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К.П.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОД 21. АПРИЛА 2004.ГОДИНЕ

Констатујем да су на наставак главног претреса дана 21. априла
2004. године са почетком у 10,13 часова пред већем Посебног одељења
Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка бр.29, судница бр.1, у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03 окривљеног
МИЛОРАДА УЛЕМЕКА ЛУКОВИЋА и других, због кривичног дела
удруживања ради непријатељске делатности из чл.136 Основног
кривичног закона, кривичног дела убиства представника највиших
државних органа из чл.122 Основног кривичног закона и др., по
оптужници Специјалног тужиоца ОЈТ-а у Београду КТС бр.2/03 од 21.
августа 2003. године.
Веће у саставу судије чланови већа Ната Месаровић и Милимир
Лукић, судија Марко Кљајевић, председник већа са записничарем
Љиљаном Атлагић.
Приступили заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и
Небојша Мараш, пуномоћник породице оштећеног председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић,
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адв. Божо Прелевић,
браниоци окривљеног Милорада Улемека Луковића адвокати Момчило
Булатовић и Марко Миливојевић, окр. Звездан Јовановић са браниоцем
адв. Ненадом Вукасовићем, бранилац окривљених Милоша Симовића,
Александра Симовића и Владимира Милисављевића адв. Александар
Поповић, бранилац окривљеног Нинослава Константиновића адв. Дејан
Лазаревић, бранилац окр. Дејана Миленковића адв. Биљана Кајганић,
бранилац окр. Сретка Калинића адв. Александар Ђорђевић по
заменичком пуномоћју браниоца по службеној дужности адв. Владана
Вукчевића, бранилац окр. Милана Јуришића зв.''Јуре'' адв. Александар
Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцем адв. Вељком Делибашићем
и адв. Марином Вујанић, окр. Саша Пејаковић са браниоцима
адвокатима Гораном Петронијевићем и Крстом Боботом, окр. Бранислав
Безаревић са браниоцем адв. Жељком Грбовићем, окр. Жељко Тојага са
браниоцем адв. Зораном Николићем.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Главни претрес је јаван.
Нека приступи сведок АЛЕКСАНДАР БИЈЕЛИЋ.
Председник већа: Изволите.
Зоран Николић бранилац окр. Тојага Жељка: Решења о
продужењу притвора се достављају, с обзиром да се ја овде налазим да
ли може да се сматра да сам то решење примио 26.-ог, како би
благовремено могао да изјавим жалбу?
Председник већа: Може.
Адв. Зоран Николић: Хвала.
Председник већа: Укључите микрофон. Име и презиме?
АЛЕКСАНДАР БИЈЕЛИЋ.
Председник већа: Име оца?
Сведок Александар Бијелић: Јанко
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Александар Бијелић: 25. јануара 1975. године у
Карловцу, Хрватска.
Председник већа: Адреса пребивалишта?
Сведок Александар Бијелић: Булевар АВНОЈ-а 45ж, 11070 Нови
Београд.
Председник већа: Шта сте по занимању?
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Сведок Александар Бијелић: Техничар, природно математички
техничар.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима у овој
кривичној ствари?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Председник већа: Ја Вас опомињем на дужност да изнесете суду
све што Вам је познато о овој кривичној ствари и упозоравам да лажно
сведочење представља кривично дело. Опомињем Вас да сте дужни да
пред судом говорите истину и да ништа не смете прећутати и
упозоравам Вас да давање лажног исказа представља кривично дело.
Поучавам Вас у смислу чл. 98 и 100 Законика о кривичном поступку да
нисте дужни суду да одговарате на поједина питања за која постоји
вероватноћа да би себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти
и знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Сада ћу Вас као сведока позвати да положите заклетву. Ја ћу Вам
рећи текст заклетве, ако сте сагласни са текстом само реците да.
''Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину, и да ништа од оног што ми је познато нећу прећутати.''
Сведок Александар Бијелић: Да.
Председник већа: Реците нам, у својству сведока, пред судом у
овој кривично правној ствари, шта сте Ви видели приликом извршења
атентата на Премијера др. Зорана Ђинђића 12. марта 2003. године, на
ком послу сте радили и шта сте видели тога дана? Изволите.
Сведок Александар Бијелић: Радио сам као возач Премијера. Тог
дана сам дошао у пола једанаест у републичку Владу. Од секретарице
Премијера добио сам распоред за тај дан. Позвао сам Милана телефоном
да се нађемо горе испред кабинета. Пошто су они већ ујутру, не знам од
колико сати, а претпостављам од 9, пола десет, већ били у бифеу, то је у
приземљу. Он је дошао. Ја сам му дао распоред и рекао сам му да треба
да будемо у 12,20 у премијеровој резиденцији, пошто је он у пола један
имао заказан први састанак тог дана. Већ после тога је он отишао доле
да се договори са обезбеђењем, кад се креће, кад се полази за
резиденцију. Ја сам остао у кабинету. Око 12,10 сам сишао и са
Миланом сам ушао у моје возило, односно возило којим се возио
Премијер. Момци из обзбеђења су можда минут два пре тога кренули
пре нас. Значи исто из дворишта Владе. Нашли смо се испред
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резиденције, Ужичка 40. Милан и ја смо ушли возилом у којем се возио
Премијер, у резиденцију и припремали се за полазак. Тод дана доста
дуго смо чекали Премијера. Он је изашао из куће око 12,32, значи у то
време смо изашли из резиденције. Значи тачно знам време зато што,
можда петнаестак дана или десет, пре тога, кад се десио покушај код
''Лимеса'' заменик министра господин Милић ми је рекао да сва кретања
Премијера пробам да бележим. Значи време поласка, време доласка на
одређено одредиште, кретање по граду, са трасама којима идемо. Да би
једноставно могли да упоредимо са евентуалним неким сумњивим
лицима, да ли се телефоном у то време када се Премијер негде креће, да
ли се праве неки разговори или неки контакти итд. Значи ја сам у 12,32
изашао из резиденције. Ишли смо у колони возила, три возила. Значи
једно возило испред мене, једно возило иза мене, то су ''С'' возила
пратње. Ишли смо Ужичком до Топчидерске звезде, после тога десно
према Мостару, Мостарској петљи. Значи пошто је ту била велика
колона скренули смо десно на ауто-пут према Нишу. Ту има прво
одвајање код ''Југопетролове'' пумпе које води према Хитној помоћи.
Испод ауто-пута смо прошли. Попели се поново на ауто-пут и спустили
се са ауто-пута према Сарајевској улици. Испод Мостарске петље десно,
на Сарајевску. Сарајевском смо ишли све до Немањине. Исто је била
колона, али не толико велика као кроз Кнеза Милоша. Пред саму
Немањину, од прилике на скретање из Сарајевске у Немањину десно
колега Милан, шеф обезбеђења, који је био са мном у возилу, је позвао
радио-везом ''Мораву 6''. Буквално је рекао ''Морава 6'' за ''Мораву 680''То је била наша ознака. Није се одазвао. ''Морава 6'' се није одазвала.
Након пар секунди је поново позвао. Значи још увек смо у Немањиној
улици, значи позвао је поново ''Морава 6''. Одазвала се ''Морава 5''
одговором ''пријем''. После тога смо скренули лево из Немањине у
двориште Владе на којем је тај дан, мада је био радни дан, било само
једно возило које сам ја уочио. Био је то један црни ''Пасат'' на десној
страни паркиран одмах. То је владин ''Пасат'' са владиним регистарским
таблицама, а уз саму зграду је био паркиран. Значи паркирао сам ауто,
односно зауставио сам возило испред улаза бр.5. Значи као и обично од
кад је Премијер био повређен настојали смо да станемо што ближе улазу
да би он једноставно са што мање корака могао да дође до улаза у Владу.
Оно што је мени тад било, односно што сам одмах приметио, то је да су
врата на улазу бр.5 која су дводелна била затворена. То се дешавало
раније врло често, али у последњих петнаестак дана од кад је Премијер
био повређен то је стварно била реткост да се тако нешто деси. Ја не
могу сигурно да тврдим да ли је било једном од кад је повређен, тако
нешто. Зауставио сам значи возило. Возило које је ишло испред мене је
испред мене у лево стало на једно од прилике дужину возила, возило
које је ишло иза мене је стало иза мене на можда непуну дужину возила.
То је дакле све уобичајено било. Значи Милан је изашао. Код њега су
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биле штаке и торба премијерова. Отворио премијерова врата, пришао
им, предао Премијеру штаке, он се ослонио на штаке и подигао се.
Усправио се и изашао с обе ноге из возила. Значи у том моменту је
кренуо, закорачио, направио је први корак са штакама унапред. Иначе од
прилике то је довољно да се врата ослободе. Милан је гурнуо врата од
возила, и затворио и једна и друга. Ја сам у том моменту окренуо главу
напред, погледао сам поново на монитор испред себе и погледао колико
је сати, рекао сам из којих разлога сам писао времена, у 12,40 се то
десило. У моменту када сам ја погледао напред и погледао према
монитору зачуо се прасак. Ја га нисам чуо гласно пошто је возило
блиндирано, кад се затворе врата изузетно се слабо чује напољу. Али
прасак се чуо и чуо се јаук. Окренуо сам главу десно преко мога рамена
и погледао кроз задње стакло од врата, значи премијерових врата, и
видео сам како он упада у зграду, кроз десна врата у зграду Владе.
Значи у том тренутку сам чуо и други пуцањ. Погледао сам Милана,
Милана није било. Ја сам на то кренуо да излазим из возила, репетирао
сам пиштољ и кренуо сам из возила и са задње стране возила сам
обишао. Стао сам од прилике, не од прилике него на улаз у Владу.
Погледао сам Милана. Питао сам га ''јеси ли погођен'', он је рекао ''пусти
мене види шефа''. Значи у том моменту сам се окренуо и додирнуо од
прилике његове ноге да би их склонио скроз пошто су само ноге вириле
и то од прилике само пете. Чуо се трећи пуцањ који се сасвим разговетно
тада чуо, био сам напољу за разлику од прва два. Значи ушао сам
унутра, питао сам шефа'' јесте ли погођени'', он ми није одговарао.
Окренуо сам га према себи, он је у једном моменту забацио главу позади
и закркљао, ја нисам видео крв. Кренуо сам да га вучем горе према
унутрашњости Владе, а након три или четири степеника појавио се први,
не знам презиме, али колега који је био полицајац из озбезбеђења у
згради Владе, који је седео испред кабинета, преко дана, ''Воја'' се зове.
Након њега се појавио господин Јањушевић. После њих, не знам тачно у
ком распореду појавили су се господин Копривица, Тодор Димитријевић
и колега који је тај дан требао да буде на улазу и да отвори врата. Не
знам му име. Знам да га препознам, али не знам му име. После тога,
значи ја сам кад су они покушали да му помогну, значи Јањушевић је
расцепио кошуљу и ја сам тад први пут видео крв премијерову, значи
дао сам мајицу памучну да покуша да заустави крварење. Нисам знао
колико је тешка повреда. Кренуо сам напоље. Значи момци у том
моменту су утрчавали, истрчавали. Ја сам изашао да видим где је Милан.
Неко од колега из личног озбезбеђења ми је рекао да је Милан превезен
у болницу. После пар минута смо ми кренули са Премијером у
Ургентни, пошто се хитна помоћ није појављивала.
Председник већа: Даље, шта је било?
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Сведок Александар Бијелић: Значи дошао сам у Ургентни
центар са момцима из обезбеђења. Пре тога је, значи, господин
Јањушевић, Тодор Димитријевић и двојица или тројица колега износила
Премијера. Значи ја сам изашао да би као и они покушао да заштитим
тело ако постоји опасност од даљег гађања или тако нешто испред
улаза. Они су ставили Премијера на задње седиште блиндираног возила
које није било значи возило којим се он довезао, него треће возило у тој
колони која је долазила у Владу. Колега Лалић, који је возио то возило,
га је одвезао у Ургентни, а ја сам са још тројицом колега утрчао у
задње возило. Значи кренули смо одмах према Влади да би једноставно
били тамо ако постоји опасност поновног неког покушаја или било чега,
значи тамо у Ургентном да се дешава. Значи стигли смо након мање од
минут после Премијера. Кад сам дошао тамо они су већ покушали
реанимацију Премијера. Милан је био са њим заједно у тој једној
просторји у хитној, на Ургентном, а после тога сам ја истрчао напоље,
организовао померање возила итд. И све остало мислим да се зна.
Председник већа: Реците нам следећу ствар. Када сте чули
прасак први и када сте упутили поглед са десне стране возила у правцу
врата, где је требaо да уђе Премијер, шта сте видели тачно, положај тела
Премијера приликом пада у Владу?
Сведок Александар Бијелић: Премијер пада значи лицем према
напред, а ја сам видео његова леђа која су у једном тренутку била
натегнута као да се повио и упадао у врата, кроз врата у Владу.
Председник већа: Можете ли да опишете у ком положају? Да ли
је био лицем према напред и падао, или са стране, или позади на леђа?
Сведок Александар Бијелић: Лицем кроз врата, ка напред
значи. Значи ја његово лице нисам видео, видео сам само леђа.
Председник већа. Колики је временски размак био између првог и
другог пуцња?
Сведок Александар Бијелић: Јако кратак. Не могу да кажем
тачно, значи, чуо се пуцањ, јаук, пуцањ.
Председник већа: Када сте изашли из возила шта сте тада видели?
Да нам опишете тачно шта видите када излазите из возила, када
долазите са леве стране испред улаза, шта сте видели, то нам опишите?
Сведок Александар Бијелић: Кад сам изашао из возила истрчао
сам са задње стране возила и дошао на улаз Владе, то су три степеника
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мала. Значи на улазу Владе окренуо сам се према Премијеру. Окренуо
сам се и видео Милана како лежи поред аута.
Председник већа: Окренули сте се?
Сведок Александар Бијелић: Са леђима према Влади.
Председник већа: Окренули сте сте кажете према вратима где је
пао Премијер?
Сведок Александар Бијелић: Не, Не. Значи изашао сам из
возила. Обишао са задње стране моје возило, и дошао до улаза, до самог
улаза у Владу. Значи у том моменту био сам окренут лицем према
Влади.
Председник већа: Шта видите тада? То нас интересује.
Сведок Александар Бијелић: Видим премијерове ноге које су од
прилике, код врата, десна врата, дводелна врата. Ова лева су фиксирана.
Десна се померају и отварају ка унутра. Она су полуотворена, значи
наслоњена су на премијерове ноге. Значи премијерове ноге су биле у
овом положају на доле. Значи ја сам се у том моменту зауставио и
окренуо се ка Милану. Видео сам Милана да лежи на леђима подбочен
на лактове, крварио је. Значи крварио је, ја тад нисам могао да видим
одакле. Ја сам само видео локву крви око њега, питао сам га,
претпоставио сам да је у том моменту у шоку или шта, ''да ли си
погођен'' мада се видела крв. Он је рекао ''пусти мене види шефа''. У том
моменту сам се поново ротирао према Премијеру сагнуо се да му ноге
склоним унутра и чуо сам трећи пуцањ врло разговетан. Значи није био
мени пригушен као прва два.
Председник већа: Реците нам да ли можете да определите
временски размак, дакле, трајање у времену од другог до трећег пуцња?
Сведок Александар Бијелић: Не могу тачно, али значајније дуже
него прва два.
Председник већа: Реците да ли сте опипали пулс Премијеру када
сте њему пружали помоћ?
Сведок Александар Бијелић: Господин Јањушевић је то урадио
кад смо га довукли на горњи плато, зато што, управо трећи пуцањ кад се
десио ја сам се плашио да неко гађа из зграде према њему поново. Значи
ја сам га окренуо, ухватио сам руком испод пазуха од напред, лице му је
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било окренуто према мом лицу. Значи вукао сам га испод себе уз
степенице. Значи испод мог тела је био. Био је заштићен мојим телом,
рекао сам Вам зашто. Кад сам дошао на горњи плато господин
Јањушевић је то урадио одмах. Није могао да нађе пулс, истргао је
кошуљу, видели смо улазну рану која је била врло мала и буквално било
је јако мало крви. Након тога је Јањушевић ставио руку иза леђа, значи
показао ми је руку која је била пуна крви.
Председник већа: Одговорите нам на следеће питање. Када сте
ушли у двориште зграде Владе, ко је изашао из кола, којим редоследом,
чланови обезбеђења, како су се били распоредили. Да ли сте приметили
то и да нам опишете ту ситуацију пре него што је Премијер кренуо да
изађе из свог возила?
Сведок Александар Бијелић: Пре нас улази возило, прво возило,
''С'' возило. Значи колеге, рекао сам, иду испред мог возила у лево,
лагано стају од прилике на дужину возила. Значи сва четворица излазе,
остављају отворена врата, распоређују се на пар корака од возила. Значи
проматрају, један гледа паркинг, други Немањину, трећи у зграду према,
згради, не знам како се тачно зове, али мислим да је то неки војни
институт или тако нешто било, то је зграда која је бомбардована. У
бомбардовању порушени су прозори, нису постојали, и четврти гледа
према парку на доле. Исто то раде колеге иза нас које ја у том моменту
нисам апсолутно видео зато што су они иза леђа. Значи ја сам видео да
су стали, у ретровизору, нормално, значи лево. То је ствар на коју ја
нисам у том моменту обраћао пажњу. Значи из нашег возила се не
излази док се они не распореде.
Председник већа: Реците нам ко Вам је саопштио информацију
када Премијер треба да дође у зграду Владе?
Сведок Александар Бијелић: Секретарица Премијера.
Председник већа: Реците нам време када су три аутомобила из
обезбеђења Премијера били паркирани испред зграде Владе и на ком
месту?
Сведок Александар Бијелић: Значи ја сам дошао око пола
једанаест у Владу. Дошао сам из гараже Министарства републичког, у
Немањиној бр.22. Тамо је возило било паркирано у једној гаражи која је
била под видео надзорима. Тад су већ била оба возила паркирана
испред, у дворишту. Једно је било, причам о возилима ''С''. Једно возило
је било у дворишту преко пута улаза бр.5 , друго возило је било 10 до 15
метара горе то је горњи паркинг. То су положаји од прилике који
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најмање сметају уласку и изласку других функционера у том моменту
док нисмо почели да радимо. Значи моје возило кад год дође у Владу
паркира се у рикверц одмах поред улаза бр.5. Односно кад би се
излазило из Владе на улаз бр.5 одмах лево је возило, значи на један
корак два од тог улаза је паркинг место, то је паркинг место за возило
Премијера. Значи ја сам ту паркирао возило кад су њихова већ била
упаркирана.
Председник већа: Колико сте возила видели тада у том моменту
паркираних у дворишту Владе?
Сведок Александар Бијелић: Не сећам се.
Председник већа: Да ли сте видели моменат када је погођен
Премијер?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Председник већа: Реците нам следећу ствар. Од кога сте добили
информацију када треба да идете по Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам добио информацију када
Премијер треба да дође у Владу. Кад има први састанак. То кад треба да
одем по Премијера смо одлучивали ја или Милан, зависно од гужве у
граду, од одредишта на које треба да стигнемо. Значи ја сам рекао
Милану да у 12,20 треба да кренемо из Резиденције. Што значи у 12 или
12,5 најкасније треба да кренемо у резиденцију из Владе, ми.
Председник већа: Ко је Вама саопштио ту информацију када се
креће Премијер од резиденције до Владе?
Сведок Александар Бијелић: Када се креће?
Председник већа: Када треба да дође до зграде Владе?
Сведок Александар Бијелић: Значи о томе смо одлучивали
колико нам времена треба да дођемо до Владе.
Председник већа: Да ли ме разумете. Ко је Вама саопштио
задатак тог дана 12. марта 2003. године, да треба Премијер да дође у
зграду Владе и у колико часова?
Сведок Александар Бијелић: Секретарица Премијера.

10

Председник већа: Како се она зове?
Сведок Александар Бијелић: Биљана Станков.
Председник већа: Да ли се та информација држала у тајности?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Председник већа: Из којих разлога?
Сведок Александар Бијелић: После догађаја на Копаонику,
значи који је био, ми смо смањили кретање. Једноставно због његове
повреде. Постојале су неке претпоставимо индиције, нико ми то није
саопштио. Али након ''Багзија'' и након дешавања код ''Лимеса'', значи
заменик министра господин Милић ми је саопштио да треба да водимо
рачуна о томе да постоји могућност да нам се прислушкују телефони, да
се прате наша кретања и управо због тога што постоји индиција да
људи који покушају да нас прате имају контакте у периоду када се ми
крећемо по граду, да уписујем све моје поласке, одласке, трасе којима се
крећемо, све што је важно за кретање Премијера. Значи од тог момента
ми више нисмо контактирали апсолутно телефонима о ничему везано за
посао.
Председник већа: Возила, дакле Ваше возило којим сте Ви
управљали као возач Премијера и два пратећа возила су била које марке?
Сведок Александар Бијелић: Тог дана?
Председник већа: Тог дана.
Сведок Александар Бијелић: Два ''BMW''-a, један ''BMW 7'', а
други ''BMW 5'', и «Ауди» караван.
Председник већа: 12. марта мислите?
Сведок Александар Бијелић: Не 12. марта су била, био је трећи
''BMW'' који је одвезао Премијера.
Председник већа: Сад нам реците. Та три возила, како су се
кретала када су се упутили од зграде Владе до резиденције Премијера?
Сведок Александар Бијелић:12. марта?
Председник већа: Да.
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Сведок Александар Бијелић: Прво је ишло возило, једно возило
''С''. Од резиденције је кренуло возило ''С''...
Председник већа: Не, не.
Сведок Александар Бијелић: Од Владе?
Председник већа Не разумете ме.
Сведок Александар Бијелић: Од Владе....
Председник већа: Од зграде Владе како су се кретала возила? Да
ли сте ишли у колони, појединачно и како сте стигли до резинденције.
То нас интересује.
Сведок Александар Бијелић: Два возила која су била ''С'' отишла
су пре нас минут, два. Значи стигли су пре нас. У возилу којим се вози
Премијер смо дошли Милан и ја заједно, минут или два после њих до
резиденције.
Председник већа: Добро.
Сведок Александар Бијелић: Сишли смо заједно у двориште и ја
сам се вратио у кабинет да узмем новине за Премијера.
Председник већа: Добро. Реците нам о боравку Премијера на
Копаонику фебруара месеца 2003. године колико је боравио, да ли сте се
Ви налазили тамо, да ли сте га возили, одвозили од одласка са
Копаоника до Београда, да ли сте Ви управљали возилом и којим, да ли
је било колоне, која су возила била и да ли сте приметили било шта
сумњиво Вама, било на Копаонику, било приликом кретања аутопутем?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам возио Премијера. Значи
возили смо се у џипу ''Мерцедесовом'' блиндираном возилу. Са нама је у
пратњи било још једно возило такво, које није било блиндирано. На
Копаонику смо се задржали мислим два дана, пошто је Премијер
доживео повреду. Што се тиче Копаоника ја се не сећам ничега
сумњивог тамо. На повратку смо имали један пропуст. Значи кад смо се
враћали на уласку у ауто-пут је било све фукционисало пошто су
нормално најављена кретања. На све путеве на које је Премијер ишао
кретања су била најављена. Значи трасе кретања. Значи имали смо
пропуштања. Саобраћајна полиција је ослободила једну траку где смо
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ми без заустављања прошли кроз рампу и ушли на ауто-пут. То се није
десило на Бубањ потоку, зауставили смо се, није нас сачекала полиција
како је то било уобичајено, нити је једна трака, рампа била подигнута и
ослобођена. Ту смо имали једно задржавање.
Председник већа: Реците нам да ли знате нешто о видео надзору
куће Премијера, ко је то вршио, и да ли сте знали да ли је радила камера
од зграде Владе, улаза бр.5 која је покривала тај део, да ли је радила и
функционисала на дан атентата?
Сведок Александар Бијелић: Што се тиче видео надзора
резиденције знао сам и био сам обавештен да је команда или главни
монитор, главни преглед негде у згради БИА, дотадашње државне
безбедности, а што се тиче камера у згради Владе нисам био упознат са
тим.
Председник већа: Реците нам за догађај, покушај атентата код
хале ''Лимес'' 21. фебруара 2003.године, начин кретања возила приликом
одласка до аеродрома, све о томе што знате и шта сте Ви видели.
Сведок Александар Бијелић: Значи кренули смо из резиденције
ујутро. Имали смо два возила поново у пратњи. Једно је било опет
''BMW'' возило којим се возио Премијер, једно је било ''С'' возило које је
ишло, које је такође било ''BMW'' и једно возило је било ''Ауди''. Значи
''Ауди'' караван. Приликом изласка из резиденције прво возило које је
ишло било је ''Ауди'' караван, потом ВИП возило, односно премијерово
возило и иза нас је ишло ''С'' возило. Значи ишли смо исто Ужичка 40 до
Топчидерске звезде, скренули смо десно према Мостарској петљи,
прешли смо ауто-пут и укључили се на ауто-пут са те стране. Од Кнеза
Милоша обрнули смо круг најнормалније како се укључујемо према
ауто-путу. Значи то је било ујутро, ја не могу тачно да Вам сада кажем,
девет, пола девет, али ујутру рано. Није било гужве апсолутно никакве
на ауто-путу. Кад смо се укључивали лево, возило које је прво то је
''Ауди'' било, затвара другу траку, средњу траку. Десна је трака за
укључење, ту није било никога. Он је прошао прву траку ушао у другу,
ја излазим испред њега у другу траку он се помера у трећу, значи
најбржу траку, а возило ''BMW''' долази иза мене, покрива другу траку.
У том моменту су најбржа и средња трака затворене и ја слободно
улазим према најбржој траци. Ја излазим први у колони, иза мене
''BMW'', а после њега ''Ауди''. Пале се ротације и блинкери које сам ја
имао на свом возилу које имају ротације, значи без сирена. Кретали смо
се у правцу сурчинског аеродрома. Ја морам да признам да се не сећам
да ли је можда једно возило било на ауто-путу у том правцу. Значи негде
код ''Сава центра'' са десне стране на удаљености око сто метара ја сам
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видео камион који се креће лагано у жутој траци и полако се престројава
ка средњој траци. То је било доста далеко од мене и у том моменту
ништа сумњиво. Значи возило је ишло средњом траком, а поново кажем
ми најбржом траком идемо. Кад смо дошли на не знам колико у
метрима, али релативно близу том возилу, то возило иде и даље средњом
траком, на свега 10 до 15 метара од прилике јако близу њему ја сам
успорио. Не због неке сумње, него сам једноставно видео возило које је
близу у траци, ја успоравам много је лакше умирити ауто у некој
нормалној брзини и да кажем нормално при некој мањој брзини. У том
моменту, возило кад смо дошли на пар метара од тог возила, возило је
нагло скренуло у леву траку према мени. Значи ја сам почео да кочим,
кренуо сам да бежим према левој банкини. Попео сам се точковима у
једном моменту на бетонски део банкине. Нисам закачио метални део
који одваја смерове на ауто-путу. У том моменту када је возило изашло
испед мене скроз, значи промашило ме, гађало ме од прилике у предњи
десни крај. Значи кад је изашао испред мене почео је да кочи. Ја сам
окренуо на десно, возила која су била иза мене су затворила средњу и
жуту траку. Затворила су да не може нико да наиђе. Ја сам скоро
вертикално на ауто-пут скренуо десно, и ушао у жуту траку. Кад сам
пролазио поред камиона погледао сам лево возача кроз стакло који је
погледао у мене, спустио главу и окренуо на другу страну. Тог момента
ја сам рекао Милану, Милане овај је покушао да нас удари, нека га
приведу''. Он ме је погледао и рекао је '' јеси ли сигуран?''. Ја сам рекао
''Сигурно је покушао да нас удари, нека га зауставе''. Премијер је на то
одреаговао и рекао Милану зауставите возило, видите ко је, шта је. Ми
смо наставили даље кретање. То је све везано за сам догађај. После тога
кад сам оставио Премијера и Милана на аеродрому, ја сам окренуо
телефоном мобилним колегу који је био у возилу које је требало да
остане да заустави камион и возача, и он ми је рекао да није нешто било
у реду са папирима и да су га предали саобраћајној полицији. Ја сам га
питао зашто су га предали саобраћајној полицији, зашто нису отишли
заједно са њима, он ми је рекао да се чуо са господином Ненадом
Мирковићем. Он је био
начелник VI управе тада. Значи наш
претпостављени до тада. Ступио сам са њим у контакт. Он је рекао све
ће бити у реду. Саобраћајна полиција га је привела. Ја сам рекао ''Ненаде
али то је био, он је покушао да нас удари, значи није био случај. Значи
није се то случајно десило''. Није одреаговао никако, није ни показао
нешто. Завршио сам разговор и ја сам окренуо још једног колегу који је
радио углавном са нама путеве и јако нам много помогао од кад је
Премијер почео да путује као државни функционер, и он нам је доста
помагао. Он ми је рекао да ће послати људе из службе који ће да обаве
разговор са возачем. То је све било што сам знао до тад.
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Председник већа: Да ли сте тог дана сазнали ко је заустављено
лице које је покушало да удари возило Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Јесам.
Председник већа: Да ли знате његово име и презиме и надимак?
Сведок Александар Бијелић: Дајан Миленковић ''Багзи''.
Председник већа: Да ли сте добили било коју информацију ко је
та личност?
Сведок Александар Бијелић: Да. Чуо сам се са господином
Јањушевићем и он ми је рекао, он ме прво питао шта је то све било и ја
сам од прилике испричао како је изгледало и поновио сам да сам мислио
да је било намерно. И он ми је рекао да ли знаш ко је то. Причали смо
мобилним телефоном. Ја сам рекао не знам ко је возач, а он је рекао па
''Багзи''. Ја сам ћутао. Рекао је ''Знаш ли ти ко је ''Базги''. Рекао сам ''Не
знам''. Рекао је па то је убица Душана Спасојевића и Легије. Ја сам на то
рекао да је стварно био, сигурно је био покушај, а он каже јесте. Тад
сам сазано ко је.
Председник већа: Реците нам да ли сте Ви након тог сазнања,
телефонским путем остварили везу са Миланом Веруовићем и
саопштили му о чему се ради?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам Милана звао после контакта
са господином Мирковићем и контактирао сам са господином Пецом
Радовићем. Рекао сам му шта се десило, да је возач возила, нисам знао
тада ко је, приведен у саобраћајну полицију и да сам звао и тражио од
људи из службе да обаве с њим разговор, односно да нешто озбиљније
предузму и ту смо завршили наш разговор, односно да нешто озбиљније
предузму. Ту смо завршили наш раговор. Након тога кад сам обавио
разговор са господином Јањушевићем, кад ми је он рекао ко је и шта је,
ја сам покушао да добијем Милана. Милан није био доступан. После сам
сазнао да је Милан тада био уз председника Владе на конференцији за
штампу.
Председник већа: У?
Сведок Александар Бијелић У Бања луци. Тако да нисам успео
да га добијем. Чуо сам се с њим тек увече кад су кретали из Бања Луке.
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Председник већа. Реците нам да ли Ви и поред овог сазнања које
сте данас у свом исказу навели имате било које сазнање о припремању
атентата на Премијера и извршењу атентата 12. марта 2003.године?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Председник већа Добро. Ја сам завршио са питањима. Имају ли
питања чланови већа? Има реч судија Милимир Лукић.
Судија Милимир Лукић: После догађаја код хале ''Лимес'' који
сте сад описали, да ли се мења нешто у Вашем раду, да ли се повећава
ниво безбедности и на који начин?
Сведок Александар Бијелић: Ја колико се сећам, то је ствар за
коју је Милан права особа да је питате, али мислим да је број људи у
обезбеђењу, значи у дневном обезбеђењу био повећан. Да је степен
приправности тих људи за време боравка Премијера у Влади био
повећан, наравно. То је од прилике то. Претпостављам да су људи из
службе подигли ниво готовости неки или ниво контроле свих тих ствари
праћења, а ја таква сазнања немам.
Судија Милимир Лукић: Од када радите као возач Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Као возач Премијера од 25. јануара,
а пре тога сам радио као његов возач у Демократској странци.
Судија Милимир Лукић: Кажете да сте водили евиденцију
времена кретања Премијера, од тог догађаја код хале ''Лимес''. Шта сте
радили са том евиденцијом?
Сведок Александар Бијелић: Та евиденција је била код мене и
била је један пут дата господину Милићу. Значи један пут. Он ми је
рекао ја ћу то тражити кад ми буде требало. Ја мислим да је једно 5 до 7
дана била дата њему на папиру преписана, значи сва времена. Та свеска
у којој сам ја то водио по датумима и временима је код мене.
Судија Милимир Лукић: А од тог дана значи кад сте предали
једном ту евиденцију?
Сведок Александар Бијелић: Наставио сам.
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Судија Милимир Лукић: Наставили сте да водите и да ли сте је
неком предали?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Судија Милимир Лукић: Да ли имате ту евиденцију код себе, да
ли је имате и дан данас?
Сведок Александар Бијелић Овде немам.
Судија Милимир Лукић: А имате је, јел тако?
Сведок Александар Бијелића: Код мене је. Да. Ја се извињавам.
Ја сам у полицији кад сам био рекао колеги који ме је саслушавао да
такву евиденцију сам водио и ако је потребно да могу да је доставим уз
одобрење господина Милића и људи који су ми дали налог да то радим.
Нису ми тражили тако нешто.
Судија Милимир Лукић: Реците нам нешто о видео надзору у
гаражи где је возило значи паркирано било.
Сведок Александар Бијелић: Значи то је видео надзор који је
иначе постојао ту и кад смо ми дошли. Значи ја оно што сам знао да је
слика која је била у тој гаражи, била испред гараже у једној кућици где
је полицајац седео и он је имао комплетан преглед гараже. Не знам
колико је било камера иначе у гаражи, али возило у којем се Премијер
возио је морало да буде паркирано само у том једном боксу који је имао
специјална врата. Ја сам имао једини кључ од тог бокса. Док се возило
евентуално пере у гаражи или сам ја био присутан, или неко од колега из
обезбеђења је био присутан и увек је камера снимала то возило. Значи
возило ни у једном моменту није могло да буде или без нас или без
надзора камере.
Судија Милимир Лукић: Да ли је само тај видео надзор био у тој
кућици или још негде је постојао?
Сведок Александар Бијелић: Ја не знам мислим да је био само у
кућици.
Судија Милимир Лукић: Добро. Реците, поменули сте данас
пошто је, овако сте рекли, цитираћу, покушаћу да цитирам: ''Био је
радни дан, било је једно возило паркирано испред Владе Републике
Србије улаз бр.5. ''Пасат'' је био''.Да ли је то уобичајено било?
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Сведок Александар Бијелић: Не није било уобичајено.
Судија Милимир Лукић: Објасните то.
Сведок Александар Бијелић: Било је 12,20, била је среда, радни
дан, мислим нормално је да буде пун паркинг возила. Није ми се
учинило да је то сумњиво, ако на то мислите. То је било једностано
онако моје..
Судија Милимир Лукић: Не тражим да оцените да ли је било
сумњиво или не. Значи уобичајено је било колико возила...
Сведок Александар Бијелић: У то време је био поприлично пун
паркинг. Значи било је доста возила увек на владином паркингу у то
време.
Судија Милимир Лукић: Добро. Хвала толико.
Председник већа: Право на питања заменици Специјалног
тужиоца. Има реч Милан Радовановић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме да ли сведок може ближе да објасни тренутак када чује
први пуцањ и окреће главу на десну страну. Поред Премијера како каже
кога видим да пада, да ли још нешто уочава? Конкретно питање је види
ли Веруовића?
Сведок Александар Бијелић: Веруовића, кад сам у овом
положају седео. Кад сам пребацио главу преко мог десног рамена. Значи
у пролазу сам видео Веруовића који стоји, али кроз његово стакло.
Нисам заустављао поглед. Ја у моменту када видим Премијера како
пада, видим само Премијера.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
касније, и у ком тренутку виђа Веруовића? Где се он налази?
Сведок Александар Бијелић: Након пуцња другога, окрећем
главу напред и не видим више Веруовића уопште. Виђам га тек када сам
обишао возило и стао на улаз у Владу, објаснио сам.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
видео тренутак када је Веруовић пао?
Сведок Александар Бијелић: Не.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
молио суд да му предочи само део исказа из истраге. Где се мало
другачије изјашњава о тој околности. То је страна два у задњим
редовима.
Председник већа: Ево ја ћу Вам сад предочити део Вашег исказа
пред истражним судијом од 4.07.2003. године, последњи пасус на
страни два. Кажете овако, цитирам:'' У моменту његовог падања чуо сам
други пуцањ и видео како пада Веруовић. Веруовић се налазио у том
моменту између Премијера и возила''. Па нам објасните противречност с
обзиром да сте сада рекли да га уопште нисте видели, него тек након
изласка из возила.
Сведок Александар Бијелић: Мислим да није добро
интерпретирано. Значи ја нисам рекао да сам видео Веруовића у паду ни
тада. Ја сам рекао овако како сам Вама сада објаснио. Значи у моменту
окретања главе и окрета главе у задњи десни положај да видим задње
десно стакло. Значи ја сам у том пролазу видео Веруовића да стоји
између возила и после након тога сам видео Премијера, значи између
возила и Премијера је стајао у том делу.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може да објасни позицију Веруовића у том тренутку, где је он стајао
тачно у односу на релацији Премијер –аутомобил?
Сведок Александар Бијелић: Управо сам рекао. Ја сам га видео
кроз предње стакло. Не могу да Вам одредим тачно да ли је стајао тик уз
ауто, ближе жардињери, то не могу да Вам објасним.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Нисам
добро схватио, могуће је да понављам питања, чини ми се да није остало
потпуно јасно и дефинисано кад чује трећи пуцањ где се тачно налазио?
Сведок Александар Бијелић: На улазу бр.5 зграде Владе.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Може ли
ближе ту позицију на улазу. Шта значи то?
Председник већа: У ком сте Ви били положају, на којој сте
удаљености били од врата и шта сте предузимали тада?
Сведок Александар Бијелић: Не могу то тачно да Вам кажем. Не
сећам се. Значи био сам у положају окренут према Влади. Значи према
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Влади рекао сам. Моменат кад сам чуо трећи пуцањ кренуо сам према
Премијеровим ногама.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли то,
пошто улаз колико се ја сећам има три степеника, да ли може да
определи своју позицију у односу на та три степеника где се налазио
када је чуо трећи пуцањ? Да ли је био на првом, другом или на оном
подесту на самом улазу?
Сведок Александар Бијелић: На самом улазу.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
поред тог пуцња чуо још неки звук?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Кад
говори о Веруовићу кога касније види, каже да је лежао на леђима
ослоњен на лактове. Да ли се Веруовић померао, предузимао неке радње
у смислу померања са тог места или не?
Сведок Александар Бијелић: У том моменту кад сам га ја
погледао, не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: С обзиром
на исказ јучерашњег сведока ја бих поставио питање, везано за
чињеницу ко је био у првом аутомобилу, а ко у трећем аутомобилу?
Сведок Александар Бијелић: Ја то не могу да Вам кажем тачно.
Значи то је распоред који је шеф обезбеђења правио пре доласка у
резиденцију или на њиховом састанку након саопштења кад треба да
будемо по Премијера. То су ствари у које ја нисам улазио. Он је
проценио да ли у првом треба да буде четири, три, два, то је значи
његова..
Председник већа: Ви сте имали свој радни задатак и нисте водили
рачуна о другим стварима?
Сведок Александар Бијелић: Јесте. То је ствар у коју ја нисам
улазио у детаље.
Председник већа: Наставите са питањима.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А да ли
зна колико је, пошто је рекао за први ауто да су се у њему налазила
четири лица, да ли зна у трећем аутомобилу колико је лица?
Сведок Александар Бијелић: Не знам. Мислим да су три, али не
могу да Вам тврдим.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Кад су се
враћали са Копаоника да ли може сведок да каже којим аутомобилима су
се враћали и у које време су стигли на улаз у Београд?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам возио сигурно ''Мерцедеса''
џип ''Мерцедес'', мислим да је ''Г'' класа, да се тако означава. Блиндирано
возило. Стварно је давно било, али мислим да је и пратња возила такав
ауто имала али не само блиндирани. Јер то не могу са сигурношћу да
тврдим. То су била возила која смо ми за ту прилику узели из службе.
Значи ми нисмо имали џипове на располагању, без обзира што смо
неколико пута тражили. На улаз у Београд смо стигли нешто пре пола
пет зато што смо у пола пет, око пола пет, пар минута после пола пет,
стигли на Ортопедску клинику на Бањици. Значи Премијер је имао
заказан преглед тамо због повреде коју је доживео на Копаонику.
Председник већа: Реците нам да ли је била супруга Премијера
Ружица са децом тада на Копаонику и да ли се враћала истовремено
када и Ви?
Сведок Александар Бијелић: Јесте. Госпођа Ружица и деца су
били на Копаонику, али они су се враћали заједно са нама у колони и
ишли су џипом ''Мицубиши пајеро'' возач и пратилац који ради са
супругом пок. Премијера и његовом децом их је возио. Значи били су у
нашој колони. Ми смо на уласку у Београд, значи кад смо прошли
рампу, на Аутокоманди смо се одвојили. Ми смо отишли према
Клиници, а супруга и то возило су отишли, мислим у резиденцију.
Председник већа: То су била три џипа?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Председник већа: Реците нам да ли сте имали било коју врсту
пратње приликом кретања са Копаоника до Београда, од Копаоника до
подножја Копаоника било које возило да ли Вас је пратило?
Сведок Александар Бијелић: Ја се извињавам. Не разумем
питања. Како мислите пратњу. Мислите...
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Председник већа: Било које врсте, полицијска, војна?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Председник већа: Добро наставите даље.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли су
током боравка на Копаонику искористили то време за вожњу моторним
санкама?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок има сазнања да је у време боравка Премијера на Копаонику
истовремено боравила и јединица ЈСО-а на Копаонику?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам
више питања.
Председник већа: Има реч заменик Специјалног тужиоца
Небојша Мараш. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли се
раније пре 12. марта дешавало да приликом уласка Председника Владе у
зграду Владе врата буду затворена?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли му је
познато на који начин је председник Владе у таквим ситуацијама улазио
у зграду?
Сведок Александар Бијелић: Дешавало се да му отвори или неко
из предњег возила које је било ''С'', а које уђе пре нас, или он сам.
Председник већа: Како је он сам улазио?
Сведок Александар Бијелић: Ја причам о периоду кад није био
повређен. Причам о периоду кад није био повређен. Значи кад није имао
повређену ногу.
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Председник већа: А у време када је био повређен да ли је улазио
сам на врата улаза бр.5 зграде Владе?
Сведок Александар Бијелић: Мислим да се десило само једном.
Председник већа: Опишите нам како је ушао тада?
Сведок Александар Бијелић: Не могу да се сетим тачно.
Председник већа:Добро наставите даље.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да му се у том
смисли предочи део исказа из истраге где говори о броју случајева када
је председник Владе на тај начин док је био повређен улазио у зграду
Владе.
Председник већа: Ево ја ћу Вам предочити део Вашег исказа
пред истражним судијом овога суда од 4. јула 2003.године, на страни 3,
цитирам: ''Наиме, иако постоји човек из обезбеђења зграде који би
требало да отвори врата пред сам долазак, односно улазак Премијера, и
да стоји испред врата у дворишту, често се дешавало да није тако рађено
чак од десет долазака девет није било тако, већ су врата била затворена.
То стање се нешто било поправило у последње време али је увек било
овако као и тога дана. Када смо наилазили на затворена врата од како је
Премијер користио штаке због повреде десне ноге, он је помоћу штака
од возила до врата правио два три корака, када би долазио непосредно
до врата, окретао се на своју леву страну тако да је окретао вратима леђа
и леђима гурао врата ка унутра, пошто се тако отварају и у том положају
је био када је и улазио. Практично леђа су му била наслоњена на врата, а
груди и лице према суседној згради или возилу из којег је изашао. Отуда
ја претпостављам да је и тога дана на тај начин покушао да уђе и
претпостављам да је био у том положају када га је погодило зрно метка.
Међутим, да је Веуровић пошто је био поред Премијера видео његов
положај у том моменту''. Па нам објасните ту протвиречност у односу
на данашњи исказ.
Сведок Александар Бијелић: Рекао бих да је поново дошло до
погрешне интерпретације. Значи ја сам покушао истражном судији да на
та његова питања, прво сам навео 9 до 10 пута у претходном периоду.
Након тога се поправљала ситуација. Значи неколико пута су се мењали
и да кажем шефови обезбеђења зграде. Од када је господин Копривица
дошао, то се врло ретко дешавало. Значи ја сам тако навео и истражном
судији. Што се тиче самог догађаја 12. марта односно периода пре 12.
марта, значи истражни судија је од мене тражио да му покажем како је
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то могло и како је то било, и онда на моје показивање како је то могло да
изгледа, ја сам поновио и рекао једном, њему сам исто то рекао значи
мој посао је био да кад се затворе врата погледам напред време и чекам
да се паркирам. Он је покушао, односно он је мени рекао па није ли
логичније да се окрене леђима и да отвори та врата. Ја сам одговорио да
је могуће. Значи ја нисам нигде навео тако нешто. Ја нисам гледао
моменте уласка Премијера у зграду Владе.
Председник већа: Ја бих још једно питање. Да ли можете Ви у
том моменту, дакле 12. марта 2003. године, да определите из ког правца
су долазили меци који су били упућени према Премијеру и згради?
Сведок Александар Бијелић: Не могу.
Председник већа: Наставите даље.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли су сва
врата аутомобила у којима се налазио била затворена у тренутку када је
чуо први и други пуцањ?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли је радио
мотор?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли се ради
о блиндираним возилима?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли му је
познато да ли је било ко, ко се налазио испред зграде Владе употребио
ватрено оружје?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Рајко Даниловић.
Адв. Рајко Даниловић: Сведок је говорио о томе да је заменик
министра полиције Ненад Милић нарочито после ''Лимеса'' њих
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упозорио, а нарочито на комуникацију и да их неко прислушкује. Да ли
је нешто одређеније рекао, ко би могао да их прислушкује и како то да
обрате пажњу? Шта да ураде да би обратили пажњу да спрече такву
могућност?
Председник већа: Изволите.
Сведок Александар Бијелић: Заменик министра није рекао да
нас прислушкују већ да постоји могућност да нас прислушкују. Да се
сумња да нас прислушкују. Мени није рекао ко, и од кога прети
опасност. Само је рекао оно што сам малопре изјавио.
Адв.Рајко Даниловић: Да ли су они међу собом, значи ова група
која је непосредно обезбеђивала Премијера, значи возач и остали из
пратње, међу собом коментарисали ко би то могао бити?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Рајко Даниловић: Добро. Друго питање, овог монитора у
БИА. Да ли он има нека непосредна сазнања о том монитору. Да ли га је
видео, да ли је гледао, да ли га је неко упозоравао у вези са тим
монитором, како функционише?
Сведок Александар Бијелић: Мене не.
Адв. Рајко Даниловић: Добро. И хоћете рећи ко је тај колега из
Шесте управе када Ненад Мирковић није прихватио Ваше упозорење
који је рекао да ће се побринути да се предузму мере, мислећи
испитивање итд. према ''Багзију''?
Сведок Александар Бијелић: Мислите колега кога сам назвао
после Мирковића?
Адв. Рајко Даниловић: Не. За кога кажете да сте са њим имали
добру сарадњу.
Сведок Александар Бијелић: Ја му не знам право име, Пеца
Радовић.
Председник већа: Право на питање има адв. Божо Прелевић.
Изволите.
Адв. Божо Прелевић: Захваљујем. Колико дуго возите кола?
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Сведок Александар Бијелић: Од 1991.године.
Адв.Божо Прелевић: Колико дуго возите блиндирана кола?
Сведок Александар Бијелић: Блиндирана кола возим од
1999.године.
Адв. Божо Прелевић: Пре него што сте возили, од кад возите
Премијера? Односно не само кад је био Премијер него и пре тога.
Сведок Александар Бијелић: Од 20. фебруара 1999.године.
Адв. Божо Прелевић: Возите Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Од 20. фебруара 1999. године када
је био председник странке.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте га возили раније као Председнка
Демократске странке?
Сведок Александар Бијелић: Да, да. Кажем од 20. фебруара
1999.године.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте Ви прошли неки безбедносни
курс за вожњу, да кажем значајних људи, заштићених људи?
Сведок Александар Бијелић: Не. Колеге из обезбеђења су имали
курсеве одређене везане за пратњу и обуку у Институту. То је трајало
релативно дуго, а био је мали број људи који је могао да присуствује
томе. Они су нам преносили о томе нека знања. Такође, један део колега
је био, и једна група колега је била на обуци за вожњу блиндираним
возилима у Немачкој. Па су чисто тако преносили нека сазнања. Имао
сам неке контакте са људима који јако дуго раде у служби те послове, и
користио сам неку литературу. Добио сам од ''Аудиевог''
представништва књигу и дискету о блиндираним возилима, начину
употребе, начину заштите лица у блиндираним возилима и такве ствари.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте пре него што сте возили
господина Ђинђића негде друго радили искључиво као возач?
Сведок Александар Бијелић: Не. Био сам возач на ратишту 1991.
године санитета.
Адв. Божо Прелевић: И колико сте прешли километара у Босни?
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Сведок Александар Бијелић: Није Босна, Хрватска. Хрватска је у
питању па не могу тачно да Вам кажем али јако много.
Адв. Божо Прелевић: Сматрате се обученим за ...
Сведок Александар Бијелић: Да апсолутно. Спреман сам за
проверу.
Адв. Божо Прелевић: Јесте ли Ви углавном возили Премијера или
је било више возача?
Сведок Александар Бијелић: Не. Ја сам возио искључиво
Премијера.
Адв. Божо Прелевић: Након што је господин Зоран Ђинђић
постао Премијер, Ви сте претпостављам, постали као и сви остали
радник МУП-а?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам радник Савезног МУП-а
нешто после петооктобарских дешавања. Значи после тога смо прешли у
Државну безбедност, не знам тачно..
Адв.Божо Прелевић: Ко је инсистирао да Ви возите Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Сам Премијер.
Адв. Божо Прелевић: Да ли су из Министарства унутрашњих
послова и РДБ-а покушали да убаце другог возача?
Сведок Александар Бијелић: Јесу. Мислим да то није била лоша
намера њихова. Хтели су да, они су тражили да један дан радим ја, а
један неко други. Ја сам рекао да ако Премијер то одобри ја ћу се
сложити. Ја од 20. фебруара радим сваки дан.
Адв. Божо Прелевић: Значи није одобрио?
Сведок Александар Бијелић: Ја имам сазнања да је начелник
нашег одељења господин Вукосављевић предложио то Премијеру и да је
он то добио.
Адв. Божо Прелевић: Када сте узимали ауто, аутомобиле да
возите Премијера и наравно аутомобиле за пратњу. Какве су Вам
аутомобиле дали за пратњу?
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Сведок Александар Бијелић: За пратњу су углавном били
најлошији аутомобили. Значи аутомобил, једини аутомобил који је био
да кажем нов, а који је тада МУП поседовао био је управо ''BMW'' који
стално спомињем. Који је био у ''С''. Ја сам га добио на лични захтев, у
ствари тражио сам од господина Милића да нам помогне, пошто служба
као служба није се одазивала и тврдила је да немају возило, и на његов
лични захтев смо добили то возило. И то возило и возило у којем се
возио Премијер. Причам о Премијеру.
Адв. Божо Прелевић: Да ли је важно да то троје кола која су увек
уз председнике и Премијере буду исти?
Сведок Александар Бијелић: Па знате шта. По литератури коју
сам ја добијао и по сазнању од људи који су се бавили јако дуго тим
послом, препорука је да буду три возила идентична. Значи да не постоји
никаква разлика управо због оног што смо ми покушавали да радимо, а
то је да мењамо положаје возила током вожње. Значи пребацујемо се на
прво место Премијер, па на друго, па на треће итд. То су правила која се
дешавају у току вожње и нико не може да испрати ако су три идентична
возила. Ако било каква разлика у возилима постоји то је бесмислица.
Адв.Божо Прелевић: Пошто сте Ви одлазили у гаражу
Министарства, да ли су тамо постојала три идентична блиндирана
возила?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам у неколико наврата тражио
списак блиндираних возила и списак возила, ''С'' возила. Нити једном
нисам добио тај списак. Преко људи који су са нама врло уско и тесно
сарађивали јако дуго, значи од кад смо у служби. Значи добијали смо
одређене информације која возила постоје са регистарским ознакама, па
чак и типовима возила. Дешавало нам се неколико пута да налећемо на
проблем џипа, пошто је ''BMW'' возило задња вуча, јако је тежак. Значи
врло тежак за управљање градом када је лед и снег. Значи тражио сам
џип, у једном наврату сам добио информацију где се три џипа
блиндирана налазе и да не могу да добијем ни један. Један је био код
господина Михајловића, други код господина Брацановића, а трећи код
господина Јовановића.
Адв.Божо Прелевић: Како сте дошли до џипа?
Сведок Александар Бијелић: До џипа сам дошао уз помоћ колеге
који је до тада радио са нама у обезбеђењу, до тада, од прилике, до Нове
године, он је прешао у службу горе да ради. Значи он ми је од прилике
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јавио да је џип којим се вози господин Брацановић у гаражи, да могу да
дођем да га узмем пошто ја сам недељу дана пре тога тражио џип. Ја му
наравно нисам навео разлог али је то било време у фебруару, почели су
снегови. Било је снега, било је леда. Ја сам тражио возило. Нисам могао
да га добијем. Јавио ми је, дошло је возило, дођи по њега. Ја сам од
прилике узео возило, накнадно сам добио одобрење за то возило, али
никад папир.
Адв. Божо Прелевић: Што се тиче возила ''Ауди'' које сте
тражили као резервно возило по сазнањима. Да ли знате да ли сте могли
да дођете до тог возила, односно чије је то возило било?
Сведок Александар Бијелић: Била су два ''Аудиа''. ''А8''
идентичан, на око идентичан. Оба су била код породице Милошевић. Ја
сам, кад је Премијер дошао у Владу, тражио то. Били су на састанку
господин Вукосављевић тада шеф обезбеђења, ја, господин Рашета
мислим да је он вршио функцију тада или је био начленик Шесте управе
којој смо ми били додељени, и господин Златко Радоњић. Један од њих,
не могу тачно да кажем, не знам ко је, али мислим да је господин
Радоњић био, на мој захтев да добијем та два ''Аудиа'' блиндирана, дао
сам бројеве таблица тада. Он је рекао да он то не може да узме, да то
неће Сента да дозволи. Ја сам му рекао да су то возила која су нам
потребна и да су то једина возила која одговарају Премијеру. Добили их
смо можда за 7 до 10 дана након тог састанка.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте имали осећај да је неко
покушавао у обезбеђење Премијера да убаци своје људе?
Сведок Александар Бијелић: Па, постојале су у више наврата. У
више наврата је постојало тако нешто.
Адв. Божо Прелевић: Да ли је једно од таквих лица
заштићени сведок господин Вукојевић?

овде

Сведок Александар Бијелић: Јесте господин Вукојевић је са
својом групом од још три човека био после 5. октобра, не могу тачно да
се сетим времена, али трајало је негде петнаестак дана, био је у
обезбеђењу Премијера. Једном приликом још смо били у странци,
Премијер је у колима у аутомобилу господину Вукосављевићу рекао
јавиће ти Чеда за момке из Јединице који ће Вам помоћи у обезбеђењу.
Током целог нашег рада, значи од кад је постао Премијер у свако мало
су постојали људи који су требали да буду у обезбеђењу, довођени су да
буду у обезбеђењу без неких посебних провера. Били су додуше чланови
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радници управе. Један од таквих је био господин Безаревић који је
требао месец дана пре убиства да почне да чува породицу.
Адв. Божо Прелевић: Добро. Ако би били љубазни само да ми
појасните, просто да бисмо схватили, с обзиром кад Ви сазнате тај неки
распоред, кретање Премијера да ли су се правили неки безбедносни
планови везано за то кретање?
Сведок Александар Бијелић: Значи причамо о путовањима или
о граду?
Адв. Божо Прелевић: О граду.
Сведок Александар Бијелић: У граду у приципу требало је да
постоји најава нама, ако постоје неки радови, нека гужва или тако
нешто. Никад то нисмо добили за град. Значи нама се дешавало да
дођемо до Мостарске петље и да урадимо оно што сам рекао да смо
урадили тог дана, зато што једноставно смо наишли на гужву. На колону
возила која стоји. Што се тиче путева, значи кад се да информација на
који пут се иде и шта од послова Премијер има у том неком граду
одредишту. Значи господин Вукосављевић или Милан Веруовић, као
шеф обезбеђења, седну са људима који организују тај пут и активности,
провере шта се дешава и претпостављам даље направе безбедоносни
план који је у договору са јавним...
Председник већа: Говорите само оно што знате и одакле Вам је
то познато.
Сведок Александар Бијелић: Мени је то речено од господина
који је то радио у Влади, кад су ми давани кад треба да дођем, кад треба
да се крене, којим путем да идем.
Председник већа: Добро јесте ли Ви учестовали уопште у
прављењу планова безбедности Премијера приликом кретања?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Председник већа:Добро наставите даље.
Адв. Божо Прелевић: Да ли има сазнања да су прављени
безбедносни планови?
Сведок Александар Бијелић: Да.
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Адв. Рајко Даниловић: Када се десио догађај на ауто-путу
односно покушај атентата. Да ли Вам је Јањушевић рекао да су
снимљени неки разговори лица са надимком ''Багзи'' телефонским путем
са неким другим лицем?
Сведок Александар Бијелић: Рекао је Премијеру након слетања
на аеродрому из Бања Луке, у колима му је рекао.
Адв. Божо Прелевић: Ви сте тада били у колима?
Сведок Александар Бијелић: Био сам у аутомобилу и чуо сам.
Адв. Божо Прелевић: Што се тиче овог уређаја, односно да ли сте
тражили панцире рецимо за Вашу личну заштиту?
Сведок Александар Бијелић: Ја претпостављам да је, ја у ствари
нисам тражио лично. Једанпут смо тражили на почетку, можда је био
фебруар или март 2001. године. Направљен је списак опреме која је
потребна за возила и за људе који раде у возилима и предат је господину
Михајловићу лично. Нисмо добили одговор.
Адв. Божо Прелевић: Резервне пиштоље?
Сведок Александар Бијелић: Не знам шта је било на том списку.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте имали уређај за ометање радио
сигнала?
Сведок Александар Бијелић: Да. Премијер је добио једном
приликом, не знам од кога из Немачке такав уређај, који је био
постављен у возило џип ''Пајеро''.
Адв. Божо Прелевић: Да ли је радио, значи непосредно пред ове
догађаје, везано и за Копаоник, ауто пут и сам чин атентата?
Сведок Александар Бијелић: Мислим да није.
Адв. Божо Прелевић: Колико дуго није радио?
Сведок Александар Бијелић: Мислим око 10 месеци.
Адв. Божо Прелевић: Да ли Вам је познато да је неко од лица са
оптужнице виђено непосредно пред атентат у близини зграде?
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Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Божо Прелевић: Што се тиче осигурања и безбедности
Премијера, како би сте то упоредили рецимо, с обзиром да Ви све те
људе видите и видите Ваше колеге које возе кола. Како би сте то
упоредили рецимо обезбеђење Премијера, квалитет његовог обезбеђења
што се тиче технике, и рецимо обезбеђења других лица као што је
рецимо Брацановић, министар Михајловић итд.?
Сведок Александар Бијелић: Па ја не бих да улазим у детаље
око самог обезбеђења. Могу да кажем само оно што се тиче возила.
Ствар коју сам ја пратио, зато што сам ја одређивао колико возила ми
треба, резервних, колико и које врсте возила. Дакле такве ствари, у
сваком случају, сви они су имали већу предност у односу на то него
ми.
Адв. Божо Прелевић: Можете ли то да објасните?
Сведок Александар Бијелић: Па објаснио сам управо малопре,
када сам спомињао коришћење џипа за Копаоник. Значи претходно, у
више наврата пре тога сам ја тражио и џип да имам бар у резерви. Значи
рекли су ми да три џипа постоје блиндирана. Само три џипа да постоје
блиндирана и рекли су ми где се налазе. Малопре сам изјавио. Што се
тиче других возила, људи из обезбеђења су радили са најлошијим
возилима. Једино добро возило које је ''С'' имало, значи возило које се
није кварило, које је било у одличном стању, било је возило које смо
добили на инсистирање заменика министра господина Милића.
Адв. Божо Прелевић: Да ли Вам се десило да некада оставите
возило у сервису и да то возило нестане?
Сведок Александар Бијелић: Једанпут се десило то. Значи 28.
фебруара 2002. године се то десило. Ја сам оставио возило ''Ауди'' које је
било тада резервно, на сервису редовном у радионици на ауто-путу где
је била радионица званична радионица Државне безбедности за
блиндирана возила и Републичке владе. Возило је било остављено 25.
фебруара да се уради комплетан сервис. Значи 28. увече је одвезено. Ја
сам то сазнао 1. марта. Били смо на путу у склопу ''Србија на добром
путу'' у Вршцу. Око 12, пола један, смо били у једном насељу близу
Вршца где сам имао сигнал на мобилном телефону и шеф сервиса ми је
јавио да је неко око пола дванаест, ноћ пре тога, дошао из државне
бзебедности, није се легитимисао и рекао је да мора да узме возило. Он
је инсистирао да га не узима зато што нема одобрење моје или тако
нешто. Човек који је то тражио по његовом наводу је запретио
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интервентном полицијом. Иначе одвезли су возило. Ја сам после тог
сазнања звао начелника гараже који ми је рекао да он не зна ко је издао
налог, да мора да провери итд.
Адв. Божо Прелевић: У принципу зашто? Да ли Вас је то
уплашило на неки начин?
Сведок Александар Бијелић: Не није ме уплашило за то, али је
то ствар која тако не може да се уради. Значи ја одговарам за то возило
и сигурност Премијера у том возилу. Возило које је код мене, и које је
под мојом котнролом и мојих колега, је чувано. Држи се под камерама.
Кад је преузето урађена је контрадиверзиона заштита, значи да на њему
не може бити ни прислушкивача, ни евентуално неких других направа.
Значи кад неко склони то возило и нико не зна где је то возило 20 сати
или колико је то трајало, ја значи не могу да после тога гарантујем за то
возило.
Адв. Божо Прелевић: Како је враћено?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам добио возило сутрадан.
Значи не 1-ог него 2-ог. Довезено је у Републичку владу у гаражу где је
требало да буде.
Адв. Божо Прелевић: Ко га је довезао?
Сведок Александар Бијелић: Не знам. Значи неко из службе је
довезао ауто на прање и оставио је значи папир да је урађена наводно
контрадиверзиона заштита.
Адв. Божо Прелевић: Након догађаја на ауто-путу и Вашег
сазнања ко је ''Багзи'' и свега осталог.Да ли сте дали исказ у ОУП-у, за
тај догађај?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам исказ дао тек у уторак. Значи
то је, мислим да је 21. фебруар, био је петак. Премијер је после тога
путовао за Франфуркт и Милан се вратио заједно са њим у понедељак и
ми смо тек уторак поподне давали исказ.
Адв. Божо Прелевић:Да ли сте имали утисак....
Председник већа: Не можемо говорити колега о утисцима.
Адв. Божо Прелевић: Извињавам се. Да ли знате где је трећи
метак који Ви наводите?
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Председник већа: Одговорио је.
Адв. Божо Прелевић: Можете ли да процените колико је та
путања метка била иза Вас? Да ли је то било непосредно пошто сте се
сагнули? Да ли сте се брзо сагнули?
Сведок Александар Бијелић: Претпостављам да јесам, не могу то
тачно да Вам кажем.
Адв. Божо Прелевић: Можете ли да овде то покажете? Која је
брзина сагињања? Да ли сте... Исправићу, другачије питање ћу
поставити. Да ли сте Ви убрзаним ходом дошли и почели да се сагињете
ка Премијеру или је то било полако?
Сведок Александар Бијелић: Да ја сам дотрчао до улаза. Значи
дотрчао сам, то је било 3 до 4 корака, значи дотрчао сам са задње
стране. Стао сам на улазу, окренуо се према Милану, не целим телом,
само сам овако окренуо горњи део тела, погледао га питао га што сам
изјавио, и након тога сам се окренуо и сагнуо сам се...
Адв. Божо Прелевић: У ком тренутку чујете пуцањ?
Сведок Александар Бијелић: Кад сам се сагињао.
Адв. Божо Прелевић: Да ли сте разговарали са Премијером, да ли
је он имао обичај да разговара са Вама у колима?
Сведок Александар Бијелић: Да разговарао је са мном и са
Миланом.
Адв. Божо Прелевић: Да ли тих дана, значи непосредно
Копаоник, Бања Лука, да ли је он био под неком врстом, да ли сте
осећали да ли се Премијер жалио, да је имао некакву тензију посебну?
Да ли Вам је причао о некаквим проблемима?
Сведок Александар Бијелић: Није се жалио. Помињао је, али то
је било после Бања Луке, неке притиске од стране американаца зато што
је отишао у Бања Луку, да није требао да иде у Бања Луку.
Председник већа: Добро нећемо о политици заиста, о тим
стварима, него везано за кривичну ствар.
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Адв. Божо Прелевић: Интересује ме само да ли сте имали
сазнања из разговора Премијера, дакле када је разговарао са Вама да је
он био незадовољан са неким људима из свог окружења и да је
евентуално хтео да...
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање с обзиром да се не односи на предмет
кривичног поступка.
Адв. Божо Прелевић: Хвала мислим да може да се односи. Зато
што може да се односи зато сам поставио. Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв.Момчило Булатовић.
Изволите.
Адв. Момчило Булатовић: Захваљујем судија. Судија да кренемо
од како би се рекло од краја. Сведок је говорио о три возила 12. марта,
па је говорио о томе да би било најнормалније да буду три иста возила.
Па нека објасни која су то три возила била 12. марта?
Сведок Александар Бијелић: 12. марта?
Адв. Момчило Булатовић: Да. Које је било прво ''С'' возило, ВИП
возило и које је друго ''С'' возило?
Сведок Александар Бијелић: Друго возило је исто било ''BMW''.
Три ''BMW'' су била.
Адв. Момчило Булатовић; Који тип? Која марка? Иста година
производње?
Сведок Александар Бијелић: Возило којим се возио Премијер је
био ''BMW 7'', значи не знам годиште мислим да је било 2001. Исто
тако је било и ''С'' возило прво, годиште 2001, али је било ''5'', треће
возило мислим да је била ''7'' али старија доста. Било је блиндирано то
возило треће, исто.
Адв. Момчило Булатовић: Значи сва три су била блиндирана?
Сведок Александар Бијелић: Не. Два блиндирана, треће није.
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Адв. Момчило Булатовић: Ова два блиндирана да ли су имала
исти степен заштите?
Сведок Александар Бијелић: Мислим да јесу.
Адв. Момчило Булатовић: Судија. Поменуо је сведок на
Копаонику џип. О ком типу се ради '' Мерцедес'' али који тип?
Сведок Александар Бијелић: Џип којим се Премијер возио?
Адв. Момчило Булатовић: Да.
Сведок Александар Бијелић: Мислим да је био ''Г'' класе.
Адв. Момчило Булатовић: Мислите или знате?
Сведок Александар Бијелић: ''Г'' класа.
Адв. Момчило Булатовић: ''Г'' класа. Да ли је било још једно
возило ''Мерцедес'' ''Г'' класе ту у пратњи?
било.

Сведок Александар Бијелић: Не могу да се сетим. Мислим да је

Адв. Момчило Булатовић: Мислите да је било. Судија сведок је
поменуо да после два добије списак возила и поменуо је да је добио
информацију да постоје два ''Аудиа А8'' блиндирана која су код
породице Милошевић и који би задовољили оно за шта треба за
Премијера. И каже да су та возила добијена након неког састанка 7 до
8 дана ако сам добро разумео.
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Момчило Булатовић: Када је тај састанак био и где је
одржан и ко је био на том састанку да ли зна то?
Сведок Александар Бијелић: Не могу тачно да се сетим када је
био. Био је у згради Владе. На том састанку су били господин
Вукосављевић тада шеф обезбеђења, господин Рашета и господин
Златко Радић. Они су дуже разговарали и ја сам, у једном момету ме је
гопсодин Вукосављевић позвао да се прикључим разговору у вези тих
аутомобила. Пре тога шта су разговарали не знам.
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Адв. Момчило Булатовић: Колико је то било у односу на 12
март. Да ли може да се сети? Значи после 25-ог.
Сведок Александар Бијелић: Причам о периоду од 25. јануара
када је Председник Владе постао. 25. јанјуара. После 25. јануара је био
састанак о овим возилима ''Ауди''.
Адв. Момчило Булатовић: Добро. Да ли зна шта је било са та
два ''Аудиа'' коме су, јесу ли дата некоме, где су остала, ко их је
користио ако их је користио?
Сведок Александар Бијелић: Када?
Адв. Момчило Булатовић: Када су додељена после 25.јануара.
нама.

Сведок Александар Бијелић: Користили смо их ми, додељени су

Адв. Момчило Булатовић: Он је рекао да је возио пок. др. Зорана
Ђинђића још док је био у Демократској странци, значи пре 5. октобра,
па ме интересује како је он дошао уопште до тога да вози др. Зорана
Ђинђића. Да ли на нечију препоруку, ако јесте чију и како је уопште
дошао у ту позицију?
Сведок Александар Бијелић: Значи ја сам почео да радим у
Демократској странци 1997. године у бојкот кампањи. Волонтерски.
Након тога је један број возача остао да ради, ја сам био један од тих.
Мислим да су нас била тројица. Радио сам у Демократској странци,
возио сам подпредседника Гавриловића у бојкот кампањи. Негде
крајем 1998. године сам почео да радим, поред послова у странци, иначе
сам возио обезбеђење Премијера кад су имали митинге, пошто је то
тако функционисало обезбеђење како ја знам. Значи радио сам за
породицу Премијера. 1999. значи 20. фебруара ја сам почео да радим за
Премијера директно.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, сведок је објаснио начин
доласка Сарајевском улицом, уласком у Немањину и тако то. Не јавља
се ''Морава 6'' и то је део који нећу питати. Питаћу нешто друго. Када су
улазили у зграду Владе у двориште улаз 5, да ли је видео неке
телевизијске екипе, неку гужву на тротоару или било кога ту што би му
привукло пажњу, што је неуобичајено?
Сведок Александар Бијелић: Не.
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Адв. Момчило Булатовић: Сад да се вратимо на 12.-ти. Долазак
у Владу. Члан већа је питао за тај ''Пасат'' што је било неуобичајено да је
двориште празно. Мене интересује нешто друго. Да ли, пошто је
објаснио да је прво возило стало мало улево и да су изашли четворица
људи из обезбеђења, да ли зна пошто је гледао, који су то четворица
људи који су изашли из првог ''С'' возила?
Сведок Александар Бијелић: Не могу са сигурношћу да Вам
кажем. Знам да је био један од њих Срђан Бабић.
Адв. Момчило Булатовић: Да ли је видео
Јањушевића? И ако је видео где је био и у ком возилу?

господина

Сведок Александар Бијелић: Не није био...
Председник већа: Па није то причао колега заиста.
Адв. Момчило Булатовић: Судија ја питам, молим Вас. Немојте...
Председник већа: Не можете тврдњу, сугестивна питања.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање.
Адв. Момчило Булатовић: Питање је '' Да ли је?
Председник већа: Забрањује се. Нисте рекли '' да ли је'' него '' да
је, у ком возилу''.
Адв. Момчило Булатовић: Рекао сам '' Да ли је'' судија.
Председник већа: Ја сам разумео у ком возилу, а самим тим
сугеришете.
Адв. Момчило Булатовић: Питао сам: ''Да ли је видео господина
Јањушевића''.
Председник већа: Па рекао је о томе.
Адв. Момчило Булатовић : Судија зашто Ви вичете на мене.
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Председник већа: Ко виче?
Адв. Момчило Булатовић: Ви.
Председник већа: Ја Вам кажем прво...
Адв. Момчило Булатовић Како Ви то разговарате?
Председник већа: Како се то Ви обраћате председнику већа.
Адв. Момчило Булатовић: Лепо се обраћам. Крајње културно,
најнормалније.
Председник већа: Није уопште културно него се Ви обраћате
мени на непристојан начин, а друго прво је сведочио, па онда запамтите,
ако већ сведочи сведок, да је рекао да је видео господина Јањушевића у
згради Владе. Први сусрет.
Адв. Момчило Булатовић: Судија да ли ја могу да питам сведока
да ли је можда Јањушевић био можда у неком ауту? Сведок може да
каже није, јесте, не знам,....
Председник већа: Чућемо. Изволите.
Адв. Момчило Булатовић: Ништа друго не питам. Шта је чудно.
Председник већа: Нисам Вас чуо.
Сведок Александар Бијелић: Ако може да ми се постави питање
на које треба да одговорим. Молим Вас.
Председник већа: Да ли сте видели господина Зорана
Јањушевића у возилу и када, и да ли је уопште био у било ком возилу?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Момчило Булатовић: Судија у реду. Захваљујем. Када је
први пут видео господина Јањушевића и где?
Сведок Александар Бијелић: У згради Владе.
Адв. Момчило Булатовић: У ком тренутку? Да ли када сте Ви
већ унели Премијера како сте објаснили, заштитили га телом, па је он
пришао?
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Сведок Александар Бијелић: Да, после на горњем платоу.
Адв. Момчило Булатовић: На горњем платоу. Хвала. Сведок је
говорио о томе да су добијали податке, да су давали податке о трасама
куда иду да би се обезбедила проходност. Да ли зна ко је те податке и
коме давао да би се озбезбеђивала проходност траса куда иду?
Сведок Александар Бијелић: Милан Веруовић или ја смо давали
господину Вукосављевићу. Он је био начелник нашег одељења. Даље је
он преузимао.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, овај део сведок је објаснио,
уласка на ауто-пут, догађај код ''Лимеса'' и то, па је објаснио како се
улази на ауто-пут, како се затвара која трака. Да ли постоји предвиђено
којом брзином се креће које возило у тим тренутцима? Или је то ствар
њихове процене зависно од ситуације?
Сведок Александар Бијелић: Наша процена.
Адв. Момчило Булатовић: Хвала. Судија, након овог инцидента
који је објаснио...
Председник већа: Ког инцидента?
Адв. Момчило Булатовић: Код Хале ''Лимес'' када је прошао и
када га је погледао тај возач, тог камиона и оборио главу и то, каже да је
чуо од господина Јањушевића да је у питању ''Багзи'', и да му је господин
''Јањушевић'' рекао да је то убица Душана Спасојевића...
Председник већа: И Легије.
Адв. Момчило Булатовић: И Легије. Судија,
завршим нећу да прескочим...

пустите ме да

Председник већа: Можете поставити питање без претходних
тврђења шта је ко рекао.
Адв. Момчило Булатовић: Судија морам да питам. Како је он
реаговао на то, шта је преузео кад је чуо да је у питању убица, већ има
сумњу своју коју саопштава да ли је предузео неке додатне радње, људи
добили смо информације од саветника за безбедност да је убица, видите
каква је то саобраћајна полиција о чему се ради?
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Сведок Александар Бијелић: Све кораке везане за безбедност су
предузимали људи који су били задужени за Премијера.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, немам више питања. Хвала.
Председник већа: Има право на питања адв. Марко Миливојевић.
Адв. Марко Миливојевић: Ако може сведок да се изјасни да ли је
пре него што је пок. Премијер ступио на ту функцију, да ли га је возио
ван територије Републике Србије?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Марко Миливојевић: Ако може да се изјасни, за време
бомбардовања да ли га је возио у неки град неке земље, код неког човека
и ако може да нам каже како се зове тај човек?
Председник већа: Зашто је то битно?
Адв. Марко Миливојевић: То ће се касније...
Председник већа: Па не можемо ми претпостављено. Морате
рећи да би ми знали као суд. Не можете Ви сад истраживати његово
кретање од 1999. године. Онда би заиста могли да судимо десет година.
Адв. Марко Миливојевић: У реду извињавам се. Да ли зна ко је
пок. Милинко Вујовић из Хергег Новог?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли је возио
Херцег Нови?

пок. Премијера у

Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Марко Миливојевић: Да ли је по његовим сазнањима
требало да буде један од људи који ће на сахрани Премијера носити
ковчег и да је непосредно пре тога скинут са тог места због неких људи
из врха ДОС-а?
Председник већа: Ко?
Адв. Марко Миливојевић: Он, сведок.
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Сведок Александар Бијелић: Немам таква сазнања.
Адв. Марко Миливојевић: Хвала немам питања више.
Председник већа: Право на питање адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја ћу имати врло кратка питања. Нећу
дуго да Вас задржавам. Хтео бих да питам сведока у вези догађаја
повратка са Копаоника, око те рампе на Бубањ потоку. До Бубањ потока
је било све у реду, у Бубањ потоку настаје та, по њему једна ситуација,
која није ни била предвиђена, није била уобичајена, да је била та рампа
затворена. Занима ме да ли је после тог догађаја, да ли му је уопште
познато, и ако јесте, да ли може да нам појасни, интеревенисано, ко је
интервенисао и ко је евентуално задужен од МУП-а, да ли градског,
није важно, за пролаз код Бубањ потока ко је био задужен за то? Да ли
му је познато после тог кад су наишли на проблем, развој догађаја у
смислу интересовања служби обезбеђења, ко је одговаран да ли је неко
позиван и да ли зна ко, да не би сугерисао.
Сведок Александар Бијелић: Не разумем на шта све треба да
одговорим.
Председник већа: Везано за Бубањ поток и рампу која је
постојала на ауто-путу да треба да се уклони кад пролази Премијер. Да
ли је предузето нешто и да ли имате уопште таква сазнања?
Сведок Александар Бијелић: Значи...
Председник већа: Немојте нам објашњавати поново, него само
након тога.
Сведок Александар Бијелић: Након тога господин Веруовић је
позвао Вукосављевића, начелника одељења, поново, и њему је предочио
то и на њему је даље било да предузме кораке.
Председник већа: Да ли имате сазнање да ли је нешто предузето?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Председник већа: Добро. Наставите.
Адв. Ненад Вукасовић: Моје следеће питање је да ли је након
догађаја овог трагичног, од 12. марта, било кад и у које време присутни
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сведок, да ли сам, или у друштву са још неким осталим сведоцима или
лицима, довођен на лице места да покаже тачно где се он тачно налазио
у дворишту зграде Владе? Након догађаја од 12. марта закључно до
данашњег дана. Да ли је долазио сведок у пратњи некога државног
органа, позиван, да у дворишту зграде Владе покаже то на лицу места?
Председник већа: Изволите.
Сведок Александар Бијелић: Да усмено.
Адв. Ненад Вукасовић: Од кога?
Сведок Александар Бијелић: Усмено сам обвештен да треба да
се појавим не знам тачно. То је било након 12.марта, на месту догађаја.
Адв. Ненад Вукасовић: А да ли се појавио?
Сведок Александар Бијелић: Био сам.
Адв. Ненад Вукасовић: И тамо сте показали место?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Ненад Вукасовић: Хтео сам да питам следеће. Пошто овај
сведок се изјаснио то смо већ чули прво возило ''С'' како се назива, улази
у зграду дворишта Владе. Мене занима то прво возило. Лица која се
налазе у обезбеђењу када су изашла из возила, који је њихов правац
гледања и осматрања? Ако му је познато.
Сведок Александар Бијелић: Није ми познато.
Адв. Ненад Вукасовић: Није му познато ко је за шта задужен. Да
ли је осматран правац и ако му је познато, да ли је неко задужен био за
осматрање у правцу Ул. Адмирала Гепрата?
Сведок Александар Бијелић: Није ми познато.
Адв. Ненад Вукасовић: Није Вам познато. Да ли може да каже
ако му је познато, ко, у ком правцу су задужени да посматрају кад је у
питању физичко обезбеђење Премијера? Излази њих 3, 6 сад не знам
колико лица. Мене сада једноставно занима у техничком смислу тих, 5,
6 лица, колико вас је, који се налазе око Премијера, ја једноставно питам
питам овако, најпростије, побогу где они гледају, шта треба да
осматрају?
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Председник већа: Имате ли сазнања о томе?
Сведок Александар Бијелић: Не то они знају.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро у реду. Ништа онда. Хвала. Немам
питања с обзиром да је сведок возач он нема та сазнања па ћемо преко
других сведока то да видимо.
Председник већа: Добро.

Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 15 минута.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,12 минута
Председник већа: Настављамо са процесном радњом доказивања
саслушањем сведока Александра Бијелића. Право на питања има адв.
Александар Поповић. Изволите.
Адв. Александар Поповић: Захваљујем. Питање које би поставио
сведоку под један је: Које су биле боје аутомобили тог 12. марта када су
се кретали од резиденције ка Влади?
Председник већа: Боја аутомобила?
Адв. Александар Поповић: Боја аутомобила.
Сведок Александар Бијелић: Премијерово возило је било црне
боје, предње ''С'' је био тамно сиве, а задњи је светло сиве.
Адв. Александар Поповић: Каквог је то евентуално имало
утицаја на безбедност Премијера, обзиром на причу коју смо чули пре
тога да је јако битно да буду исти аутомобили, да буде претпостављам,
иста боја? Не би сугерисао.
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Сведок Александар Бијелић: Мислим да сам одговорио на то
питање какве смо имали.
Адв. Александар Поповић: Вратио бих се на сам тренутак када
је први метак погодио пок. Премијера др. Зорана Ђинђића. Није ми
остало јасно до краја положај у коме се налазио Премијер када га је
сведок видео. Значи тај улазак на врата, кад он пада, јел се окренуо? Ако
би то мало могли да разјаснимо. Какав је положај тела био који је сведок
видео, како пада кроз врата? Ако може да нам покаже. Можда би то било
још боље.
Председник већа: Не може показивати, него само може да опише.
Изволите.
Сведок Александар Бијелић: Премијер је пропадао кроз врата
лицем унапред, ја сам видео само његова леђа.
Адв. Александар Поповић: Опис је био да су била згрчена, па ме
то занима. Где су биле руке?
Сведок Александар Бијелић: Ја му руке нисам видео. Значи
видео сам само леђа која су била, сако, све је било затегнуто.
Адв. Александар Поповић: Обзиром да је сведок први који је
пришао Премијеру након што је он пао кроз врата, ноге су, ако сам
добро схватио, вириле ван. Како су ноге стајале, да ли су биле
паралелно, да ли је једна била испред друге, то ме занима?
Сведок Александар Бијелић: Ноге нису биле ван. Ноге су биле
наслоњене на врата која су отворена унутра, то сам рекао, а ноге су биле
једна поред друге, на доле окренуте.
Адв. Александар Поповић: Ајте само да разјаснимо да ли су биле
ван или нису. Да ли то значи да је цело Премијерово тело било унутар
зграде?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Александар Поповић: Шта се дешавало, с обзиром да је
Премијер био повређен. Шта је било са штакама?
Сведок Александар Бијелић: Ја се не сећам штака.
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Адв. Александар Поповић: Да ли је уопште Премијер могао да
хода без штака у том тренутку?
Сведок Александар Бијелић: Ја се не сећам штака. Након
повреде, кад сам пришао Премијеру, ја се не сећам где су штаке биле.
То не знам.
Адв. Александар Поповић: Да ли је сведок евентуално имао неке
разговоре са припадницима обезбеђења који су требали бити у згради
тога дана, након убиства?
Сведок Александар Бијелић: Након убиства да ли сам имао
разговор са..
Адв. Александар Поповић: Са припадницима обезбеђења који су
требали да буду у згради, да отворе врата, са тим господином
Копривицом који је био....
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Александар Поповић: Толико. Хвала.
Председник већа: Право на питања адв. Дејан Лазаревић.
Адв. Дејан Лазаревић: Судија имам само једно питање да
поставим сведоку. Надовезао бих се на питање колеге. Рече да је пришао
Премијеру и да је Премијера фактички понео до неке горње платформе.
Ако може само детаљно да се изјасни шта је то горња платформа, како
га је носио, на које лице је прво наишао, па временски на друго, да ли су
била још нека лица, и да ли је неко од тих лица на која је наишао сведок
док је носио Премијера, да ли су била наоружана?
Сведок Александар Бијелић: Понео сам га до прве платформе,
то је пар степеника изнад, већ у згради Владе се све дешава. Пар
степеника, не знам тачно колико. Наишао ми је први колега Воја, не
знам презиме, који је иначе био задужен да седи као обезбеђење испред
кабинета Премијера за време радног времена. Значи после њега су се ту
појавили не знам након колико времена, али врло кратко, господин
Јањушевић, господин Копривица, господин Тодор Димитријевић и
колега задњи, кога сам видео, је био колега који је требао тај дан да
отвори врата. Који је био дужан да стоји на улазу.
Председник већа: Реците нам даље, да ли сте носили Премијера
још даље, од тог првог дела места, где сте га преместили Ви?
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Сведок Александар Бијелић: Да.
Председник већа: Где сте га однели и ко је у томе учествовао?
Сведок Александар Бијелић: На горњу платформу. Био је
сигурно Воја и мислим да је већ тада Јањушевић био поред њега.
Председник већа: Добро. Право на питање има адв. Биљана
Кајганић.
Адв. Дејан Лазаревић: Извните судија, на последње моје, да ли
су та лица била наоружана да ли је приметио?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Председник већа: Право на питања адв. Биљана Кајганић.
Изволите.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је и када у односу на атентат
сведок предао заменику министра Ненаду Милићу, евиденцију о
кретању?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Биљана Кајганић: Колико је возило удаљено од врата Владе
и да ли је возило... Мислим када су ушли непосредно пред атентат,
колико је њихово возило било удаљено од врата Владе, и да ли је било
непосредно уз ивичњак који постоји ту?
Сведок Александар Бијелић: Око три корака Премијерова до
зграде. Дакле до Владе. Врата улазних у Владу.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је то оно што је у истрази стајало
око 2,5 метра, 2 до 2,5метра? Да ли је то тако?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам рекао, и у исрази сам рекао
истражном судији, око 3 корака. Он ме је питао на то да ли то може да
буде 2, 2,5 метра, ја сам рекао претпостављам, не могу у метрима да
кажем.
Председник већа: Даље.
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Адв. Биљана Кајганић: Да ли су возило и задња десна врата
била паралелна и у истој равни у односу на врата Владе?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Биљана Кајганић: Колико корака је Премијер направио од
кола до тренутка пуцња?
Сведок Александар Бијелић: Ја сам рекао да сам видео први
корак кад је ослободио простор да се врата од аутомобила затворе.
Значи она су затворена и ја сам окренуо главу напред, даље нисам видео.
Адв. Биљана Кајганић: У моменту када је сведок последњи пут
видео Премијера, колико од улаза у зграду, је био удаљен Премијер?
Сведок Александар Бијелић: Он је био на самом улазу.
Адв. Биљана Кајганић: У истрази пише десетак сантиметара. Је
ли то то?
Сведок Александар Бијелић: Ја то нисам тако изјавио. Малопре
сам исто одговорио на то питање. Значи ја сам видео Премијера како
пропада кроз врата зграде Владе.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли се Премијер налазио тада на
тепиху који је постојао преко тих степеница које воде ка улазу?
Сведок Александар Бијелић: Мислим да је већ био на самом
улазу.
Адв. Биљана Кајганић: Добро. По уласку, после пуцњаве, када
сте ушли, у каквом сте положају затекли Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Премијер је лежао лицем окренут
према земљи. Лева рука је била испод његовог тела. Глава му је била
изузетно близу првог степеника који се налази унутар зграде Владе. Ја
кад сам га..
Адв. Биљана Кајганић: Да ли свдок може да каже оријентационо
од улаза од зграде Владе до првог степеника колико има то простора?
Колико је то?
Сведок Александар Бијелић: Нисам мерио.
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Председник већа: Од самих врата па од првог степеника у згради
Владе код улаза бр.5 колико има простора? Која је то раздаљина?
Сведок Александар Бијелић: Не знам тачно.
Председник већа: Добро. Наставите. Даље.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведок видео тада повреду, и где,
на Премијеру?
Председник већа: Одговорио је на то питање.
Адв. Биљана Кајганић: Не, не, није. Он се у истрази изјашњавао
да је имао повреду на челу.
Сведок Александар Бијелић: Ја сам кад сам окренуо премијерово
тело видео црвенило на његовом челу. Значи никакве друге повреде тада
нисам видео.
Адв. Биљана Кајганић: Црвенило на челу. Добро. Види црвенило
на челу. Добро. Да ли је неко и ако јесте, ко, рекао да се Премијер носи
на плато где је изнет?
Сведок Александар Бијелић: Није нико рекао.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли сте то Ви самоиницијативно
кренули да га носите?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Биљана Кајганић: Добро. Да ли сведок зна, да ли може да
објасни, који је разлог да се Јањушевић Зоран приликом уласка у возило
када су одвозили Премијера у Ургентни центар тргао? И да ли је чуо
неки пуцањ у том тренутку?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Биљана Кајганић: Ко и када у односу на догађај, односно
на атентат на Премијера, је јавио да се на Премијера пуцало из правца
ресторана ''Монумент''?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.

49

Адв. Биљана Кајганић: Ви сте у истрази рекли да Вам је јављено
док сте ишли према згради, према Ургентном центру, док сте се тамо
налазили, да је јављено да је пуцано на Премијера из зграде где се
налази ресторан ''Монумент''?
Сведок Александар Бијелић: Нисам тако рекао.
Адв. Биљана Кајганић: Хоћете ли нам рећи како сте рекли?
Сведок Александар Бијелић: Значи причало се после тога да је
пуцано, не знам да ли је то било на вестима, или негде, ја нисам, ја сам
био у Ургентном центру, телефон није био код мене. Мени иначе нико
није могао то да јави телефоном.
Адв. Биљана Кајганић: И када сте та права сазнања имали?
Сведок Александар Бијелић: Прво што сам чуо кад сам дошао
после подне у зграду Владе.
Адв. Биљана Кајганић: Од кога сте имали та сазнања.?
Сведок Александар Бијелић: Не могу да се сетим.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је у кабинету код секретарице
Биљане био неко присутан када је речено када треба Премијер да дође
односно да се иде по Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је био неко присутан када сте Ви
саопштили, када је сведок саопштио Веруовићу, када треба да се пође по
Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Биљана Кајганић: Шта је сведок то позавршавао у Влади у
међувремену до одласка код Премијера, а шта касније је у кабинету
радио јер се о томе изјашњавао у истрази. И да ли је у међувремену са
неким причао и шта?
Сведок Александар Бијелић: Не знам на шта се односи.
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Адв. Биљана Кајганић: По сазнању да треба да идете по
Премијера да ли сте имали контакте са неким људима, са ким сте имали
контакте, и да ли се и о чему причали са тим људима?
Сведок Александар Бијелић: Не. Саопштио сам време које је
потребно да дођемо у Владу на састанак само Милану.
Адв. Биљана Кајганић:Да ли је по уласку у зграду Владе, након
атенатата викао ''Убише Премијера из суседне зграде», и да ли је том
приликом изражавао своје незадовољство и викао на озбебеђење
Копривице?
Сведок Александар Бијелић: Не. Питао сам Копривицу или
колегу који треба да отвара, зашто нису врата оворена и да ли су позвали
хитну помоћ. То је све.
Адв. Биљана Кајганић: А нисте рекли ово?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Сведок Александар Бијелић:Да ли је у вези догађаја код хале
''Лимес'' саслушан код истражног судије?
Сведок Александар Бијелић: Не знам када.
Председник већа: Да ли сте саслушани?
Сведок Александар Бијелић: У вези ''Лимеса'' само у полицији.
Адв. Биљана Кајганић: Да ли је на ауто-путу у близини хале
''Лимес'' видео нешто необично осим онога о чему је причао и нешто
сумњиво?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Биљана Кајганић: Хвала ништа више.
Председник већа: Право на питање има адв. Александар
Ђорђевић.
Адв. Александар Ђорђевић: Немам питања за овог сведока.
Председник већа: Право на питања има адв. Александар Зарић.
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Адв. Алекандар Зарић: Хвала. Ја бих хтео да питам сведока да
ли му је познато, да ли је Премијер био обавештен о томе да он записује
сва ова кретања која му је наложио Јањушевић од тренутка када се
десила хала ''Лимес'', да ли је Премијер знао?
Сведок Алекасандар Бијелић: Није ми наложио Јањушевић већ
господин Милић. Премијер је знао за то.
Адв. Александар Зарић: Да не би сад постављао питање ја бих
сад прелдожио суду да му предочи исказ Копривице, Данила Копривице
из истраге са прве стране пошто говори..
Председник већа: Одбија се.
Адв. Александар Зарић: С којим образложењем?
Председник већа: Са којим Ви то правом и на коју околност,
позовите се на члан да би се предочио исказ другог сведока.
Адв. Александар Зарић: Зато што апсолутно ...
Председник већа: Па немојте образлагати, него Вас питам правно
питање. На основу чега ћу ја то да предочим сведоку?
Адв. Александар Зарић: Зашто чињенично другачије описује.
Чињенично сасвим другачије описује ову ситуацију.
Председник већа: Ви знате ако постоји противречност у вези
одређених ствари да се може извршити суочење, а не предочавање
исказа, поготово туђих.
Адв. Александар Зарић: Мислим сада ако може да се изјасни.
Председник већа: Па неће се изјашњавати зато што му не
предочавам.
Адв. Александар Зарић: Ништа. Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Вељко Делибашић.
Адв. Вељко Делибашић: Мене интересује када је давао овај исказ
везано за догађај код хале ''Лимес'' у МУП-у, да ли може да определи
прецизно ког дана је то било у односу на сам догађај код хале ''Лимес?
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Сведок Александар Бијелић: Рекао сам.
Адв. Вељко Делибашић:Да ли може да понови.
Сведок Александар Бијелић: Уторак.
Адв. Вељко Делибашић: Да ли је и када у том исказу рекао да је
возач камиона намерно хтео да их удари?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Вељко Делибашић: Објаснио нам је да је Зоран Вукојевић
''Вук'' са још неколико људи радио у обезбеђењу непосредно после
5.октобра, али није рекао које године. Који је то био 5. октобар?
Сведок Александар Бијелић: Двехиљадите ваљда.
Адв. Вељко Делибашић: Непосредно после 5. октобра, да ли је у
том тренутку Зоран Ђинђић био Премијер, или је био само Зоран
Ђинђић?
Сведок Александар Бијелић: Био је председник Демократске
странке и мислим, координатор за петооктобарски савез за промене.
Адв. Вељко Делибашић: Али није био Премијер?
Председник већа: Добро то је историјска чињеница, колега ваљда
то знамо сви.
Адв. Вељко Делибашић: А не, не знамо да ли је већ изабран за
Премијера или није. То ме интересује.
Председник већа: Како не би знали, кад то сви знамо колега.
Адв. Вељко Делибашић: После 5. октобра?
Председник већа: Опште познате чињенице се не доказују пред
судом. Ја то уопште не разумем што постављате питање, као да не
знамо кад су били избори. Када су били избори 2000. године
парламентарни у Србији?
Адв. Вељко Делибашић: Какве то има везе са избором
Председника Владе, мене тај период интересује. Значи он је након
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парламетнарних избора до постављања Премијера Владе. Да ли је он у
том периоду био у обзебеђењу или тек када је он изабран за Премијера?
Председник већа: То се сведок већ изјаснио. Него Ви сад хоћете
да сазнамо неке чињенице које су опште познате.
Адв. Вељко Делибашић: Мени је довољно ово што сте рекли.
Председник већа: 28. децембра 2000. године су били
парламентарни избори у Србији. Након тога је формирана Влада. То сви
знамо ваљда.
Адв. Вељко Делибашић: Добро, добро никакав проблем. Али је
то исто иза 5-ог октобра. Значи мени је битно да је Вукојевић
обезбеђивао пре него што је постао Премијер Владе. То ми је довољно.
Хвала.
Председник већа: Па ваљда нешто знамо и ван списа.
Адв. Вељко Делибашић: У сваком случају да уђе у записник.
Хвала.
Председник већа: Право на питање има адв. Горан Петронијевић.
Изволите.
Адв. Горан Петронијевић: Господине судија, ја ћу да наставим
овде где је уважени колега Делибашић стао. Када је сведок поменуо овде
заштићеног саслушаног сведока Вукојевића. Да ли зна која су још лица
била са њим у том тренутку обезбеђења?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Након читавог догађаја, сведок
данас изјаснио да након неколико минута, од када је сазнао да
Веруовић одвежен за Ургентни центар, они су кренули заједно
аутомобилом возећи Премијера. Ко је дао наредбу да се иде
Ургентном центру?

се
је
са
ка

Сведок Александар Бијелић: Ја не знам. Нисам био са
Премијером у колима кад је вожен у Ургентни центар.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли можда, да ли Вам је познато да
је постојала нека унапред припремљена наредба или план у случају
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негог догађаја, где и у коју здравствену установу треба да се изврши
евакуација повређеног?
Сведок Александар Бијелић: На ВМА.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато због чега је
овога пута поступљено супротно од тога, односно није учињено то?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала. С обзиром да сте возач да ли
знате колика је тежина овог блиндираног возила којим сте управљали?
Мислим на возило које сте возили и у догађају код хале ''Лимес''?
Претпостављам да је то возило које сте возили и 12-ог.
Сведок Александар Бијелић: Да, више од 3 тоне.
Адв. Горан Петронијевић: Добро. Кажите ми да ли сте имали
аутомате за талбице и да ли сте имали разервне таблице на овим
возилима или сте возили увек с истим таблицама?
Сведок Александар Бијелић: Увек са истим таблицама.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је било које возило из
обезбеђења имало аутомат за таблице на предњој и задњој страни и
евентуално резервне таблице у колима?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Ни једно. Добро. Ви сте се изјаснили
да сте пок. Премијера возили у периоду док није био Премијер ово што
је сада судија са колегом рашчишћавао око термина тих. Значи од 5.
октобра до његовог избора за Премијера, којим сте то возилом радили и
да ли је било још возила у пратњи?
Сведок Александар Бијелић: Радио сам са аутомобилом ''Ауди
А6''. Имали смо једно возило у пратњи.
Адв. Горан Петронијевић:Да ли је то било блиндирано возило са
којим сте радили?
Да.

Сведок Александар Бијелић: С којим сам возио Председника?
Адв. Горан Петронијевић: Шта је било с тим возилом касније?
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Сведок Александар Бијелић: То возило је власништво приватно,
мислим возило. Возило више није коришћено кад смо прешли у Владу.
Адв. Горан Петронијевић: Ја нисам чуо. Извињавам се.
Председник већа: Није више коришћено то возило када је др.
Зоран Ђинђић постао председник Владе.
Адв. Горан Петронијевић: Кажите ми да ли Вам је познато да ли
је неко од возила блиндираних марке ''Ауди'' слупано у неком судару у
периоду од 5. октобра па до постављања Премијера?
Сведок Александар Бијелић: Опростите нисам Вас разумео?
Председник већа: Да ли је слупано неко возило?
Адв. Горан Петронијевић: Да ли је слупано неко возило марке
''Ауди''?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Адв. Горан Петронијевић: Добро. Сведок се овде доста широко
изјашњавао, ја више у том делу не бих одузимао време ни суду ни
сведоку, око мера које су предузимане приликом праћења, вожења, и
обезбеђења Премијера. Да ли је сведоку нешто познато око мера
безбедности које се предузимају приликом одласка Премијера на путеве
било у иностранство или неки други град када је у питању авио превоз?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Ако му је познато ја бих поставио пар
питања, ако није онда ништа.
Сведок Александар Бијелић: Није.
Адв. Горан Петронијевић: Није Вам познато?
Сведок Александар Бијелић: Није.
Адв. Горан Петронијевић: Везано је за ово, али можда знате
зашто ћу га поставити. Ова два лета дакле за Бања Луку и за Франфукрт
који су везани за овај догађај да ли је то било редовном линијом или
посебним авионом Владе?
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Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли знате ко се брине о
безбедности ваздухоплова и тај део. Ко је значи задужен за безбедност.
Да ли знате ко су?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Добро. Судија повратак са Копаоника.
Да ли сведок може да нам објасни колико сам разумео била су два џипа
када су Премијера повређеног довозили?
Председник већа: Не. Три.
Адв. Горан Петронијевић: Или три. Ако сам опет добро разумео
исправите ме, да ли су супруга Премијера покојног и деца били у једном
од џипова?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Горан Петронијевић:У тој колони?
Сведок Александар Бијелић: Да.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли су они били у истом
аутомобилу или у различитим?
Председник већа: Одговорио је на то.
Адв. Горан Петронијевић: Рекао је чини ми се
мислим да није он него претходни сведок?

у посебном,

Председник већа: Није него је управо саслушан.
Адв. Горан Петронијевић: Извињавам се судија, ако је то тако.
Супруга и деца пок. Премијера су била у џипу који је дакле ишао у
колони. Да ли се могло приликом поласка Вашег видети ко је где седео
у којем аутомобилу? Са стране неко ко је посматрао.
Сведок Александар Бијелић:Да.
Адв. Горан Петронијевић: Могло. Хвала. Судија, сведок се овде
изјаснио да је показивао на лицу места усмено како је рекао казивао,
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схватио сам да није никакав записник прављен том приликом, да ли сам
у праву, мислим на место улаза у Владу.
Председник већа: Након извршеног атентата?
Сведок Александар Бијелић: Ја немам сазнања да је прављен
записник на лицу места.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате ком лицу сте и којом
приликом, на чији захтев то радили?
Сведок Александар Бијелић: Био је господин из полиције, ја не
знам како се зове. Виђао сам га на телевизији.
Председник већа: Добро, даље.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте то показивали неком од
истражних судија који су поступали. Ја ћу Вам рећи њихова имена
Александар Чолић и Вучко Мирчић.
Сведок Александар Бијелић: На лицу места?
Адв. Горан Петронијевић: Да. Да ли је познато сведоку, ако јесте
могао би да се изјасни да каже и ко је. Ко је од осталих, ако је, уколико
му је познато да је неко још од обезбеђења које се затекло на лицу места
који су били очевици, такође показивало неком од лица из полиције или
том истом лицу ово лице места? Ако јесте ко?
Сведок Александар Бијелић: Не сећам се.
Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли сведок може да се
изјасни обзиром да је доста времена био једини и искључиви возач пок.
Премијера, да се изјасни о врсти одеће коју је тог дана Премијер имао
на себи. Претпостављамо да је то било одело. Али да не бих сугерисао.
Значи да ли је било комплет, различите панталоне, сако или је било
одело? И које боје?
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање јер је сугестивно.
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Адв. Горан Петронијевић: Судија ја ћу поставити на други
начин. Шта је Премијер на себи имао тога дана?
Председник већа: Не можете више постављати с обзиром да сте
већ рекли да је било одело.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли зна боју одела?
Председник већа: То је опет сугестивно питање. Кажем Вам не
можете ништа да постављате у вези тога јер сте већ рекли и изрекли
тврдњу што је забрањено.
Адв. Горан Петронијевић: Ја бих молио да веће одлучи о овом
предлогу, судија да веће одлучи.
Председник већа: Одлучиће.
Веће доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање браница адв. Горана Петронијевића уз
образложење које је дао председник већа.
Адв. Горан Петронијевић: Добро то ће вештак одговорити када
буде саслушаван. Да ли сведок може да се изјасни, имајући у виду да је
Премијер том приликом имао повређену ногу, што је неспорно, коју је
ногу имао повређену, и да ли је на тој нози имао обућу или је евентуално
то само био гипс, лонгета или нешто тако?
Сведок Александар Бијелић: Рекао сам.
Председник већа: Рекао је, изјаснио се.
Адв. Горан Петронијевић: Ја нисам чуо која нога.
Председник већа: Он је рекао и описао.
Адв. Горан Петронијевић: Ако је ушло у записник и то описао, ја
се извињавам. А друга здрава нога Премијера шта је имао на нози
обувено, од обуће?
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Сведок Александар Бијелић: Ципелу.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли може да се сети како је
изгледала та ципела, боју макар?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: У смислу плитка, дубока, полудубока,
црна, браон.
Сведок Александар Бијелић: Плитка.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли мокасина или на запетлавање?
Сведок Александар Бијелић: Не могу да се сетим.
Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Судија да ли сведок може да
се сети, имајући у виду да је свакодневно долазио у тај положај,
довозећи, одвозећи Премијера у Владу из Владе. Колика је висина
подеста или степеника у односу на површину паркинга одакле се улази?
Сведок Александар Бијелић: Не могу.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни шта
се налази иза десних врата кроз које Премијер улази у Владу? Да ли је то
празан простор, да ли има нешто и ако има шта?
Сведок Александар Бијелић: Пре степеника налазе се стаклена
једна врата која су увек отворена широм.
иза.

Адв. Горан Петронијевић: Ја се извињавам, али иза врата. Дакле

Председник већа: Када се уђе на улаз бр.5 шта се налази са десне
стране?
Сведок Александар Бијелић: Зид.
Адв. Горан Петронијевић: Значи празан простор, нема никаквих
кабина?
Председник већа: Добро, немојте коментарисати. Колега, заиста.
Адв. Горан Петронијевић: Питање само.
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Председник већа: Није то питање него Ваши коментари. Значи
Ви коментаришете што је забрањено. То ваљда знате.
Адв. Горан Петронијевић: Судија ја бих Вас молио. Ја уопште не
улазим у Ваше право које Вам законом припада да водите поступак. Али
како мало пре рекосте колеги, ја се слажем са тим. Цитирајте законску
одредбу која Вам даје право да вичете. Виком нећете водити..
Председник већа: Хоћете Ви да ми кажете како ћу ја да водим
поступак.
Адв. Горан Петронијевић: Ја Вас упозоравам.
Председник већа: Ви ме упозоравате?
Адв. Горан Петронијевић: Ја Вас упозоравам.
Председник већа: Реците Ви мени.
Адв. Горан Петронијевић: Да не повишавате тон. Хвала.
Председник већа доноси
РЕ Ш Е Њ Е
Опомиње се адв. Горан Петронијевић да не коментарише поступке
председника већа и да се не изражава непристојним речником.
Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Да ли сведок зна
лице под надимком ''Чуме''?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате лице под надимком
''Легија''?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате лице под надимком
''Шиптар''?
Сведок Александар Бијелић: Не.
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Адв. Горан Петронијевић: Хвала. И још једно питање судија. Да
ли је посао сведока био искључиво вожња или евентуално још неки део
посла у смислу пружања помоћи премијеровом обезбеђењу или било
шта друго? Ако јесте...
Сведок Александар Бијелић: Вожње.
Адв. Горан Петронијевић: Искључиво. Хвала Вам. Толико.
Судија само још једно питање. Да ли је сведоку познато да ли је, да не
би било сугестивно, унутар обезбеђења господина Ђинђића постојао
неки проблем, или било шта? Ако му је познато да је такав проблем
постојао, ако може то да нам објасни и између кога?
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање браниоца адв. Горана Петронијевића зато
што је сугестивно.
Адв. Горан Петронијевић: Судија подаци о томе се налазе у овом
извештају Комисије Владе Републике Србије на страни бр. 40. Због тога
сам поставио то питање. Дакле питање за сведока да ли зна да је
Комисија Владе која се бавила овим проблемом утврдила постојање
таквог проблема унутар обезбеђења? Да ли му је то познато?
Александар Бијелић: Нисам читао записник Комисије.
Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем се.
Председник већа: Право на питања има адв. Крсто Бобот.
Адв. Крсто Бобот: Захваљујем. Два питања. Прво питање, сведок
се изјаснио о овим возилима марке ''Ауди'', блиндираним, који су били
погодни за обезбеђење, и који су били код породице Милошевић, они су
после припали Управи. Да ли је сведоку познато зашто ти аутомибили
нису коришћени за обезбеђење Премијера?
Александар Бијелић: Једно возило је враћено врло брзо Управи
зато што је било неисправно потпуно. Имали смо проблема са мењачем
и није могло да се вози, а друго возило је након тога, након дужег
времена добили смо овог ''BMW'' великог ког смо возили. То је био
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новији, квалитетнији, њега су возили други, а возило ''Ауди А8'' је било
у резерви. Стајало је паркирано у резиденцији.
Председник већа: Да ли је оно коришћено за пратњу Премијера?
Александар Бијелић: Не.
Председник већа: Даље.
Адв. Крсто Бобот: Друго питање. Да ли је сведоку познат, пошто
је често туда пролазио, механизам отварања тих улазних врата на улазу
бр. 5 у Владу? Значи да не би сада сугерисао. Како су се та врата
отварала? Да ли кваком, или интерфонском бравом, или на који начин?
Сведок Александар Бијелић: Лева страна врата, кад се окренемо
према згради Владе, према том улазу, значи лева страна су била
фикрисрана, а десна страна се отварала или интерфоном или физички
споља. Значи гурањем без кваке.
Адв. Крсто Бобот: Значи да конкретизујемо. Значи да ли су се та
врата у сваком случају могла отварати гурањем или само ако се активира
интерфон?
Сведок Александар Бијелић: Не знам за технику.
Адв. Крсто Бобот: Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Жељко Грбовић.
Изволите.
Адв. Жељко Грбовић: Захваљујем председниче. Сведок је рекао
да од 1999. године вози пок. Премијера Зорана Ђинђића. Од дана када
пок. Премијер постаје председник Владе, да ли сведок врши здравствене
прегледе шестомесечно, годишње и где?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Жељко Грбовић: Хвала. Друго питање. Сведок је изјавио да
је дошао критичног дана у 10,30 у зграду Владе. Да ли може да определи
како је дошао, пешке или са превозом?
Сведок Александар Бијелић: Рекао сам.
Адв. Жељко Грбовић: Нисам чуо извињавам се.

63

Председник већа: Рекао је.
Адв. Жељко Грбовић: Пошто сте уредно водили евиденцију, када
сте тачно отишли по аутомобил који се налази у гаражи у Немањиној
бр.22?
Сведок Александар Бијелић: Евиденцију сам водио о поласцима
и доласцима Премијера, а не мојим.
Адв. Жељко Грбовић: Рекли сте да сте преузели ауто из гараже у
којој постоји видео надзор. Да ли можете определити где се налази
кућица у којој стоји екран?
Сведок Александар Бијелић: Рекао сам то. На улазу у гаражу.
Адв. Жељко Грбовић: Ко седи у кућици, ако Вам је познато?
Сведок Александар Бијелић: Полицајац.
Адв. Жељко Грбовић: Да ли знате његово име?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Жељко Грбовић: Хвала. Да ли сведок може да определи
колико је удаљен кабинет Премијера у згради Владе од платформе где је
указивао помоћ Премијеру?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Жељко Грбовић: Да ли му је можда познато ''Морава 5 и 6''
да ли је заштићена или отворена веза?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Адв. Жељко Грбовић: Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Зоран Николић.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок може да се изјасни да ли има
сазнања када су се враћали са Копаоника, код Бубањ потока, да је видео
нешто необично?
Сведок Александар Бијелић: Не.
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Адв. Зоран Николић: Да ли сведок има сазнања да лице које је
задужено испред улаза бр.5 зграде Владе, а када је дошао са Премијером
није било ту, да ли је против тог лица покренут неки одговарајући да ли
дисциплински или неки други поступак?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок има сазнања да хитци који су
испаљени, а рекао је да су три хитца, испаљена са истог места?
Сведок Александар Бијелић: Немам сазнање о томе.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок може да објасни суду каквог
су звучног интензитета била сва та три хитца. Да ли су...
Председник већа: Објаснио је то колега.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок има сазнање да ти хитци нису
испаљени или су испаљени из истог наоружања?
Адв. Александар Бијелић: Немам таква сазнања.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок зна, где је Премијер, у ком
делу тела, и са које стране погођен хитцем?
Адв. Александар Бијелић: Не знам тачно.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок може, или има одређено
сазнање, да хитац који је погодио Премијера, са које стране је испаљен?
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање јер је сведок већ одговорио на то питање.
Адв. Зоран Николић: Да ли сведок може да се изјасни, с обзиром
на чињеницу да му је овде предочаван исказ његов пред истражним
судијом, и сада нешто што је рекао, да је истражни судија узео
аутентично изјаву сведока у истражном поступку?
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Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Забрањује се питање, јер не може сведок оцењивати рад истражног
судије.
Адв. Зоран Николић: Хвала.
Председник већа:
Изволите.

Још једно питање адв. Вељко Делибашић.

Адв. Вељко Делибашић: Мене интересује ко је власник
блиндираног ''Аудиа'' којим је возио Зорана Ђинђића од 5. октобра док
није постао Премијер?
Сведок Александар Бијелић: Не знам.
Адв. Вељко Делибашић: А да ли зна регистарске таблице тог
возила?
Адв. Александар Бијелић: Не сећам се.
Адв. Вељко Делибашић: Хвала.
Председник већа: Адв. Рајко Даниловић. Изволите.
Адв. Рајко Даниловић: Нешто процедурално. Сведок рече да је
дао исказ само у полицији. Овде располажемо са записником о
саслушању сведока од 4.07.2003. године код истражног судије. Па.....
Председник већа: Не, не односи се на то. Његов исказ у полицији
односи се на случај покушај атентата код ''Лимеса''.
Адв. Вељко Делибашић: Онда ја нисам разумео, извињавам се.
Председник већа: Изволите. Има реч адв. Ненад Вукасовић.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала што сте ми дозволили. Извињавам
се због ове процедуралне некакве пометње мале. Само ме занима једно
питање које је колега Горан Петронијевић. Пошто се сведок изјаснио да
је био на лицу места и рекао да није био са истражним судијом
Александром Чолићем и са колегом Вучком Мирчићем. Да ли може да
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определи када је био на лицу места у односу на догађај од 12. марта? Да
ли може да определи од прилике, да ли датумски, да ли временски у
смислу исказа када је давао. Да ли може ту некако да лоцира време кад
је био?
Сведок Александар Бијелић: Не.
Адв. Вељко Делибашић:
оцени?

Ко га је позвао да ли то може да

Председник већа: Рекао је колега већ.
Адв. Ненад Вукасовић: Већ да га је позвао неки полицајац.
Председник већа: Полицајац а не зна како се зове.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду, да ли га је позвао усмено или је
добио писмени позив?
Сведок Александар Бијелић: Рекао сам усмено.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да лоцира евентуално ако
може, ако не није важно, то временски од тог 12. марта, догађаја, кад је
позиван у односу на...
Сведок Александар Бијелић: Рекао сам то малопре не сећам се.
Адв. Ненад Вукасовић: Не сећа се. Хвала.
Председник већа: Да ли окривљени имају питања сведоку
Александру Бијелићу?
Питања нема.
Отпушта се сведок Александар Бијелић. Можете да идете.
Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ сведока
Александра Бијелића?
Примедби нема.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се изведе процесна радња доказивања саслушањем сведока
ДРАЖЕНА НАСТИЋА
Нека уђе сведок Дражен Настић.
Председник већа: Име и презиме?
Дражен Настић.
Председник већа: Име оца?
Сведок Настић Дражен: Славољуб.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Настић Дражен: 04.02.1977. у Крагујевцу.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Настић Дражен: Краља Милана 37.
Председник већа: Град?
Сведок Настић Дражен: Београд.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Настић Дражен: Полицајац.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима у овој
кривичној ствари?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа: Најпре да Вас опоменем да сте дужни пред
судом да саопштите све што Вам је познато о овој кривичној ствари и
упозоравам да лажно сведочење представља кривично дело. Опомињем
Вас да сте дужни да пред судом говорите истину, и да ништа не смете
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прећутати и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља
кривично дело.
Поучавам Вас у смислу чл. 98 и 100 Законика о кривичном
поступку да нисте дужни да одговорате на поједина питања ако је
вероватно да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој
срамоти и знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли сте
разумели ова упозорења и поуке?
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву пред
судом. Ја ћу Вам саопштити текст заклетве па ако сте сагласни са тим
само реците «да», да не понављате.
''Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину, и да ништа од оног што ми је познато нећу прећутати.''
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: Реците нам шта Вам је све познато у вези
атентата на пок. Председника Владе Републике Србије др. Зорана
Ђинђића 12. марта 2003.године, где сте се Ви налазили, начин како сте
се кретали и шта сте све видели критичног дана? Изволите.
Сведок Настић Дражен: Од тренутка уласка у двориште Владе?
Председник већа: Можете и цео дан да опишете, на којим сте Ви
пословима били распоређени, од када сте радили на тим пословима и за
тај критични дан да нам опишете све?
Сведок Настић Дражен: Ја сам возио ''С'' возило. Тога дана сам
дошао испред виле на Дедињу. Тамо смо сачекали излаз премијеровог
возила и наставили пут до Владе. Кад смо ушли у Владу, зауставили
смо се. Ја сам био у првом ауту, возио прво ауто. Кад смо се зауставили
из мог возила су колеге изашле, вероватно и ови иза, пошто су сва три
аута одједном стала и онда се чуо прасак. Онда сам ја изашао из аута,
тад је ишао други прасак, после пар секунди и трећи. Онда сам био иза
аута у заклону. После сам прешао до зидића поред аута. Затим сам ушао
у ауто које је било треће у колони да би, пошто је било блиндирано, да
бих из њега могао видети да ли видим одакле се пуца. Ништа нисам
видео. Изашао сам на супротна врата, пошто се он већ био окренуо и
ушао у зграду Владе. После тога сам видео да је Премијер погођен и
Веруовић. Мислим њега сам видео пре док сам био у заклону од зидића.
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Онда смо у згради Владе звали хитну помоћ. Видели да не може да се
добије, да не може да дође и онда смо одлучили да се пребаци у
здравствену установу. Онда смо изнели Премијера и кренули према
Угрентном центру.
Председник већа: Да ли је то све што имате да нам кажете?
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: Реците нам на којим пословима и радним
задацима сте Ви радили у обезбеђењу Премијера?
Сведок Настић Дражен: Возач аута.
Председник већа: Где сте били запослени?
Сведок Настић Дражен: Тада у Шестој управи.
Председник већа: Реците нам када сте сазнали тога дана, 12.
марта 2003.године, да треба да идете до резиденције Премијера?
Сведок Настић Дражен: После сат, сат-два пре доласка ми је
јавио Веруовић.
Председник већа:Да ли Вам је он саопштио то када треба да идете
до резиденције?
Сведок Настић Дражен: Да. Увек је он јављао.
Председник већа: Које сте Ви возило возили критичног дана?
Сведок Настић Дражен: Прво возило.
Председник већа: Које марке је то возило и опишите нам?
Сведок Настић Дражен: Марке је ''BMW 528'' новије производње.
Председник већа: Које је боје то возило?
Сведок Настић Дражен: Сиво возило. Није блиндирано.
Председник већа: Да ли можете да се сетите када сте кренули од
зграде Владе ка резиденцији Вашим возилом ''BMW''?
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Сведок Настић Дражен: Од зграде Владе до резиденције?
Председник већа: Да одакле сте кренули? Где се налазило возило
којим сте Ви управљали?
Сведок Настић Дражен: У гаражи Владе.
нам...

Председник већа: У гаражи Владе се налазило то возило. Реците

Сведок Настић Дражен: Или смо дошли у Владу па смо из Владе
отишли. Већ је то прошао дужи период.
Председник већа: Ако можете да се сетите, реците нам, ако не
можете реците не могу да се сетим.
Сведок Настић Дражен: Не могу да се сетим. Стварно.
Председник већа: Реците нам да ли знате где се налазило то
возило пре него што сте кренули до резиденције, и остала возила, ВИП
возило и друго возило из пратње?
Сведок Настић Дражен: Ја мислим да смо дошли у Владу па да
смо из Владе отишли, па смо сви отишли испред резиденције.
Председник већа: Где су се налазила возила?
Сведок Настић Дражен: Испред Владе.
Председник већа: Где испред Владе, тачно да лоцирате?
Сведок Настић Дражен: Моје возило је било паркирано са десне
стране или с леве стране гледано на улаз бр. 5.
Председник већа: Одатле сте кренули до резиденције?
Сведок Настић Дражен: Да. Мислим.
Председник већа: Да или не? Да ли се сећате уопште тога?
Сведок Настић Дражен: Мислим.
Председник већа: Шта мислите?
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Сведок Настић Дражен: Мислим да јесмо тога дана били у Влади
па после...
Председник већа: Да ли се сећате, немојте мислити. Да ли се
сећате одакле сте кренули Ви са Вашим возилом којим сте управљали
марке ''BMW'' од Владе до резиденције Премијера?
Сведок Настић Дражен: Не сећам се. Не могу са сигурношћу да
то тврдим.
Председник већа: Реците нам, маршуту кретања возила којим сте
Ви управљали и осталих возила из пратње, од резиденције до дворишта
зграде Владе?
Сведок Настић Дражен: Од резиденције ка Топчидерској звезди,
онда на Мостарску петљу, улицом Сарајевском, Немањином и улаз у
Владу.
Председник већа: Да ли сте ишли у колони?
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: На ком месту се налазило возило којим сте Ви
управљали?
Сведок Настић Дражен: Прво.
Председник већа: Када сте дошли до дворишта зграде Владе да
ли сте видели било које возило које је паркирано на паркинг местима
дворишта зграде Владе?
Сведок Настић Дражен: Био је празан паркинг.
Председник већа: Да ли је Ваше возило којим сте Ви управљали
марке ''BMW'' било блиндирано?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа:: Ко је био са Вама у возилу?
Сведок Настић Дражен: Бабић Срђан и Ђурић Јован.
Председник већа: Где се ко налазио од њих двојице?
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Сведок Настић Дражен: Бабић је био на месту сувозача, а Ђурић
Јован иза мене, иза места возача.
Председник већа: У тренутку када сте пролазили Вашим возилом
кроз двориште Владе Србије, да ли сте видели врата улаза бр.5?
врата.

Сведок Настић Дражен: Нисам. Нисам пажњу усресредио на
Председник већа: Јесте ли видели или нисте?
Сведок Настић Дражен: Не.

Председник већа: Реците нам којим редом је ко излазио из Вашег
возила, од лица из обезбеђења и када сте Ви кренули да излазите?
Сведок Настић Дражен: Њих двојица су изашли истовремено, а
ја после остављања аута на паркинг, исто.
Председник већа: Реците нам, чули сте три пуцња?
Сведок Настић Дражен: Три звука. Мислим која су после јасно
указала да је то био пуцањ.
Председник већа: И какви су то звуци били? Можете ли да нам
опишете?
Сведок Настић Дражен: Као из ватреног оружја, као прасак,
звук јаког интензитета.
Председник већа: Реците нам да ли можете да кажете какви су то
били звуци? Да ли можете да определите правац одакле су долазили ти
хитци?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа: И временски да определите колико је
временског тока протекло између првог, другог и трећег пуцња?
Сведок Настић Дражен: Прва два су била ближа један другоме, а
трећи мало касније.
је то?

Председник већа: Да ли можете да определите временски колико
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Сведок Настић Дражен: Не могу да проценим колико је то, али...
Председник већа: Да ли сте Ви били наоружани том приликом?
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: Да ли сте вадили оружје и које?
Сведок Настић Дражен: Оружје ми је било у руци. Мислим у
руци, кад сам чуо први прасак, било ми је између ногу извађено из
футроле.
Председник већа: Да ли је неко из обезбеђења, да ли сте видели,
извадио оружје и које?
Сведок Настић Дражен: Да ли, кога сам ја видео?
Председник већа: Да оно што сте Ви видели.
Сведок Настић Дражен: Видео сам Бабић Срђана да је држао
пиштољ у руци, то сам видео када сам изашао. Сви су у принципу
држали оружје у рукама.
Председник већа: Да ли сте Ви видели тренутак када је погођен
Премијер и Милан Веруовић?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа:Да ли сте се уплашили том приликом кад сте
чули пуцње?
Сведок Настић Дражен: Уплашио сам се, нормално је да се свако
тако осећа, нисам пао у панику.
Председник већа:Да ли сте након тога видели Премијера?
Сведок Настић Дражен: Кад сам ушао у зграду Владе.
Председник већа: У ком положају сте га видели када сте ушли у
зграду Владе?
Сведок Настић Дражен: Лежао је на леђима, и око њега су били
маса људи.
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тада?

Председник већа:Да ли сте приметили да ли даје знаке живота
Сведок Настић Дражен: Није давао, био је блед у фаци.

Председник већа: Да ли сте видели
Вруовића?

тада оштећеног Милана

Сведок Настић Дражен: Кад сам ушао у зграду Владе?
Председник већа: Не. Да ли сте га уопште видели након што су
испаљена три хитца као што Ви тврдите?
Сведок Настић Дражен: Јесам, Јесам. Да, да.
Председник већа: Где сте га видели и у ком положају је био?
Сведок Настић Дражен: Лежао је на степеништу Владе.
Председник већа:Да ли је био сам, или му је неко пружао помоћ?
Сведок Настић Дражен: Тог тренутка када сам га ја видео он је
био сам. Тад је вероватно погођен, а после сам био окренут на другу
страну нисам видео да ли му је неко пришао непосредно после тога.
Председник већа: Реците нам да ли сте Ви након уласка у зграду
Владе пружали помоћ Премијеру?
Сведок Настић Дражен: Нисам могао да приђем од људи.
Председник већа:Шта сте након тога Ви урадили?
Сведок Настић Дражен: Па био сам ту, отишао сам за воду,
гледао сам кроз прозор да видим одакле се пуцало. Одакле је дејство.
Председник већа: Даље шта сте радили?
Сведок Настић Дражен: Пошто нисмо могли добити хитну помоћ
одлучило се да се Премијер одвезе и онда док су га износили, ја сам
покривао излаз где су они излазили да га унесу у ауто и да крену.
Председник већа: Ко је унео у ауто Премијера? Да ли сте то
видели?
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Сведок Настић Дражен: Унели су Јањушевић, Тоша, Бобан и
Срђан.
Председник већа: Реците нам да ли знате из ког правца су
испаљени хитци?
Сведок Настић Дражен: Не знам, али с обзиром да су сви
окренути у правцу кафића ''Монумент''...
Председник већа: Шта сте рекли нисам Вас чуо добро?
Сведок Настић Дражен: Кажем, пошто су се сви окренули када
сам изашао из возила према правцу простора између Владе и кафића
''Монумент''...
Председник већа: Шта? Довршите реченицу.
Сведок Настић Дражен: Вероватно је из тог неког правца.
Председник већа: Да ли сте то Ви личним опажањем закључили
или Вам је то неко касније рекао да су хитци испаљени из правца
''Монумента''?
Сведок Настић Дражен: Не знам из ког су правца хитци
испаљени, али су људи из обезбеђења били окренути према том правцу.
Председник већа: Када сте улазили у зграду Владе након
испаљених хитаца, да ли су врата била затворена или отоврена?
Сведок Настић Дражен: Затворена.
Председник већа: Ја ћу Вам сада предочити Ваш исказ пред
истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду од
15. јула 2003. године у коме наводите. Цитирам: ''Прецизно да кажем сви
ови звуци су подсећали на пуцањ и долазили су из правца Адмирала
Гепрата из правца Ресторана ''Монумент''. Просто ме је звук усмерио на
тај правац као и моје колеге који су били са мном и који су просто узели
заклон и били су окренути у том правцу''. Да нам објасните
противречност у односу на данашњи исказ.
Сведок Настић Дражен: Ту сам рекао да у односу на колеге сам
се ја окренуо у том правцу, у том смеру.
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Председник већа: Да ли можете само мало гласније.
Сведок Настић Дражен: Ту сам навео да су се сви окренули
према том павцу, да сам ја овај, да је одатле пуцано.
Председник већа: Даље указујем Вам на Ваш исказ пред
истражним судијом у коме кажете, цитирам: ''Друго, када сам дошао у
двориште зграде и када сам прошао поред врата улаза бр.5 она су била
затворена''. Данас на главном претресу сте рекли да нисте видели
уопште врата приликом уласка са Вашим возилом у двориште зграде
Владе. Чиме то објашњавате? Да ли је тачно ово што сте рекли
истражном судији или ово данас?
Сведок Настић Дражен: Нисам био усресређен на врата.
Махинално када сам прошао поред, мислим да су била затворена. Не
могу са сигурношћу да тврдим, пошто нисам обратио пажњу на врата.
Председник већа: Реците нам да ли сте Ви били возач возила
''BMW'' дана 21. фебруара 2003. године када је покушан атентат на
Премијера?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа:Да ли имате било каква сазнања о томе?
Сведок Настић Дражен: О чему?
Председник већа:О покушају атентата код хале ''Лимес''?
Сведок Настић Дражен: О томе сам сазнао после атентата, после
покушаја мислим, после тога.
Председник већа: Шта сте сазнали?
Сведок Настић Дражен: Да су возила исечена на ауто-путу. То
смо добили информацију у Бања Луци.
Председник већа:Да ли Ви имате било каквих сазнања о томе ко
је припремао, покушао, извршио атентат на Премијера?
Сведок Настић Дражен: Не. Мислим, само из штампе.
Председник већа: Службено да ли сте имали или приватно до
самог атентата било каква сазнања о томе?
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Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа:Добро ја сам завршио са питањима. Имате ли
Ви питања. Судија Ната Месаровић. Изволите.
Судија Ната Месаровић: Само бих молила гласније да
одговарате пошто се не чујете.
Сведок Настић Срђан: У реду.
Судија Ната Месаровић: Да ли Ви знате тачно који је улаз у
Немањиној улици означен којим бројем на згради Владе? Посебно овај
улаз где је улазио Премијер који број носи?
Сведок Настић Дражен: Тај улаз ''1'' је из улице Кнеза Милоша.
Судија Ната Месаровић: Само мало гласније.
Сведок Настић Дражен: Улаз ''2'' је на углу Немањине и Кнеза
Милоша, ''3'' улаз онај главни за све који желе да уђу у Владу, ''4'' је
економски улаз и ''5'' улаз где смо...
Судија Ната Месаровић: Молила бих Вас нисам запазила да ли
сте одговорили од када Ви радите у полицији?
Сведок Настић Дражен: Од 1996. године.
Судија Ната Месаровић: Јесте ли пре тога радили у обезбеђењу
неке личности?
Сведок Настић Дражен: Да, генерала Властимира Ђорђевића.
Судија Ната Месаровић: Колико сте радили на тим пословима?
Сведок Настић Дражен: Око пола године.
Судија Ната Месаровић: Од када радите на овим пословима
обзебеђења Премијера Ђинђића?
Сведок Настић Дражен: Од 2001. године.
Судија Ната Месаровић: 2001., а датум, од када је постао
Премијер или?
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Сведок Настић Дражен: Не, касније.
Судија Ната Месаровић: Касније. Добро. Објаснили сте
временски размак између ових пуцњева које сте Ви чули. Па ме
интересује да ли можете да нам кажете где се налазио Веруовић у
тренутку када је испаљен трећи хитац?
Сведок Настић Дражен: Био је на степеништу.
Судија Ната Месаровић: Молим?
Сведок Настић Дражен: Мислим да је био на степеништу. Јер ја
нисам све време окренут према Веруовићу. Ја сам само њега у пролазу...
Судија Ната Месаровић: А знате ли где се у том тренутку
налазио возач Бијелић?
Сведок Настић Дражен: Он је утрчао у зграду Владе.
Судија Ната Месаровић: Молим?
Сведок Настић Дражен: Он је утрчао у зграду Владе.
Судија Ната Месаровић: Кад је трећи хитац био? Пре него што је
испаљен трећи хитац или после? Знате ли или не?
Сведок Настић Дражен: Не.
Судија Ната Месаровић: А можете ли нам рећи где су се
налазили људи из возила које сте Ви возили, а нису у обезбеђењу, у том
тренутку испаљења, првог, другог, трећег хитца? Они који су били са
Вама у возилу?
Сведок Настић Дражен: Видео сам само Бабић Срђана, пошто је
он такође изашао из аута.
Судија Ната Месаровић: Где је он био?
Сведок Настић Дражен: Он је био поред аута.
Судија Ната Месаровић: Поред ког аута?
Сведок Настић Дражен: Мог.
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Судија Ната Месаровић: Вашег аута, а где је био окренут?
Сведок Настић Дражен: У правцу ''Монумента''.
Судија Ната Месаровић:У правцу?
Сведок Настић Дражен: Управцу кафића ''Монумент''.
Судија Ната Месаровић: Да ли је имао оружје код себе тад у том
тренутку?
Сведок Настић Дражен: Да, да.
Судија Ната Месаровић: Кажите ми када је овај трећи хитац
испаљен, где сте се Ви тренутно, у том тренутку налазили?
Сведок Настић Дражен: Па иза аута, иза ''BMW''.
Судија Ната Месаровић: Јесте били у заклону?
Сведок Настић Дражен: Да.
Судија Ната Месаровић: У заклону? Опишите нам како сте се то
Ви заклонили? Иза задњег или предњег дела?
Сведок Настић Дражен: Иза задњег, задњег дела.
Судија Ната Месаровић: Иза задњег дела возила. Да ли се
налазио неко поред Вас?
Сведок Настић Дражен: Да. Бабић Срђан.
Судија Ната Месаровић: А где је био овај други?
Сведок Настић Дражен: Мислите трећи?
Судија Ната Месаровић: Добро хвала.
Сведок Настић Дражен: Он је био, гледано са леве стране.
Судија Ната Месаровић: Добро.
Председник већа: Има реч судија Милимир Лукић. Изволите.
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Судија Милимир Лукић: Када чујете први пуцањ где се
налазите?
Сведок Настић Дражен: У ауту.
Судија Милимир Лукић: У ком?
Сведок Настић Дражен: У првом ауту.
Судија Милимир Лукић:Да ли је још неко био у ауту када сте
чули први пуцањ?
Сведок Настић Дражен: Не.
Судија Милимир Лукић: Значи Ви сте били у ауту сами?
Сведок Настић Дражен: Да.
Судија Милимир Лукић: Да ли су врата
отворена или затворена?

аутомобила била

Сведок Настић Дражен: На ауту?
Судија Милимир Лукић:Да. Први пуцањ?
Сведок Настић Дражен: Била су отворена.
Судија Милимир Лукић:Шта радите Ви даље?
аута.

Сведок Настић Дражен: Излазим из аута и заузимам заклон из

Судија Милимир Лукић: Да ли су Ваши послови само у домену,
да ли возите или имате и неке друге обавезе приликом обезбеђивања
лица?
Сведок Настић Дражен: Возач обезбеђења.
Судија Милимир Лукић: Хвала.
Председник већа: Право на питања заменик Специјалног тужиоца
Милан Радовановић. Изволите.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих се
надовезао на питање колегинице Нате Месаровић. Шта ради други,
односно трећи човек иза аутомобила којим је он управљао тј. сведок
Ђурић. Да ли он њега виђа након првог пуцња шта ради?
Сведок Настић Дражен: Не њега нисам видео након првог пуцња.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
молио суд у том смислу да му предочи исказ из претходног поступка.
Председник већа: Према записнику пред истражним судијом
Посебног одељења Окружног суда у Београду од 15.07.2003. године
навели сте следеће, цитирам: ''У моменту је настала пометња и сви смо
заузели положаје како би могли да имамо заклон и да узвратимо ако
приметимо ко пуца и одакле. Пошто је Веруовић рањен, колега Ђурић је
утрчао у возило којим је довежен Премијер и одвезао га ради указивања
помоћи''.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Судија да
појасним ствари. Мислио сам на тај моменат, на другој страни записника
где ако дозволите сам ћу прочитати.
Председник већа:Да изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: ''Чим сам
стао из мог возила су изашли одмах Бабић и Ђурић и стали да осматрају
простор испред себе''. Сад каже да га није видео. То је четврти пасус на
другој страни записника, или првој страни...
Председник већа: Да. Добро у односу на тај део исказа.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Јесте.
Данас тврди да не зна, није видео Ђурића. У исказу који је дао у
претходном поступку каже видео је.
Председник већа: Да. Изволите. Објасните ту противречност.
Настић Дражен: Они у тренутку када излазе из возила осматрају
простор испред возила. Али он је у том тренутку био иза мене после
првог хитца..
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:: Да ли сте
га видели?
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Сведок Настић Дражен: Он је узео заклон, ја нисам видео где се
он тренутно тачно налази после првог хитца.
Председник већа: Да ли сте га видели за време читавог тог
догађаја Вашег колегу Ђурића?
Сведок Настић Дражен: У тренутку кад је ушао у ауто, да повезе
Веруовића.
Председник већа: Када сте видели то?
Сведок Настић Дражен: Па у тренутку претрчавања сам га видео.
Не могу тачно да тврдим кад сам ...
Председник већа: Да ли сте видели Ви тренутак да одвози возило
којим је дошао Премијер рањеног Милана Веруовића?
Сведок Настић Дражен:У том тренутку се и друго возило..
Председник већа:Одговорите на ово моје питање прво.
Сведок Настић Дражен: Да, да, али у том тренутку се возило
треће укрштало са другим возилом тако да нисам могао све јасно да
видим, али било је јасно да је он одвезао чим је ушао у ауто.
Председник већа: Јесте видели тренутак кад он улази у возило?
Сведок Настић Срђан: Видео сам да је ушао у возило.
Председник већа: Ваш колега Ђурић?
Сведок Настић Дражен: Да. Он.
Председник већа: Добро наставите даље.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја сам
можда и пропустио, сведок се о томе изјашњавао. Чуо је три пуцња.
Каквог су интензитета били ти пуцњи? Да ли су били истог интензитета,
различитог?
Сведок Настић Дражен: Па не могу то да оценим али свакако
мени први није тако јак био као ова два која сам чуо док сам био
напољу.
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Председник већа: На основу чега то тврдите?
Сведок Настић Дражен: По звуку.
Председник већа: Да ли разликујете Ви звукове различитих
наоружања?
Сведок Настић Дражен: Мислите које врсте наоружања могу да
разликујем, зависи.
Председник већа:Да ли разликујете?
Сведок Настић Дражен: Зависи колико сам удаљен од тог.
Председник већа: Изволите са питањима.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може да објасни положај Веруовића. Каже да је лежао. Како је гледао да
ли према вратима улаза у зграду Владе или обрнуто?
Сведок Настић Дражен: Био је наспрам, држао се за бутину и
наслоњен је био на степениште.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како је
лицем био окренут?
Сведок Настић Дражен: Према мом ауту у том тренутку.
Заменик специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
трећи пуцањ чуо након што је видео Веруовића?
Сведок Настић Дражен: Не знам, сад не могу да оценим тачно
кад сам ја видео Веруовића.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Добро
немам више питања.
Председник већа: Адв Рајко Даниловић има право на питање.
Адв. Рајко Даниловић: Кад је дошао у двориште Владе, возио је
то прво возило и где се он тачно паркирао у односу на овај улаз бр.5,
врата бр.5.Колико удаљено, који положај и тако.
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Сведок Настић Дражен: Био сам поред зидића, пошто рецимо
овде је зидић овде је улаз од Владе, ја сам био овде.
Адв. Рајко Даниловић: Колико удаљено, у ком положају, ако
може, има проблема доста у комуникацији, ако може да разуме шта га
питам. Значи где је он паркирао возило у односу на улаз?
Адв. Рајко Даниловић: Где је било паркирано возило у коме је
био Премијер? Где је треће, да ли је видео?
Сведок Настић Дражен Возило моје је било паркирано
непосредно поред зидића. Премијерово возило, поред врата, а треће
возило иза.
Председник већа: Само тренутак. Да ли сте то Ви видели? Возило
Премијера и друго пратеће возило?
Сведок Настић Дражен: Да у претрчавању кад сам ишао у
заклон.
Председник већа: У тренутку када сте паркирали Ваше возило да
ли сте видели распоред возила Премијера и другог возила у пратњи?
Сведок Настић Дражен: У тренутку кад сам ја стао нисам видео,
тек када сам изашао из возила.
Председник већа: Да ли можете да определите на којој
удаљености у односу на улаз бр.5 сте Ви паркирали возило од прилике
за дужину кола 10 метара, 5метара?
Сведок Настић Дражен: Пола аутомобила.
Председник већа: Наставите даље.
Адв. Рајко Даниловић: Каква је уобичајена процедура кад дођу
на то место. Је ли то није први пут да улазе. И да ли увек ту има места за
њих на том паркингу и колико је било возило оно што смо питали
претходног сведока? То је тај круг питања.
Сведок Настић Дражен: То је мислим била уобичајена
процедура.
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Адв. Рајко Даниловић: Шта је уобичајено. Опишите нам уопште,
ми не знамо. Нисмо учествовали у тој процедури. Ми Вас слушамо.
Морате нам рећи како је то изгледало.
Председник већа: Јесте ли Ви збуњени?
Сведок Настић Дражен: Нисам збуњен, не.
Председник већа: Не, пошто сте пред судом. Је ли имате неки
страх, било шта с обзиром на начин како говорите?
Сведок Настић Срђан: Немам никакав страх.
Председник већа:Добро онда објасните. Изволите.
Сведок Настић Дражен: Прво возило стаје непосредно испред.
Адв. Рајко Даниловић: То је возило које Ви возите, је ли тако?
Сведок Настић Дражен: Да.
Адв. Рајко Даниловић: Где стаје, ето у том дворишту па
објасните, па објасните. Са леве, десне стране, напред?
Сведок Настић Дражен: Испред возила Премијера.
Адв. Рајко Даниловић: У ком правцу гледа то возило?
Сведок Настић Дражен: Право стаје, значи гледа у правцу
кафића ''Монумент''.
Адв. Рајко Даниловић: Добро. И? Добро рекли сте излазе ова
двојица. Куда излазе они, јесте их видели? И каква је уобичајена
процедура како се договарате, један на лева, један на десна, два метра
испред, метар иза возила. Мислим, о људи, знате шта Вас питам
најнормалнију ствар. Ево сад могу да опишем ко где седи, како седи,
који положај има.
Сведок Настић Дражен: Изашао је један десно, један лево.
Адв. Рајко Даниловић: Ко десно, ко лево? Ајде.
Сведок Настић Дражен: Десно Бабић Срђан, а лево Ђурић Јован.
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Адв. Рајко Даниловић: И шта су радили?
Сведок Настић Дражен: Посматрали су положај.
Адв. Рајко Даниловић: Положај. И чули сте пуцњеве Ви.
Вероватно и они ту су били. Шта они раде, шта један, а шта други?
Сведок Настић Дражен: Они су ухватили заклон, отишли су у
заклон.
Адв. Рајко Даниловић: После заклона? Шта се даље догађа? Док
су били у заклону нема четвртог пуцња, пролази време шта се догађа?
Сведок Настић Дражен: Па добро, мислим у том тренутку ја
нисам гледао шта ко од њих ради.
Адв. Рајко Даниловић: Шта сте Ви радили?
Сведок Настић Дражен: Ја сам осматрао да видим одакле се
пуца, да ли би могао да...
Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте се кретали некуда после тог
заклона? Да ли сте нешто предузимали? Да ли се неко од Вас кретао у
неком правцу?
Сведок Настић Дражен: Јесте. Ја сам прешао иза аута до зидића
до ауто блиндираног, од блиндираног у зграду Владе.
Адв. Рајко Даниловић: Зграду Владе.Да ли је неко нешто други
од њих нешто предузимао? Јесте ли сви побегли у зграду Владе?
Сведок Настић Дражен: Јесмо.
Адв. Рајко Даниловић: Зашто сте ишли у зграду Владе. Ајде да
Вас питам. Ви сте возач првог возила. Не видим разлог.
Председник већа:Да ли можете да објасните или не?
Сведок Настић Дражен: Шта да објасним?
Адв. Рајко Даниловић: Да обајсните зашто сте ушли у зграду
Владе. Кад сте у обезбеђењу Премијера, неко је пуцао. Ви ваљда треба
да јурите онога ко је пуцао, није ми тако, мислим да, нешто нормално је
не знам шта. Ви сте добар полицајац, чак сте и вођу чували.
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Сведок Настић Дражен: Нисмо знали одакле се пуца. Нелогично
је да остајемо. Мој ауто прво није било блиндирано возило, друго унутра
сам ушао да видим да ли можемо да, неко други да пружимо помоћ
Премијеру.
Адв. Рајко Даниловић: Добро. Знам све то. Одвезоше Премијера
и Веруовића у КБЦ . Где је он био после тога. Је ли он био у Клиничком
центру?
Сведок Настић Дражен: Да отишао сам.
Председник већа: Где сте отишли?
Сведок Настић Дражен: У Ургентни центар.
Председник већа: Колико сте били тамо, шта сте видели тамо? Да
ли сте нешто запазили?
Сведок Настић Дражен: Тамо смо обезбеђивали око Ургентног
центра.
Адв. Рајко Даниловић:
Да ли је у Ургентном центру видео Веруовића повређеног?
Сведок Настић Дражен: Не....
Адв. Рајко Даниловић: Не, Чујете ли шта ја Вас ја питам, а не
шта су они.... Да ли сте га Ви видели? Ви лично? Ваша запажања. Не
питам Вас...
Сведок Настић Дражен: Тог тренутка, тог дана?
Адв. Рајко Даниловић: Ма у Центру кад сте дошли, одвезоше ова
два повређена, Премијер повређен, Веруовић повређен. Да ли сте се
видели са Веруовићем?
Сведок Настић Дражен: Не. Нисам.
Председник већа: Има ли још питања?
Адв. Рајко Даниловић: Нема.
Председник већа:Адв. Божо Прелевић. Изволите.
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Адв.Божо Прелевић: Ја Вас молим..
Председник већа: Преко мене поставите питања колега.
Адв.Божо Прелевић: Ја бих, мислим очигледно да сведока
деконцентрише смех са друге стране. Ја бих Вас молио само да се
сконцентришете на питања. Мислим да нисте разумели претходно једно
питање. Ја ћу Вам поставити, ако веће дозволи поново то питање. Значи
да ли можете.... Ви сте рекли сада '' осматрали сте где се пуца'' тако сте
рекли малопре на питање колеге. Ви сте након хитца Ви сте узели заклон
и осматрали где се пуца. То сте рекли малопре.
Сведок Настић Дражен: Одакле, мислим да ли могу да ухватим
одакле је уопште.
Адв.Божо Прелевић: Где сте гледали кад сте осматрали?
Сведок Настић Дражен: Преко аута. Мислим.
Адв.Божо Прелевић: У ком правцу?
Сведок Настић Дражен:У правцу преко мог аута. Значи...
Адв.Божо Прелевић: Шта сте гледали иза Вашег аута?
Сведок Настић Дражен: Гледао сам парк,не знам, све мислим.
Адв.Божо Прелевић: У правцу којих зграда?
Сведок Настић Дражен: Широко, од парка до испод Владе
до кафића «Монумент».
Председник већа: Колега преко мене постављајте питања,
пошто ја вршим контролу.
Адв. Божо Прелевић: На основу чега он процењује да треба
да стоји у том положају а не у овом? На основу чега процењује да
тамо треба да гледа, ако не зна....
Председник већа: Како Ви то мислите? Па Ви то тврдите.
Не можете Ви сада да на основу тврдњи које сте већ изрекли,
поставити питање.

89

Адв. Божо Прелевић: Он каже ја гледам овде.
Председник већа: Па немојмо како каже. Ја бих замолио
само да постављате питања. Немојте сада коментарисати, тврдње,
понављања. Мислим да је то заиста елементарна ствар.
Адв. Божо Прелевић: Ја мислим само да није било
прецизно постављено питање и добили сте непрецизан одговор.
Што се тиче Ваше, малопре, изјаве, да ли сте Ви могли да видите
оштећеног Веруовића како...
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање с обзиром да се базира на
претпоставкама.
Адв. Божо Прелевић: У тренутку када чучите у заклону иза
возила, да ли видите Веруовића или не?
Сведок Настић Дражен: Не видим зато што сам тог
тренутка окренут на другу страну, али сам га у претрчавању....
Председник већа: Добро. Објаснили сте када сте га видели.
Реците даље, питања.
Адв. Божо Прелевић: Немам питања. Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Момчило
Булатовић.
Адв. Момчило Булатовић: Захваљујем. Судија, ја ћу
питати сведока, пошто је он објаснио ко је био у првом возилу. Да
ли он зна ко је био у трећем возилу?
Сведок Настић Дражен: У трећем возилу, знам у тренутку
кад смо кренули, били су Пурић Бобан, Дробњак Срђан, Љубиша
Јаношевић и Лалић Драган.
Адв. Момчило Булатовић: Да ли судија зна, кад су се
зауставили, шта су радили људи из трећег возила? Какав су они
положај заузели, да ли су седели у колима, изашли?
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Председник већа: Да ли их је видео?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, од резиденције када
иду, да ли постоји било каква комуникација између њега у првом
возилу и људи из «С» возила, трећег возила?
Сведок Настић Дражен: Постоји.
Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте тог дана имали неку
комуникацију за време вожње?
Сведок Настић Дражен: Да. Мислим уобичајено је било.
Председник већа: Да ли сте имали комуникацију током
вожње, дакле, радио комуникацију?
Сведок Настић Дражен: Да.
Председник већа: Не мислим сада да ли сте причали у
возилу.
Адв. Момчило Булатовић: Не у возилу него у возилу
првом и трећем.
Председник већа: Разумели смо. Рекао је не.
Адв. Момчило Булатовић: Од кога он добија, ако уопште
добија, неки пут куда треба да се креће од резиденције до Владе?
Да ли је то увек исти пут или се мења и ако се мења, ко га
обавештава о томе? Ко му даје инструкције?
Сведок Настић Дражен:
инструкције, маршуту којом ћемо ићи.

Веруовић

Милан

даје

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте тога дана мењали
маршуту куда треба да идете?
Председник већа: У односу на уобичајену?
Сведок Настић Дражен:
Никад није било тотално
уобичајено, да стално идемо истом. Значи, увек смо мењали, тако
да ни за једну не могу да кажем да је била уобичајена.
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ићи?

Адв. Момчило Булатовић: Ко доноси одлуку куда ће се
Сведок Настић Дражен: Веруовић Милан.

Адв. Момчило Булатовић: Он је у другом возилу, он је
ВИП возило.
Сведок Настић Дражен: Добро. Али он је шеф и он
одлучује о томе куда ће се ићи и где.
Адв. Момчило Булатовић: Кад их обавештава, да ли пре
поласка или у току вожње?
Сведок Настић Дражен: Зависи од ситуације. Зависи од
дана, није увек исто.
Председник већа: Тог критичног дана, 12. марта, да ли
можете да опишете то, у вези маршуте. Да ли је било мењање у
току вожње или сте добили маршуту од Веруовића пре поласка?
Сведок Настић Дражен:
кретања.

Добили смо пре вожње. Пре

Адв. Момчило Булатовић: Судија, сведок се не сећа како је
дошао, да ли из Владе или из гараже Владе са возилом и то. Моје
питање је да ли се сећа да ли је ВИП возило којим је вожен
покојни Премијер др. Зоран Ђинђић, већ било у резиденцији кад
су они дошли, или је дошло после њих?
Сведок Настић Дражен: Не могу да се сетим.
Адв. Момчило Булатовић: Да се вратимо на долазак у
зграду Владе. Да ли је неко из првог возила, којим он управља,
значи мислим на његове колеге Ђурића и колегу Бабића, који је
седео поред њега, има неку радио комуникацију или било какву
другу са људима из зграде Владе?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Момчило Булатовић: Када су ушли у двориште, он је
рекао да се паркирао. Да ли се паркирао паралелно са, да кажемо
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зградом, са улазом, или укосо, у леву, у десну страну или било
како?
Сведок Настић Дражен: Паралелно али испред.
Адв. Момчило Булатовић: Знам. Ви сте први. Да ли током
вожње прати возило иза себе? И на који начин? Шта се дешава са
возилом иза њега, у коме се налази Премијер?
Сведок Настић Дражен: Пратим, у ретровизор.
Адв. Момчило Булатовић: Да ли тог дана, кад је стао, да ли
може да процени на коју удаљеност иза њега се зауставило возило
у коме је био Премијер?
Сведок Настић Дражен: Мислим, ја сам стао тако да се
заустави тачно испред улазних врата, као и увек.
Председник већа: Да ли знате колика је била удаљеност
између ВИП возила и Вашег? Предње његове стране и задњег дела
возила?
Сведок Настић Дражен: Па, пола аута.
Адв. Момчило Булатовић: Значи нека уобичајена. Сведок
каже да је био у возилу када је чуо први пуцањ. Да су врата била
отворена. Где је био када је чуо други пуцањ?
Сведок Настић Дражен: У изласку из возила.
Адв. Момчило Булатовић: Шта је урадио након тог другог
пуцња? Рекао је да је узео заклон иза возила. Интересује ме како је
прошао до тог заклона и где је тачно заклон заузео?
Сведок Настић Дражен: Тачно поред аута и стао сам иза.
Адв. Момчило Булатовић: Задња десна страна?
Сведок Настић Дражен: Да.
Адв. Момчило Булатовић: Да ли је ту био када је уследио
трећи пуцањ?
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Сведок Настић Дражен: Или сам ту или у претрчавању до
зидића. Јер ја сам после тога претрчао до зидића поред кога је био
ауто.
Адв. Момчило Булатовић: Након трећег пуцња, шта ради?
Сведок Настић Дражен: Улазим у...
Председник већа: Објаснио је то. Ушао је у возило, друго
блиндирано, пратеће.
Адв. Момчило Булатовић: Иде до другог возила.
Сведок Настић Дражен: Не. Друго возило је дошло до
испред, до мене тако рећи је дошло.
Адв. Момчило Булатовић: Не разумем.
Председник већа: Кретало се. Дошло.
Адв. Момчило Булатовић: Значи за време пуцњаве возила
се крећу.
Председник већа: Не возила него то возило колега. Он је то
рекао.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја сам питао. Ја
дозвољавам да нисам добро разумео.
Председник већа: Он је објаснио да је ушао у то друго
блиндирано возило, пратеће. Сада сте га питали, он је рекао да је
дошло то возило.
Адв. Момчило Булатовић: Возила су дошла. Стала. Прво
возило којим је управљао он, друго возило којим управља његов
колега Бијелић и треће возило које је исто иза њих. Значи возила
су стала. Премијер је изашао из возила. Почиње пуцњава тог
момента како је стао. Ја ћу сада питати, од момента кад су стали,
кад су се зауставили, и кад је отворио врата своја, колико је
прошло времена док је чуо први пуцањ?
Председник већа: Не колега. Не можете тако постављати
питања с озбиром да је сугестивно. Ево ја ћу донети решење,
формално, морам.
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Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Момчила Булатовића због
тога што је сугестивно јер износи претходно, пре него што постави
питање, тврдњу која није тачна. Наиме, сведок је јасно на
данашњем главном претресу рекао да је био у возилу када је чуо
први пуцањ а приликом изласка из возила, да је чуо други пуцањ.
Адв. Момчило Булатовић: Ево ја ћу поставити, ако
дозволите, овако питање. У моменту када су дошли у зграду
Владе, и када се зауставио он као први паркирао возило, од тог
момента када је зауставио возило, до првог пуцња који је он чуо,
колико је прошло времена?
Сведок Настић Дражен:
оценим колико временски.

Сасвим кратко. Не могу да

Председник већа: Добро. Колико можете Ви да се изразите.
Адв. Момчило Булатовић: Апсолутно судија. Не тражим у
секундама. Сад ћу да се вратим на овај део који сте Ви рекли, да ја
нисам разумео. Значи за то време трајања те пуцњаве, да је тако
назовем, та три пуцња, да ли сва три возила стоје или се померају
та возила?
Сведок Настић Дражен: Друго и треће возило се померају
после трећег хица.
Адв. Момчило Булатовић: Ко их помера? Да ли он види ко
управља тим возилима?
Сведок Настић Дражен: Трећим возилом управља Лалић
Драган, пошто сам њега видео као возача а и кад сам ушао у ауто.
Адв. Момчило Булатовић: А друго?
Сведок Настић Дражен: Ђурић Јован.
Адв. Момчило Булатовић: Судија, још само једно питање,
колико је времена прошло, ако може сведок да определи, од
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момента, да кажемо трећег хица, до момента када је Премијер унет
у возило? И да ли је видео он тренутак уношења Премијера?
Председник већа: То смо га питали.
Адв. Момчило Булатовић: Само време судија, ако може да
определи.
Сведок Настић Дражен: Видео сам али временски не могу
да оценим тачно. Ако бих рекао нешто било би...
Председник већа: Добро.
Адв. Момчило Булатовић: И само још једно. Да ли сведок
је видео тренутак када је Веруовић убачен у ауто, унет у ауто?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Момчило Булатовић: Хвала судија. Немам више
питања.
Председник већа: Право на питања има адв. Ненад
Вукасовић.
Адв. Ненад Вукасовић: Бићу врло кратак. Само пар неких
питања да појаснимо. Желео бих да питам сведока, уз Ваше
допуштење, да ли, пошто је рекао да је тог критичног 12. марта
био у првом возилу које улази у зграду Владе. Да ли је то тако
увек приликом доласка у зграду Владе или постоје некакви
распореди, односно да ли је присутан сведок увек у првом возилу
када Премијер улази у зграду Владе, односно у двориште Владе,
да будем прецизнији?
Сведок Настић Дражен: Није увек. Некада сам возио друго
ауто, тј. треће.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је било ситуација када је сем
12. марта био у првом возилу и управљао првим возилом?
Сведок Настић Дражен: Да.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може да нам каже какве
задатке је он поред, пошто је рекао да поред улоге возача има
задатак и обезбеђења. И моје питање, када уђе као прво возило,
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какав задатак има након свог изласка из аутомобила, да посматра,
где и шта?
Председник већа: Да ли сте разумели питање?
Сведок Настић Дражен: Да. Да изађем и да осматрам
испред себе.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли то значи да има право да се
окреће у круг, 360 степени и да осматра, или има одређене правце
посматрања?
Сведок Настић Дражен: Не значи да треба да се окренем
360 степени.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли може...
Председник већа: Добро. То су нека професионална
питања, мислим да...
Адв. Ненад Вукасовић: Управо зато што би...
Председник већа: Добро. Не односи се на сам догађај, да не
би заиста више мучили сведока.
Адв. Ненад Вукасовић: У вези самог догађаја питам, а за
једно питање ћу замолити веће да приђем Вашем судском столу,
да Вам покажем једну фотографију, уколико дозволите да се
презентира сведоку.
Председник већа: Размотрићемо то.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Ја бих прво пришао и показао,
па уколико дозволите. Због тога питам, због самог 12.-ог. Моје
питање се односи, који, ако могу да кажем, реон гледа, да ли знају
објекте око себе који су у окружењу Владе? Конкретно прва три
лица су у првом возилу, који је задатак сведока, као возача, кад
изађе из аутомобила, који реон гледа? Који треба реон да гледа
његов колега, који је био на месту сувозача, а који реон треба да
гледа колега који је седео на задњем седишту, кад изађу да би
покрили?
Председник већа: Добро. Нека сведок Дражен Настић
одговори.
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Сведок Настић Дражен: У правцу изласка од мојих врата.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли ми дозвољавате да поставим
овако питање. Да ли су имали задатак да гледају право испред
себе?
Сведок Настић Дражен: Никада није било прецизирано.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли су гледали?
Сведок Настић Дражен: Јесмо.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли дозвољавате, уз консултацију
са Вама, да бисмо само разјаснили визуелно, ништа више.
Председник већа: Изволите. Приђите. Ево ја ћу поставити
једно питање сведоку Дражену Настићу. Узимајући у обзир фотографију
број 2, ближи изглед лица места, који се односи на место критичног
догађаја, атентата од 12. марта 2003. године, питање гласи, након што
извршите увид у ову фотографију број 2, да ли сте осматрали и који део
након што сте изашли из аутомобила, критичном приликом? Немојте
одговарати док Вам не покажем.
У односу на то што видите на фотографији, да ли сте Ви
посматрали те објекте и евентуално које, да опишете, или нисте, или сте
се склонили поред тог зида?
Сведок Настић Дражен: После изласка из аута?
Председник већа: Да. Па после изласка.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих, ако дозволите, кад су већ
стигли, кад почиње то осматрање?
Председник већа: Нека одговори прво на ово.
пуцња.

Адв. Ненад Вукасовић: Пре пуцња, пре свега, и након

Сведок Настић Дражен: Осматрао сам све. Прешетао сам
погледом по свим објектима и свуда. Кад не знате одакле нешто пуца
онда морате...
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Председник већа: У односу на ту фотографију, у ком
правцу сте гледали? Можете ли да кажете? Лево, десно, кад погледате ту
фотографију, јесте ли видели испред те објекте, зграде?
Сведок Настић Дражен: Из аута нисам. Видео сам више
леву страну према оном парку.
Адв. Ненад Вукасовић: Пре тога. Када долази, да ли види?
Сведок Настић Дражен: Ја сам возач.
Председник већа: У односу на ван, значи критичног
догађаја, пре критичног догађаја, да ли сте Ви осматрали када сте
долазили са првим возилом као возач, или члан обезбеђења Премијера,
да ли сте посматрали тај део који је фотографисан фотографијом број 2 у
списима?
Сведок Настић Дражен: Да, али ја сам више усресређен на
вожњу него на осматрање.
Председник већа: А да ли сте Ви уопште имали било који
задатак у вези обезбеђивања Премијера, поред тога што сте били у
возилу?
нисам...

Сведок Настић Дражен: Нисам. Највише сам возио,
Председник већа: А за шта Вам је служио пиштољ?
Сведок Настић Дражен: За обезбеђење, службено лице.
Председник већа: Добро. Ево наставите са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Не бих. Видим да је очигледно
што је констатовао и колега Рајко Даниловић, нешто се не разумемо и да
не бих компликовао, ја бих само замолио ако дозволите једно питање,
када седи у колима, у реду...
Председник већа: Добро. Постоји одређена збуњеност колега.
Адв. Ненад Вукасовић: Само, да ли, пошто има фотографију број
2 испред себе, да ли директно види ове зграде када седи у колима за
воланом? Када улази и када гледа испред себе, да ли види ове објекте
испред који су приказани на фотографији број 2?
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Сведок Настић Дражен: Да.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли тада примећује било шта необично,
нешто што би му привукло пажњу на тим објектима?
Председник већа: Критичног дана.
Адв. Ненад Вукасовић: Да. Критичног дана 12. марта?
Председник већа: Да ли сте приметили нешто сумњиво?
што...

Сведок Настић Дражен: Нисам приметио кад сам стигао, зато

Председник већа: Не морате објашњавати зашто. Него само
реците да или не?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа: Даље, да ли има питања?
Адв. Ненад Вукасовић: Немам. С обзиром да смо ушли у један....,
не бих имао, да не компликујем. Само да вратимо књигу.
Председник већа: Узеће наш судијски помоћник. Право на
питања има адв. Александар Поповић.
Адв. Александар Поповић: Захваљујем. Врло кратко судија.
Сведок је данас рекао да је...
Председник већа: Добро. Нећемо више. Ја сам опоменуо већ
генерално. Нећемо шта је рекао, него да ли имате питања?
Адв. Александар Поповић: Питање је да ли је било уобичајено да
паркинг буде празан приликом доласка Премијера око 12,20 часова, како
смо контатовали, тога дана, среда, четвртак, значи у сред недеље?
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
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ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање зато што је сугестивно јер износите
тврдњу коју сведок није рекао.
Адв. Александар Поповић: Сведок је рекао да је паркинг био
празан судија.
Председник већа: Није он то рекао.
Адв. Александар Поповић: Како није рекао. Рекао је данас.
Председник већа: Је ли био паркинг празан кад сте улазили?
Сведок Настић Дражен: Јесте.
Председник већа: Је ли било, било које возило тамо?
Сведок Настић Дражен: Можда је било једно или два возила, а то
су возила ван паркинга.
Председник већа: Добро. Одговорите онда на питање.
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Александар Поповић: Да ли сведок има сазнања да ли је
неко из обезбеђења Премијера пуцао приликом критичног догађаја?
Председник већа: Да ли је неко из обезбеђења Премијера пуцао
тог дана?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Александар Поповић: Хтео бих да ми сведок само појасни
како је ушао у зграду Владе? Значи, након трећег пуцња, да ли је гурнуо,
нека објасни, да ја не сугеришем.
Сведок Настић Дражен: Гурнуо сам врата и ушао.
Адв. Александар Поповић: Да ли та врата морају да буду
отворена изнутра интерфоном, ако сведок то зна, или је довољно само их
гурнути?
Сведок Настић Дражен: Не знам да ли је то функционисало и да
ли су била тотално затворена када сам ја ушао, али знам да сам ја
одгурао врата и ушао.
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Адв. Александар Поповић: Да ли је постојао план у случају да се
шефу обезбеђења нешто догоди, ко преузима команду, ко постаје
главни?
Председник већа: Личног обезбеђења?
Адв. Александар Поповић: Да.
Сведок Настић Дражен: У ком смислу? Да се разболи или да му
се нешто деси тог дана?
Адв. Александар Поповић: Или да се разболи или у тренутку
неком, да се догоди нешто шефу обезбеђења, да буде рањен рецимо?
Председник већа: Имате ли сазнања или не?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв. Александар Поповић: Само још једно питање, кратко. Да ли
је сведок видео штаке приликом уласка у зграду Владе?
Сведок Настић Дражен: Не.
Председник већа: Право на питања има адв. Дејан Лазаревић.
Адв. Дејан Лазаревић: Немам питања. Хвала.
Председник већа: Право на питања има адв. Биљана Кајганић.
Адв. Биљана Кајганић: Имам само два питања. Када је после
атентата, сведок ушао у зграду Владе, где се тачно налазило тада тело
Премијера у односу на зграду?
Председник већа: Унутрашње просторије?
Адв. Биљана Кајганић: Да.
Сведок Настић Дражен: На проширењу после силаска са првог
спрата.
Адв. Биљана Кајганић: На платоу том горе?
Сведок Настић Дражен: Да.
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Адв. Биљана Кајганић: Добро. Да ли сведок може прецизније да
објасни положај његовог возила у односу на овај зид, зидић, не знам да
ли је зидић или зид?
Сведок Настић Дражен: Како?
Адв. Биљана Кајганић: Да ли се завршавао са крајем возила, у
односу на возило значи крај, почетак, средину, где се налазио тај зидић?
Председник већа: У односу на возило, ја ћу прецизирати. Видим
шта Вам је мисао. У односу на паркирано возило које сте Ви возили, где
се налазио тај зид потпоран?
Сведок Настић Дражен: Поред задњег дела возила.
Председник већа: Да ли је био, гледајући из Вашег правца, као
возача, право, десно или лево?
Сведок Настић Дражен: Ивица зида? Десно.
Адв. Биљана Кајганић: Десно иза Вас?
Сведок Настић Дражен: Гледајући као возача.
Адв. Биљана Кајганић: Колико десно?
Сведок Настић Дражен: Рекао сам. Значи...
Адв. Биљана Кајганић: И бочно колико иза Вас, и колико уназад
у односу на Вас?
Сведок Настић Дражен: Задњи точак рецимо, у висини зидића.
Адв.Биљана Кајганић: А бочно колико сте били удаљени од тог
зидића, колико је било удаљено возило?
изађе.

Сведок Настић Дражен: Када се отворе врата и не може да се
Адв.Биљана Кајганић: Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адвокат Александар
Ђорђевић.
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Адв.Александар Ђорђевић: И за овог сведока, као и за претходна
два немам, али задржао бих право накнадно испитивање.
Председник већа: Право на питања има адвокат Александар
Зарић.
Адв.Александар Зарић: Немам питања.
Председник већа: Да ли има питања адв.Вељко Делибашић.
Адв.Вељко Делибашић: Немам хвала.
Председник већа: Да ли има питања адв. Горан Петронијевић.
Адв.Горан Петронијевић: Да ли сведок може да се изјасни да ли
је учествовао у обезбеђењу или евентуално вожњи Премијера, или било
ког возила у повратку са Копаоника?
Председник већа: Да прецизирамо, дана 16.02.2003. године?
Сведок Настић Дражен: Возио сам.
Председник већа: Које возило, када, којом маршутом сте се
кретали?
Сведок Настић Дражен: «С» возило, друго возило.
Адв.Горан Петронијевић: Да ли може мало да се изјасни, које је
то возило, које марке, које врсте, блиндирано, не блиндирано у том
смислу?
Сведок Настић Дражен: Марке «Мерцедес Г 320», није
блиндирано.
Председник већа: Даље.
Адв.Горан Петронијевић: Дана када се одиграо догађај код
«Лимеса», значи један од предмета ове оптужбе, где се сведок налазио,
да ли је био у пратњи или у Бања Луци.
Председник већа: Није, није био тада. Питао сам га. Питао сам га
за догађај покушај атентата код «Лимеса».
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Адв.Горан Петронијевић: Он је помињао Бања Луку, да је нешто
сазнао, ја нисам нешто разумео, због тога питам.
Председник већа: Везано је било да ли има сазнање уопште о
догађају, а није учесник тога догађаја.
Адв.Горан Петронијевић: Помињала се претходница нека, па сам
мислио да ли је био у саставу....
Председник већа: Не односи се на тај догађај, рекао је сведок.
Адв.Горан Петронијевић: Као возач првог возила 12.03., дакле
критичног дана, критично време, непосредно пре атентата, како је
описао ушао је први, да ли је ту испред зграде, преко пута, на тротоару,
или било где у близини зграде Владе, видео неку гужву, телевизијске
екипе, новинаре или слично томе?
Сведок Настић Дражен: Не. Ја сам дошао из правца Сарајевске.
Председник већа: Добро не морате понављати.
Адв.Горан Петронијевић: Судија, да ли може сведок да се
изјасни, у току претходног дана, у односу на атентат дакле 11.03.да ли је
учестовао у колони која је обезбеђивала Премијера?
Председник већа: Да ли га је уопште превозио. Изволите?
Сведок Настић Дражен: Нисмо радили.
Адв.Горан Петронијевић: Дакле, 11 нисте радили уопште? И
само још једно разјашњење приликом одласка од зграде Владе, ка
резиденцији Премијера какво су се возила кретала, заједно сва три,
одвојено да ли може сведок да се сети?
Председник већа: Рекао је о томе да не може, ја сам га питао
детаљно, и рекао је да не може да се сети.
Адв.Горан Петронијевић: Питање исто као и за претходног
сведока, да ли се сећа шта је Премијер имао на себи од гардеробе?
Сведок Настић Дражен: Не.
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Адв.Горан Петронијевић: И само још једно питање. Да ли је
сведок било ком лицу физички показивао лице места и евентуално своје
кратање након атентата?
Сведок Настић Дражен: Не.
Адв.Горан Петронијевић: Хвала судија, немам више питања.
Председник већа: Адв.Крсто Бобот, право на питања.
Адв.Крсто Бобот: Хвала, само једно питање. Да ли је сведоку као
припаднику личног обезбеђења била позната процедура у случају да се
нешто не предвиђено деси повреда Премијера, каква је процедура и у
коју установу медицинску је требало да се иде након таквог случаја?
Сведок Настић Дражен: У том случају би се ишло, зависи где би
се то десило, да ли у Београду, у неком другом граду.
Адв.Крсто Бобот: У Београду, ако се деси, или у близини
Београда?
Сведок Настић Дражен: ВМА.
Адв.Крсто Бобот: Хвала. Да ли је сведоку познато зашто у овом
случају није Премијер одвежен на ВМА него у Ургентни центар?
Сведок Настић Дражен: Зато што је Ургентни центар био
најближа установа, а ми смо били најближи Ургентном центру.
Адв.Крсто Бобот: Хвала немам више питања.
Председник већа: Прво на питања адв.Жељко Грбовић.
Адв.Жељко Грбовић: Да ли сведок може да нам одговори где
тренутно ради и на којим пословима?
Сведок Настић Дражен:Тренутно
антитерористичкој јединици.

радим

у

Специјалној

Председник већа: Право на питања има адв.Зоран Николић.
Адв.Зоран Николић: Хвала. Прво питање за сведока. Дана 12.03.
да ли је тада био радни дан или није?
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Сведок Настић Дражен: Не могу да се сетим. Мислим да јесте.
Адв.Зоран Николић: Када сте ушли .....
Председник већа: Преко мене колега постављајте питања.
Адв.Зоран Николић: Питање је, да ли када сте дошли испред
зграде Владе, плац, паркинг плац је био празан...
Председник већа: Одговорио је колега. Ја не знам да ли ви
слушате уопште претрес.
Адв.Зоран Николић: Није одговорио. Претходни сведок је то
одговарао.
Председник већа: Није, него он је баш, када је ваш колега
Поповић постављао то питање. Када је питао да ли је уобичајено или
неуобичајено.....
Адв.Зоран Николић: Да ли када су улазили на плац испред зграде
Владе, да ли с обзиром да је био у првом возилу, да ли је приметио
нешто необично, односно нека лица да су испред зграде?
Сведок Настић Дражен: Никога нисмо приметили.
Адв.Зоран Николић: Још једно питање, када су се чули пуцњи,
обезбеђење на коју је страну гледало, да ли према улици Адмирала
Гепрата или на другу страну?
Сведок Настић Дражен: Мислите после пуцња?
Адв.Зоран Николић: Да.
Сведок Настић Дражен: Мислим ка улици Адмирала Гепрата.
Адв.Зоран Николић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Да ли окривљени имају питања. Дизањем руке
можете искористити то право.
Питања нема.
Отпушта све сведок Дражен Настић. Можете да идете.
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Сведок Настић Дражен: Хвала.
Председник већа: Председник већа доноси:
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес ради одмора у трајњу од 20 минута, па
ћемо наставити даље, са саслушањем сведока.
Председник већа: Констатује се да су уз дозволу председника
већа напустили главни претрес адв. Божо Прелевић и адв. Горан
Петронијевић.
Изволите.
Адв.НН: Ако дозволите ја бих имао само један предлог, обзиром
да је већ 14.40 часова, а код чињенице да нам је сведок Бабић Срђан који
управо треба да буде саслушан доста битан, можда би било
целисходније да не прекидамо, јер сумњам да ћемо успети да завршимо
са њим у наредних 50 минута до истека радног времена. Уколико
сматрате да је предлог на месту, да одложимо то за сутра, јер мислим да
би требало да континуитет имамо код овог сведока, зарад наших
испитивања и постављања одређених питања. Толико хвала.
Председник већа: Ја сам то планирао да само саслушам сведока
Срђана Бабића а сутра да оставимо питања и чланова већа и Специјалног
тужиоца, браниоца и оптужених, али претходно бих Вам саопштио с
обзиром на план који сам предвидео за извођење процесних радњи
заказан претрес од 13. до 23.04.2004. године, с обзиром на темпо којим
радимо, изводимо доказе саслушањем сведока. Ја сам већ донео наредбу
да
се
наставак
главног
претреса
има
одржати
10.,11.,12.,13.,14.,17.,18.,19., 20. и 21.05.2004. године. То су те две радне
недеље, почев од 10.05. до 21.05.2004. године. Ја управо из тог разлога
Ваших обавеза бих Вас замолио, ако постоји било која могућност, с
обзиром да нисмо могли у континуитету да држимо главни претрес да
нађете замене за управо те радње када будете у могућности, с обзиром
да имамо ангажована и по два браниоца за окривљене од стране
одређених окривљених, па бих Вас замолио да нађете замену за те дане,
с тим што можете то припремити, откуцати питања, с обзиром да знате
унапред колеги, који би Вас заменио, па да он постави евентуална
питања и примедбе у односу на сведоке које ће мо саслушавати, с тим
што морам да Вам кажем да немам тачно предвиђен план рада, везан за
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те термине када сам заказао главни претрес од 10.до 21.05.2004. године
са почетком у 10 часова, у овој судници. То Вам сада има служити
уместо позива. Дакле то као једно претходно питање, јер не знамо
колико ћемо сведока саслушати, а већ одређени позвани сведоци за
данас и распоред који сам изменио се налазе у суду, па ћу их ја позвати
да би саопштио њима када да дођу за који дан из разлога рационалности
пошто идемо овим темпом, видећемо само да ли ће мо саслушавати или
два или три сведока евентуално за ове заказане термине, наставке
главног претреса од 10. до 21.04.2004. године са почетком у 10,00
часова, тако да ћу сада искористити прилику да позовем.
Адв.Биљана Кајганић: Судија у вези овог одлагања. Ја сам
ангажовани бранилац и за овај предмет и за издвојени предмет који је
заказан, према новинама сам сазнала.
Председник већа: Одмах ћу Вам рећи. Немојте веровати ништа
новинама, него само ономе што званично добијете. Није заказан био
претрес, него су били заузети термини, па је дошло до неспоразума, што
се тиче саопштења потпарола нашег Одељења, тако да су то били само
резервисани термини, а да Вас обавестим у односу на раздвојени
поступак наредбу сам издао. То су термини да Вас обавестим, пошто сте
и Ви браниоци, дакле то ће бити 31.05.2004. године, мада ће те добити и
позиве, али могу да искористим ову прилику па да Вам саопштим 31.05.,
01.02.03.04.07.08.09.10. и 11.06.2004.године, са почетком у 10,00 часова.
Раздвојени поступак јесте. Дакле 31.05.2004. године и од 01. до
11.06.2004. године сваки радни дан.
Дакле, нека уђу сведоци Горан Нешковић и Синиша Глишић,
затим Данило Копривица, Зоран Петровић и Зоран Трајковић.
Констатује се да су приступили сведоци Данило Копривица, Зоран
Петровић, Зоран Трајковић.
Саопштавамо Вм да ће Вше саслушање у својству сведока у овој
кривичној ствари бити извршено дана 10.05.2004. године са почетком у
10,00 часова, када треба да дођете у ову судници број 1, што Вм има
служити уместо позива, тако да можете да идете.
Горан Нешковић, да ли је ту.
Констатује се да је приступио и сведок Горан Нешковић.
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Ви ће те доћи на главни претрес, ради Вшег саслушања у својству
сведока 11.05.2004. године у 10,00 часова, у судницу бр. 1. Можете да
идете.
Суд доноси:
РЕШЕЊЕ
Да се изведе процесна радња доказивања саслушањем сведока
Срђана Бабића.
Позовите сведока Срђана Бабића.
Председник већа- Добар дан. Ваше име и презиме?
Сведок Бабић Срђан: Бабић Радослав Срђан.
Председник већа: Име оца?
Сведок Бабић Срђан: Небојша.
Председник већа: Реците нам када сте рођени и где?
Сведок Бабић Срђан: 07.02.1969. у Паризу.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Бабић Срђан: Др. Ивана Рибара 148.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Бабић Срђан: Професор физичког.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима у овом
кривичном предмету?
Сведок Бабић Срђан: Не.
Председник већа: Ви сте дужни да суду саопштите све што Вам је
познато у овом предмету, у овој кривичној ствари и упозоравам Вас да
лажно сведочење предстаља кривично дело. Опомињем Вас да сте у
својству сведока дужни пред судом да говорите истину и да ништа не
смете прећутати, и упозоравам Вас да дававање лажног исказа
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представља кривично дело. Даље поучавам Вас да нисте дужни пред
судом да одговарате на поједина питања за која постоји вероватноћа да
би себе или вама блиска лица изложили тешкој срамоти и знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли сте разумели ове
поуке?
Сведок Бабић Срђан: Јесам.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву пред
судом: Прочитаћу Вам заклетву, па ако сте сагласни само реците да.
''Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину и да ништа од оног што ми је познато нећу прећутати.''
Сведок Бабић Срђан: Да.
Председник већа: Реците нам све оно што знате о атентату на
Премијера председника Владе Др. Зорана Ђинђића 12. марта 2003.
године које, сте послове обављали, да ли сте били у пратњи и на којим
пословима, начин на који сте се кретали и сам тренутак непосредно који
је предходио, када је извршен атентат, шта сте приметили и шта се
дешавало након тога? Само моменат. Изволите. Адв. Момчило
Булатовић.
Адв.Момчило Булатовић: Ја се извињавам судија само је ствар
заиста од ове буке не чујем апсолутно ништа. Ни Вас не чујемо кад
говорите. Видите интервенишите некако.
Председник већа: Молим Вас да престану да изводе радове док
обављамо ову радњу. Изволите.
Сведок Срђан Бабић: Ја сам радио на месту на пословима
обезбеђења код Премијера Ђинђића. Био сам пратилац као и шеф једне
групе док смо радили у две групе. Након покушаја атентата код Хале
''Лимес'' поједини чланови обезбеђења су прешли на нека друга радна
места, тако да смо од две групе направили једну. Ја сам био тад шеф те
групе као заменик господина Веруовића. Тог дана смо дошли у Владу
прецизно време се не сећам. Дошли смо у Владу, састали смо се у
ресторану Владе у приземљу, окупили смо се значи сви припадници
обезбеђења уз кафу смо причали о том радном радну, како ћемо радити.
Након тога господин Веруовић је рекао да треба да кренемо ка
Резиденцији Премијера, међутим након пет минута рекао је да се тај
полазак ка Резиденцији одлаже до даљњег. Ми смо се опет вратили у
ресторан и чекали даља упуства. Негде око 12,25 или 12,30 часова значи
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у том временском интервалу сишао је и рекао да треба да кренемо. Сви
смо кренули ка Резиденцији. Отишли смо горе у Ужичку код Премијера.
ВИП возило значи у коме се вози Премијер улази значи у Резиденцију,
остала возила односно та два возила која су бил у ескорту односно у
пратњи чекали су вани на тротоару. Након изласка ВИП возила ја сам
био у првом возилу на месту сувозача поред мене је био возач Настић
Дражен и Ђурић Јован који је седео иза Настића. Крећемо Ужичком ка
кружном току ''Звезда''одатле идемо ка БИП-у и РУДО Институт, као
шеф групе односно заменик Милана Веруовића имао сам дужност значи
да уочим да ли има гужве или нема и да ли је тај правац слободан ка
Влади. Значи на моје реаговање ја сам Милана рецимо обвестио да ли
ће мо тим путем да наставимо или ће мо кренути неком другом
алтернативном трасом. Пошто је било више. Пошто је саобраћај био
нормалан нисам реагова уопште, значи ми смо кренули уобичајеним
путем преко Мостарске петље, испод Мостарске петље кроз Сарајевску
ка Немањиној. Ту скрећемо десно значи и идемо овај Немањином до
скретања за улазаку Владу.Улазим као прво возило. Постављам се значи
на своје место, значи где возач стане, излазим из возила, заузимам свој
положај и осматрам значи своју зону одговорности.Увек се постављам
тако што у односу на возило искорачим још пар корака да бих имао
апослутну прегледност ка парку који се налази са моје десне стране јер
ту постоји зид који се ка Влади значи повећава са његовом висином.
Да бих имао бољу прегледност морао сам значи да изађем пар корака
испред возила и да би имао максималну прегледност. Након тог нашег
постављања зачуо сам значи пуцањ, први, други па и трећи који су били
први у односу на друга два. Био је различитог интензитета. Значи нису
биле исте, звук није био исти као и први, значи односно друга два.
Потежем оружје усмеравам га у правцу те своје зоне одговорности иако
ништа не уочавам. Након тога заузимам положај уза зид, значи тражим
неки заклон и ако ни тај зид није заклон, али нисам се налазио директно
на отвореном простору. Потом долазим иза возила у коме сам и дошао,
непосредно после тога претрчавам до угла тог зида који је у ствари
пролаз излазак ка Немањиној улици.Значи то је пролаз између Владе
Србије и тог зида. После тога ту сам био леђима ослоњен на тај зид,
после тога улазим у Владу. Пењем се уз степенице и затичем пок.
Премијера Ђинђића како лежи у холу испред и око њега су били већ
неки људи који су вероватно такође чули пуцњеве и сишли да му укажу
помоћ. У том холу налази се као мала просторија у којој седи
припадник унутрашњег обезбеђења Владе Србије. Улазим у ту
просторију и покушавам да успоставим везу са Хитном помоћи не би ли
дошли да укажу значи помоћ Премијеру међутим, то је безуспешно и
онда већ видим да Премијера узимају људи и уносе га у ствари излазе
из Владе и уносе га у возило. Након тога седам и ја у возило поред мене
је био Саша Бијелић, возач, и крећемо, излазимо из Владе. Пошто сам
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имао значи радио-уређај и скривени прибор који ми се налази значи у
возилу, преко кога сам чуо глас Милана Веруовића који је рекао да ће да
иде ка Ургентном центру. Тако да сам се и ја упутио ка Ургентном
Центру. По досласку у Ургентни центар као шеф групе организијем
обезбеђење око улаза у Ургентни центар и на улазу где су били
примљени Премијер Ђинђић и Милан Веруовић где се радила
реанимација. Не знам шта би још могао да Вам кажем.
Председник већа: Да ли је то све што имате да изјавите пред
судом?
Сведок Срђан Бабић: Све.
Председник већа: Реците нам да ли се сећате да ли Вам је неко, и
ко, дао информацију када треба да идете по Премијера у његову
Резиденцију на Дедињу критичног дана 12. марта 2003.године?
Сведок Срђан Бабић: Као и претходног дана значи информације
смо добијали од шефа обезбеђења Милана Веруовића. Тако је било и
тога дана.
Председник већа: Да ли сте тада и пре тога комуницирали
мобилним телефонима између чланова обезбеђења и шефа ошт. Милана
Веруовића?
Сведок Срђан Бабић: Молим Вас можете ли да поновите.
Председник већа: Да ли сте комуницирали тог дана када је
извршен атентат и пре тог дана као припадник обезбеђења Премијера
међусобно са шефом ошт. Миланом Веруовићем и осталим члановима
обзебеђења путем мобилних телефона?
Сведок Срђан Бабић: Од одласка ка Премијеру?
Председник већа: О било чему везано за службени посао
обезбеђивања Премијера.
Сведок Срђан Бабић: Он нам је понекад говорио преко телефона
само време састанка у Влади одакле смо увек кретали на тај посао. Значи
на радне задатке. Он добије вероватно не знам од кога информацију од
Премијера или не знам кога, и он нама путем мобилног пренесе значи
време 11,00 часова Влада и то је све што је била комуникација у вези
посла преко телефона.
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Председник већа: Да ли сте Ви када сте кренули из зграде Владе,
кренули једним возилом или сте ишли у колони возила и која су то
возила била? Када сте ишли према Резиденцији тог дана.
Сведок Срђан Бабић: Ми смо кренули у колони возила, значи у
првом возилу сам био ја, Настић и Ђурић Јован, возило ''BMW'' 528',
друго возило је било ВИП-ово возило значи Премијерово возило и треће
ескортно возило је био блиндирани ''BMW'' у коме се налазио остатак
обезбеђења.
Председник већа: Реците нам следећу ствар. Дакле ово сте
говорили везано за одлазак из зграде Владе према Резиднецији. Је ли
тако?
Сведок Срђан Бабић: Да
Председник већа: Сада нам реците следеће, где су се налазила та
три возила из пратње Премијера пре него што сте кренули до
Резиденције?
Сведок Срђан Бабић: Возила су се значи налазила на паркингу
Владе, возило у коме се ја налазим налазило се у пролазу између зида
који сам малопре поменуо и зграде Владе. Премијерово возило
непосредно поред улаза и треће возило се налазило наспрам та два
возила, значи окренути у правцу кретања.
Председник већа: ком правцу, према којој улици су била
окренута пре него што сте кренули ка Резиденцији Премијера?
Сведок Срђан Бабић:Мислим они су били окренути ка згради
оној, не знам да ли је то Немањина 9, значи бомбардована зграда, значи
СДПР, да ли је то или не знам, али су била окренута према Немањиној.
Председник већа: еците нам колико су била та возила паркирана
у ком временском периоду ако можете да определите у минутима,
сатима, пре него што сте кренули?
Сведок Срђан Бабић: Не знам.
Председник већа: Када сте Ви дошли до зграде Владе тога дана
12. марта 2003.године?
Сведок Срђан Бабић: Сат времена пре првог поласка значи код
Премијера, који је било одложен.
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Председник већа:Да ли сте током пута у колони возила од
Резиденције до зграде Владе, критичног дана, остваривали радио
комуникацију са шефом обезбеђења Миланом Веруовићем?
Сведок Срђан Бабић: Радио комуникацију значи остварујемо
само ако имам нешто да кажем. Значи не користим је у неке приватне
сврхе или било шта друго. Значи само ако има нешто везано за
обезбеђење тад је користим, у супротном не.
Председник већа: Одговорите ми на питање. Да ли сте тада
приликом кретања од Резиденције до зграде Владе остварили радио везу
са Миланом Веруовићем?
Сведок Срђан Бабић: Не сећам се.
Председник већа:Да ли је била маршута кретања од Резиденције
до зграде Владе унапред предвиђена?
Сведок Бабић Срђан: Јесте.
Председник већа: Ко Вам је дао распоред на који начин ће се
кретати колона возила и да ли је то било предвиђено тог дана или
раније?
Председник већа: Шеф обезбеђења.
Председник већа: Мислите на Милана Веруовића?
Сведок Срђан Бабић:Да.
Председник већа: Реците нам да ли знате и да ли сте видели у
тренутку када се зауставило возило у коме сте Ви били на месту
сувозача који је возио Дражен Настић. Какав је положај био возила
ВИП у коме се налазио Премијер и пратећег возила, другог пратећег
возила?
Сведок Срђан Бабић:Не могу то да Вам кажем, не знам.
Председник већа: Који је био Ваш задатак и да ли је био унапред
предвиђен када сте пошли са првим пратећим возилом колоне
Премијера, као радник обезбеђења и шта сте Ви предузели у том циљу?
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Сведок Бабић Срђан: Значи ја у возилу имам дугу цев односно
аутоматско оружје коју након изласка остављам у возилу на предњем
седишту. Значи излазим наоружан кратком цеви која се налази у
футроли. Моја је дужност била да уочим и спречим пролазнике или било
друго кретање да уочим и да извршим процену безбедности у том
тренутку. Тога дана никога није било на том паркингу ни напољу, ни на
парку са моје десне стране. И ништа нисам уочио сумњиво што би ми
указало на нешто што се потом десило.
Председник већа: Да ли сте видели било које возило у дворишту
Владе и испред улаза бр. 5 да је било паркирано?
Сведок Бабић Срђан: Испред улаза број 5?
Председник већа: Односно на том дворишном делу, то је
израђено од асвалта, да ли је било паркираних возила у том кругу?
Сведок Бабић Срђан: Било је паркирано возило мислим да је
марке «Пасат», налазило се од самог уласка у двориште Владе и улаза
број 5 од прилике на средину, значи пре оног економског улаза број 4.
Ту се налазило возило марке «Пасат» црне тамне боје.
Председник већа: Да ли сте се Ви приликом изласка из кола, када
сте дошли, окренули иза себе за 360 степени да осмотрите каква је
безбедносна ситуација везано за долазак Премијера?
Сведок Бабић Срђан: Значи мој улазак је да уђем и да осматрам
своју зону безбедности. Значи нас је било тога дана 8 и свако покрива
своју зону одговорности која износи 180 степени, тако да се све те зоне
укрштају, тако да ја немам потребе да гледам иза себе, сматрајући да
колеге то исто раде.
Председник већа: Да ли сте Ви истовремено изашли из возила
када и сведок Јован Ђурић?
Сведок Бабић Срђан: Не знам. Не могу то да кажем.
Председник већа: Да ли знате, да ли је излазио из возила возач
Дражен Настић?
Сведок Бабић Срђан: Он је био између колико сам ја успео да
видим, био је између улаза у возило само и врата која су била отворена.
Значи када отворите врата постоји онај простор између улаза у возило и
седишта и врата.
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Председник већа: У ком правцу сте Ви осматрали безбедносну
ситуацију приликом изласка из возила критичног дана?
Сведок Бабић Срђан: У ком правцу? Значи осматрао сам са моје
десне стране и зграду испред мене, ја мислим да је то Статистички Завод
или не знам како се зове наслов зграде.
Председник већа: Опишите нам шта се тог тренутка видели?
Сведок Бабић Срђан: Видео сам парк без пролазника, видео сам
зграду, испред себе, није било пролазника. Нисам уочио ништа сумњиво.
Председник већа: Да ли сте видели отворен прозор на згради која
се налази у ул. Адмирала Гепрата?
Сведок Бабић Срђан: Јесам, видео сам, али тај прозор је био
отворен и много дана раније када сам долазио, што по мени није било
неуобичајено за тај дан.
Председник већа: Да ли сте Ви завршили неку школу, да би
обављали посао радника обезбеђења?
Сведок Бабић Срђан: Завршио сам значи курс који сам имао код
то се на енглеском зове «Кантри терорист груп». То је група од 7 или 8
чланова обезбеђења Буша старијег, иначе човек који је био два мандата
шеф обезбеђења код председника Буша. Он нам је водио, мислим да је
био у питању тронедељни курс у вези послова обезбеђења.
Председник већа: Реците нам следеће, да ли снајпериста може да
пуца кроз затворен прозор у циљу убијања заштићеног лица?
Сведок Бабић Срђан: Може.
Председник већа: Реците нам да ли сте видели шта на прозору
који је био отворен зграде у Адмирала Гепрата?
Сведок Бабић Срђан: Значи у повлачењу мом, да заузмем заклон
уочио сам, значи, у левом углу прозора нешто црно, налик на простирку,
ћебе или не знам шта.
Председник већа: Да ли сте уочили отворен прозор на згради у
Адмирала Гепрата, пре него што је испаљен први метак?
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Сведок Бабић Срђан: Да ли сам уочио, јесам.
Председник већа: Реците нам у ком положају сте Ви били, где сте
се тачно налазили у тренутку када сте чули први хитац?
Сведок Бабић Срђан: Значи налазио сам се испред возила са
његове десне стране.
Председник већа: Шта сте Ви у том тренутку урадили?
Сведок Бабић Срђан: Потегао сам оружје и инстинктивно га
уперио испред себе.
Председник већа: Које оружје сте потегли?
Сведок Бабић Срђан: Пиштољ.
Председник већа: Који пиштољ?
Сведок Бабић Срђан: «ЦЗ 85».
Председник већа: Да ли сте Ви на основу тог звука могли да
закључите из ког правца је испаљен тај хитац?
Сведок Бабић Срђан: Не.
Председник већа: Да ли сте се тада освртали око себе и да ли сте
били збуњени?
Сведок Бабић Срђан: Јесам.
Председник већа: Шта сте урадили, опишите нам то?
Сведок Бабић Срђан: Значи прво сам се склонио иза врата и
даље сам држао оружје, значи био сам изнад врата, али са ивице значи
заузео сам заклон. Потом сам прешао на задње, иза аутомобила, леђима
окренут, потом сам се пребацио на зид између Владе Републике Србије и
потом сам ушао у Владу.
Председник већа: Реците нам поред којих врата и ког аутомобила
сте били након првог хица?
Сведок Бабић Срђан: Предњих десних врата.
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Председник већа: Аутомобила у коме сте се Ви налазили?
Сведок Бабић Срђан: У коме сам се ја налазио, да.
Председник већа: Реците нам да ли су била отворена врата
аутомобила којим сте Ви дошли ради обезбеђивања?
Сведок Бабић Срђан: Јесу.
Председник већа: Да ли су била све време критичног догађаја
отворена?
Сведок Бабић Срђан:Да.
Председник већа: Реците нам када сте чули други хитац у односу
на први испаљени хитац?
Сведок Бабић Срђан: Разлика између првог и другог хица,
временски интервал је веома мало.
Председник већа: Да ли можете то да опишете својим речима,
значење те речи мали интервал?
Сведок Бабић Срђан: Пар секунди.
Председник већа: Да ли су се разликовали звуци тих испаљених
хитаца, између првог и другог?
Сведок Бабић Срђан:Јесу.
Председник већа: Да ли можете то ближе да нам опишете?
Сведок Бабић Срђан: Као што сам рекао на почетку први је био
слабијег интензитета. Много се слабије чуо у односу на други и на
трећи.
Председник већа: Да ли можете то звучно да нам кажете, како сте
Ви то чули и која је то разлика, мало детаљније да опишете?
Сведок Бабић Срђан: Мислите интензитет?
Председник већа: Да.
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Сведок Бабић Срђан: Да ли могу тапшањем или било како
снимићемо то?
Сведок Бабић Срђан: То је од прилике овако било (констатује се
да сведок тапше), а други (констатује се да сведок тапше).
Председник већа: Добро, реците ми, где сте се Ви налазили у
тренутку када је испаљен други хитац?
Сведок Бабић Срђан: Не могу са прецизношћу да тврдим.
Председник већа: Да ли је било у звучном смислу разлике између
другог и трећег хица и који је то временски период протекао од другог и
трећег испаљеног хица?
Сведок Бабић Срђан: Разлика између другог и трећег хица је
постојала, не мислим по интензитету звука него у интервалима
временским. Значи много је, прва два су била са веома малим
интервалом, као што сам рекао пар секунди, а овај трећи је био можда
три секунде више у односу на разлику између прва два. Рецимо пет
секунди, али заиста не могу прецизно да Вам кажем.
Председник већа: Да ли сте ви видели покојног Премијера у
тренутку када сте чули први испаљени хитац?
Сведок Бабић Срђан: Не.
Председник већа: Да ли сте видели оштећеног Милана Веруовића
када је испаљен други хитац?
Сведок Бабић Срђан:Не.
Председник већа: Да ли сте видели критичном приликом
покојног Премијера и где, након догађаја када су испаљена три хица?
Сведок Бабић Срђан: Као што сам рекао видео сам га у холу
зграде Владе.
тело?

Председник већа: Да ли сте виделиу ком положају је било његово
Сведок Бабић Срђан: Лежао је на леђима.
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Председник већа: Да ли сте имали сазнања да је он погођен и
рањен?
Сведок Бабић Срђан: Видео сам да му се указује помоћ и да му је
крвава кошуља.
Председник већа: Да ли сте видели оштећеног Милана Веруовића
критичном приликом након испаљених хитаца?
Сведок Бабић Срђан:Не.
Председник већа: Реците нам да ли сте приметили да ли је било
кретања аутомобила која су била у пратњи Премијера?
Сведок Бабић Срђан: Не разумем.
Председник већа: Да ли је пре него што сте В ушли у зграду
Владе дошло до кретања аутомобила?
Сведок Бабић Срђан: есте, то сам видео.
Председник већа: Шта сте видели конкретно. Које возило се
кретало, у ком правцу, да ли се заустављало, да ли су били укључени
мотори. Опишите нам то?
Сведок Бабић Срђан: Значи. Друго «С» возило које се налазило
иза Премијеровог возила дошло је испред мог возила, да нас заштити
пошто је наш био обичан путнички ауто, а тај је био блиндиран, да нас
заштити од ватре. Не сећам се ни да ли је неко ушао у њега или није и
ваљда се то возило после опет вратило у рикверц или не знам како.
Нисам сигуран. А видео сам да је предња постава.
Председник већа: С обзиром да сте очевидац догађаја и
професионалац као радник обезбеђења, да ли сте тада проценили из ког
правца су испаљени хитци?
Сведок Бабић Срђан: Значи за први нисам, али за други ја сам
усмерио одакле је звук допирао. Значи у правцу Адмирала Гепрата где
сам и усмерио своје оружје, значи кад сам потегао.
Председник већа: Реците нам да ли сте приликом уласка у зграду
Владе видели било који траг крви на степеништу или околини улаза
бр.5?
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Сведок Бабић Срђан: Не сећам се.
Председник већа: Да ли сте било шта приметили након изласка из
зграде Владе тог дана, било које трагове крви?
Сведок Бабић Срђан: Не. Не сећам се.
Председник већа: Реците нам да ли сте било шта сумњиво
приметили приликом уласка у двориште зграде Владе у безбедносном
смислу у односу на раније догађаје?
Сведок Бабић Срђан: Било ми је неуобичајено за то време у које
смо ми долазили да је паркинг празан. Изузев возила које сам поменуо
које се налазило са десне стране. Значи потпуно празно.
Председник већа: Када сте пролазили двориштем приликом
уласка до зграде Владе, да ли сте приметили врата улаза бр.5?
Сведок Бабић Срђан: Јесам.
Председник већа: Да ли су врата била отворена или затворена?
Сведок Бабић Срђан: Затворена.
Председник већа: Реците нам да ли знате да ли су постојале
камере које су вршиле видео надзор зграде Владе Републике Србије и да
ли је постојала камера која је снимала улаз у улаз бр.5 у зграду Владе?
Сведок Бабић Срђан: Постојале су камере.
Председник већа Да ли можете да нам опишете то како су
функционисале, ко је вршио контролу, видео надзор, да ли се вршило
снимање, да ли је вршена анализа кретања евентуално аутомобила,
људи, у смислу безбедносне процене, да ли је нешто сумњиво и да ли се
неко припрема да изврши атентат?
Сведок Бабић Срђан: Значи то ради унутрашње обезбеђење. Знам
да су постојале камере као и што знам да тог дана нису радиле, наводно
мислим, нису радиле, зато што је било реновирање просторије у којој су
се налазили монитори за видео надзор. По нечијем наређењу оне су
биле искључене да се не би оштетила техника.
Председник већа: Да ли знате по чијем наређењу су искључене
камере?
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Сведок Бабић Срђан: Не знам.
Председник већа: Да ли сте се Ви распитивали, пошто сте били
радник обезбеђења Премијера, због чега се то десило?
Сведок Бабић Срђан: Због чега се ...
Председник већа: Пре него што је извршен атентат да не ради
камера на улазу бр.5?
Сведок Бабић Срђан: Али по мојим неким сазнањима оне су
искључене непосредно пред атентат, да ли је то био четвртак или петак,
или викенд не знам. Или је тад почело реновирање тог дела зграде
Владе.
Председник већа: Реците нам који су Ваши послови и радни
задаци били као припадника обезбеђења пок. Премијера? Конкретна
задужења. Дакле да упростим, шта сте Ви били дужни да радите?
Конкретно и јасно.
Сведок Бабић Срђан:Значи ја сам био радник обезбеђења
Премијера Ђинђића. Моје обавезе и дужности су биле као непосредно
обезбеђење да спречим непосредан прилазак лица која би могла да
угрозе Премијера, и по својој процени, значи, увек уз консултацију
преко везе са шефом, односно Миланом Веруовићем, да ли неко може да
дође до њега или не, јер је било случајева да су у питању неки новинари
који траже изјаву или неки пријатељи које ја нисам познавао.
Председник већа:Добро. Ја сам завршио са постављањем питања.
Ви ћете доћи сутра, да би наставили Ваше саслушање постављањем
питања од стране чланова већа, Специјалног тужиоца, пуномоћника
оштећених, бранилаца и окривљених, а позовите и сведоке Јована
Пурића и Јована Ђурића, Срђана Дробњака, Драгана Лалића и
Јаношевић Љубишу да им саопштим да сутра дођу на главни претрес.
Због протека радног времена,
председник већа доноси

РЕШЕЊЕ
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Прекида се главни претрес, а наставиће се 22. априла 2004. године
са почетком у 10 часова.
Што је раније саопштено присутнима.
Записничар

Председник већа-судија

