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 Дејан Пејовић, доктор ветеринарских наука, тврди за Данас да су га 22. октобра
претукла двојица припадника СБПОК-а, од којих је један, Горан П, кум министра
полиције Небојше Стефановића.

  

Од Милорада П, који је прошлог уторка позвао сина Горана П. да „реши ситуацију“
испред ресторана Јахорина у Београду, где се цео случај одиграо, нисмо добили
одговоре у вези бруталног пребијања.

  

Дејан Пејовић каже за Данас да му је Милорад П. у претходних осам месеци редовно
гребао аутомобил, највероватније изреволтиран тиме што је Дејан отворио ресторан у
близини њиховог, и да је тог дана ухваћен на делу, јер је његова супруга Ивана Пејовић
седела у колима и видела га. Дејан је истрчао из пекаре, појурио за Милорадом П. и
питао га зашто то ради.

  

– Он се разбеснео и почео да ми прети речима: „Смраду један, знаш ли ти ко сам ја, знаш
ли ти ко је мој син, знаш ли ти да је њему министар кум“, на шта сам му одговорио
речима: „Не знам ко је твој син нити ме занима он нити његов кум, зашто ми десети пут
уништаваш ауто“. У том моменту Милорад П. почиње да ме удара песницама – прича за
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Данас Дејан Пејовић.

  

Наш саговорник каже да се склонио и позвао полицију док је Милорад П. истовремено,
позвао свог сина Горана П.

  

– Само сам га чуо како у слушалицу изговара: „Сине, дођи“. За мање од пет минута
стигла је црна шкода из које су изашла двојица људи са тамним наочарима, један висок и
црн са благо спуштеном брадом чије име тада нисам знао, а касније сам сазнао да се
зове Мирослав А. и да је службеник Службе за борбу против организованог криминала
(СБПОК-а) и други нижег раста, смеђ, проћелав, чије име такође нисам знао а касније
сам сазнао да се зове Горан П, да је службеник СБПОК-а и да је син Милорада П. –
наводи Пејовић.

  

Потом је, према његовим речима, уследила најстрашнија тортура припадника СБПОК-а.

  

– Добио сам ударац ногом у ребра и пао. Наставили су да ме шутирају по целом телу и
газе док лежим на асфалту. Стављају ми лисице на руке, и у том моменту Горану П.
испадају пиштољ и два шаржера муниције. Тада сам се смртно уплашио, био сам сигуран
да ће ме убити. Моја супруга избезумљена од страха вришти, моли, преклиње речима:
„Немојте га тући, немојте га убити, није ништа крив, напао нас је Милорад П“. У томе сам
чуо глас Милорада П. који виче: „Убијте ђубре“ и понавља то два пута – присећа се
Пејовић.

  

Он је у једном моменту изгубио свест, потом су га полусвесног убацили у шкоду где је
Горан П. наставио да га удара песницама , како додаје – „најмање 25 пута“.

  

– Агонија је трајала седам, осам минута. Након тога је дошла редовна полиција из ПУ
Вождовац који су ме преузели, скинули лисице од ове двојице и ставили ми ни кривом ни
дужном, премлаћеном, пониженом, избезумљеном и престрашеном, своје лисице. У том
моменту је Горан П. нестао. Сео сам у полицијски ауто, затражио лекарску помоћ на
лицу места јер је служба хитне помоћи стигла, али ми нису дозволили – истиче Пејовић.
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Каже да су му инспектори полицијске станице Вождовац, вероватно упознати са тиме ко
га је тукао, „благо сугерисали“ да је он „крива страна“.

  

– Након тога одведен сам као последњи криминалац везаних руку под полицијском
пратњом и ротацијом, са несносним боловима у целом телу, у полицијску станицу
Вождовац да дам изјаву о поменутом догађају. Нисам имао снаге да дам изјаву, већ сам
замолио хитну помоћ да ме збрине, они су то врло коректно и урадили. Тада сам дао
изјаву, и потом са лисицама везаних руку одведен у Клинички центар на даље претраге
– прича Пејовић.

  

Он је у редакцију Данаса дошао у петак са видљивим озледама и медицинском крагном.
Приложио је документацију из Клиничког центра Србије у којој су наведене бројне
контузије, отворене ране, хематоми по читавом телу и повреде вратних пршљенова.

  

– Све ово што сам рекао вама, рекао сам и у полицији. Међутим, мој адвокат нема
никаква сазнања да је истрага против нападача на мене покренута. Такође, све што се
догађало тог дана снимиле су камере на мом локалу. Полиција је одмах однела снимке,
али бојим се да ће бити избрисани – наглашава Пејовић.

  

Према његовом мишљењу, Милораду П. је „стао на жуљ“ јер је пре неколико месеци
отворио ресторан у близини њиховог, те га, како верује, он и његов син посматрају као
конкуренцију.

  

– Изузетно сам уплашен за себе, своју породицу, имам ноћне море и страхове, спавам
под јаким лековима због страха од чиновника из СБПОК-а јер знам каква овлашћења
имају и како су их злоупотребили. Зато молим надлежне органе да пруже заштиту мојој
породици и мени који никада нисмо дошли у сукоб са законом – апелује наш саговорник.

  

Прекинута веза

  

Милорада П. смо позвали јуче како бисмо чули његову страну приче о немилом догађају,
али када смо му поставили питање рекао је да нас не чује, прекинуо везу и више се није
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јављао на наше позиве нити одговарао на наше поруке.

  

МУП: Полицијски службеници удаљени с посла

  

Одељење за медије и комуникације МУП-а Србије тек синоћ у 19.21 послало је одговор
Данасу на питања о овом случају која смо им упутили још у петак. МУП је у свом допису
навео да су полицијски службеници Г.П. и Т.А. удаљени са посла до окончања
дисциплинског поступка, који је против њих покренут због утврђивања евентуалног
постојања незаконите примене полицијских овлашћења. О свему је обавештен, наводи
МУП, и Сектор унутрашње контроле МУП-а Србије који ће спровести детаљну истрагу
поводом овог случаја.

  

-Такође, обавештавамо Вас да је 22. октобра 2019. године у Заплањској улици
полицијски службеник у цивилу Т. А. задржао Д. П., јер је према изјави сведока исти
нанео више удараца шездесетпетогодишњем мушкарцу. Полицијски службеник Т. А. је о
свему сачинио и извештај о поступању и примени средстава за везивање, имјући у виду
да се, према његовој изјави, Д. П. претходно оглушио о издато наређење полицијског
службеника – наводи се у допису МУП-а.

  

(Данас)

  

 4 / 4


