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Сведок сарадник Дејан Миленковић: Сад ћу да вам кажем. Циљ је 
био њихов, значи, да ја увучем у убиство пок. Премијера Чедомира 
Јовановић и Бебу Поповића. Значи исто се даље све настављало. И пре, 
после «“Лимес”а» када су ме водили, тако се и даље наставило све 
исто. Значи даље Легија сад тера тезу да ја умешам Чеду и Бебу. Значи 
ја њих нити могу да мешам за убиство, ја за њих могу да кажем друго 
шта су радили и да ли је то био Чеда, или Беба, или Легија небитно је 
уопште овде о томе. Битно је да ја кажем оно што ја знам и моја 
сазнања да изнесем овде. Значи они су ишли и даље на ту тему, значи... 
Председник већа: Да кажете истину? 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Тако је. Само да кажем истину. 
Значи па био то Звездан, или Легија, и Човић, и Чеда, и Беба, мене не 
интересује нико. Значи, ја могу сваког да погледам од њих у очи и ово 
што сам испричао да сваком кажем од њих. Никог од њих нећу лажно 
да оптужим. 
Председник већа: Значи она одбрана коју сте ви изнели први пут пред 
већем, то није ваша? 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Значи, не могу да вам кажем да 
није, да сам ја, да ми је само донео написано Никола Гавриловић, него 
ћу вам рећи истину. Ја кажем 4 – 5 речи, онда Никола Гавриловић каже 
две три речи, па ћемо овако Дејане, е ово немој да кажеш овако Дејане, 
значи па је онда однео Бобану Миливојевићу, па је Бобан Миливојевић 
убацивао, избацивао, значи сва тројица смо заједно писали. 
Председник већа: А ко вам је то пренео? 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Никола Гавриловић. 
Председник већа: Јесте ли ви то добили повратно написмено, ту 
одбрану коју је требало да изнесете? 



Сведок сарадник Дејан Миленковић: Значи добио сам написмено, 
откуцано на машини. Прво смо писали ја и Никола Гавриловић руком 
све па су, онда је он отишао код Бобана Миливојевића... 
Председник већа: И онда сте ви отказали Николи Гавриловићу? 
Сведок сарадник Дејан Миленковић: Па отказао сам пуномоћје. 
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Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Кажите ми, јуче сте спомињали 
неке договоре око вашег, ваше предаје, па сте рекли онако то некако 
мало кратко казали, да је требало нешто да причате, да су вас 
наговарали да причате за Чеду и Бебу, је л`тако?  
Сведок-сарадник Дејан Миленковић: Да. Тако је.  
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: Шта је требало да причате? Јесу 
вам рекли шта конкртно садржину?  
Сведок-сарадник Дејан Миленковић: Не, само је рекла Биљана 
Кајганић да ће она да дође код мене, да ме снсима на касету и да сес 
договоримо шта ћу ја тачно да причам за Чедомира Јовановића и за 
Бебу Поповића. Ја сам јој рекао да нема потребе да долази код мене у 
Грчку, да није паметно, и нисмо се договорили у вези тога.  
Судија Радмила Драгичевић-Дичић: А јесу вам рекли шта треба да 
причате?  
Сведок-сарадник Дејан Миленковић: Рекла ми је Биљана Кајганић, 
да онако, значи не директно у том стилу, него када будем долазио код 
тих људи који ће да ме преузму овде у Београду мимо полиције, да 
причам за Чеду и Бебу да су они умешани у убиство покојног 
премијера. 
 
 
 


