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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednosno-informativna 
agencija najavili su juče da će tužiti za klevetu potpredsednika Vlade Srbije 
Nebojšu Čovića, ukoliko odmah ne dokaže ili ne demantuje izjavu da su 
Dušan Spasojević i Mile Luković bili među maskiranima koji su 
svojevremeno, prilikom hapšenja Slobodana Miloševića, „spektakularno 
osvajali portirnicu“ njegove kuće u Užičkoj ulici. 
Citirajući izjavu Čovića sa konferencije za novinare u ponedeljak da je 
„video i Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića među onim maskiranim koji 
su spektakularno osvajali portirnicu u vili u Užičkoj“, objavljenu u 
jučerašnjem „Blicu“, MUP i BIA u saopštenju ocenjuju da je po sredi 
„obična laž“. 
- Posledica ove laži je teza da su državna bezbednost i policija aktivno 
sarađivali sa Spasojevićem i Lukovićem i za vreme mandata ove republičke 
vlade, što je ozbiljna optužba koju treba dokazati. U suprotnom, reč je o 
teškoj kleveti, koja predstavlja krivično delo - upozoravaju MUP i BIA. 
- U uslovima odlučne borbe protiv organizovanog kriminala - napominje se 
u saopštenju - ovakva optužba od strane člana Vlade, koja je policiji i 
naložila te zadatke, predstavlja pokušaj kompromitovanja BIA i policije i 
njihovih aktivnosti, koje su preduzeli u akciji Sablja. 
Zato MUP Srbije i BIA, poručuje se u saopštenju, „traže od gospodina 
Čovića da odmah podnese dokaze za svoju optužbu ili da se javno izvini i 
demantuje svoju izjavu“. 
- U suprotnom, bićemo prinuđeni da protiv gospodina Čovića podnesemo 
krivičnu prijavu za krivično delo klevete - zaključuju u saopštenju MUP i 
BIA. 
Potpredsednik Vlade Nebojša Čović je odgovorio da je neko očigledno hteo 
da ga impresionira ovim saopštenjem, ali da on nema nameru da u bilo šta u 
svojoj izjavi menja. Čović je ocenio da su u saopštenju, koje je potpisao 
MUP, iznete laži koje i „dete može da prepozna“. 
- Da ne bi bilo nesporazuma, iz izvoda obraćanja novinarima vidi se da sam 
rekao da mi se „čini da su među maskiranima bili i Duško Spasojević i Mile 
Luković zvani Kum“. Onim maskiranima koji su 31. marta spektakularno 
osvajali portirnicu - naveo je Čović, ali nije mogao i da sigurno potvrdi da je 



video navedene pripadnike zemunskog klana. 
Na ponovljeno pitanje da li zna ili je video Spasojevića i Kuma među 
maskiranima, Čović je samo rekao „da mu se učinilo“. 
- Može da mi se učini i da sam i vas video ili sebe ili bilo koga drugog. 
Imam pravo da budem zapitan kao i mnogi drugi - objasnio je on svoju 
raniju izjavu.  
Čović je naglasio da je Milorad Luković Legija učestvovao u hapšenju 
Slobodana Miloševića, kao i Jedinica za specijalne operacije. 
- Sve ostalo pokazaće istraga i vreme - rekao je potpredsednik Vlade Srbije. 
Čović je naglasio da MUP mora da dokaže optužbu iz saopštenja da on 
iznosi tezu da su državna bezbednost i policija aktivno sarađivali sa 
Spasojevićem i Kumom. 
- Treba da se zapitamo da li je tačno da je JSO spadao u nadležnost Državne 
bezbednosti i kasnije prešao u nadležnost BIA, samim tim i Vlade Srbije. Da 
li je tačno da je Milorad Luković Legija bio komandant JSO posle 5. 
oktobra. Treba videti i da li je tačno da je imao kontakte sa svima nama, a 
tačno je. Zašto je u svemu tome sporno reći i da su drugi ljudi imali kontakte 
sa njim. Ne razumem zašto se tu prave određeni problemi - zapitao je on. 
Čović je postavio i pitanje da li je Zvezdan Jovanović, koji je bio visoki 
funkcioner JSO, ubio premijera i da li je postojala saradnja sa Spasojevićem 
i Lukovićem.  
- Da li tačno da su drugi pripadnici ove jedinice izvršili ubistvo Ivana 
Stambolića. Tačno je. To je sve MUP objasnio. Ako je sve to tačno kao što 
je sam MUP naveo, a sve vreme je JSO bila pod direktnom ingerencijom 
delom MUP, a delom BIA, činjenica je da je nekakva saradnja postojala sa 
Legijom - ocenio je Čović. 
Potpredsednik Vlade je naglasio i da će se pojaviti „niz pitanja na koja će se 
tražiti odgovori“. 
- Kako su to bili pročišćeni redovi JSO i policije, ako se sve to desilo. Kako 
se nije znalo, a znam šta se pričalo na sednicama Saveta za državnu 
bezbednost - ko je Bracanović i šta on zapravo radi i zašto je avanzovao 
posle petog oktobra - upitao je Čović. On je rekao da je i srpskom ministru 
policije Dušanu Mihajloviću rekao da se ne oseća prozvanim, ali da bi 
trebalo da dobro čitaju i prate ko šta izgovara, kao i da je neverovatno da 
određeni ljudi u MUP i BIA ne znaju za ovo saopštenje. 
- Ne znam kako je to preneto u „Blicu“, ali ne možemo da krivimo medije za 
neke naše greške - rekao je Čović. 
Upitan da li je na jednoj sednici Vlade Srbije dogovoreno da razgovor o 
tome ko je sve posećivao Šilerovu ostane tajna, Čović je rekao da je 
zaključeno „da to što je pričano na toj sednici ne treba iznositi u javnost, a 
nije bilo reči ni o čemu spektakularnom“. 



Čović je rekao da „niko ne brani“ da MUP Srbije podnese krivičnu prijavu 
protiv njega i da „stoji na raspolaganju“, naglasivši da sve što je napisano u 
saopštenju MUP i BIA predstavlja neistinu. 
- Očigledno ulazimo u fazu gde će biti puno krivičnih prijava sa svih strana, 
ali i sa moje - zaključio je Nebojša Čović.  


