КП.бр.5/03

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА
09.09.2004.ГОДИНЕ

Председник већа: Седите. Констатујем да су на главни претрес
дана 09.09.2004. године са почетком у 10,06 часова, пред већем
Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд, ул. Устаничка
бр. 29, судница бр. 1, у кривичном предмету са службеном ознаком
КП.бр.5/03, окривљеног Милорада Улемека и др., због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из чл. 136 Основног
кривичног Закона, кривичног дела убиства представника највиших
државних органа из чл. 122 ОКЗ и др., по оптужници Специјалног
тужиоца при Окружном јавном тужилаштву у Београду, КТС.бр.2/03 од
21.08.2003. године, пред већем у саставу, судија председник-већа
Марко Кљајевић, судије чланови-већа Ната Месаровић и Милимир
Лукић, са записничарем Љиљаном Атлагић.
Приступили: заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић
и Небојша Мараш, пуномоћници породице оштећеног председника
Владе Републике Србије др Зорана Ђинђића адв.Рајко Даниловић и
адв.Срђа Поповић. Пуномоћник оштећене мајке погинулог
председника Владе Републике Србије др Зорана Ђинђића Миле
Ђинђић, адв.Радивој Пауновић, пуномоћник оштећеног Милана
Веруовића адв.Варја Банић, окр. Милорад Улемек, са браниоцима
адв.Слободаном Миливојевић и Марком Миливојевићем, окр. Звездан
Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, браниоци окр.
Милоша
Симовића,
Александра
Симовића
и
Владимира
Милисављевића, адв.Александар Поповић и Слободан Миливојевић,
бранилац окр. Нинослава Константиновића адв.Дејан Лазаревић,
бранилац окр. Дејана Миленковића адв.Биљана Кајганић, бранилац
окр. Сретка Калинића адв.Александар Ђорђевић по заменичком
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пуномоћју браниоца по службеној дужности адв.Владана Вукчевића,
бранилац окр. Милана Јуришића званог Јуре, адв.Драган Крстићевић,
окр.Душан Крсмановић са браниоцем адв.Милованом Комненићем, а
није приступио други адв. Вељко Делибашић, а уредно је позван, окр.
Саша Пејаковић, са браниоцем адв.Крстом Боботом, окр. Бранислав
Безаревић, са браниоцем адв. Зораном Николићем по заменичком
пуномоћју адв.Жељка Грбовића, окр. Жељко Тојага са браниоцем адв.
Зораном Николићем.
Позовите сведоке који су позвани за данашњи главни претрес
Дејана Глишића, Биљану Родић, Јелену Ружичић, Милену Николић и
Бранка Бугарског.
Констатујем да су приступили сведоци Биљана Родић, Јелена
Ружичић, Миленија Николић и Бранко Бугарски.
Констатујем да није приступио сведок Дејан Глишић. У списима
предмета нема доказа да је уредно позван. Удаљавају се присутни
сведоци Биљана Родић, Јелена Ружичић, Миленија Николић и Бранко
Бугарски до позива суда.
Сачекајте у посебној просторији ван суднице, одвешће вас судска
стража, па ће мо вас појединачно позвати.
Председник већа, доноси:
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес, извођењем доказа у доказном
поступку саслушањем сведока који су позвани на данашњи главни
претрес.
Претрес је јаван.
Пре него што кренемо са саслушањем сведока тамо где смо стали
завршићемо.

3

Да ли има неко са бранилачке стране или од стране оптужених
шта да примети на изведену процесну радњу саслушања сведока
Данила Копривице. Ево за реч се јавио адв.Ненад Вукасовић, изволите.
Адв.Ненад Вукасовић: Председниче, ја сам се јуче јавио, па смо
оставили за данас. Ја ћу кратко рећи само своје две примедбе у односу
на исказ јуче саслушаног сведока Копривице Данила и то у делу у
којем се изјашњава у својству у коме то својство нема, а то је питање
вештака, то је значи питање рикошета и одређених оштећења у згради
која су била евентуално не знам од чега, а он је изашао са тврдњом да
се ради о рикошету. Под два износим приговор у односу на његово
исказивање у оном делу у коме документација која је код вас, а и код
нас браниоца и код колеге из тужилаштва, па и пуномоћника
оштећених сасвим супротно говори о сазнањима у погледу две чауре
пронађене на лицу места. То је оно што имам да кажем за сада да не
бих задржавао једноставно веће и суд. Ово овако нај, што би се рекло
два шпица која су изашла из јучерашњег његовог сведочења. Дакле, у
оном делу где се изјашњавао тврдећи, износећи тврдње у смислу од
вештака то је у погледу рекао сам рикошета, односно оштећења у
згради и друго питање проналажење чаура, а што је сасвим супротно
званичној дукументацији државних органа који су радили на лицу
места. Ништа више за сада.
Председник већа: За реч се јавио адв.Крсто Бобот. Изволите.
Адв.Крсто Бобот: Пошто колега Петронијевић и ја заједно
бранимо у контакту смо наравно. Ја ћу наставити пошто се он јавио за
приговор. Приговор на исказ сведока је процесне природе, значи не
улазимо у садржину његовог исказа, а састоји се у следећем. Због
ситуације да је веће донело одлуку да окривљеног Дејана
Миленковића-Багзија третира као да је недоступан државним органима
и донело одлуку да се настави са претресом, сматрамо да је таква
одлука можда имала одређеног оправдања у случају саслушања других
окривљених, јер тим радњама Дејан Миленковић-Багзи не би могао да
присуствује. Ми истичемо још једанпута процесни приговор због
саслушања сведока и наставка доказног поступка јер то је део поступка
у коме би окривљени Дејан Миленковић-Багзи, звани Багзи могао да
присуствује. Сматрајући да он није недоступан државним органима,
већ да је у питању процес изручења који је правно техничког карактера,
а он је лишен слободе по акту државних органа ове државе, према томе
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сматрамо да се не може закључити да је недоступан, ако је саслушање
других окривљених имало оправдање јер он томе не би могао да
присуствује. Сматрамо да наставак доказног поступка нема оправдање
у овој ситуацији и да није у складу са одредбама Законика о кривичном
поступку, јер би тим радњама окривљени Дејан Миленковић могао да
присуствује. То је процесни приговор. Што се тиче исказа немамо
приговор. Хвала.
Председник већа: За реч се јавља адв.Слободан Миливојевић.
Изволите.
Адв.Слободан Миливојевић: Генерално одбрана окр. Улемека
ставља примедбу на истинитост изјаве сведока Копривице, без
упуштања у садржину те изјаве и конкретних детаља, јер сматрам да ће
то бити предмет даљег доказног поступка који ће показати да ли су
наше примедбе биле основане или не. Са друге стране апсолутно
подржавам став колеге Бобота, односно Петронијевића, браниоца окр.
Пејаковића и не само у односу на саслушање сведока Копривице, да се
не би потом код сваког сведока изјашњавао. Сматрам да нису
испуњени процесни услови да се настави даљи ток доказног поступка,
да се саслушавају сведоци, зато што окр. Дејан Миленковић није
изручен нашим органима. Мислим да се на тај начин и начело
целисходности и начело процесне економије, осим већ изнетих разлога
које је колега Бобот изнето. Мислим да се на тај начин и та начела у
одређеном смислу повређују.
Председник већа: Да ли се још неко јавља са бранилачке стране.
Има реч адв.Биљана Кајганић. Изволите.
Адв.Биљана Кајганић: Само да кажем да се слажем са овим
што су већ изнели да не понављам, у складу и са оним што сам јуче
рекла. Још једну ствар. Услед недостатка прописа који регулишу
питање обезбеђења како зграде, тако и уопште од стране личног
обезбеђења, који апсолутно не постоји у овим списима, бар их ја
немам. Мислим да смо јуче пропустили ускраћивањем права на
постављање одређених питања пропустили могућност да сазнамо неке
ствари које на жалост због недостатка тих прописа, а што сматрам да је
пропуст тужиоца и истражног судије, који не постоји у списима, нисмо
били у могућности да рашчистимо та питања овде путем овог сведока.
У том смислу је мој приговор да није смело бити ускраћено оно што се
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тиче поступања и овлашћења шефа обезбеђења и уопште
рашчишћавања тих питања која могу бити апсолутно од великог
утицаја у утврђивању пропуста и одговорности оних који су били
задужени за ове ствари. Хвала.
Председник већа: Да ли се неко јавља са стране оптужених у
циљу истицања примедби на исказ сведока Данила Копривице.
Констатује да се више нико не јавља за реч.
Председник већа, доноси:
РЕШЕЊЕ
Да се у доказном поступку изведе доказна радња саслушања
сведока Биљане Родић.
Нека приступи пред судско веће сведок Биљана Родић.
Ваше име и презиме?
Сведок Биљана Родић: Биљана Родић.
Председник већа: Име оца?
Сведок Биљана Родић: Стева.
Председник већа: Рођено презиме?
Сведок Биљана Родић: (Не чује се) (Мислим да каже Родић).
Председник већа: Реците нам када сте рођени и где?
Сведок Биљана Родић: 15.08.1971. године у Београду.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Биљана Родић:Прехрамбени техничар.
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Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Биљана Родић: Солунска бр. 24, Земун.
Председник већа: Реците нам да ли сте у сродству са
окривљенима или оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Биљана Родић: Не.
Председник већа: Дужни сте суду да дате било коју промену
адресе пребивалишта или боравишта, како би могао евентуално касније
да Вас позове ради саслушања у својству сведока.
Сведок Биљана Родић: Добро.
Председник већа: Сада ћу Вас поучити о дужностима и
упозрењима законским као сведока у кривичном поступку. Опомињем
Вас да сте дужни да суду саопштите све што знате о предмету и
упозоравам да лажно сведочење представља кривично дело. Суду сте
дужни да говорите истину и да ништа не смете прећутати и упозоравам
Вас да давање лажног исказа представља кривично дело. Поучавам Вас
да нисте дужни да одговарате на поједина питања, ако је вероватно да
би давањем одговора изложили себе или Вама блиска лица тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли сте
разумели ова права и упозорења?
Сведок Биљана Родић: Јесам.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву
сведока пред судом. Ја ћу Вам прочитати текст заклетве, а ако сте
сагласни са тим текстом, само реците «да» ради потврде.
Заклињем се да ћу о свему што будем питана пред судом
говорити само истину, и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
Сведок Биљана Родић:Да.
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Председник већа: Сада нам саопштите све што Вам је познато
везано за овај кривични случај, а нарочито на дан атентата на
Премијера Србије др Зорана Ђинђића 12.03.2003. године. Изволите.
Сведок Биљана Родић: Ја тога дана нисам била у земљи, ја сам
била ван земље. Била сам у Аустрији. Дан пре атентата сам се
припремала за пут. Једино што сам тада приметила, а што сам и
изјавила полицији је да су тај дан, то сам приметила јер сам три, четири
пута излазила из канцеларије врата од канцеларије која се налази преко
пута моје канцеларије одакле је и пуцано била затворена. Она су увек
била отворена, јер смо ми ту канцеларију 15-20 дана пре тога
користили. Фарбали смо врата, а ту су радници фирме «Крол», два три
пута одложили неке ствари које им не требају. Буквално је та
канцеларија служила за одлагање непотребних ствари. Нама су и дан
данас остали неки сточићи, фарбе и остало. Ту смо канцеларију тако
користили и користили смо је за ветрење, јер нисмо могли да
проветримо тај ходник. Ту је увек био отворен прозор, а и прозор у
ходнику. Ја сам тај дан, неколико пута улазила, излазила, и у једном
моменту сам ја у тој канцеларији чула мушке гласове и померање
намештаја, али нисам обраћала пажњу на то јер сам у том моменту
помислила да су радници «Крола» дошли да одложе нешто што им не
треба. То је све што сам ја приметила. Значи на дан атентата ја сам
замолила моју мајку, она је остала у тој канцеларији, ја сам се вратила
13-ог у 01,00 сат и одмах сам се јавила полицији и све што је било
неопходно.
Председник већа: У ком предузећу Ви радите?
Сведок
предузеће.

Биљана

Родић:

«Пекам-трејд»,

то

је

приватно

Председник већа: Да ли сте за потребе Вашег предузећа
изнајмили канцеларију у згради у Адмирала Гепрата бр. 14?
Сведок Биљана Родић:Да.
Председник већа: Где се налазила тачно Ваша канцеларија?
Сведок Биљана Родић:Тачно преко пута канцеларије из које је
пуцано, врата гледају у врата.
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Председник већа: На ком спрату зграде се налази Ваша
канцеларија?
Сведок Биљана Родић:На другом спрату.
Председник већа: Да ли има неки број та канцеларија?
Сведок Биљана Родић: Мислим да је 44. Нисам сигурна.
Председник већа: Од када сте изнајмили пословни простор у
Адмирала Гепрата бр. 14?
Сведок Биљана Родић: Од 01. фебруара.
Председник већа: Које године?
Сведок Биљана Родић:2002. године, не 2003. године.
Председник већа: Значи 2003. године?
Сведок Биљана Родић:Да, да. 01.фебруара, али смо званично
почели да радимо у канцеларији 12.фебруара када нам је стигао
компјутер. Од 01. до 12. смо сређивали шта је било потребно.
Председник већа: Да ли знате да ли је коришћена канцеларија
бр. 55, на другом спрату зграде у Адмирала Гепрата бр. 14?
Сведок Биљана Родић:Колико ја знам ту је било књиговодство.
Председник већа: Канцеларија из које се претпоставља да је
пуцано у Премијера, да ли сте је видели, улазили унутра, да ли је она
коришћена за било чије потребе?
Сведок Биљана Родић:Не. Ја сам улазила у ту канцеларију често
да отворим прозор, и да, кажем Вам, да префарбамо шта је требало, да
префарбамо врата. Врата смо монтирали на нашој канцеларији. Нико је
није користио. Значи једноставно у ту канцеларију је било одлагано пар
ствари од фирме «Крол» и наш сточић је остао и фарбе што смо
користили да би префарбали. Значи нико је није користио.
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Председник већа: Када сте Ви приметили да је та канцеларија
преко пута Ваше била затворена?
Сведок Биљана Родић:То јутро када сам дошла на посао, а
дошла сам око 08,30 часова. Онда сам кренула да сипам воду да бих
скувала кафу и приметила сам да су врата затворена, али сам имала
јако пуно обавеза, излазила сам два, три пута, спремала сам папире за
царињење, припремала сам се и за пут, тако да нисам ушла, нити
отворила врата, нити сам тај дан отворила прозор да се ветри. Нон-стоп
сам улазила-излазила.
Председник већа: Кажете да сте чули мушке гласове у
канцеларији дан пре него што је извршен атентат. Можете ли да нам
опишете када сте то чули, временски?
Сведок Биљана Родић:Од прилике између, ја сам се други пут
вратила у канцеларију око 11,00 часова. Врата сам оставила отворена
јер сам узимала папире и требала сам поново да изађем. Значи између
11,00 и 12,00 часова. У том неком преподневном времену, али пошто
сам ја узимала моје папире, чула сам мушке гласове, али нисам могла
да разумем шта причају. Нисам обраћала пажњу. Једноставно сам
мислила да радници фирме «Крол» одлажу нешто, јер они имају те
неке велике рекламе. Једноставно нисам обраћала пажњу, али сам чула
јер су моја врата била отворена широм. Оставила сам отворена, тако да
сам чула.
Председник већа: Да ли можете евентуално да определите,
колико је лица било у канцеларији када сте чули гласове?
Сведок Биљана Родић:Два, или три не бих. Значи нисам један
чула. Са овог становишта можда, два или три. Стварно не могу да
оценим.
Председник већа: Реците нам како се зове Ваша мајка?
Сведок Биљана Родић:Родић Јованка.
Председник већа: Колико она има година?
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Сведок Биљана Родић:58.
Председник већа: Реците нам, шта је она Вама рекла, шта је
приметила, запазила, чула, на дан атентата 12.03.2003.године. Опишите
нам детаљније то?
Сведок Биљана Родић:Па знате шта, она је ујутру дошла у
канцеларију, ту је седела јављала се на телефон, јер ја сам има у
процесу неко царињење и замолила сам је ако буде било неопходно да
неке папире достави шпедицији. Она је буквално жена дошла, донела
укрштене речи и седела док се није десило шта се десило. Излазила је
само до тоалета, апсолутно, нити је излазила из канцеларије.
Једноставно она је то тако схватила да мора да седи и да се јавља на
телефон. Значи она није мени после свега тога што се издешавало
ништа није приметила. То је оно што је она мени рекла. Она је жена тај
дан седела ту. Десило се што се десило.
Председник већа: Да ли је Ваша мајка када Вам је говорила о
догађају рекла да ли је чула уопште било какве пуцње?
Сведок Биљана Родић: Да. Пуцањ је чула. Она се уплашила, јер
њој је деловало као да је пуцањ дошао из Адмирала Гепрата, одавде,
пошто моја канцеларија гледа на Вазнесенску Цркву. Такав је она
утисак имала. Она је устала и гледала кроз прозор према Цркви да
види шта се десило.
Председник већа: Реците нам да ли је она Вама било шта рекла
коликоје чула пуцњева?
Сведок Биљана Родић:Не. Она када је чула тај пуцањ, она се
уплашила, збунила и о томе нисмо стварно причали. Она је јако велики
паничар, она се тада уплашила.
Председник већа: Да ли је Ваша мајка излазила из канцеларије,
након што је чула пуцањ као што кажете?
Сведок Биљана Родић: Како је она рекла после једно 3-4 минута
је изашла из канцеларије на ходник. Сусрела се са радником фирме
«Крол» који је у том моменту био у канцеларији и он је изашао из
канцеларије. Збуњени су изашли обоје не знајући шта се дешава.
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Председник већа: Да ли је било шта сазнала и Вама саопштила
везано за догађај у згради?
Сведок Биљана Родић: Не. Ја сам је око 16,00-16,30 часова,
звала из Аустрије да је питам да ли је све у реду. Онда је она мени
рекла шта се десило и да треба што пре да се вратим, да би се јавила
полицији. Ми смо у 18,00 часова, већ кренули назад за Београд.
Председник већа: Да ли је гледала Ваша мајка тада кроз прозор
у правцу ул. Адмирала Гепрата?
Сведок Биљана Родић:Колико ја знам они су после тога ушли у
ту канцеларију када је дошла и госпођа једна која ради у згради и
изашли су после тога.Ја сам је после тога изгрдила што је то урадила.
Урадила је то несвесно, непотребно. То је људска знатижеља.
Председник већа: Да ли је нешто приметила када је била
знатижељна и ушла у ту канцеларију?
Сведок Биљана Родић:Не. Колико ја знам.
Председник већа: Ја ћу вам сада предочити један део Вашег
исказа на страни 3 записника о саслушању сведока пред истражним
судијом Посебног одељења Окружног суда у Београду од 17.06.2003.
године цитирам: «као што сам рекла моја мајка у мојој канцеларији
12.03.2003. године када сам се вратила са пута, она ми је рекла да је
била у канцеларији када је чула пуцње, али да није могла да оцени
одакле допиру», завршен цитат. Сада сте поменули само у једнини, а
код истражног судије сте поменули пуцње, дакле у множини. Чиме
објашњавате ову противречност?
Сведок Биљана Родић:То није противречност. У оно време се
говорило пуцњи, мислим, када ви дођете па неко вам говори било је
један, два. Ја не могу сада да, знате, ја сам била ван земље. Ја сам само
говорила онако како су мени у полицији, користила сам њихове речи.
Не могу сада ја да кажем да ли је било један или два. Нисам била ту. Ви
прихватате говор некога ко разговара са вама. Је ли тако.
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Председник већа: Добро. Реците нам која је адреса
пребивалишта Ваше мајке и у каквом је здравственом стању. Да ли је у
могућности да сведочи?
Сведок Биљана Родић: Живи у Солунској бр. 24 у Земуну. Она
је дијабетичар, шећераш. Доста је плашљива, не плашљива. Не знам,
вероватно може.
Председник већа: Да ли Ви имате неку трему, обзиром да се
налазите овде у судници?
Сведок Биљана Родић:Немам.
Председник већа: Да ли сте раније било када сведочили?
Сведок Биљана Родић:Не. Никада.
Председник већа: Добро. Ја више немам питања. Чланови већа
немају питања, заменици Специјалног тужиоца имају право на питања.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли сведок
може да се изјасни, односно има ли сазнања коме је припада та
просторија преко пута њене канцеларије?
Сведок Биљана Родић:То је било власништо Геодетског Завода,
Завода за фотограметрију. Њихова значи.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли може
мало да опише ту просторију, шта се у њој налазило?
Сведок Биљана Родић: Па, када уђете, са леве стране су били
столови, столице, стајали су панои од фирме «Крол» поломљени, и са
десне стране стајали су неки рамови. То су стајале столице на којима
смо ми фарбали врата. Остао је наш сточић, столице, фарбе на столу.
Она изгледала је као једна остава. Тако је изгледала та канцеларија.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Пошто је
сведокиња рекла да 11. није улазила у ту канцеларију, шта је са 10-им,
да ли је 10-ог, улазила у канцеларију уколико може да се сети?
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Сведок Биљана Родић:Па 11-ог је понедељак, 10-и је недеља. Ја
недељом не радим. Не, нисам улазила.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Може ли
сведокиња мало ближе да објасни, шта значи то отворена и затворена
врата. Да ли су закључана врата, да ли је покушавала да уђе у ту
просторију или није?
Сведок Биљана Родић:Не. Тај дан нисам покушала да уђем у ту
просторију јер нисам имала времена. Није ми пало напамет, али никада
нису била закључана. Значи није постојао кључ на тим вратима. Врата
су увек била отворена одшкринута, значи широм. Ја када отворим моја
врата, видим ту канцеларију јер су врата отворена до тада.
Заменик Специјланог тужиоца М.Радовановић: Ко је све
користио ту зграду. Каква је фреквенција била улазака и излазака у
зграду?
Сведок Биљана Родић:Да вам кажем код нас у канцеларију су
долазили углавном, пошто је то био почетак. Ми смо ту тек месец дана
били. Углавном пријатељи, пословни пријатељи и у књиговодство су
долазили људи који су ангажовали посебну Агенцију. У згради није
била нека велика циркулација људи. И радници фирме «Крол» који су
долазили по своје значи за рад потребне ствари.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли је
постојала пријава лица на улазу?
Сведок Биљана Родић: Јесте. Постојали су портири на уласку у
зграду којима смо се ми јавили када дођемо.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли може
мало ближе да опише тај улазак у зграду. На који начин се могло ући у
зграду?
Сведок Биљана Родић:Ја ћу лично на мом примеру. Уђем у
зграду. Јавим се портиру. У почетку када смо кренули са рентањем
канцеларије, имали смо горе та метална врата и она су била једном или
два пута само закључана, па смо ми силазили доле код портира да нам
дају кључ да откључамо. После тога ниједном више нису била
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закључана тако да ми нисмо правили дупликат тог кључа. Тај кључ од
тих металних врата су имали радници фирме «Крол» и књиговодство.
Имали смо заједнички тоалет на дну ходника. Значи када уђемо у
зграду, јавим се портиру и попнем се горе на спрат.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли сте неке
исправе показивали или остављали на портирници?
Сведок Биљана Родић:Не.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли је у тој
згради било станара можда?
Сведок Биљана Родић:Станара у згради? Не.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Да ли је
сведокињи мајка причајући о том догађају 12.03. након што је чула
некакве пуцње или пуцањ, говорила да је чула још нешто поред тих
пуцњева?
Сведок Биљана Родић: Ја мислим да није, по мом мишљењу.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Ја бих у том
правцу замолио суд да јој предочи исказ.
Председник већа: Ево, предочићу Вама део Вашег исказа пред
истражним судијом где кажете цитирам:»када је изашла из
канцеларије, чула је тутањ, низ степениште, али никога није видела»
завршен цитат. Да ли је то тачно?
Сведок Биљана Родић:Јесте.
Председник већа: То Вам је рекла мајка?
Сведок Биљана Родић:Да.
Председник већа: Добро. Даље.
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Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Само још
једно питање. Да ли сведок зна ко је тај радника «Крола» име и презиме
кога је њена мајка сусрела када је изашла у ходник?
Сведок Биљана Родић:Ја мислим да је Гашић.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: А, име?
Сведок Биљана Родић:Ми га знамо као Гаша, не знам.
Председник већа: За реч се јавља да поставља питања адв.Рајко
Даниловић. Изволите.
Адв.Рајко Даниловић: Да ли сведок има сазнања у ово време
када је почела да ради у тој својој канцеларији, па у овој канцеларији
што је чула гласове, да ли је неко у тој канцеларији боравио радећи?
Сведок Биљана Родић:Не.
Председник већа: Даље. Право на питања има адв.Срђа
Поповић. Изволите.
Адв.Срђа Поповић: Ради се о разговору који сте имали са
мајком. Да ли се Ви данас, овде, сада. Да ли се ви сећате тога разговора,
да ли се данас сећате, то Вас питам?
Сведок Биљана Родић: Па не може човек да се сети 100%
сваког детаља. У принципу да.
Адв.Срђа Поповић: Да ли Ви онда можете да сада кажете тачно
које речи је она употребљавала да би описала тај догађај или?
Сведок Биљана Родић:Па, она је била јако уплашена, поготову
што је она шећераш.
Адв.Срђа Поповић: Када је са Вама разговарала?
Сведок Биљана Родић:Када је самном разговарала?
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Адв.Срђа Поповић: Да ли се сећате њених речи, или само
смисла онога што је казала?
речи.

Сведок Биљана Родић:Више смисла, него тачно децидирано
Адв.Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: Реч има адв.Радивој Пауновић, да ли имате
питања. Не. Адв.Варја Банић. Изволите има право на питања одбрана
адв.Слободан Миливојевић.
Адв.Слободан Миливојевић: Поменули сте портирницу и
објаснили сте да Ви као службеник и радник у тој згради нисте
остављали било каква документа када улазите у зграду. Да ли су
странке које долазе у ту зграду биле обавезне да се пријаве портиру, да
ли су могле да прођу без јављања?
Сведок Биљана Родић: Јављали су се и питали су где су
канцеларије и усмеравали су их портири, али никада их нису
легитимисали.
Адв.Слободан Миливојевић: Али, су били у обавези да се јаве
портиру?
Сведок Биљана Родић:У принципу да.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи како је име
и презиме тог портира?
Сведок Биљана Родић: Када је радио тог 11-ог пред пут?
Адв.Слободан Миливојевић: Јесте.
Сведок Биљана Родић:Ја не знам име. Знам само да је педесетих
година и да има коврџаву косу, пошто их је било тројица.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли је он радник Вашег
предузећа или радник обезбеђења неког другог?
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предузећа.

Биљана

Родић:Радник

обезбеђења

неког

другог

Адв.Слободан Миливојевић: Председниче на питање заменика
Специјалног тужиоца да ли су врата била отворена 10-ог, сведок је
одговорио да је то била недеља. Ја ћу Вас замолити да предочите
сведоку да то није била недеља, па да онда се изјасни да ли је она 10-ог
видела врата отворена или затворена? 10. је био понедељак?
Председник већа: Добро у објективном значењу није била
недеља. Међутим, она тако изјављује, то можемо само ценити.
Сведок Биљана Родић:Грешка.
Председник већа: Она тако изјављује. То је питање оцене да ли
се сећа или не, а не ради предочавања.
Адв.Слободан Миливојевић: Нема проблема, ја ћу онда
поставити питање. Дакле у радним данима пошто сте се изјашњавали у
претходном поступку, радним данима да ли сте виђали та врата
отворена?
Сведок Биљана Родић:Да.
Адв.Слободан Миливојевић: Ако је понедељак био радни дан,
да ли су та врата била отворена?
Сведок Биљана Родић:Вероватно јесу.
Адв.Слободан Миливојевић: Ви сте рекли на почетку свог
исказа на питање председника већа, где се налази тачно Ваша
канцеларија, рекли сте да се Ваша канцеларија рекли сте да се Ваша
канцеларија налази преко пута канцеларије из које је пуцано?
Сведок Биљана Родић: Да.
Адв.Слободан Миливојевић: Хоћете нам рећи одакле Вам то
сазнање?
Сведок Биљана Родић:Како мислите, не разумем.
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Адв.Слободан Миливојевић: Одакле вам сазнање да је из
суседне канцеларије пуцано?
Сведок Биљана Родић:Зато што је била запечаћена када сам ја
дошла и зато што су сви о томе причали.
Адв.Слободан Миливојевић: Даље на питање председника већа
колико пуцњева је било или је у питању један пуцањ, Ви сте
одговорили, тако су ми рекли у полицији?
Сведок Биљана Родић:Тако је коришћено када вас питају, да ли
је мајка чула пуцње. Ја сада не могу са овог становишта стварно да се
вратим па сада децидирано да Вам кажем, користим речи у том
моменту када вас питају, када вам поставе питање, ви одговорите. Ако,
ми поставе питање пуцњи, ја настављам тако. То је вероватно моја
грешка, ја се извињавам.
Председник већа: Ja ћу искористити ову прилику ради
разјашњења. С обзиром да на посредан начин знате о томе да је било
пуцња или пуцњева. Да ли можете сада Ви да се сетите како је то Вама
мајка рекла? Мало пластичније, да се сетите и да нам кажете како је
она реаговала? Да ли је била у узбуђеном стању, како је рекла, шта се
десило и да ли је била под утицајем информација које су ту већ биле у
средствима јавног информисања везано за атентат?
Сведок Биљана Родић:Не она је тај дан апсолутно. Она није ни
знала до неког одређеног времена шта се десило. Она је плашљива
жена и једноставно је таква. Она је била уплашена тада кад је чула. Она
се уплашила и погледа према Вазнесенској Цркви. Она је мени рекла да
није могла да оцени одакле је, њој је тако деловало да је из те улице, да
је чула значи.
Председник већа: Добро, Ви сте већ то рекли. Ако можете да се
сетите када сте Ви разговарали са својом мајком с обзиром да кажете да
сте били у Бечу тога дана на пословном разговору?
Сведок Биљана Родић: Сутрадан.
Председник већа: Дакле 13.марта сте били код своје куће?
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Сведок Биљана Родић:Да.
Председник већа: Тада сте разговарали са својом мајком?
Сведок Биљана Родић:После са мајком сам када сам допутовала
разговала на две, три... Одмах смо пожуриле да се јавимо инспекторима
полиције и тамо смо остали увече до неко доба од 23,30 – 00,00 часова.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете управо тај
тренутак када говорите са мајком, шта она Вама каже, ако можете да се
сетите, ако не можете онда реците?
Сведок Биљана Родић:Она је била изузетно уплашена жена и
она је плакала све време јер је она шок доживела, тако да ја сада са овог
становишта не могу тачно речи да се сетим.
Председник већа: Добро. Наставите.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли може сведок да нам објасни
део одговора у коме каже тако су ми рекли у полицији. Шта је то што
су јој рекли и ко је то рекао?
Сведок Биљана Родић: Па знате шта, ви када разговарате са
полицајцима и када вам они постављају питања. Онда су ме питали у
једном моменту и за мајку колико је она чула пуцња, да ли је чула,
знате једноставно у том жаргону вам говорим у том контексту како сам
и одговарала. Зато вам кажем сада пуцањ или пуцњи једноставно ја не
могу то да кажем. Вероватно су они мене питали, а ја сам тако и
одговарала.
Председник већа: Па како сте Ви одговарали полицији, то нас
интересује?
Сведок Биљана Родић:Како мислите?
Председник већа: Да ли је било у једнини пуцањ или пуцњеви,
да ли можете да се сетите то нас интересује?
Сведок Биљана Родић:Не знам сада.
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Председник већа: Добро. Наставите даље.
Адв.Слободан Миливојевић: Сведок је поменуо да је 11-ог,
дакле дан уочи овог догађаја да је врата на канцеларији коју она
користи отворила и да су била отворена. Питање гласи да ли је
уобичајено да отворите та врата у току радног дана или је то било
неким посебним поводом?
Сведок Биљана Родић:Уобичајено је било. Ја не могу да
отворим прозоре на мојој канцеларији јер смо ставили неке бамбусе,
ставили смо неке шрафове и нисмо могли прозоре уопште да отварамо,
па смо ветрили на тај начин отварањем врата.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли сте о томе обавестили мајку
да треба тако да ради?
Сведок Биљана Родић:Не.
Адв.Слободан Миливојевић: Хоћете нам рећи у тој суседној
канцеларији шта се све налазило од ствари?
Сведок Биљана Родић: Као што сам рекла налазили су се неки
столови, столице, неке поломљене рекламе од фирме «Крол». Ми смо
ту оставили наш сточић и неку фарбу, садолин, што смо фарбали врата,
четке. Значи, та канцеларија је изгледала као остава. То смо користили
да се одложе непотребне ствари. Није изгледала као канцеларија коју
би неко могао да користи.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи од
прилике, ако се сећате колико је столова било?
Сведок Биљана Родић:Ја мислим да су била два, један уз други,
сада да ли је био трећи на челу или не, не знам, два су била сигурно.
Адв.Слободан Миливојевић: Колико је од прилике било те
фарбе и тог материјала?
Сведок Биљана Родић: Две кантице смо ми оставили када смо
фарбали двокрилна врата велика.
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Адв.Слободан Миливојевић: Колико је било тих елемената, тих
реклама итд.?
Сведок Биљана Родић:То знам, сада стварно карикирам можда,
3, 4, 5. То је било наслагано. То су оне рекламе што се каче на бандеру.
Адв.Слободан Миливојевић: Хвала лепо. Немам више питања.
Председник већа: Питања има право да поставља адв.Ненад
Вукасовић. Изволите.
Адв.Ненад Вукасовић: Ја бих да питам врло кратко нешто, а то
је, да ли сведок може да нам каже, сем те фирме у којој сведок ради
колико има још просторија на том спрату где се налази канцеларија у
којој седи сведок радећи свој посао?
Сведок Биљана Родић: Можда 8 или 9. Сада нисам баш
сигурна. Са леве стране их можда има 4-5 и са десне можда 4.
Адв.Ненад Вукасовић: Значи орјентационо око 8-9 канцеларија
на спрату где се налази Ваша канцеларија у којој Ви обављате Ваш
посао?
Сведок Биљана Родић:Да.
Адв.Ненад Вукасовић: Да ли можете да кажете колико према
Вашој процени у радним данима, ово не везујем ни за један датум, је
људи на својим радним местима у тих 8-9 канцеларија, укључујући ову
једну за коју сте већ рекли да је као нека врста оставе?
Сведок Биљана Родић: На спрату су користили само
књиговодствена Агенција и моја канцеларија.
Адв.Ненад Вукасовић: И нико више од осталих људи?
Сведок Биљана Родић:Све друго је било празно.
Адв.Ненад Вукасовић: Реците ми у принципу када Ви долазите
на посао?
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Сведок Биљана Родић: 08,30 – 09,00 часова најкасније.
Адв.Ненад Вукасовић: Морам да Вас питам обзиром да се Ваша
мајка појављује ту у некој функцији, за нас то није толико битно, када
она долази на посао?
Сведок Биљана Родић: Она је тај дан дошла ја мислим око 10,00
часова, јер сам је ја замолила да дође због телефона.
Адв.Ненад Вукасовић: Нисам Вас питао за одређени дан?
Сведок Биљана Родић:Она је само значи тог 12. када сам је ја
замолила да буде ту. Није радила ту. Долазила је код мене у посету.
Адв.Ненад Вукасовић: Значи Ви сте је замолили за тај 12 да
дође, да то разјаснимо, да не остане недоречено. Е, сада започели сте па
бих Вас замолио да завршите тог 12-ог, када сте је замолили да дође
због Вашег одсуства из земље да ли можете да се сетите, када Вам је
она рекла и ако Вам је рекла у колико сати орјентационо она долази?
Сведок Биљана Родић:Мислим да је она дошла око 10,00 –
10,30 часова. Не могу то сада са сигурношћу да тврдим.
Адв.Ненад Вукасовић: И колега тужилац је нешто на ту тему
питао, а морам да замолим и веће, да ли је нешто било питање око
врата ја чини ми се да је одговорено, али само да видимо тог 12-ог још
једанпута да се вратимо да ли су евентуално спомињана та врата преко
пута те канцеларије у којој је седела мајка. Да ли су била отворена или
затворена, да ли можете да се сетите?
Сведок Биљана Родић: То ја не знам.
Адв.Ненад Вукасовић: Да ли Вам је можда ако можете да се
сетите, да ли је мајка чула неке гласове, сем пуцњева, као што сте Ви
претходног дана слушали неке мушке гласове?
Сведок Биљана Родић:То ми није рекла.
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Адв.Ненад Вукасовић: Кажете да је та просторија била,
говоримо о просторији преко пута Вас, да је из ње пуцано, она је
припадала Вама као фирми?
Сведок Биљана Родић:Не. Припада је згради Завода?
Адв.Ненад Вукасовић: Значи ваша фирма и та канцеларија
немате ништа?
Сведок Биљана Родић: Не. Једноставно смо је користили зато
што је била празна.
Адв.Ненад Вукасовић: Да ли сте је и Ви користили?
Сведок Биљана Родић: Кажем Вам, за фарбање. Офарбали смо у
њој врата и такве ствари.
Адв.Ненад Вукасовић: Значи није била везана за?
Сведок Биљана Родић:Није за пословни простор.
Адв.Ненад Вукасовић: Даље ово питање моје које би било губи
сваки смисао. Немам више питања.
Председник већа: Адв.Александар Поповић има право на
питања. Изволите.
Адв.Александар Поповић: Захваљујем, врло кратко. Рекли сте
само да су врата увек била отворена. Кажите ми када сте фарбали та
двокрилна врата или нешто друго, да ли су тада врата била отворена?
Сведок Биљана Родић:И прозор и врата. То је лак, садолин,
прозор отворен, ми смо фарбали.
Адв.Александар Поповић: И врата?
Сведок Биљана Родић:Да, да и врата.
Адв.Александар Поповић: Да ли Ваша мајка добро чује?
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Сведок Биљана Родић:Чује.
Адв.Александар Поповић: Када би Вам рекла да је нешто чула,
Ви би сте јој поверовали?
Сведок Биљана Родић:Наравно.
Адв.Александар Поповић: Хвала.
Председник већа: Адв.Дејан Лазаревић има право на питања.
Нема питања.
Адв.Милован Комненић, нема питања, адв. Драган Крстићевић,
нема питања. Адв.Александар Ђорђевић да ли има питања? Изволите.
Адв.Александар Ђорђевић: Само једно питање. Шта се ви у
Вашој фирми?
Сведок Биљана Родић:Директор.
Адв.Александар Ђорђевић: Да ли је неко за месец ипо дана
колико сте боравили у тој згради, да ли је било ко из било које службе
безбедности све једно Јавне, Државне итд. дошао да се распита о Вама
и узме податке од Вас директно или сте чули да се неко распитивао о
Вама?
Сведок Биљана Родић:Не.
Адв.Александар Ђорђевић: Немам више питања. Хвала.
Председник већа: Адв.Биљана Кајганић, нема питања, адв.Крсто
Бобот да ли има питања? Изволите.
Адв.Крсто Бобот: Хвала. Само једно кратко питање. По сазнању
сведока да ли је неко, било ко, могао да уђе у зграду, а да га портир не
види?
Сведок Биљана Родић: Ја на то не могу да вам одговорим.
Адв.Крсто Бобот: Да ли је морао када долази у зграду да прође
поред портира, то је питање?
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Сведок Биљана Родић:Па, морао је да прође поред портира.
Можда портир не мора да буде ту, да оде до тоалета. Карикирам ствари
сада. Ја нисам.
Адв.Крсто Бобот: Моје је питање да ли мора да се прође поред
портирнице да би се ушло у зграду?
Сведок Биљана Родић:Чим се попнете уз степенице испред вас
је портирница. Не можете да прођете, а да вас портир не види.
Адв.Крсто Бобот: Хвала.
Председник већа: Адв.Зоран Николић да ли има питања, нема
питања.
Да ли неко од окривљених жели да постави питање. За реч се
јавља првоокривљени Милорад Улемек. Има право да поставља питања
сведоку Биљани Родић.
Окр.Милорад Улемек: Господине председавајући имам само
једно питање. Обзиром да смо чули да је сведокиња објашњавала да се
та канцеларија из које је пуцано налази преко пута њене канцеларије и
да је она повремено користила фарбајући столове итд. Да ли може да
нам каже да ли је она у тој канцеларији приметила било какву пећ, да
ли је у тој канцеларији нека пећ постојала?
Сведок Биљана Родић:Не могу да се сетим.
Окр.Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Добро. Право на питање има адв.Срђа
Поповић.
Адв.Срђа Поповић: Када сте Ви долазили у канцеларију
свакодневно Ви долазите је ли тако?
Сведок Биљана Родић: Да.
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Адв.Срђа Поповић: Да ли се дешава да некада портир није у
портирници?
Сведок Биљана Родић: Можда се десило пар пута.
Председник већа: Добро. Питања више нема.
Јавља се заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић.
Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: Само једно
кратко питање обзиром да је сведокиња описивала ту просторију, шта
је са прозором да ли је тај прозор био уобичајено отворен или
затворен?
Сведок Биљана Родић:У којој соби?
Заменик Специјалног тужиоца М.Радовановић: У тој соби
преко пута ваше канцеларије?
Сведок Биљана Родић:Често је био отворен прозор, јер као што
сам рекла на тај начин смо ветрили цео тај целики ходник. Правили смо
промају. У дну ходника постоји велики прозор и у тој канцеларији је
био отворен прозор често.
Председник већа: Право на
адв.Слободан Миливојевић. Изволите.

питања

има

још

једном

Адв.Слободан Миливојевић: Остале канцеларије да ли су имале
отворена врата или не?
Сведок Биљана Родић:Већином јесте одшкринуто.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли сте у тим канцеларијама
преко пута и у осталим канцеларијама које нису коришћене да ли сте и
ту отварали прозоре?
Сведок Биљана Родић:Не.
Адв.Слободан Миливојевић: Само у овој која је наспрам Вас?
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Сведок Биљана Родић: Да. Ја нисам могла прозор у мојој
канцеларији да отворим.
Председник већа: Право на још једно питање има и адв.Ненад
Вукасовић. Изволите.
Адв.Ненад Вукасовић: Мада се сведок изјаснила, али да не
останемо недоречени. Хтео бих прво преко Вас да питам уз Вашу
дозволу. Да ли је тачно да је рекла да није постојао кључ на вратима те
канцеларије преко пута њене која је била као остава?
Сведок Биљана Родић:Да.
Адв.Ненад Вукасовић: Тако сам ја код себе написао. Да ли сте
рекли «није постојао кључ на тим вратима»?
Сведок Биљана Родић: Ја га никада нисам видела.
Адв.Ненад Вукасовић: Да ли то значи да никада нисте имали
потребе, значи да су врата стално била отворена од дана када сте Ви
изнајмили или почели да користите канцеларију за разне потребе
фарбања итд.?
Сведок Биљана Родић: Да. Она су била отворена увек или
полуодшкринута. Није било потребе да буду затворена? Ту ништа није
било што неко може да узме или украде.
Адв.Ненад Вукасовић: Не знате да је икада постојао кључ за та
врата на канцеларији за коју кажете да је представљала као оставу?
Сведок Биљана Родић:Да.
Адв.Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Питања више нема. Ви имате право на
накнаду трошкова као сведок за изгубљену дневницу и трошкове
превоза. Да ли постављате такав захтев?
Сведок Биљана Родић: Не.
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Председник већа: Добро. Можете ићи. Хвала.
Сведок Биљана Родић: Хвала.
Председник већа: Да ли има примедби на исказ сведока Биљане
Родић?
За реч се јавља адв.Слободан Миливојевић.
Адв.Слободан Миливојевић: Осим онога што сам већ рекао на
почетку ја се нећу изјашњавати мислим да је сувишно, процесне
природе.
Председник већа: Да ли окривљени имају примедби на исказ
сведока Биљане Родић.
Констатује се да немају.
Председник већа, доноси:
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес, ради одмора у трајању од 15 минута,
па ће мо наставити даље саслушање сведока.
Председник већа: Седите. Наставак главног претреса у 11,24
часа. Настављамо са доказним поступком.
Председник већа, доноси:
РЕШЕЊЕ

Да се у доказном поступку изведе радња доказивања саслушањем
сведока Јелене Ружичић.
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Председник већа: Добар дан.
Сведок Јелена Ружичић: Добар дан.
Председник већа:Реците ми Ваше име и презиме?
Сведок Јелена Ружичић: Ружичић Јелена.
Председник већа: Име оца?
Сведок Јелена Ружичић:Радојко.
Председник већа: Које је Ваше рођено презиме?
Сведок Јелена Ружичић:Сагларевић.
Председник већа: Реците нам када сте рођени и где?
Сведок Јелена Ружичић:29.12.1947. године у Горачићима.
Председник већа: Реците нам шта сте по занимању и где сте
запослени?
Сведок Јелена Ружичић: Радим у Заводу за фотограметрију, као
кафе куварица.
Председник већа: Реците нам адресу пребивалишта?
Сведок Јелена Ружичић: Кајухова 12, Котеж.
Председник већа: Реците нам да ли сте у сродству са
окривљенима или оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Јелена Ружичић:Нити их познајем, нити сам у сродству.
Председник већа: Добро. Ја Вас поучавам да сте у обавези да о
промени адресе пребивалишта обавестите овај суд. Сада ћу Вам
поучити и упозорити у својству сведока у кривичном поступку на
законске обавезе и Ваша права. Опомињем Вас да сте дужни да суду
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саопштите све што знате о предмету и упозоравам Вас да лажно
сведочење представља кривично дело. Пред судом сте дужни да
говорите истину и да ништа не смете прећутати и упозоравам Вас да
давање лажног исказа представља кривично дело. Нисте дужни да
одговарате на поједина питања, ако је вероватно да би себе или Вама
блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ово што сам Вам рекао?
Сведок Јелена Ружичић:Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву
пред судом као сведок. Ја ћу Вам саопштити како гласи текст заклетве,
ако сте сагласни са тим само реците да.
Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питана
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
Сведок Јелена Ружичић: Да.
Председник већа: Сада нам рецитре све што је Вама познато,
шта се десило, шта сте Ви приметили, шта сте видели критичног дана,
на дан атентата на Премијера Србије др Зорана Ђинђића
12.03.2003.године. Изволите.
Сведок Јелена Ружичић: Да вам кажем. Ја кувам кафе. То је
једна просторија која нема прозора. Увучена је скроз у сали. Ту смо
седели ја и колегиница и само сам чула два пуцња, али нисмо обраћале
пажњу јер нисмо знале шта је. Нисмо одмах ни излазиле. Када сам
изашла касније, ту је била милиција и тако.
Председник већа: Да ли је то све што можете да нам кажете?
Сведок Јелена Ружичић:Све, друго не знам ништа стварно.
Председник већа: Добро. Ево ја ћу Вам сада поставити нека
питања, па ће те нам Ви одговорити и рећи шта знате о томе. Где се
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налази кафе кухиња у просторији зграде, у којој згради и која је то
адреса и где се конкретно налази од улаза у зграду?
Сведок Јелена Ружичић:У Адмирала Гепрата бр. 14, када се иде
са улаза право у салу, на левој страни. То је једна просторија где
кувамо кафу.
Председник већа: Реците нам да ли можете да се сетите колико
је било сати тога дана када сте чули два пуцња и да опишете те пуцње,
њихов размак, временски од једног до другог пуцња?
Сведок Јелена Ружичић: Да Вам кажем, ја не могу баш
прецизно да кажем, јер нисмо знали шта је, нисмо обраћали пажњу.
Када смо изашли нешто је било око 12,30 – 13,00 часова када је
милиција дошла. Нисам сигурна не могу прецизно да кажем.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете и да опишете
какви су били ти пуцњи, како сте Ви то чули, рекли сте два, какав је
одјек био, да ли сте претпостављали одакле долазе?
Сведок Јелена Ружичић: Да вам кажем то је просторија која
нема прозора. Ја сам чула два пуцња, па један за другим били су.
Председник већа: Када кажете један за другим, колико је то
протекло, неколико секунди, секунда?
Сведок Јелена Ружичић: Тако. Нисмо баш обраћали пажњу
нисмо знали шта се догађа, нити нас интересовало то.
Председник већа: А, Ваша колегиница са којом сте радили, како
се она зове?
Сведок Јелена Ружичић: Николић Миленија.
Председник већа: Након што сте чули те пуцње, да ли сте Ви
изашли из просторије кафе-кухиње и да ли сте приметили било које
лице или лица да беже из зграде?
Сведок Јелена Ружичић: Да вам кажем, ја сам изашла мало
касније после тога. Када сам изашла није био нико на излазу. Један
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човек је излазио онако нормално, ко је био стварно не знам. Да ли је
неко од радника, да ли стварно то не могу да кажем.
Председник већа: Да ли је то лице журило, да ли је бежало како
би ви то описали?
Сведок Јелена Ружичић:Није нормално је изашао човек.
Председник већа: Да ли можете то лице да опишете?
Сведок Јелена Ружичић:Не. Незнам то је била секунда, ја сам
изашла, а он је већ на вратима изашао.
Председник већа: А, да ли сте Ви изашли заједно са Миленијом
Николић, или је она изашла пре Вас?
Сведок Јелена Ружичић:Она је мало пре мене изашла.
Председник већа: А, да ли сте изашли из кафе кухиње управо из
разлога што сте чули пуцње или из неког другог разлога?
Сведок Јелена Ружичић:Нисмо. Нисмо знали шта се догађа.
После тога сам онако изашла случајно.
Председник већа: Да ли сте изашли управо узроковано тиме што
се пуцало, чули два пуцња или сте изашли ради других обављања
послова Ваших?
Сведок Јелена Ружичић:Не после тога је милиција била, чула се
галама и изашла сам.
Председник већа: Значи узрок због чега излазите из
канцеларије, да ли је то било временски након што сте чули пуцње, па
излазите или сте излазили да однесете неком кафу или било шта?
Сведок Јелена Ружичић:Онако смо изашле.
Председник већа: Да ли сте чуле да неко бежи из зграде?
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Сведок Јелена Ружичић:Нисам зато што ту нема прозор, нема
ништа, то је увучено.
Председник већа: Да ли вам је Миленија Николић било шта
рекла шта је приметила након што је изашла из кафе кухиње?
Сведок Јелена Ружичић: Није ми рекла, нити сам је питала. Ево
биће сада, ништа је нисам питала. Ево колико је времена, никада је
нисам питала, шта је видела и шта је било.
Председник већа: Добро. Ја ћу Вам сада предочити део вашег
исказа пред истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у
Београду од 24.06.2003. године у коме наводите цитирам:»пошто је
Миленија пре мене стигла, она ми је после тога рекла да је видела са
леђа три младића који су истрчавали из зграде» завршен цитат.
Објасните нам ову противречност, да ли сте то изјавили пред
истражним судијом или нисте?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам рекла. Нисам је питала. Биће
она и рећиће вам.
Председник већа: Реците ми да ли сте разговарали у вези
догађаја атентата тог дана 12.03.2003.године или касније са било којим
лицем које је запослено или радило тога дана у згради у Адмирала
Гепрата бр. 14?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам. Ми нисмо дуго знали шта је.
Председник већа: Да ли сте се информисали кроз разговор или
било који начин са људима запосленима о томе да ли су они нешто
видели, чули, приметили везано за дешавања тог критичног дана?
Сведок Јелена Ружичић: Нисам. Да вам кажем није ме
интересовало то и стварно не знам.
Председник већа: Ви сте иначе опслуживали кога, које
запослене људе и да ли сте одлазили на други спрат у канцеларије?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам. На други спрат нисам. Само
наше доле.
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Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли имају
чланови већа. Не. Заменици Специјалног тужиоца. Немају питања.
Право на питање има адв.Срђа Поповић, изволите.
Адв.Срђа Поповић: Када сте дошли до излазних врата, ја сам
тако схватио. Ви сте изашли до излазних врата је ли тако?
Сведок Јелена Ружичић:У сали, а не ван сале.
Адв.Срђа Поповић: Тај човек кога видите да излази, где он
излази, на улицу где?
Сведок Јелена Ружичић: На улицу је отишао.
Адв.Срђа Поповић: Ви сте у том тренутку на излазу, је ли тако?
Сведок Јелена Ружичић:Не, ја сам у сали била и из сале сам
видела да човек излази.
Адв.Срђа Поповић: Јесте ли видели ко је још био на излазу у
том тренутку, да ли је још неко био?
Сведок Јелена Ружичић:Није био нико.
Адв.Срђа Поповић: Да ли је био неко на портирници?
Сведок Јелена Ружичић: На портирници имају само ови
обезбеђење.
Адв.Срђа Поповић: Јесте ли видели њих?
Сведок Јелена Ружичић:Свашта, он је ту човек по цео дан,
нормално је да сам га виђала.
Адв.Срђа Поповић: Тада да ли сте га видели?
Сведок Јелена Ружичић:Не знам. Да ли је био или није не знам.
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Председник већа: Адв.Радивој Пауновић, изволите.
Адв.Радивој Пауновић: Ви се сећате пошто не идете често код
истражног судије, претпостављам, после разговора са истражним
судијом да ли се сећате да сте са неким из Ваше ближе околине
причали о томе шта сте пред судијом изјавили?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам. Није ме интересовало.
Адв.Радивој Пауновић: Ни у дужем временском периоду после
тога нисте нисаким причали?
Сведок Јелена Ружичић:Не.
Председник већа: Адв.Варија Банић, да ли има питања, не,
адв.Слободан Миливојевић, изволите.
Адв.Слободан Миливојевић: Када сте Ви изашли након
пуцњева, да ли сте изашли пре доласка полиције или после доласка
полиције?
Сведок Јелена Ружичић:После.
Адв.Слободан Миливојевић: Када кажете дошла полиција
хоћете нам описати колико је то људи, да ли су били у униформи, у
цивилу, да ли су се представили?
Сведок Јелена Ружичић:Да вам кажем. Дошло их је више. Сада
не знам колико их је било.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли су били у униформи или у
цивилу?
Сведок Јелена Ружичић:У униформи.
Адв.Слободан Миливојевић: Сви?
Сведок Јелена Ружичић: Да.
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Адв.Слободан Миливојевић: Од момента када сте чули
пуцњеве, па до тренутка када сте видели полицију, колико је од
прилике времена прошло?
Сведок Јелена Ружичић: Не знам да вам кажем колико је баш
прошло.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли се то десило врло брзо или
је протекло ипак неко време?
Сведок Јелена Ружичић:Сигурно једно 15 минута. Нисам баш
гледала у сат и не могу да прецизно кажем.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли се можете сетити тог дана
како се зове лице које је радило на портирници? Да ли нам можете
макар описати, ако не можете да се сетите?
Сведок Јелена Ружичић: Драган, али не знам како се презива.
Адв.Слободан Миливојевић: Можете ли нам га описати по
изгледу? Председниче ја се извињавам што ово тражим, али тражим да
не би било мешања идентитета.
Сведок Јелена Ружичић:Онако средњег раста, пун човек.
Адв.Слободан Миливојевић: Година?
Сведок Јелена Ружичић:Око 50.
Адв.Слободан Миливојевић: Још само једно питање. Када сте
чули те пуцње да ли се можете изјаснити да ли су пуцњеви били исте
јачине или су се можда разликовали?
Сведок Јелена Ружичић: Сада то не знам. Не могу то да кажем.
Ја сам чула два пуцња.
Адв.Слободан Миливојевић: Нисте приметили никакву разлику
између јачине?
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Сведок Јелена Ружичић:Нисам. То је затворена просторија и
нико није знао шта је да на то обрати пажњу.
Адв.Слободан Миливојевић: Када кажете нико није знао шта је,
шта под тим подразумевате?
Сведок Јелена Ружичић:Нисмо знали одакле је. Једноставно не
знам шта се догађа.
Адв.Слободан Миливојевић: А, да ли
претпоставите из чега долазе ти пуцњи, или од чега?

сте

могли

да

Сведок Јелена Ружичић:Нисам.
Председник већа: Право на питања има адв.Марко Миливојевић,
изволите.
Адв.Марко Миливојевић: Прво питање. Да ли је сведок пре
критичног догађаја икада у животу чула пуцањ?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам.
Адв.Марко Миливојевић: Друго питање. На основу којих
сазнања она је проценила да су пуцњи, а да није петарда или нешто
пало?
Сведок Јелена Ружичић:Добро. Чула сам зато што је то
затворена просторија и оно је мало тупље, није се тако јако чуло.
Адв.Марко Миливојевић: Да ли је тај звук могао да произведе
падање столице на под?
Председник већа: Председник већа, доноси:
РЕШЕЊЕ

Забрањује се питање јер је хипотетично.
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Сведок Јелена Ружичић: Падање столице, свашта.
Председник већа: Да ли сте икада чули уживо осим на
филмовима претпостављам да неко пуца, било из пиштоља или пушке?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам.
Председник већа: Ни на свадбама?
Сведок Јелена Ружичић:Нисам.
Председник већа: Добро. Право на питање има адв.Ненад
Вукасовић, изволите.
Адв.Ненад Вукасовић: Ја бих сведока питао да ли се сећа
времена мада је рекла да није гледала у сат, када полиција долази?
Председник већа: Па разјаснила је то колега.
Адв.Ненад Вукасовић: Да ли може да каже када је чула
пуцњеве?
Сведок Јелена Ружичић:Ја сам рекла.
Председник већа: Рекла је колега у 12,30 часова.
Сведок Јелена Ружичић: Не знам тачно време, али ту негде
пола један, један. Не знам. Нисам гледала у сат и не могу да кажем
прецизно.
Адв.Ненад Вукасовић: Ја бих хтео зато да питам сведока, пошто
каже да није сигурна за време. Верујем, апсолутно немам ништа против
исказа сведока, нити апсолутно сумњам у госпођу овде, него ме само
интересује, јер у њеном исказу код истражног судије је врло прецизна,
само је питање 12 и 25, 12 и 30. Врло јасно и прецизно каже када чује
пуцњеве. Данас је рекла, ја сам записао овде...
Председник већа: Колега, ја Вам забрањујем да у том контексту
постављате питања управо из разлога што ја не видим никакву
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противречност, јер је она децидно рекла између пола један и један.
Према томе, нема противречности. Ако је Ви налазите у минутима,
секундама, то је Ваше питање, али кажем, забрањујем такво питање.
Адв.Ненад Вукасовић: Али, питам одакле прецизнос оволика
код истражног судије, 12 и 25...
Председник већа: Ја Вам кажем да не видим противречност и
забрањујем то питање.
Адв.Ненад Вукасовић: Не видите Ви, али ја видим, зато што је
данас рекла да је у 12 и 30 дошла полиција.
Председник већа: Не можете Ви на тај начин да налазите
противречности...
Адв.Ненад Вукасовић: Ја против Ваше воље не могу. Ви
одлучујете. Ја само кажем – она је данас рекла да је у 12 и 30 дошла
полиција. Каже код истражног судије да у 12 и 30 је пуцање. Ако Ви не
желите да утврдите истину, онда у реду. Забраните питање.
Преседник већа: Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Опомиње се адвокат Ненад Вукасовић да не вређа суд, управо из
разлога што прича нешто што апсолутно није тачно и представља једну
измишљотину, а то је да ми нећемо да утврдимо шта је материјална
истина.
Адв.Ненад Вукасовић: Ако! Нисам рекао да нећете, него ако...
Председник већа: Оставите се Ви «ако», «да ли је», «премда»,
«мада», то су сасвим друге ствари, нећемо се сада прегањати око
садржине одређених појмова које користите са злом намером. То је
злоупотреба процесних овлашћења, а Ви ако налазите противречности,
суд ако сматра да су противречности очигледне, онда ћемо ми то
предочити, то је обавеза суда. Право на питања има адвокат
Александар Поповић. Изволите.
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Адв.Александар Поповић: Захваљујем, само једно питање.
Ваша колегиница Николић Миленија да ли је изашла пре него што је
дошла полиција, или пре него што је дошла полиција?
Сведок Јелена Ружичић: Не знам стварно. Она је изашла пре
мене, да, да. Ја мислим да није била стигла полиција.
Адв.Александар Поповић: Је ли можете да определите колико
је пре вас изашла и кад, орјентационо?
Сведок Јелена Ружичић: Можда, пет, шест минута, десет. Тако.
Председник већа: Право на питање има адвокат Дејан
Лазаревић. Нема питања. Адвокати Милан Комненић и адвокат Драган
Крстићевић – немају питања. Право на питање има и адвокат
Александар Ђорђевић. Нема питања. Адвокат Биљана Кајганић, да ли
има питање? Нема питања. Адвокат Жељко Грбовић је приступио,
конастатујем као чињеницу, да ли има питања?
Адв.Жељко Грбовић: Само једно питање. Ко вас је први позвао
да дате неку изјаву, или исказ. Да ли полиција, или суд?
Сведок Јелена Ружичић: Па, ишла сам у 29-ти доле.
Адв.Жељко Грбовић: Хвала.
Председник већа: Да ли неко од окривљених жели да постави
питање сведокињи? Не жели. Добро. Да Вас питам још на крају – да ли
имате захтев за накнаду трошкова као сведокиња, путне трошкове,
изгубљену зараду?
Сведок Јелена Ружичић: Не.
Председник већа: Добро. Хвала. Отпушта се сведок. Можете да
идете. Да ли има примедби на исказ саслушаног сведока? Констатујем
да нема примедби. Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
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Да се изведе процесна радња доказивања у доказном поступку
саслушањем сведока Миленије Николић. Позовите сведока Миленику
Николић.
Адв.Слободан Миливојевић: Извините за мало каснију
реакцију. Ја ћу ставити овом приликом, дакле, након саслушања овог
сведока примедбу на садржину записника који је сачинио истражни
судија у делу у коме овај сведок тврди да није дао онакву изјаву како је
то унео истражни судија. Хвала.
Председник већа: Добар дан. Како је Ваше име и презиме?
Сведок Николић Миленија: Николић Миленија.
Председник већа: Име оца?
Сведок Николић Миленија: Живан.
Председник већа: Ваше рођено презиме?
Сведок Николић Миленија: Јовановић.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Николић Миленија: 08.08.1949., у Барајеву, Гунцати.
Председник већа: Реците нам шта сте по занимању и где сте
запослени?
Сведок Николић Миленија: Спремачица и помажем у кафекухињи у Адмирала Гепарта, «Биоинжињеринг».
Председник већа: Реците нам Вашу адресу пребивалишта?
Сведок Николић Миленија: Светосавска 413, Барајево.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима у овој
кривичној ствари, или са оштећенима?
Сведок Николић Миленија: Не.
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Председник већа: Дужни сте суду да доставите податак о томе
да ли сте и где променили пребивалиште? Да ли сте разумели то?
Сведок Николић Миленија: Не. Нисам.
Председник већа: Ако убудуће, евентуално се негде преселите
Ви обавестите суд о тој чињеници. Сада ћу Вас поучити и упозорити о
обавезама и правима које имате као сведок у кривичном поступку, па
ме саслушајте. Опомињем Вас да пред судом кажете све оно што знате
о предмету и што Вам је познато и упозоравам Вас да лажно сведочење
представља кривично дело. Дужни сте пред судом да говорите истину и
да ништа не смете прећутати и упозоравам Вас да давање лажног
исказа представаља кривично дело. Поучавам Вас о Вашем праву да
нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно да би
тиме изложили себе, или Вама блиска лица, знатној материјалној
штети, тешкој срамоти, или кривичном гоњењу. Да ли сте разумели ова
права и поуке?
Сведок Николић Миленија: Нешто сам разумела, нешто можда
нисам.
Председник већа: А шта нисте?
Сведок Николић Миленија: Не знам.
Председник већа: На пример?
Сведок Николић Миленија: Ово задње што сте изговорили.
Председник већа: Знате шта. Ово је једно законско упозорење,
значи, ако Вас неко пита од учесника овде у овом кривичном поступку,
а да би давањем одговора могли евентуално, мада претпоставка да не
постоји никаква могућност да то буде, али закон је закон, па Вам то
морам учинити и поучити Вас о томе, да себе не изложите кривичном
гоњењу, или Вама блиска лица и тешкој срамоти. То се односи на друге
неке ситуације, на Вас тешко да се може односити сада у овој
кривичној ствари. Јесте ли разумели шта значи то? Значи, онда можете
да кажете – нећу да одговарам на то и готово.
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Сведок Николић Миленија: Да.
Председник већа: Сада ћу вас позвати да положите заклетву
пред судом. Дакле, ја ћу рећи текст заклетве, па ако Ви прихватате ту
заклетву у својству сведока онда само реците – да. «Заклињем се да ћу
о свему што пред судом будем питана говорити само истину и да
ништа од онога што ми је познато нећу прећутати».
Сведок Николић Миленија: Да.
Председник већа: Е, сада нам реците све што знате, шта сте
видели, приметили на дан атентата 12.марта 2003. године у згради у
којој сте радили? Изволите.
Сведок Николић Миленија: Ништа нисам скоро приметила.
Ујутру дођем на посао, обавим свој део, имам четири, пет канцеларија,
што средим и после помажем овој колегиници претходно што је била –
у кухињи. И ми смо радиле у кухињи, то је једна мала просторија, врло
мала која је била фотолабораторија, нема прозора, само врата, увучена
је мало у салу и ту смо радиле. Међутим, чује се пуцањ два пута и ми
смо наставиле и даље да радимо. Међутим, нешто сам се онако, било
нам је оно, што кажу мало, као из парка да се чује. Међутим, чује се
гужва. Ја сам пошла из кухиње кроз салу ка вратима и низа степенице
сам видела три особе излазе, већ на излазним вратима и двојица носе
оружје, а трећи носи ону котурачу за кабал и то је све што знам што
сам видела, ништа више нисам видела. После је било оно..., у то је
стигла и полиција и све остало.
Председник већа: Рекли сте да сте чули два пуцња. Да ли
можете да нам опишете какви су ти пуцњи били, којег интензитета, да
ли сте могли једноставно да претпоставите можда одакле?
Сведок Николић Миленија: Да вам кажем, ја се у оружје не
разумем. Међутим, пуцњи су били. Ја не могу сада да кажем мислим
оно – какви су.
Председник већа: Да ли просторија кафе кухиње у Адмирала
Гепрата бр.14 има прозоре?
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Сведок Николић Миленија: Нема. То је била фотолабораторија, једна мала сала, мислим један мали део и ту је
реновирано и ту имамо.
Председник већа: Да ли сте Ви изашли одмах након што сте
чули пуцње из кафе-кухиње, или сте то учинили када сте чули ову
галаму?
Сведок Николић Миленија: Када сам чула галаму. Уствари,
прво сам мислила да није се у парку десило нешто, или у кафићу, тако
ми се учинило. Међутим, када сам чула ту већ галаму ја сам изишла и
неко је повикао – где нам је обезбеђење и када сам ја изишла они су
већ... ништа више.
Председник већа: Кажете, видели сте три особе?
Сведок Николић Миленија: Да.
Председник већа: Где их први пут видите? Да ли су се налазиле
на степеницама? Да ли беже, трче, или су били већ на ходнику у правцу
излазних врата?
Сведок Николић Миленија: Били су већ низа степенице.
Председник већа: Силазе?
Сведок Николић Миленија: Да. Да.
Председник већа: А, Ви их видите како силазе низа степенице?
Сведок Николић Миленија: Да. Низа степенице, да.
Председник већа: Да ли можете да кажете како су биле обучене
те особе?
Сведок Николић Миленија: У тамним оделима. Мислим, ја
нисам могла да их видим. Одзади сам их видела, у тамна одела.
Председник већа: Кад кажете «тамна одела», какве врсте су то
одела?
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Сведок Николић Миленија: Па, тегет, црно, тако нешто,
мислим, јако тамно.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете да ли су то
комбинезони, сакои, јакне?
Сведок Николић Миленија: Нисам видела то. Мислим, то
нисам приметила, јер то је било мислим, оно кратко, секунди.
Председник већа: Рекли сте да су двојица носили оружје. Да ли
можете да кажете коју врсту оружја једна особа, а коју врсту друга?
Сведок Николић Миленија: Не знам. Не знам које. Ја вам
кажем, ја се у оружје не разумем и никад га нисам волела и никад га
нећу ни волети.
Председник већа: Да ли правите уопште разлику између
пиштоља и пушке?
Сведок Николић Миленија: Откуд знам.
Председник већа: Па, да ли знате, мислим, ако не знате...?
Сведок Николић Миленија: Па, не знам, не знам. Мислим, не
разумем се. Није било оно као пушка велико.
Председник већа: Реците нам да ли сте видели, испратили те
особе које су бежале? Њих тројицу?
Сведок Николић Миленија: Не. Ја сам само видела и после у
том моменту сам се обратила овамо, већ је почела..., да вичу – побиће
нас, ово, оно, створила се гужва и ништа више после не знам. У то је
дошла и полиција и то је. Више ништа.
Председник већа: Реците нам да ли сте било шта сазнали из
евентуалнога разговора са запосленима у згради у којој радите о томе
да ли су они нешто приметили, било која лица, да ли су наоружана, да
ли су чули пуцње?
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Сведок Николић Миленија: Нисам ни од ког ништа сазнала.
Нико ништа није коментарисао, ништа. Сви смо били преплашени, јер,
мислим, то је за нас био шок.
Председник већа: Да ли знате ко је био у кућици за обезбеђење –
портир у згради?
Сведок Николић Миленија: Да. Драган овај, ја не знам како –
Драгољуб како се зове он.
Председник већа: Колико има година Драгољуб?
Сведок Николић Миленија: Не знам ја колико он има година.
Председник већа: Одприлике. Средњих година...?
Сведок Николић Миленија: Ту, средњих година човек.
Председник већа: Добро, ја више питања нема. Да ли имају
чланови већа? Има реч судија Милимир Лукић. Изволите.
Судија Милимир Лукић: Да ли су та три лица имала на главама
нешто?
Сведок Николић Миленија: Капе су имали.
Судија Милимир Лукић: Сва три лица?
Сведок Николић Миленија: Сада се не сећам да ли су сва три.
Ја мислим да су сва три. Сва три су имала капе.
Судија Милимир Лукић: Колико лица је носило оружје?
Сведок Николић Миленија: Двојица.
Судија Милимир Лукић: Шта сте Ви урадили када сте видели
та три лица и када су изашла? Шта сте Ви тада урадили?
Сведок Николић Миленија: Шта сам урадила? Остала сам без
текста. Оно сам стала, камење, било ми је то страшно.
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Судија Милимир Лукић: Зашто Вам је било страшно?
Сведок Николић Миленија: Што сам их видела, оружје, пре
свега ја не волим оружје и уплашила, чисто сам се уплашила, јер нико
код нас у зграду није уносио оружје, нисам видела ....
Судија Милимир Лукић: Кажете да је неко повикао – где је
обезбеђење?
Сведок Николић Миленија: Да.
било?

Судија Милимир Лукић: Можете ли да се сетите које је то лице

Сведок Николић Миленија: Не знам. Сви су излетели на
ходнике, на степенице одозго са спрата. Ко је викао не знам. Мислим,
нисам могла да познам глас.
Судија Милимир Лукић: После колико времена је полиција
дошла од кад су та лица изашла?
Сведок Николић Миленија: Не бих могла вам рећи. Можда
после пет, десет минута. Не знам тачно. Стварно вам не могу рећи, јер
нисам гледала на сат.
Судија Милимир Лукић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Да ли неко има питања. Ево, јавља се адвокат
Рајко Даниловић. Изволите.
Адв.Рајко Даниловић: Она је питана у истрази. Дала је одговор
на то питање, али, могли би и овде да поставимо то питање. Које је она
канцеларије сређивала и да ли она има нека сазнања о канцеларији која
се налази преко пута Родићке, ако зна ко је Родић?
Сведок Николић Миленија: Да. Ми смо сређивали први и
други, овај, приземље и први спрат, а други спрат, можда једно задњих
десет година од како смо, ми уопште нисмо ишли горе, јер нисмо
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имали потребе зато што су закупци горе и они су сами одржавали, ми
уопште нисмо ишли горе.
Адв.Рајко Даниловић: Да ли је ово треће лице имало нешто у
рукама? Рекли сте за ова два да су лица имала оружје неко. Да ли је ово
треће лице нешто имало?
Сведок Николић Миленија: Котурачу.
Председник већа: Одговорила је.
Адв.Рајко Даниловић: Нисам то чуо. Добро. Хвала.
Председник већа: Адвокат Радивој Пауновић. Изволите.
Адв.Радивој Пауновић: Да ли може да нам каже да ли је изашла
сама после пуцња, или је изашла са колегиницом која је са њом била?
Да ли сте изашли пре ње, или заједно?
Сведок Николић Миленија: Ја сам изашла пре ње и она је после
мене изашла.
Адв.Радивој Пауновић: Да ли сте са њом било шта
коментарисали када су ови изашли и измакли, да ли сте било шта са
њом причали?
Сведок Николић Миленија: Нисмо ништа коментарисали. Ми
смо биле запањене.
Адв.Радивој Пауновић: Јесте ли касније причали њој шта сте
видели?
Сведок Николић Миленија: Не. Нисмо ништа причале.
Адв.Радивој Пауновић: Колегиници Јелени?
Сведок Николић Миленија: Не, нисмо ништа причале.
Адв.Радивој Пауновић: Да ли сте Ви њој нешто причали шта
сте видели?
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Сведок Николић Миленија: Не. Нисам ништа причала. Ништа
нисмо коментарисале.
Председник већа: Адвокат Срђан Поповић да ли има питања?
Адвокат Варја Банић? Адвокат Слободан Миливојевић има право на
питање. Изволите.
Адв.Слободан Миливојевић: Могу ли непосредно?
Председник већа: Може.
Адв.Слободан Миливојевић: Хвала. Та кафе кухиња да ли се
налази у делу зграде која је окренута према парку, или према улици
Адмирала Гепрата?
Сведок Николић Миленија: То је у средини. Како се уђе на
врата, па се уђе у салу право с врата, ја не знам да ли сте Ви били тамо.
Право са врата у великој сали и одмах са леве стране. Ту је била, рекла
сам, фото-лабораторија, мала једна просторијица без прозора, без...
Адв.Слободан Миливојевић: Малопре сте изјавили када сте
чули та два пуцња да сте помислили да се нешто десило у кафићу, или
парку. Зашто?
Сведок Николић Миленија: Зато што је та просторија окренута
ка парку и ка кафићима тамо.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли можете да се определите
одакле се Вама чини да су долазили ти пуцњи?
Сведок Николић Миленија: Чинило ми се да је из парка, из
кафића, одатле.
Адв.Слободан Миливојевић: Имам само још једно питање.
Сведок се стварно изјаснио и објаснио да се не разуме у оружје. Моје
питање би гласило, да ли можете одприлике да определите које је
дужине било то оружје које су..? Можете ли показати руком?
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Сведок Николић Миленија: Па, овако мислим (показује). Не
могу да вам кажем стварно, јер ја када сам видела оружје ја нисам ни
регистровала ни које је величине, ни шта је, јер се и не разумем у
оружје.
Председник већа: Да ли сте се тада уплашили?
Сведок Николић Миленија: Да. Него шта, него сам се
уплашила.
Адв.Слободан Миливојевић: Ја ћу Вас председниче замолити
да на неки начин констатујете, пошто то нећемо имати у
транскриптима, да констатујете орјентацију коју је сведок показала у
дужини рукама.
Председник већа: Констатује се да сведок Миленија Николић је
на питање адвоката Слободана Миливојевића да евентуално определи
дужину оружја које је видела показала рукама размак одприлике 30 до
35 центиметара. Само још, ради разјашњења – да ли се то односило на
то веће, или мање оружје? Пошто је она рекла два различита.
Сведок Николић Миленија: Па, не знам.
Председник већа: Да ли су оба оружја била исте величине, или?
Сведок Николић Миленија: Ја мислим да су била исте
величине. Не знам стварно.
Председник већа: Наставите даље.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли се можете сетити где сте
видели то оружје код њих? У рукама?
Сведок Николић Миленија: У рукама, са стране сам видела.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли можете да се сетите у којој
руци? Десној, или левој?
Сведок Николић Миленија: У левој, мислим да је.
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Адв.Слободан Миливојевић: Обојица?
Сведок Николић Миленија: Обојица.
Председник већа: Адвокат Ненад Вукасовић има право на
питање.
Адв.Ненад Вукасовић: Само једно питање. Када говоримо о овој
тројици, значи видела је шта су носили у рукама, изјаснила се. Да ли у
левој или десној, колико се сећа каже у левој. Да ли су та лица имала
нешто у другој руци? Било шта, било какав предмет?
Сведок Николић Миленија: Нисам видела ништа да су носили.
Адв.Ненад Вукасовић: Нисте приметили да су имали било шта у
другој руци?
Сведок Николић Миленија: Не. Ништа нисам приметила.
Адв.Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Да ли се неко јавља за реч? Питања са
бранилачке стране? Нема. Да ли неко од окривљених жели да постави
питање сведокињи? Има право на питање првоокривљени Милорад
Улемек? Изволите.
Опт.Милорад Улемек: Председавајући, ја имам само једно
питање, да ли сведокиња може да нам каже пошто је већ описала да су
два та лица носила оружје, да је прецизирала да је то било у левој руци,
да ли може да нам каже која је боја тог оружја била?
Сведок Николић Миленија: Не могу да кажем. Не знам која је
боја била.
Опт.Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Добро. Питања нема. Да Вас питам да ли
постављате захтев да Вам накнадимо трошкове доласка и изгубљене
зараде?
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Сведок Николић Миленија: Не. Не постављам. Само да се
више...
Председник већа: Јесте ли збуњени били док сам Вас питао.
Сведок Николић Миленија: Први пут сам пред судом.
Председник већа: Нема разлога да се бојите ништа. Можете да
идете. Хвала. Да ли има примедби на исказ сведока Миленије
Николић? Констатује се да нема примедби. Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.
Након паузе, наставак главног претреса у 12 часова и 43 минута.
Председник већа: Констатује се да адвокат Дејан Лазаревић
мења по заменичком пуномоћју адвоката Драгана Крстићевића који је
напустио уз дозволу председника већа главни претрес.
Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Да се у наставку доказног поступка изведе доказна процесна
радња саслушањем сведока Бранка Бугарског.
Председник већа: Нека приступи пред судско веће из посебне
просторије. Ваше име и презиме?
Сведок Бранко Бугарски: Бранко Бугарски.
Председник већа: Име оца?
Сведок Бранко Бугарски: Димитрије.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Бранко Бугарски: 05.маја 1954. године у Сарајеву.
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Председник већа: Шта се по занимању и где сте запослени?
Сведок Бранко Бугарски: Инжињер геодезије, радим у Заводу
за фото-граметрију.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Бранко Бугарски: Боривоја Стевановића 12.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима, или
оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Председник већа: Дужни сте суд да обавестите о промени
пребивалишта. Сада ћу Вас поучити и упозорити на основу Законика о
кривичном поступку о Вашим правима и обавезама сведока у
кривичном поступку. Опомињем Вас да сте дужни да нам саопштите
све што знате о предмету и да лажно сведочење представља кривично
дело. Дужни сте пред судом да говорите истину и да ништа не смете
прећутати и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља
кривично дело. Ваше је право да не одговарате на поједина питања ако
постоји вероватноћа да би тиме изложили себе, или Вама блиска лица
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова права и упозорења у кривичном поступку?
Сведок Бранко Бугарски: Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да у својству сведока у
кривичном поступку, пред овим судом положите заклетву. Ја ћу Вам
саопштити садржај заклетве, ако сте сагласни реците само – да.
«Заклињем се да ћу у свему што пред судом будем питам говорити
само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати».
Сведок Бранко Бугарски: Да.
Председник већа: Реците нам све што Вам је познато везано за
предмет овог кривичног поступка, шта се дешавало на дан атентата
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12.марта 2003. године, шта сте Ви приметили, чули, видели,
непосредно, или посредним путем опазили. Изволите.
Сведок Бранко Бугарски: Дотичног дана вратио сам се, био сам
службено одсутан, пошто радим посао то је легализација, вратио сам се
из фирме «Славија пројект» негде око пола један. Имам канцеларију у
приземљу. Канцеларија је број 18 у Заводу за фото-граметрију. Уз пут
сам купио доручак, ушао сам у канцеларију, пошто углавном седим сам
као руководилац тог оделења. Отворио сам прозор и упалио сам
компјутер. У том тренутку, било је можда око пола један, не могу да
тврдим да ли пет лево, или десно, значи, плус или минус. Једноставно,
чуо сам два праска. У том тренутку изашао сам на врата моје
канцеларије и стао сам на праг, а уз пут сам и доручковао. Низ
степенице су трчала три младића, по мојој некој процени. У првом
тренутку мислио сам да се снима филм, јер ми смо фирма која издаје
простор, па је не дуго пре тога била нека МТ телевизија која је
повремено снимала неке спотове и тако. Мислио сам да се нешто
снима. Међутим, не знам како, једноставно било ми мало необично.
Врло су били карактеристично обучени, значи, имали су оно што сам
рекао у изјави тамно-плава одела са неким жутим апликацијама. То су
апликације жуте. Пошто на спрату смо ми имали закупце «Фирма
Крол» која је имала слична та радна одела, али су на леђима имали
жутом бојом исписано «Крол», па сам мало и мислио да су њихови
радници и тако даље, јер нисам знао. Међутим, чудно ми је било што су
носили, што један од младића је носио моталицу, други је носио
пиштољ, а трећи је пушку. Е сад, пушка... Сва тројица су протрчала
поред мене и изашла су из зграде, ја више нисам гледао за њима. Ми у
згради имамо обезбеђење. Питао сам дотичног који врши обезбеђење,
његово име је Драгољуб, да ли има наоружање, да ли је наоружан, што
сам сматрао за нормално да би требало, јер ми смо друштвена фирма,
међутим, он ми је рекао да нема. Ја сам кроз прозор чисто погледао,
видео сам паркиран неки плави ауто и у том тренутку је прилазио један
старији полицајац, мислим у униформи, вероватно низ Добринску је
силазио и само сам му рекао – позовите патолу, било је пуцања у
згради. Ја сам се после вратио у канцеларију и наравно онда је
настала... Блокирали су цео тај крај, ушли су специјалци, разноразни
инспектори и од тад кренуло је моје догађање у вези тога свега, јер
једноставно речено ми је да не могу да напустим простор, да
једноставно морам да сачекам одређене инспекторе, већ тамо кога,
треба да дам изјаву, тако да сам једноставно ту сачекао. Како је
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пристизао како који инспектор, тако сам ја стално понављао једну исту
причу, коју сам ја у том тренутку запазио. После тога сам одвежен у
29.Новембар. Тамо сам опет давао изјаве. Појављивали су се
разноразни начелници, шефови, ја већ не знам ни ко је био и тако даље
у тој целој пометњи. Негде око три сата сам отишао у лабораторију где
се раде фото-роботи. Радили смо израду фото-робота. Негде око пет
сати смо завршили изглед тог фото-робота. После тога сам се вратио у
канцеларију. Са мном је био неки инспектор Зоран Стојаковић, или
Стојковић, нисам сигуран. После тога су дошла два господина, мислим
да су државни тужилаци, једног сам негде видео, ево га овде, овај
господин десно с краја и још један. Дао сам изјаву колико се сећам
негде око пола седам сам изашао из зграде 29.Новембра. У десет сати
увече су ме поново звали. Дошла су кола по мене и онда су почеле опет
приче све изнова. Гледање одређених слика. Када смо то завршили
поново су ме вратили кући и ја сам, не сећам се тачно, али мислим
четири, пет, можда и десет дана нон-стоп, свакодневно одлазио у СУП,
или у МУП кад год им је требало да се погледају неке слике, или да се
погледа та моталица, или да се погледа та пушка. Јер, једноставно све
што је требало, на неки начин, сам одлазио тамо. Последње вече, не
знам који датум, примио ме је инспектор, не, примио ме је шеф, или
начелник криминалистичког тог оделења и рекао ми да тад ћу
разговарати само са њим и показао ми опет неке слике. Међутим, ја
нисам никога препознао од тих особа које сам видео у згради кад су
изашли из нашег тог предузећа, из Завода. Од тад више нисам
контактирао са МУП-ом. После тога сам зват у Палату правде и
Четврти општински суд и тамо сам дао изјаву и речено ми је да нећу
више бити позиван, међутим... појавио сам се овде.
Председник већа: Да. То је Ваша и законска обавеза да
сведочите на главном претресу. Сада ћу Вам поставити ја нека питања
ради разјашњења. Дакле, концентришите се на оно чега се сећате шта
сте видели у том тренутку када сте видели та три лица која сте сада
описали како су обучена. Моје питање гласи: Да ли можете сада да се
сетите и да опишете та лица. Нешто што је карактеристично за њих.
Боја косе. Да ли су имали евентуално капе на глави? Да ли су имали
евентуално наочаре? И да опишете оружје које су имала ова два лица.
Сведок Бранко Бугарски: Карактеристично је да су, по мени,
били сви релативно млади. Можда не умем добро да проценим године,
али по мом, било је негде између 25 и 28 година, с тим што прва
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двојица која су трчала низ степенице били су црномањасти. Онај десно
ближи степеништу зграде, односно гелендеру, он је у левој руци носио
моталицу, чини ми се да је била плаве боје, не могу да тврдим, е сад, за
шта им је служила то већ не знам, то су ме питали у СУП-у. Онај
ближи зиду младић, он је био нешто виши, у десној руци носио је
пиштољ потпуно црне боје, а што се у целој овој ситуацији, што је
мени било необично, што сам ја највише запазио то је био тај трећи
који је носио по мени пушку, јер ја сам доста давно служио Армију и
углавном носио је тај оптички, са оптичким нишаном. То је онај, што
би се рекло двоглед, овај, једноглед. Он је био плав. Носио је наочаре
за диоптрију и имао је изразито тамно-златну косу и био је по мени,
колико сам ја могао да видим, пошто углавном држимо упаљен светло
испред моје канцеларије, стичем утисак да је био, као да се вратио са
сунчања, био је онако кварцован да кажем, не знам једноставно, то је
моја нека слободна процена. Значи, он је био плав, а ова двојица су
били црномањасти. Без капе. Без икаквих, да кажемо, само та радна
одела, значи, одређене ствари у рукама, једино што је тај плави младић,
већ особа та имала ту златну косу, имао је диоптрију и што је носио
наравно пушку, постранце је трчао и, колико се сећам, мислим да је за
раме држао ту пушку у левој руци. Углавном се та прича, ја мислим да
сам и у изјави тако рекао, то вероватно имате и то ми је једина
карактеристика и углавном сам се ја у СУП-у, или МУП-у једноставно
базирао на тог плавог. Од њега смо и правили фото-робота и тај фоторобот је после објављен једанпут, или двапута и никад га више нисам
видео. Захваљујући том фото-роботу, ја сам једанпут, у милицији су
пронашли, како ми је речено неку личну карту, па се неки пријавио
музичар који је сличио том фото роботу, али је другачије изгледао.
Када сам га ја видео на огледалу, на оном стаклу, онда је сутрадан
пуштен пошто није одговарао опису и није одговарао том мом виђењу
те особе.
Председник већа: Реците ми да ли је било које од та три лица
имало браду?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Били су баш карактеристично сва
тројица лепо, да кажемо и ошишани и обријани, значи, није могло ни у
једном тренутку да се каже да су нешто маскирани и тако даље, јер они
су буквално прошли низ степениште поред моје канцеларије и изашли
из зграде.
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Председник већа: Да ли је било које од та три лица носило у
руци торбу?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Торбу није. Овај први, до
гелендера је носио моталицу, онај десни, односно леви поред зида је
носио пиштољ, а овај је носио горе пушку. Нисам видео. Нисам запасио
и нисам видео.
Председник већа: Колико је временски протекло од тренутка
када сте Ви њих видели до тренутка када су побегли из зграде?
Сведок Бранко Бугарски: Временски не могу да оценим. Ја
мислим да оно степениште има 15 степеника, значи, да су они неким
трчећим кораком прошли низ степениште, прошли поред мене и
изашли на врата, с тим што су она два црна младића прва изашла, а овај
плави им је држао врата и мислим, ту је мало настала гужва. Плави је
држао и изашли су напоље. Колико је то временски, не знам колико
може да се сиђе тај један подест тих степеништа и тако даље, јер они су
са другог спрата сишли у приземље.
Председник већа: Када сте рекли два пуцња да сте чули?
Сведок Бранко Бугарски: Два праска сам чуо. Нисам могао да
оценим...
Председник већа: Конкретно сте рекли – два праска, да ли су
Вам они личили на пуцње и да ли сте тако изјавили у истрази?
Сведок Бранко Бугарски: Ја сам прво и у истрази рекао да сам
прво чуо два праска, буквално и направио сам један гест како сам ја то
чуо, један за другим.
Председник већа: Како? Можете ли да нам кажете?
Сведок Бранко Бугарски: Па једноставно, то је... (лупа шакама
у кратком размаку, око један секунд), то је било тако. Један за другим и
после извесног времена почела је јурњава низ степениште. Е, сад, после
сам ја вероватно, пошто сам видео то оружје рекао – десило се пуцање.
Само због тога.
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Председник већа: Да ли сте те карактеристичне звуке које сте
сада управо и презентовали могли да определите – одакле они долазе?
Да ли из зграде, или споља? Просторно, одакле они долазе?
Сведок Бранко Бугарски: Знате како, ако сам ја изашао из
канцеларије и видео три особе да силазе низ степенице, онда сам на
крају укапирао да је то из зграде пуцано. Прво сам мислио да је у
згради, али сам се попео на спрат са колегама и питао сам да ли је неко
негде пуцао. Ми имамо доста закупаца, имамо три кафане у околини
наше зграде, скупљају се разно-разни људи. И прво сам мислио да је у
згради, кад ми је не знам, неко од колега рекао, није, није нико у згради
рањен, онда сам укапирао да је то било...., силазећи ови да су вероватно
они пуцали. Пошто ја не могу да тврдим да су они пуцали, али везано,
после, да кажемо тог дешавања, тог праска, силажења тих особа да сам
ипак на неки начин повезао да је то једно у вези са другим, што је
после, не знам није на мени да ценим.
Председник већа: Ви сте то добро објаснили сада на основу чега
сте изјавили да су та два праска по Вама били пуцњи. Сада нам реците
једну ствар. Да ли је узрок због чега сте Ви изашли из ваше канцеларије
било то што сте чули та два праска, или је неки други узрок био?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Баш та два, јер ја доста се
интересујем за Завод, радим тамо већ дуже време и интересује ме шта
се дешава, рекао сам радим један одређени посао. Имао сам на неки
начин и претње од одређених странки и тако даље, па сам једноставно
мислио да се нешто дешава. Али, значи, та два праска која су се десила
једноставно су ме потерала у том тренутку да изађем на врата. Отворио
сам канцеларију и стао на праг и посматрао.
Председник већа: Да ли можете евентуално да нам кажете и
определите ако можете висину та три лица која су побегла из зграде.
Сведок Бранко Бугарски: Па, не могу. То сам у истрази рекао.
Степениште је, не можете ви са десетак метара да оцените неког кад
силази колико је тај висок. То изненађење кад пролазе поред мене, није
ми играло ту улогу, што кажем, сада у овом тренутку могао сам да
изађем за њима да погледам где иду и тако даље, што ме није
интересовало. Не знам. Нисам могао да оценим, али стичем утисак да
ова прва двојица која су била ближа доле, црномањасти, да је онај са

59

моталицом био најнижи, овај са пиштољем поред зида виши, а већ тог
плавог младића. Он је био више, нисам могао, јер је био у неком
положају силазећи низ степенице.
Председник већа: Ово сада што сте сведочили пред судом, да ли
је то све Вама непосредно познато. Јесте ли то утврдили непосредним
опажањем што сте видели и чули?
Сведок Бранко Бугарски: То је све моје непосредно опажање.
Значи, мој излазак на врата, моје гледање и моје после – жалост што
сам био на погрешном месту у погрешно време.
Председник већа: Зато што сте претпостављам били изложени
непријатности, одлазили у полицију и тако даље?
Сведок Бранко Бугарски: Јасно. Ја имам породицу, имам сина
хендикепираног и тако даље, тако да доста ово утиче на мене емотивно
и у свему, тако да једва чекам да се заврши.
Председник већа: У потпуности Вас разумем и управо из
разлога које Ви обавезе имате, али таква је законска обавеза и потпуно
разумем из ког разлога и због чега Ви то тако говорите. Само полако,
смирено. Неће још дуго трајати Ваше саслушање. Наиме, још једна
ствар нас интересује, а то је – да ли имате посредних неких сазнања,
дакле, да ли сте разговарали са неким од запослених у згради у
Адмирала Гепрата бр.14 који су можда нешто видели више, боље, чули,
да ли сте разговарали са било ким да би посредно сазнали? Ја разумем
да је и Вама било тешко, одлажење у полицију, код истражног судије,
више пута, у више наврата, али таква је ситуација била.
Сведок Бранко Бугарски: Па, нисам. Али, у тој целој ситуацију
испада ипак да сам ја ипак највише видео, јер све њих је интересовало чланови колектива који су после били на саслушању шта су они
видели, значи све њих је интресовало како су они изгледали и тако
даље. Значи, ја сам довољно видео да нисам имао потребе да питам
некога шта, или како. Једино после, у читању штампе, па сам сазнао
што-шта, што нема везе са мојим виђењем.
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Председник већа: Кажете да сте видели пушку са оптичким
нишаном. Да ли можете било како да је опишете. Значи, боја, дужина,
изглед, ако уопште можете.
Сведок Бранко Бугарски: Колико се сећам био је чини ми се
ремен зелене боје, а да је кундак био дрвени, а друго ми ништа није
запало онако..., доносили су неку пушку, али ја је нисам препознао.
Председник већа: Где су то доносили?
Сведок Бранко Бугарски: Доносили су горе у собу, на другом
спрату, слагаћу вас која соба, у СУП-у, не знам.
Председник већа: Када сте давали изјаву органима унутрашњих
послова?
Сведок Бранко Бугарски: Јесте. Са судске медицине доношена
је и нека моталица и доношена, да ли је доношена слика, или пушка
нисам сигуран. Сад у овом тренутку не могу да се сетим, али ако
прочитам моје белешке, пошто сам водио белешке шта ме је ко питао и
шта сам где рекао, могао бих да вам кажем, али мислим да је пре свега
била слика, за коју ја наравно нисам могао да кажем да је то та пушка
коју сам видео.
Председник већа: Још једно питање бих Вам поставио, а то је:
Да ли сте приметили тог дана 12.марта и претходна два дана паркирано
возило марке «Пасат»?
Сведок Бранко Бугарски: Нисам. Нисам обраћао пажњу, пошто
је наша улица Адмирала Гепрата предвиђена за, неки пут како се мења,
од ситуације до ситације – за паркирање. Тако да једноставно нисам
обраћао пажњу. Једино сам запазио то кад је био отворен прозор –
видео тај плави, да ли је био Голф, или тако – полицијски. Тад сам то
запазио. Ретко кад гледам кроз прозор.
Председник већа: Ја питања више немам. Да ли имају чланови
већа? Има судија Милимир Лукић. Изволие.
Судија Милимир Лукић: Колико има улаза у згради где радите?
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Сведок Бранко Бугарски: Има улаз из Адмирала Гепрата и
један улаз има из паркинга који држи Статистика, ту је сад чини ми се
неки ресторан, с тиме што је постављена решетка на степениште да ми
не можемо ни да излазимо, ни да улазимо, то држе закупци.
Судија Милимир Лукић: Да ли на том улазу где сте видели та
три лица може да се уђе из оба улаза, или само једног?
Сведок Бранко Бугарски: Знате како, ту је постављен катанац
на улазу из дворишта колико знам. Значи, да би неко ушао ту мора да
има кључеве од катанца. Не могу ја да претпостављам, откуд знам. Јер
код нас у згради постоји обезбеђење. Значи, они морају да раде свој
посао, по мени, који нису радили, по мени, ни тада, ни сада. Али, ту се
улазило пошто смо имали фирму «Крол» која се бавила сређивањем,
прањем подова и тако даље. Ту се могло ући како је ко хтео и ако смо у
последње време почели да тражимо пропуснице и да се пише где иду
одређене странке и тако даље. Ја сам инсистирао на томе.
Судија Милимир Лукић: Сада Вас питам, данас сте рекли да
сте се обратили лицу које је било тог дана у обезбеђењу – да ли је имао
оружје? То значи да је оно било присутно ту?
Сведок Бранко Бугарски: Био је у ходнику поред пријавнице,
испред дрвених врата на изласку из Завода.
Судија Милимир Лукић: Како се зове то лице?
Сведок Бранко Бугарски: Ја мислим да сте га звали као сведока
– Драгољуб, а презиме не знам.
Судија Милимир Лукић: Да ли обезбеђење ради у оквиру ваше
радне организације, или неке друге?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Ради у оквиру «Соко секјурити».
Значи, раде као лица којима ми плаћамо.
Судија Милимир Лукић: Колико је времена прошло од момента
када сте видели ова три лица која силазе до момента када сте се њему
обратили, да ли непосредно после тога, или је прошао неки временски
интервал?
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Сведок Бранко Бугарски: Чим су они изашли кроз врата. Јер он
није једноставно реаговао по мени, јер он је гледао, и њему није била
јасна ситуација.
Судија Милимир Лукић: Да ли сте Ви видели сва три лица тих
особа која су сишла?
Сведок Бранко Бугарски: Видео сам их када су силазили низ
степенице и прошли поред мене.
Судија Милимир Лукић: Питам Вас, да ли сте видели лица тих
особа?
Сведок Бранко Бугарски: Јесам.
Судија Милимир Лукић: Да ли сте их препознали некада?
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Судија Милимир Лукић: Немам више питања.
Председник већа: Да ли би могли сада да препознате било које
лице које сте Ви видели када су побегли из зграде?
Сведок Бранко Бугарски: У судници?
Председник већа: Не. Не. Питам Вас in apstrakta, дакле, да не
гледате сада, него, да ли можете, или не?
Сведок Бранко Бугарски: Сад тренутно, то не могу да вам
кажем, све зависи, али чини ми се да једноставно не знам. Једноставно
сам блокиран и више не размишљам о томе и једноставно, жао ми је,
кажем што сам се затекао на том месту. Сад, кад видим да се двојица
туку, ја окренем главу на другу страну и одем, јер ово је за мене...
Председник већа: С обзиром на то на какву сте процедуру
наишли и да је то за Вас била непријатност, али можете ли сада да нам
одговорите децидно, можете ли или не можете, с обзиром на сећање,
очувано сећање, да кажете – «то лице је било»?
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Сведок Бранко Бугарски: Не могу.
Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих
само једно питање везано за ово што је последње сведок рекао
говорећи о обезбеђењу, његова оцена је била да је то обезбеђење било
лоше. Да ли може мало да објасни ближе суду и свима нама овде шта је
то што је било лоше? Како је то обезбеђење функционисало?
Сведок Бранко Бугарски: Па, моја процена је таква зато што
једноставно, долазиле су код мене странке, опет се враћам на то – да
радим легализацију. Радио сам. Значи, долазиле су странке и у обавези
су да код мене кад уђу да донесу папирић, пропусницу који ја
потпишем када завршим са странком одређени посао. Неколико њих је
долазило, зато што су или пријатељи нечији, или тако даље и
једноставно нису имали то. Значи, могао је било ко, што ја кажем,
могао је било ко, ето, сада враћам се на ове три особе, да окрене то
наоружање према мени и да ме убије на месту. Аналогно томе, шта ће
нам обезбеђење које не ради свој посао како треба. Ево, сад смо добили
закупце «Хепи телевизију», ту се циркулише кроз зграду ко како хоће.
Нити неко контролише, само – «идем на телевизију», «идем на
телевизију». Значи, непотребно нам је обезбеђење – по мени. Због тога
сам рекао. А и тај Драгољуб по мени не би смео да ради у обезбеђењу.
Председник већа: У смислу – ако не може да Вас заштити – шта
ће Вам обезбеђење?
Сведок Бранко Бугарски: Није ментално, по мени довољно
способан да ради на том месту. Он је сад у међувремену чујем добио
два инфаркта и тако даље.
Председник већа: Да ли имате питања? Пуномоћници
оштећених немају. Одбрана? Адвокат Слободан Миливојевић има
право на питања. Непосредно можете.
Адв.Слободан Миливојевић: Малопре сте поменули неколико
странака је долазило код Вас без пропуснице. У односу на укупан број
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странака, која је то сразмера одприлике – оних који су дошли, а да нису
имали пропуснице? Орјентационо.
Сведок Бранко Бугарски: Врло је мали тај проценат, али мени
то смета. Ако имамо обезбеђење, онда га имамо, ако га немамо –
немамо.
Адв.Слободан Миливојевић: Изјаснили сте се у односу на
евентуалну висину, боју косе ова три лица. Да ли нам можете мало
прецизније рећи о њиховом физичком изгледу? Дакле, да ли су били
дебели, суви, мршави?
Сведок Бранко Бугарски: Ова два црномањаста младића, по
мени су били, да кажем, ја сам рекао у изјави – нормални. Шта је то
нормално? Значи, нису овако као ја попуњени, значи, једноставно
млади људи који држе до себе, значи, једноставно лепо изгледају,
једноставно не би неко рекао то што јесу; не знам шта су, није битно.
Али, једино да кажем да тај плави младић што је био, или већ – особа
та, по мени је једино што је био мало јаче конституције, да кажемо да
се бави спортом и што је имао ето ту златну неку косу, што ја кажем
као да је био, већ не знам шта, из неке Скандинавске земље, тако та
коса и што је носио ту диоптрију.
Адв.Слободан Миливојевић: Ваша канцеларија, је ли се налази
окренута према улици Адмирала Гепрата, или према парку?
Сведок Бранко Бугарски: Према Адмирала Гепрата.
Адв.Слободан Миливојевић: Након што се догодило, након
12.марта, Ви сте вероватно видели на телевизији слике са потернице за
лицима која су учествовала наводно по потерници у атентату на
покојног премијера. Јесте ли видели те слике?
Сведок Бранко Бугарски: Јесам. То сам виђао од оног тренутка
када сам ушао у МУП Србије, па све дотле до оног дана, док нисам, већ
сам рекао – сад више нам не требаш, можеш да идеш.
Адв.Слободан Миливојевић: Јесу ли Вам у полицији посебно
показивали фотографије тих лица које сте видели на потерници?
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Сведок Бранко Бугарски: Јесу. Био је неки албум и била је
слика и са непознатима и са именима, али мени то није ништа значило,
јер ја нисам никога ни знао, ни препознао.
Адв.Слободан Миливојевић: Ја Вас молим за дефинитиван и
прецизан одговор. Да ли сте било које од лица које су се налазила на
потерници, које Вам је полиција показивала – могли препознати као
лице које сте видели тог дана?
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Адв.Слободан Миливојевић: Још једно питање имам.
Апликације које сте уочили на комбинезонима ових лица, ако се сећате,
да ли можете да нам објасните како изгледају, где су биле на тим
комбинезонима и тако?
Сведок Бранко Бугарски: Ја мислим – по ивици. Ивица је била
у жутој боји.
Адв.Слободан Миливојевић: Као шав?
Сведок Бранко Бугарски: Да.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли сте још негде на том...
Сведок Бранко Бугарски: Не. Ни на леђима, пошто фирма
«Крол» која има их на леђима, нисам то запазио.
Адв.Слободан Миливојевић: Када сте чули та два праска, да ли
се можете изјаснити о јачини? Да ли су били исте јачине, или
различите?
Председник већа: Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Забрањује се питање, јер је већ одговорио сведок на то питање и
описао чак и звучно презентовао како су изгледала та два праска.
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Адв.Слободан Миливојевић: Добро, председниче, у крајњој
линији нека остане тако, нећу тражити одлуку већа, али бојим се, због
тога што ми имамо видео запис, имамо после тога транскрипт. То је
била суштина и разлог због чега сам ја поставио ово питање.
Председник већа: Добро. Да ли је било разлике у чујности та два
праска?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Само што су били један за
другим.
Адв.Слободан Миливојевић: Да ли сте на рукама тих лица
приметили да имају било шта, рукавице, или нешто слично?
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Адв.Слободан Миливојевић: Ја немам питања, али,
председниче моје колеге ће имати право даље на питање, али ја ћу
ставити свој предлог да, ако можете затражите од сведока да нам
достави белешке које је водио о разговорима које је имао пред
органима унутрашњих послова. Хвала.
Председник већа: Адвокат Ненад Вукасовић има питања.
Изволите.
Адв.Ненад Вукасовић: Ја бих замолио веће да пре него што
поставим питање приђем вама да бих показао један документ, с
обзиром да је сведок изјавио да је учествовао у сачињавању фоторобота. Па је дужност да прво покажем већу, у смислу фотографије тог
фото-робота да видимо, да утврдимо да ли је то – то што је објављено у
јавности, односно да ли је то та?
Председник већа: Процесно то уопште не може, то и сами знате
– да се ништа не презентује сведоку пре него што овом већу учините.
То сте могли да урадите пре него што је изведена ова процесна радња,
па да евентуално то прихватимо, па да се сви упознамо. Овако излази,
као Ви нешто из документације вадите, ми не знамо шта је, тако да
нећемо дозволити то.
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Адв.Ненад Вукасовић: Односно, да ли је то фото робот који је
он сачињавао, ништа више?
Председник већа: Колега, кажем Вам, ако је у спису онда може,
ако није, него Ваша приватна нека документација, онда не може.
Адв.Ненад Вукасовић: Није то приватна, то је јавна. То је
читава земља видела тај фото-робот.
Председник већа: Тај фото-робот не постоји у спису колега. То
врло добро знате, ако сте читали.
Адв.Ненад Вукасовић: То што не постоји у спису, не значи да га
неће бити саставни део списа. Ја хоћу прво да утврдим
идентификацију.
Председник већа: Кажем Вам – не може.
Адв.Ненад Вукасовић: У реду, не може, није проблем никакав.
Да ли је сведок било када видео особу, фотографију која би њега
указивала после саслушања у полицији на лице које је он видео тога
дана у згради, а које описује са наочарима...
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Адв.Ненад Вукасовић: После саслушања у полицију када су га
пустили...
Председник већа: Колега, ја мислим да то замара. Када човек
каже – не, то значи – не.
Адв.Ненад Вукасовић: У реду. И следеће, оно што бих имао,
пошто ово нисте дозволили, а доставићу Вам ја у списе и тај робот, да
видимо. Занима ме како се та зграда у којој ради, како се она греје?
Какав систем грејања има?
Сведок Бранко Бугарски: Ја нисам домар. Откуд знам. Мислим,
ја знам како се ја грејем у канцеларији. Грејем се на термоакумулационој пећи. На струју. А, у целој згради – не знам, пошто има
три спрата. Мислим, некад смо имали каљаве пећи, па је неко уградио
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струју, неко је оставио овако, зависи од директора које мењамо у
последње време...
Адв.Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Има право на питање заменик Специјалног
тужиоца Небојша Мараш. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Моје питање
надовезује се на питање браниоца Миливојевића. Када су му у
полицији показане фотографије неких лица, па је рекао да не може да
их препозна као лица која је видео у згради, да ли је могао да их
искључи са сигурношћу као лице које је видео у згради? Лица која је
видео на фотографији?
Председник већа: Право на приговор на питање има адвокат
Миливојевић.
Адв.Слободан Миливојевић: Председниче, приговарам овом
питању заменика Специјалног тужиоца, јер је сугестивно. Сведок је дао
дефинитиван и децидан одговор. Ја сам намерно на тај начин и
поставио питање. Почетак мог питања «молим Вас да се прецизно и
дефинитивно изјасните да ли сте било које од тих лица које су на
потерници препознали као лице које је било у згради» и он је дао свој
одговор.
Председник већа: Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Дозвољава се питање заменика Специјалног тужиоца Небојше
Мараша.
Да ли сте разумели то питање?
Сведок Бранко Бугарски: Морате још једном.
Председник већа: Поновите питање.
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Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Дакле, да ли
је у полицији када су му показане фотографије одређених лица могао
да се изјасни о томе да ли та лица чије су му фотографије показане,
искључује као лица која је видео у згради, у улици Адмирала Гепарта?
Сведок Бранко Бугарски: Нисам залазио у то. То није мој
посао. Ја сам имао обавезу на неки начин да међу тим особама видим
да ли некога препознајем и после тога нисам ништа ни дискутовао, да
ли јесте, или није и тако даље. Не знам. Не разумем.
Председник већа: Право на питање има адвокат Срђан Поповић.
Адв.Срђан Поповић: Када су вам показане те...
Сведок Бранко Бугарски: Чекајте, сада Ви мени објасните,
јесам ли ја глуп, или шта....не знам.
Председник већа: Саслушајте, па ћете одговорити.
Сведок Бранко Бугарски: Мислим, ово већ мало постаје...
Председник већа: Немојте то схватати то са нервозом.
Саслушајте пажљиво, па онда прокоментаришите.
Адв.Срђан Поповић: Јесте ли Ви сигурни да ни једно од лица са
тих фотографија које су Вам показане није неко од лица које сте Ви
видели?
Сведок Бранко Бугарски: Сад ми постављате питање, сад ја
треба да се одлучим за нешто да то вама одговара. Не знам. Не знам.
Председник већа: Председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Опомиње се адвокат Марко Миливојевић да не ремети ред у
судници, јер се понаша заиста непримерено овом тренутку.

70

Да ли неко од окривљених жели да постави питања. За реч се
јавља првоокривљени Милорад Улемек. Има право да постави питања.
Ви можете да гледате у мене слободно, па ћете чути.
Сведок Бранко Бугарски: Не знам. Основни ред је да гледам у
онога...
Председник већа: Ово је суд. Кажем, гледајте у мене. Не морате
тамо. И због микрофона и због суда.
Опт.Милорад Улемек: Господине председавајући имам само
два питања. Имао бих једно питање за сведока само да потврди, јер ја
нисам добро чуо, па ако може да ми то потврди – чини ми се да је рекао
«док су та лица силазила низ степенице, једно од тих лица је у левој
руци носило пушку и ту пушку је држало за реме» колико сам ја
разумео?
Председник већа: Схватите то као питање, па нам реците?
Сведок Бранко Бугарски: Да. Тако сам рекао. Да.
Опт.Милорад Улемек: Друго питање би било, ја бих се извинуо
сведоку што ћу га кроз ово питање можда асоцирати на све оно што је
преживео тих дана, јер видим да му је нелагодно било због тога, можда
Ви нећете дозволити ово питање, али ја бих му поставио само због тога
да би можда евентуални одговор на њега ускладио једну целу слику
око тога шта се дешавало тих дана у самој полицији. Хтео бих да питам
сведока....
Председник већа: Само моменат, не чујемо Вас добро. Можете и
да седнете...
Опт.Милорад Улемек: Могу ја и да се нагнем, није проблем.
Хтео бих да питам сведока, пошто је сведок изјавио да је доста пута
вођен у полицију, чини ми се да је изјавио можда неких десетак дана
узастопно и тако даље. Хтео бих само да питам сведока, док је он за
време свог боравка у просторијама полиције у 29.Новембра боравио, да
ли може да нам каже – какав је његов био утисак у односу то његово
испитивање тамо. Да ли је он можда стекао неки утисак да можда
полиција на неки начин врши неки притисак на њега по питању
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препознавања тих слика, или су се са њим односили на један нормалан
начин, да су му поставили те албуме, па су му рекли «ајде ви то сада
погледајте, па нам реците». Да ли је можда осетио неку врсту сугестије
са стране?
Сведок Бранко Бугарски: Не. Врло су се корекно понашали и
долазили по мене колима кући и враћали ме. Ништа. Једноставно,
добио сам да погледам, да се изјасним, после тога понудили ме да ли
хоћу да нешто поједем, попијем и отишао сам назад.
Председник већа: Имате ли још питања?
Опт.Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Да ли се неко још јавља од оптужених? Не. Да
ли Ви истичете захтев за накнаду трошкова које имате као сведок, за
изгубљену зараду, или за превоз?
Сведок Бранко Бугарски: Не.
Председник већа: Добро, хвала. Отпуштам Вас. Можете да
идете. Постављам питање – да ли има примедби на исказ сведока
Бранка Бугарског? Да ли неко од окривљених има било коју примедбу.
Констатујем да примедби нема. Пошто смо данас завршили извођење
доказа саслушањем свока, председник већа доноси
Р Е Ш Е Њ Е
Прекида се главни претрес, а наставак главног претреса биће
10.септембра 2004. године са почетком у 10,оо часова. Предвиђено је
према плану саслушање сведока Драгољуба Мићићеловића, Горана
Нешковића, Синише Глишића и Данимира Ристића.
Довршено у 13,28 часова.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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