа: Да ли сте на било који начин сазнали о томе
чиме се он бави?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Нити ме је занимало.

Председник већа: Питања више нема. Ево, заменик Специјалног
тужиоца има право на још једно питање.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
молио судија да сведок мало ближе објасни тај израз «боравио је». Тај
израз «борави је» може да асоцира и на два минута, и два сата и два
дана. Нека мало појасни ту ситуацију.Шта значи то боравио?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, боравио значи, пошто ја не
могу тачно да се сетим број људи, али одприлике шест људи је било
укупно, значи по тројица су били исто у неким сменама и људи су
боравили од ујутру одприлике до увече..

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Нисам на
то мислио. Мислио сам на боравак пуковника код Спасојевића, о томе је
било речи, у том правцу је Ваше питање било и одговор је ишао у том
правцу, мене само интересује тај термин «боравио», шта значи то? Реч је
о пуковнику, како каже сведок.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Боравио је, значи, могао је да
дође на пиће код њега, сат, два, три, дешавало се некад раније и да
преноћи, можда једну ноћ и то је то.

Председник већа: Да ли сте ви онда боравили у Шилеровој ради
обезбеђивања првоокривљеног Милорада Улемека, или ради
обезбеђивања Душана Спасојевића?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Обезбеђивања пуковника.

Председник већа: Наставите даље.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
Спасојевић одлазио код Улемека, у његову кућу, има ли тих сазнања?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да. Долазио је, али јако мало. Ја
сам га можда једном, или два пута видео.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је то
било, да ли зна повод доласка?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не могу да се сетим, а за повод
не знам стварно.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ко је
иначе све долазио код Спасојевића, поготову што сведок каже да је тај
кафић био затвореног типа. Ко су ти људи који су долазили код њега,
обзиром да је био и шеф на неки начин и личног обезбеђења из ЈСО и
обезбеђења које је обезбеђивало просторије, простор у Шилеровој, да ли
зна нешто о тим људима који су долазили код њега?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Улазило се у објекат преко
гараже, улазили су колима, тако да ја не могу да прецизирам ко је био у
колима. Из гараже се водио пут до његове куће. Али, конкретно знам да
је Чедомир Јовановић више пута долазио тамо.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
још некога по имену и презимену ко је тамо долазио?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли зна
нешто о односу Спасојевића према тим људима који су долазили код
њега?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам
више питања, хвала.

Председник већа: Реците нам у каквим сте Ви били односима са
окривљеним Сашом Пејаковићем током вршења посла обезбеђивања?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ми смо били у корекним
односима, али тих неких задњих дана смо мало дошли у неки сукоб, али
глобално – у добрим односима.

Председник већа: Какав је сукоб био, које природе, ако можете да
нам кажете.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, не знам. Ја сам отишао,
Пејаковић је био то једно време тамо на обезбеђењу, ја сам отишао тамо
да будем с тим људима и да ли је Саша то схватио као неки, не знам,
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мало – неку сујету, или нешто, углавном неке тако размирице, ништа
оно. Ту смо се нешто што се каже покачили мало, али ништа посебно.

Председник већа: Има питање и адвокат Божо Прелевић:

Адв.Божо Прелевић: Мислим да је остало нејасно да ли је овде
сведок био у обезбеђењу, пошто је рекао и једно и друго. Окривљеног
Улемека, или покојног Душана Спасојевића. Ако би могао сведок данас
да нам каже при ком од ова данашња два става остаје? Он је децидно
рекао да је био у обезбеђењу седам месеци господина Душана
Спасојевића, а након тога малопре на питање тужиоца је рекао, чак је
рекао месец дана пре, значи пре овог догађаја он је поново био у
обезбеђењу пуковника.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ја сам код пуковника био у
обезбеђивању од 1999. године, све ово време, па сам тих неких пет, шест
месеци био код Душана и вратио се поново код пуковника. Значи, ја сам
док сам био код Душана схватио свој задатак да тамо људе држим,
значи, да раде свој посао професионално, јер је било неких наговештаја
да би могли мало да се бахатије понашају, па сам ја тих шест месеци
био, што се каже као контролни орган, значи, ништа оно. Ја сам се
вратио редовно својим задацима код пуковника.

Адв.Божо Прелевић: У односу на кога да раде ваши људи
професионално, то не разумем. Не разумем тај задатак да они раде
професионално, Ви о томе бринете? Хоћете да нам појасните? Раде
професионално обезбеђење или нешто друго?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Професионално обезбеђење да
раде.

Адв.Божо Прелевић: Након, Ви кажете месец дана, значи пре
самог догађаја сте прешли у обезбеђење господина Улемека, окривљеног
Улемека, кажите ми молим вас да ли сте ви замењени, да ли је неко
други дошао да ради посао који сте ви до месец дана пре тога радили?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, јесте. Пејаковић Саша је
отишао од Душана отишао је код пуковника, то једно време док сам ја
био код Душана. Ја када сам се вратио код пуковника, Пејаковић се
вратио назад у тржни центар код Душана.

Адв.Божо Прелевић: Да ли знате по чијем наређењу је то
урађено?
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не знам стварно.

Председник већа: Још једно питање има заменик Милан
Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је за
време док је био у обезбеђењу Душана Спасојевића вођена некаква
евиденција о томе како се то обезбеђење ЈСО-а употребљава о томе куда
Спасојевић иде, шта ради, које су његове релације и тако даље?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Не.

Председник већа: Питања више нема.

Председник већа доноси

Р Е Ш Е Њ Е

да се изврши суочење између сведока Вукашина Вукашиновића и
Ненада Шареа, а на околност противречности њихових исказа у погледу
чињенице да ли је по налогу окривљеног Милорада Улемека сведок
Вукашин Вукашиновић однео снајперску пушку «Хеклер и Кох» 7,62 
мм, јуна месеца 2002. године у свој стан у Новом Саду, да ли је тамо
држао, да ли је саопштио ту чињеницу сведоку Ненаду Шареу и да ли је
сведок Ненад Шаре отишао до њега и из његовог стана преузео исту
пушку по налогу првоокривљеног Милорада Улемека?

Нека приступи сведок Ненад Шаре ради вршења суочења. Ја ћу
вас сада упознати са садржином исказа сведока Ненада Шареа. Он
управо тврди оно што сам назначио питањима – да сте ви по налогу
првоокривљеног Милорада Улемека из његове куће узели пушку марке
«Хеклер и Кох» Г-3 7,62мм и склонили у Ваш стан, да сте ту чињеницу
саопштили сведоку Ненаду Шареу радећи он као шеф обезбеђења, да сте
знали да та пушка постоји смештена у просторији радника обезбеђења у
кући окривљеног Милорада Улемека и да је он ту пушку преузео од Вас
лично и пребацио до куће првоокривљеног Милорада Улемека и сместио
аутомобил марке БМВ.

Сведоку Ненаду Шареу саопштавам да је данас сведочећи на
главном претресу сведок Вукашин Вукашиновић изјавио да никада није
видео пушку марке «Хеклер и Кох» Г-3, 7,62мм у просторијама које су
коришћење од стране обезбеђења првоокривљеног Милорада Улемека у
његовој кући, у Београду, Илије Стојадиновића бр.89, да он није по
налогу првоокривљеног однео пушку јуна месеца 2002. године у свој
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стан, нити да је он ту пушку предао Вама ради пребацивања до куће
првоокривљеног и смештања у аутомобил марке БМВ.

Сада ћете се суочити, погледати један другог у очи и расправити
то питање, с обзиром да нема сагласности у вези ове битне чињенице за
утврђивање чињеничног стања. Ево, наставите даље гледајући један
другог у очи, па расправите то међусобно. Слободно.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Реци шта?

СведокШаре Ненад: Ја остајем при својој тврдњи коју сам.

Председник већа: Можете се обратити њему лично, с обзиром да
он то негира, па расправите то мало детаљније.

Сведок Шаре Ненад: Ја остајем при својој тврдњи коју сам данас
изрекао на главном претресу.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да ли си ти икад био код мене
кући?

СведокШаре Ненад: Да ли сам икад био код тебе кући? Да.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да ли знаш где ја живим?

СведокШаре Ненад: У изнајмљеном стану си тад живео.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Како си ти дошао до мог стана?

СведокШаре Ненад: Не могу сада тачно да се сетим.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Како си онда дошао по пушку у
мој стан, ако знаш где је?

Сведок Шаре Ненад: Дошао там тако што сам знао пут до твоје
куће, а не могу сада да опишем маршруту пута којом сам дошао до твоје
куће. У твом стану сам био барем пет, до шест пута.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Да ли можеш мој стан да
опишеш?

Сведок Шаре Ненад: Да ли могу да опишем? Не знам ја улице
Новог Сада па да бих ја сад то описивао.
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Сведок Вукашин Вукашиновић: Не. Да опишеш мој стан.
Кажеш, био си пет, шест пута, не можеш стан да ми опишеш.

Сведок Шаре Ненад: Имао си једну плаву гарнитуру у стану коју
си добио за венчање. Је ли тако?

Сведок Вукашин Вукашиновић:Шта сам имао?

Сведок Шаре Ненад: Плаву, угаону гарнитуру у том стану када
сам ја био код тебе коју си добио за венчање, је ли тако?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Имао сам, али то си могао из
разговора да сазнаш.

Сведок Шаре Ненад: Из разговора? Ја сам то видео Вукашине у
твом стану. Чак си ме пар пута позвао на ручак.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Та пушка је била код мене у
стану?

СведокШаре Ненад: Да, код тебе у стану.

Сведок Вукашин Вукашиновић: И ја када сам теби дао наводно
ту пушку, ми смо отишли заједно у стан, је ли тако?

Сведок Шаре Ненад: Ја сам тебе контактирао, ја сам тебе тражио
значи да пушку, значи, ја је нисам преузео код тебе у стану него сам је
преузео на ауто-путу код пумпе која се налази на излазу из Новог Сада.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Сада си рекао да си био у стану
и да си је узео у стану.

Сведок Шаре Ненад: Ја нисам рекао да сам узео у стану ту
пушку. Господине председавајући, ја остајем при својој изјави...

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ха, ха, ха.... 

СведокШаре Ненад: Само се ти смеј.

Председник већа: Добро, још једна околност која је битна везана
за то – да ли Вам је саопштио сведок Вукашин Вукашиновић да је он
испунио налог и склонио пушку из куће првоокривљеног и однео у свој
стан..? 
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СведокШаре Ненад: Да, то јесте.

Председник већа: Обратите се сведоку Вукашину Вукашиновићу.

Сведок Вукашин Вукашиновић:Шта сам ја тебе обавестио?

Сведок Шаре Ненад: Да. Да си склонио пушку. Да си је однео из
куће...

Сведок Вукашин Вукашиновић: Тебе сам обавестио?

СведокШаре Ненад: Да.Мене си обавестио.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Е, сада види овако. Ти си био
шеф обезбеђења?

СведокШаре Ненад: Да.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Чак и да је то што причаш
истина зашто би пуковник правио толики ланац преко тебе, мене и Лазе.
Зашто само теби није дао и рекао – одради, склони и не знам ни ја шта?
Зашто би укључивао мене, зашто би Лазу, зашто би двадесет људи
укључивао?

СведокШаре Ненад: Је ли пуковник није имао поверења у тебе?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ти си био шеф обезбеђења. Ти
си дуже у јединици од мене, логично је да у тебе има више поверења. Ти
си био шеф обезбеђења. Ја код њега радим три године, четири, а ти
колико си радио у јединици?

Сведок Шаре Ненад: Ја колико сам радио у јединици? Радио сам
колико сам навео.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, зар није логично да има
веће поверење у тебе. Откуд он зна да ја нећу нешто да ... 

Сведок Шаре Ненад: Ја сам код Милорада Луковића Легије почео
да радим после тебе. Ти си дошао пре мене у обезбеђење код Милорада
Луковића Легије. Је ли тако?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Није тачно.
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Сведок Шаре Ненад: Ма немој. 1999. године прешао си, када сте
ви из САЈ-а из Новог Сада када сте прешли у Јединицу, били заједно на
Косову, када смо се вратили у вилу у Бањичких жртава бр.6 на Сењаку
тада си ти прешао у обезбеђење ти и ја мислим Пешић Ивица. Након
тога сам ја прешао у обезбеђење.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Добро. Тебе је пуковник дуже
познавао, је ли тако?

СведокШаре Ненад: Наравно да ме је дуже познавао.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Мене је упознао оног дана када
сам ја ступио да радим посао, а ти си био у Јединици колико година?

СведокШаре Ненад: Био сам од 1997. године.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Од 1997., па колико тебе
пуковник зна?

Сведок Шаре Ненад: Зна ме дуже него тебе, па шта? Какве то
везе има да ли он теби може да каже, или да не каже.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Па, добро. Што би неком, што
се каже анонимусу давао да склони тако неку...

Сведок Шаре Ненад: Ја и ти смо имали веома добре и коректне
односе, је ли тако. Јесмо ли ја и ти имали поверења један у другог?

Сведок Вукашин Вукашиновић: Ти знаш шта је било када су нас
ухапсили, шта су нам радили тамо у 29-том. Ти јако добро знаш. Онај
дебели да је долазио, да нам је нудио сведоке, да су нам претили, ти јако
добро знаш.

СведокШаре Ненад: Ја не знам ко је теби нудио.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Нема потребе то да радиш. Је
ли се сећаш да су нас заједно у просторију довели? Је ли се сећаш?

СведокШаре Ненад: Сећам се.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Што се крши одредба – два
сведока су увели у исту просторију да се ја и ти договоримо ко ће бити
заштићени сведок. Је ли се сећаш да је тако било?



115

СведокШаре Ненад: Ја се тога не сећам.

Сведок Вукашин Вукашиновић: Како се не сећаш. Дебели онај,
нижи представио се као...

Сведок Шаре Ненад: Ја не знам да ли је теби неко нешто нудио.
Ја знам оно што се десило са мном. Не могу да верујем да пуковник
говори да је мене посећивао један политичар у затвору. Који то
политичар би могао да уђе у затвор у 29.Новембар за време «Сабље»? 

Сведок Вукашин Вукашиновић: Немој бити наиван Шкемба.

Сведок Шаре Ненад: Па, буди ти наиван колико хоћеш. Ја
господине председавајући остајем при својој тврдњи и не знам више
шта...

Председник већа: Суочење је завршено. Можете да идете.
Отпушта се сведок Вукашин Вукашиновић. Можете да идете. Хвала. Да
ли има примедби на исказ сведока Вукашина Вукашиновића? Да ли неко
од окривљених има примедби на исказ сведока Вукашина
Вукашиновића? Констатујем да нема примедби. Јавља се за реч адвокат
Горан Петронијевић. Изволите.

Адв.Горан Петронијевић: Судија, ако дозволите ја бих ипак
сматрао за потребним да констатујете овај гест сведока приликом
изласка из суднице који смо сви видели. Да ли ће он имати овакав, или
онакав утицај о томе се сада не бих изјашњавао, али мислим да је овај
гест сведока завредио пажњу да се констатује у записник...

Председник већа: Који гест, пошто ја нисам...

Адв.Горан Петронијевић: Јер је сведок Шаре Ненад аплаудирао
окренут лицем према оптуженима, тамо стаклу. Значи, то је оно што смо
ми сви видели. Ви можете уписати, или не уписати, ја сам рекао оно што
сам видео својим очима. Сматрам да би то требало да се унесе у
записник. Судија и само једна мала, принципијелна примедба...

Председник већа: Немојте ништа принципијелно. Седите. Него да
се консултујем са члановима већа да би констатовали ту чињеницу.

Адв.Горан Петронијевић: Хоћете ли ми дати да изнесем
примедбу након овога на исказ сведока, начин испитивања сведока,
процесне природе?
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Председник већа: Нисте имали примедби. Какве процесне
природе, када сам питао већ? Преклудирани сте. Седите.

Председник већа констатује, након консулатација са члановима
већа да се чуо ударац руке од руку од стране сведока Ненада Шареа, а да
друге чињенице нисмо видели и околности свезано за тај његов гест. У
вези тога може да каже нешто и адвокат Момчило Булатовић. Изволите.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, добро је што сте бар чули тај
ударац руке од руку, тако да ја то нећу коментарисати иако смо сви
видели, не знам зашто кријемо ту чињеницу и зашто бежимо од тога да
се управо сведок окренуо према окривљеном, односно према Улемеку.
Но, то није битно толико.

Председник већа: Опишите нам ви шта сте видели, заиста.

Адв.Момчило Булатовић: Па, видео сам оно судија што сам
рекао, оно што смо сви видели, да се окренуо излазећи сведок Шаре
Ненад.

Председник већа: Немојте тврдити нешто колега, заиста...

Адв.Момчило Булатовић: Ја верујем својим очима. Немојте ви
мени – тврдите. Ја тврдим оно што видим. Ако ви мислите судија...

Председник већа: Без полемике, јер Ви самим тим тврдите да смо
ми видели.

Адв.Момчило Булатовић: Не, судија, ја нисам рекао да сте Ви
видели, него кажете...

Председник већа: Кажете – сви смо видели, па ја Вам кажем
управо да ја нисам видео.

Адв.Момчило Булатовић: Па, добро судија, Ви не можете да
видите.

Председник већа: Кажите шта сте ви видели, констатоваћемо
записнички. Реците. Немојте сада – сви смо ми видели. Шта сте Ви
конкретно видели?

Адв.Момчило Булатовић: Ја сам свестан да је крај радног
времена, да смо изморени, нервозни, нема разлога за повишеним
тоновима и дајте, умирите овог Даниловића више стварно не могу...
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Председник већа: Изволите, реците шта сте видели? Мир у
судници. Реч има адвокат Момчило Булатовић.

Адв.Момчило Булатовић: Судија, управо говорим о томе и
констатовали сте то што сте чули. Оно што сам ја видео, а питајте и
остале шта су видели, да не буде да измишљам нешто, да конфабулирам.
Изласком из суднице сведок Шаре Ненад се окренуо према просторији
где се налазе окривљени и више пута аплаудирао. Зашто је то урадио – 
не знам, то су његови разлози, у то нећу улазити. Оно што сам хтео да
вам кажем судија, у погледу примедбе, питали сте да ли има примедби
на исказ Вукашина Вукашиновића. Немам примедби. Принципијелно
немам, јер што се тиче неких разлика у исказима, не чуди ме, јер сте
овде и од раније саслушаних сведока током ових дана који су потпуно
незаинтересовани, да их тако сврстамо чули да оно што пише у
записницима пред истражним судијом нису рекли, или нису рекли тако
и да има ствари које уопште нису говорили, тако да ћете ви то ценити у
оном делу. Оно што хоћу да констатујете, односно да буде неки мој став
је то да приликом извршеног суочења Шаре Ненада са саслушаним
сведоцима данас сведок Шаре Ненад, што имате у транскриптима надам
се да ће то остати, али оно што не може да се види у транскриптима, то
је папир који не може да говори, не можете слику да створите, је да је
сведок Шаре Ненад константно избегавао да погледа у очи људе са
којима се суочавао. Стално се окретао према вама и рекао – ја остајем
при својој изјави, председавајући, ја сам рекао, рекао сам. Ето, толико.
Хвала вам.

Председник већа: Ради упознавања учесника у кривичном
поступку констатујем да је стигао телеграм адвоката Биљане Кајганић са
следећом садржином: «Обавештавам Вас да због неодложних обавеза
нећу бити у могућности да присуствујем главном претресу дана 13.», 
овде пише 10-тог, али још није октобар очигледно да је грешка «у
предмету К.П.5/03, а замењиваће ме као колега Петронијевић и Бобот». 
Ето толико.

Председник већа доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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Прекида се главни претрес, а наставак ће бити 14.септембра 2004. 
године са почетком у 10 часова. Наставићемо са доказним поступком
саслушањем сведока као што је предвиђено планом.

Записничар Председник већа-судија


