Prilog 2
Izvod iz transkripta emisije
B92, Insajder, “Državna tajna”, 22. 03. 2011.
Pismo Milorada Ulemeka u kome traži podršku za rušenje vlade Zorana
Đinđića dobio je Velimir Ilić, lider Nove Srbije. Ilić prvi put javno govori za
B92 o tome da je sa pismom upoznao Nebojšu Čovića, koji je u to vreme,
mesec dana pre ubistva premijera, član Saveta za nacionalnu bezednost.
Posle ubistva i tokom akcije Sablja ispostavilo se da Nebojša Čović o tom
pismu nije obavestio nikoga iz Đinđićeve Vlade, iako se tada uveliko
priprema obračun upravo protiv Legije i članova zemunskog klana
Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije: Legija mi je napisao pismo, iz tog
pisma ja ne vidim da je Legija se spremao – to je neposredno pred atentat –
za atentat. On ne bi pisao pismo da je spremao atentat, on je bio
profesionalac, on ne bi takve stvari pisao…
B92: A šta je rekao?
Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije: Pa, pazite, on je mene pozvao da mu
pomognem da još jednom ponovimo 5. oktobar, da izvedemo akciju, on je
rekao – “bio si odličan, ja nisam hteo da smetam, jednostavno bio sam
pasivan, ali te molim ako hoćeš da se uključiš, jednostavno, da ponovimo
nešto slično, jer pravih promena nije bilo, ovo što je došlo sad je
korupmirano, u velikom problemu i tako dalje, od Srbije nema ništa…” On
je meni napisao to na čitavoj strani, obrazložio i zamolio me da mu se javim
ako sam zainteresovan da tako nešto organizujem.
Posle nekoliko dana je bio atentat, posle izvesnog vremena. Neposredno pre
toga, kod mene je dolazio Nebojša Čović u Čačak. Naravno, kao
potpredsednik Vlade došao je sa čitavom svitom i policije i sve to… Mi smo
raspravljali o nekoj temi sporta, košarci i tako dalje… On me pitao – “šta
radiš Veks, kako si”. Ja sam mu objasnio da sam dobio neko pismo od
Legije, da su mi njegovi momci jedno veče doneli, ja nisam bio kući, mojoj
supruzi su predali, sedeli, popili kafu. Čović je meni odgovorio, pred svima,
bilo nas je tu oko 100 nas – “nemoj, bre, zaboravi to, nema problema, Legija
je moj dečko, ako imaš nekih problema samo me okreni i sve ćemo rešiti”.
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B92: A jeste li Vi slutili državni udar, ubistvo, pokušaj državnog udara?
Velimir Ilić, predsednik Nove Srbije: Pa, slušajte, potpredsednik Vlade mi
je rekao da nije to ništa strašno, da je on njegov dečko, da ako treba nešto da
ga okrenem, ja računam znači sve je OK. Tu je bilo puno ljudi iz policije,
znači koji su obezbeđivali Čovića kao potpredsedika Vlade, znači, koji su
bili s njim.
Nebojša Čović ne obaveštava Vladu Srbije o tome da Milorad Ulemek
Legija, čije se hapšenje priprema, šalje pisma određenim političarima. Kada
se saznalo da Čović o pismu koje je dobio Velimir Ilić nije obavestio ni
Savet za nacionlanu bezbenost čiji je bio član, ni premijera Đinđića, iako se
spremalo hapšenje Milorada Ulemeka Legije, objasnio je da nikoga nije
obavestio jer je smatrao da to nije važno. U međuvremenu, svedok saradnik
Dejan Milenković Bagzi teško je optužio Čovića na suđenju za ubistvo
premijera, iznevši tvrdnju da su Čović i Šešelj znali da se priprema ubistvo.
Bagzi se, međutim, u svedočenju pozvao na saznanja od Dušana Spasojevića
koji je ubijen još 2003. godine prilikom pokušaja hapšenja. Čović je ovu
trdnju odmah demantovao. Priznao je da poznaje Milorada Ulemeka, ali iz
akcija na jugu Srbije.
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