К.П.бр.5/03
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 21. ДЕЦЕМБРА 2004. ГОДИНЕ
Председник већа: Констатујем да су на наставак главног
претреса дана 21. децембра 2004. године, са почетком у 10,13 часова,
пред већем Посебног одељења Окружног суда у Београду, Београд,
Устаничка број 29, судница број 1, у кривичном предмету са службеном
ознаком К.П.бр.5/03 окр. Милорада Улемека и других окривљених, због
кривичног дела удруживање ради непријатељске делатности из члана
136 Основног кривичног закона, кривичног дела убиство представника
највиших државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и
друга кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при
Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа
2003. године, пред већем у саставу судија Марко Кљајевић, председник
већа, 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 адвокати Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адв. Радивој Пауновић,
пуномоћник ошт. Милана Веруовића адв. Варја Банић, окр. Милорад
Улемек са браниоцем адв. Марком Миливојевићем, окр. Звездан
Јовановић са браниоцем адв. Ненадом Вукасовићем, бранилац окр.
Милоша Симовића, Александра Симовића и Владимира Милисављевића
адв. Александар Поповић, бранилац окр. Нинослава Константиновића
адв. Дејан Лазаревић, бранилац окр. Дејана Миленковића адв.
Александар Ђорђевић, бранилац окр. Сретка Калинића адв. Александар
Ђорђевић по заменичком пуномоћју браниоца по службеној дужности
адв. Владана Вукчевића, бранилац окр. Милана Јуришића званог «Јуре»
адв. Александар Зарић, окр. Душан Крсмановић са браниоцем адв.
Вељком Делибашићем, окр. Саша Пејаковић са браниоцем адв. Мирком
Ђорђевићем, по заменичком пуномоћју бранилаца адв. Горана
Петронијевића и Крсте Бобота, окр. Бранислав Безаревић са браниоцем
адв. Жељком Грбовићем и окр. Жељко Тојага са браниоцем адв. Зораном
Николићем.
Нека приступе пред судско веће позвани сведоци за данашњи
главни претрес Вера Бранковић и Гордана Живковић и сведок који је
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сам дошао на главни претрес, а био је заказан за јуче 20. децембра 2004.
године Далибор Марјановић.
Констатујем да су приступили сведоци Вера Бранковић, Гордана
Живковић и Далибор Марјановић.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се настави главни претрес.
Главни претрес је јаван.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Вере Бранковић.
Нека приступи за судску говорницу.
За време саслушања сведока Вере Бранковић привремено се
удаљавају присутни сведоци Гордана Живковић и Далибор Марјановић
до позива суда.
Председник већа: Ваше име и презиме?
ВЕРА БРАНКОВИЋ.
Председник већа: Да ли је то Ваше рођено презиме или удато?
Сведок Вера Бранковић: Удато. Рођена Прпић.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Вера Бранковић: 9.9.1951. године у Сењу, Република
Хрватска.
Председник већа: Име Вашег оца?
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Сведок Вера Бранковић: Томо.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Вера Бранковић: Адмирала Гепрата број 8, први улаз,
трећи спрат.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Вера Бранковић: Службеник у Савезу самосталних
синдиката Србије.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима?
Сведок Вера Бранковић: Не.
Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој промени
адресе пребивалишта. Сада ћу Вам рећи Ваше обавезе, права и законска
упозорења за сведока у кривичном поступку.
Дужни сте да суду саопштите све што Вам је познато о предмету
овог суђења и упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично
дело.
Као сведок у кривичном поступку сте дужни да говорите истину и
да ништа не смете прећутати и упозоравам Вас да давање лажног исказа
представља кривично дело.
Нисте у обавези да одговарате на поједина питања ако је
вероватно да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова законска упозорења и обавезе сведока?
Сведок Вера Бранковић: Јесам.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да као сведок у
кривичном поступку положите заклетву пред судом. Ја ћу Вам
прочитати текст заклетве, а ако сте сагласни Ви само реците «да», а ако
нисте реците разлог због чега нећете да положите заклетву.
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«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 Вера Бранковић: Заклињем се.
Председник већа: Реците нам све оно што Вам је познато о
дешавању 12. марта 2003. године када је убијен председник Владе
Србије др. Зоран Ђинђић, да ли сте нешто видели, приметили, чули и
шта је то, у слободном излагању, изволите.
Сведок Вера Бранковић: Моје сведочење може да се сведе на
оно што сам ја чула. Значи ја сам тако око пола један изашла на свој
балкон, значи стан је на трећем спрату и чула сам једну, не знам сада
како, мени је то највише личило рецимо када би се неки камион
утоварао па би се бацале греде са неке одређене висине и чула сам први
један јак удар па полако рецимо 2, 3 утишана одјека као, па онда опет
још један јачи удар и опет 2, 3 утишана одјека. То је то што сам чула. Ја
сам то протумачила као да су два пуцња. То је све што ја могу да кажем.
Иза тога је дошла полиција, узели су изјаву од мене. У кући је била још
и девојка од мог млађег сина. Она је била са друге стране, са уличне
стране. Она није ништа чула, а ја сам била, пошто је ово дворишна
страна, балкон је на дворишној страни, била сам напољу баш. Ето то сам
ја чула. То је све што сам ја чула и што ја знам по том питању.
Председник већа: Где сте се Ви лично налазили у тренутку када
сте чули та два пуцња, као што кажете?
свом.

Сведок Вера Бранковић: На балкону. Ја сам већ била на балкону

Председник већа: То је балкон у којој улици, на ком спрату, које
зграде?
Сведок Вера Бранковић: Улица Адмирала Гепрата 8, први улаз,
трећи спрат. То је са дворишне стране, пошто је двориште, па је још
једна зграда 8-а, па је онда парк у Немањиној, онај између Немањине и
Гепратове.
Председник већа: У ком правцу гледа поглед са терасе Вашег
стана?
Сведок Вера Бранковић: Равно гледа на онај музеј железнички.
Мислим, не гледа јер брани она дворишна зграда, разумете.
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Председник већа: Ту постоји дворишна зграда као препрека?
Сведок Вера Бранковић: Да.
Председник већа:
балкона?

Шта Ви видите када гледате са Вашег

Сведок Вера Бранковић: Видим ту прву зграду дворишну, с тим
да је ту један пролаз који излази, ту је «Монумент» онај кафић.
Председник већа: Да ли се са Ваше терасе види зграда Владе
Србије?
Сведок Вера Бранковић: Не. Не види се зато што мени смета ова
дворишна зграда.
Председник већа: На којој удаљености се налази зграда Владе
Србије у односу на место где сте се Ви налазили – тераса Вашег стана?
Сведок Вера Бранковић: Ја мислим отприлике једно стотинак
метара. То је тако укосо мало.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете мало ближе о
томе што сте сада сведочили да сте Ви то сматрали да се ради о два
пуцња. Да ли можете да нам ближе опишете какви су то пуцњи били, ако
имате искуство наравно, да ли су то пушчани пуцњи или из пиштоља,
или из револвера, какав је то звук био и да ли можете да одредите и да се
сетите који је временски проток био између тог првог пуцња како сте га
Ви окарактерисали и тог другог пуцња и да ли је било разлике у
интензитету између та два пуцња по чујности, оно што сте Ви чули?
Сведок Вера Бранковић: Па, ја не могу да Вам кажем да ли је
пуцањ био из пушке, не знам пиштоља, ја то заиста не могу, јер ја то
нити се разумем нити знам. Међутим, када је то грунуло ја сам имала
утисак, нисам знала да ли је бомба, знам да је нешто било грозно, као да
је нека експлозија. Ето мени је то најприближније било, ја сам то пошто
имам мужа и два сина, некако се баве грађевином, па је то мени
најсличније било као да неко баца рецимо греде неке у приколицу од
камиона. То је мени тако, па одјек један, два, рецимо три, или два, други,
трећи део тај мало слабији, не знам да ли је прошло можда секунда, две,
опет је још један тако јак удар, па онда иза тога мало онако као да се
стишава. То је мени тако личило. Не знам да ли сам успела да Вам
објасним.
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Председник већа: На којој се удаљености налази зграда у
Адмирала Гепрата број 14 у односу на терасу Вашег стана?
Сведок Вера Бранковић: То је рецимо можда неких 80-так
метара од мене, пошто наша зграда има три улаза и десетка и онда је
пролаз један за парк и одмах је ту 14.
Председник већа: Према Вашем....
Сведок Вера Бранковић: Ми смо у истој линији.
Председник већа: Према Вашем запажању да ли сте могли да
одредите тада и да се сетите из ког правца су дошла та два пуцња?
Сведок Вера Бранковић: Ја се то добро сећам, мени је то дошло
са леве стране, пошто је то како да кажем, простор између две зграде,
баш из тог слободног простора, тако сам имала утисак кад сам била на
балкону да је дошло мени са леве стране. Сада ја не могу да знам.
Председник већа: Да ли сте приметили било шта још када сте
чули те пуцње?
Сведок Вера Бранковић: Не. Ја сам отишла, ушла сам у своју
собу и ништа, пошто сам ја била код куће, имала сам неку прехладу и
устала сам, био је леп дан, ајде реко мало, два дана сам лежала, само да
мало прошетам ноге. Било ми је мало боље. И тако, вратила сам се назад
у кревет. То је то.
Председник већа: Да ли можете да се сетите које је то време када
сте чули та два пуцња критичног дана?
Сведок Вера Бранковић: Па тачног времена не могу да се сетим,
само мислим да је било после 12 сати. Баш тачног времена се не сећам,
међутим, онда када сам укључила, односно телевизор је већ био
укључен, и када сам видела шта се десило онда сам схватила да је то то.
Убрзо је дошла и полиција и испитивали су нас све. Целу зграду, нисмо
само ми. Ја сам рекла исто и њима шта сам чула, да сам чула два удара,
два пуцња тако. То је то што ја имам да кажем.
Председник већа: Да ли имате још било каквих сазнања везано за
овај критични догађај 12. марта 2003. године када је убијен председник
Владе др. Зоран Ђинђић?

7

Сведок Вера Бранковић: Не. Заиста.
Председник већа: Да ли сте разговарали посредно, дакле имате
сазнања са пријатељима, комшијама који су у близини, који ту станују,
са којим се посећујете, да су евентуално сазнали нешто о томе,
приметили било шта што је било сумњиво њима?
Сведок Вера Бранковић: Не бих могла ништа да Вам кажем тако
нешто. Углавном смо причали оно ко је био код куће па је углавном ова
дворишна страна, људи су чули, међутим, ова улична ту није могло да се
чује због саобраћаја наравно. То би било то.
Председник већа: Да ли има питања од стране чланова већа?
Судија Милимир Лукић. Изволите.
Судија Милимир Лукић: У ком сте положају Ви били у односу
на зграду када су се чули прасци на балкону?
Сведок Вера Бранковић: Овако стоји, ево исто овако како сада
Вас гледам.
Судија Милимир Лукић: Да ли сте лицем били...?
Сведок Вера Бранковић: Ослоњена на ограду на балкону.
Судија Милимир Лукић: Хвала Вам.
Председник већа:
тужиоца немају питања.

Констатујем да заменици Специјалног

Да ли пуномоћници оштећених имају питања?
Констатујем да немају питања.
Право на питање имају браниоци.
Реч има адв. Ненад Вукасовић. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих хтео да питам госпођу Веру
Бранковић само да ако можемо да појаснимо овде јер спомињемо
пуцњеве егзактно, а она каже ја сам чула један јачи удар, па два, три, па
опет један и ја сам то протумачила....Ја бих хтео да питам госпођу Веру
Бранковић само да ако можемо да појаснимо овде јер спомињемо
пуцњеве егзактно, а она каже ја сам чула један јачи удар, па два, три, па
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опет један и ја сам то протумачила као два пуцња, као неки истовар из
камиона....
Сведок Вера Бранковић: Нисте ме разумели.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду могуће, зато Вас питам да
расчистимо, да не би било било шта нејасно.
Сведок Вера Бранковић: Од првог удара одјека два, три.
Разумете? И онда опет главни удар, па онда опет то, као да се слеже
нешто на тло.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли можете само да нам
појасните, мени је можда нејасно, а дозволићете да је могуће да ми је
нејасно, нисам све разумео, зашто Вас је то асоцирало на истовар
камиона, с обзиром да кажете како Ваши раде у грађевини, па зашто Вас
је то асоцирало на истовар камиона, а сада егзактно говорите о
пуцњевима?
Сведок Вера Бранковић: Зато што је мени то такав удар био.
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли сте тог момента када сте чули тај
звук Ви у Вашој глави односно тог момента када чујете кажете ово је
пуцањ или сте у дилеми?
Сведок Вера Бранковић: Ја јесам помислила, опет пуцају. То је
мени била прва мисао, међутим, ја заиста не могу да проценим да ли је
то пуцањ из пушке, пиштоља, ја то заиста не знам.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Нисам Вас питао која је врста оружја.
Далеко од тога, Ви сте жена и то....
Сведок Вера Бранковић: Мени је то личило на пуцањ, али неки
жешћи пуцањ. Тако сам ја то доживела.
Адв. Ненад Вукасовић: Мене само занима због чега сте правили
асоцијацију са истоваром камиона ако је у питању пуцањ, какве везе има
истовар камиона?
Сведок Вера Бранковић: Зато што је то мени одјекивало, тај удар
и тако ми се чинило. Ја сам га тако доживела. Не знам зашто.

9

Председник већа: Ради разјашњења да ли је тај удар како је Вас
асоцирао следио у звучном смислу након тог удара који сте чули и који
сте окарактерисали као пуцањ?
Сведок Вера Бранковић: Да. Оно као кад се нешто слеже, тако
сам ја имала утисак.
Председник већа: Након што сте чули пуцањ?
Сведок Вера Бранковић: Након удара да.
Председник већа: Добро. Наставите са питањима.
Адв. Ненад Вукасовић: Имао бих још нешто. Хвала Вам у сваком
случају. Споменули сте овде да је био један овако јак удар и да Вам је
како сте Ви рекли као да је грунула бомба, па сам хтео да Вас питам, с
обзиром на ту неку јачину звука, да ли можете да определите, мислим да
Вас је нешто и председник већа у том смислу питао, па само као допуну,
да ли можете да прецизирате у односу на место на коме сте се налазили
некако растојање евентуално одакле би то могло да дође, с обзиром да
говорите о тако ипак неким гласним звуковима, јачини тих звукова, где
кажете чак у једном моменту сте рекли да је то грунуло као бомба, па ме
занима колико је то отприлике по Вама у односу на Ваш положај било?
Сведок Вера Бранковић: Па, то је мени било тако изгледало, ја
сам имала утисак да је то отприлике у висини оног кафића «Монумент»
оданде, мени је тако дошло. Са те стране, ја сам то тако доживела.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. То је Ваш утисак. У реду. Хвала.
Немам више питања.
Председник већа: Право на питања има адв. Александар Зарић.
Изволите.
Адв. Александар Зарић: Да ли сведок може да се изјасни где јој
се налази кафић «Монумент» када је она наслоњена на ограду, са које
стране?
Сведок Вера Бранковић: Са леве.
Адв. Александар Зарић: Где Вам гледа балкон?
Сведок Вера Бранковић: Балкон гледа право. Право гледа на
парк према Немањиној улици. Мени је «Монумент» са леве стране.
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Адв. Александар Зарић: Ви сте испод «Монумента»?
Сведок Вера Бранковић: Да. Ми смо испод, зато што Гепратова
8 има три улаза. Први улаз, други и трећи и онда се наставља десетка.
Председник већа: Даље, да ли браниоци имају питања за сведока
Веру Бранковић?
Констатујем да нема.
Право на питања имају окривљени. Да ли неко од окривљених има
да постави питање сведокињи?
Констатујем да питања нема.
Реците нам да ли постављате захтев за накнаду трошкова путних
за долазак и изгубљене зараде?
Сведок Вера Бранковић: Не. Ја сам узела слободан дан.
Председник већа: Добро. Хвала. Отпушта се сведок Вера
Бранковић. Можете да идете. Хвала.
Има ли ко шта да примети на исказ сведока Вере Бранковић?
Констатујем да примедби нема.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Гордане Живковић.
Нека приступи пред судско веће.
Председник већа: Ваше име и презиме?
ЖИВКОВИЋ ГОРДАНА.
Председник већа: Име Вашег оца?
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Сведок Гордана Живковић: Гојко.
Председник већа: Ваше рођено презиме?
Сведок Гордана Живковић: Живковић.
Председник већа: Реците нам када сте рођени и где?
Сведок Гордана Живковић: 10.11.1946. године, село Погановци,
општина Нашице, Хрватска.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Гордана Живковић: Помоћник кувара.
Председник већа: Реците нам Вашу адресу?
Сведок Гордана Живковић: Сада сам пензионер. Опростите.
Председник већа: Реците нам Вашу адресу пребивалишта?
Сведок Гордана Живковић: Адмирала Гепрата 17. Трећи спрат.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Гордана Живковић: Нисам.
Председник већа: Нисте?
Сведок Гордана Живковић: Не.
Председник већа: Добро. Дужни сте да суд обавестите о свакој
Вашој евентуалној промени адресе пребивалишта. Сада ћу Вам
саопштити Ваше обавезе као сведока у кривичном поступку, Ваша права
и законска упозорења па ме саслушајте.
Дужни сте да саопштите суду све што Вам је познато 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.
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Нисте у обавези да одговарате на поједина питања ако је
вероватно да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова упозорења и Ваша права?
Сведок Гордана Живковић: Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву у
својству сведока у кривичном поступку пред судом. Ја ћу Вам прочитати
текст заклетве, ако сте сагласни 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 Гордана Живковић: Хоћу. Истину, увек истину и кажем.
Председник већа: Реците нам све оно што знате, што сте
приметили, чули и видели критичног дана 12. марта 2003. године када је
извршено убиство председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића.
Изволите.
Сведок Гордана Живковић: Да Вам кажем, ја сам седела у мојој
гарсоњери, мали стан, 22 квадрата. Седела сам за машином и шила сам.
Нормално прозор ми је од кухиње отворен увек широм, једно крило, до
улице, гледам преко пута на парк. Ја сам чула бум, бум, бум. Ја сам се
тргла, уплашила, пошто имам ангину пекторис, срчани болесник,
одједанпут ја сам мислила да је она бомба експлодирала преко у згради,
кад је било бомбардовање. Ја се померим, устанем и пођем у кухињу и
узмем чашу воде. Како сам попила ту воду мени овако лупа срце, ја на
прозор, погледам овако на прозор, и тада сам видела на задња врата,
овако део, задњи део пушке и кола одоше. Ауто полиције «стојадин»
плаво бели стоји до контејнера. То сам видела. И реко, сигурно се нешто
десило када је полиција ту и то. И у томе излази човек из зграде, имао је
нешто завој неки овако на глави, и разговарао је на мобилни, прелази
преко, ту према тим колима. И мени опет онако лупа, удара ми срце, ја
поново узмем воде, али телевизор ми је скроз радио. Попијем ту чашу
воде и вратим се на прозор, погледам, оно пуно, па можда једно 5, 6, 7 не
знам сада да Вам кажем тачно, људи у цивилу, носе велике пушке и туда
ходају испред Завода и према овоме парку, на онај паркинг према стази
тој. То сам видела.
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Председник већа: Да ли можете да нам определите када сте чули
те звуке за које сте помислили да је бомба експлодирала, да ли су то
били неки пуцњи и колико број пуцњева је био?
Сведок Гордана Живковић: Ја сам чула један бум, и онда два
бум, бум. И више нисам чула.
Председник већа: Да ли је то звучно Вама изгледало и да ли сте
Ви закључили да се ради о пуцњевима или је само тако визуелно звучно
Вама изгледало то бум, као што кажете, на шта Вас је то асоцирало?
Сведок Гордана Живковић: Не знам како да Вам објасним, ја
сам помислила да је, реко да није та бомба експлодирала када је то
ударило бум, онако јако. И онда одмах иза тога два један за другим бум,
бум. Мало опет слабије него тај први што је био јак. То како сам чула ја
сам тако и рекла код нас су долазили три милиционера у цивилу и
испитивали. Све сам рекла што сам чула и видела ја.
Председник већа: Ви сте из кухиње имали поглед према којој
згради и ком објекту и улици?
Сведок Гордана Живковић: То је онај Завод финансијски некада
што је, ја не знам колико, црква па моја зграда, десна страна, а преко је
она мала жута зграда, тај Завод и има ту кућица за градско саобраћајно
оно, и парк пут, стаза за у парк.
Председник већа: Мислите на зграду жуте боје, кад кажете Завод
за фотограметрију?
Сведок Гордана Живковић: Да.
Председник већа: На улаз те зграде сте имали поглед?
Сведок Гордана Живковић: Не баш на улаз зграде, него право на
парк. Ту ја имам преглед и на ову малу кућицу од градског саобраћајног.
Председник већа:
«Монумент»?

Да ли се ту налази пролаз за кафић

Сведок Гордана Живковић: Да.
Председник већа: У том правцу одакле Ви гледате?
Сведок Гордана Живковић: Да.
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Председник већа: А са леве стране да ли се налази поглед према
овој жутој згради Завода за фотограметрију?
Сведок Гордана Живковић: Да. Види се, са прозора се види
скроз до Кнез Милоша се види.
Председник већа: Када сте дошли до кухиње кажете да попијете
воде, погледали сте кроз прозор?
Сведок Гордана Живковић: Да.
Председник већа: Видели сте кажете део пушке?
Сведок Гордана Живковић: Јесте. Овако на задња врата аута,
неко је увлачио пушку. Тако сам видела крај.
Председник већа: Можете ли да нам прецизирате да ли су врата
тог аутомобила била отворена или је био отворен прозор?
Сведок Гордана Живковић: Било је отворено. Само сам видела
тај део пушке, неко је увлачио, а сада ко је, ја ликове нисам видела
никога.
Председник већа: Да ли сте приметили да ли је то лице и
затворило врата тог аутомобила приликом увлачења пушке као што
кажете?
Сведок Гордана Живковић: Право да Вам кажем, верујте не
знам. Јер ја кад сам то погледала ја сам се окренула, пошто је моја
кухињица мала, окренула сам се одмах до чесме и опет узела воду, и на
телевизији је већ било објављено да је председник....
Председник већа: Видели сте цев пушке или неки други део
пушке?
Сведок Гордана Живковић: Задњи део пушке. То Вам тако
некако изгледа. Не знам да Вам кажем. На пример као ово, па сад само
ту да је још ово овако, ево тај део тако сам видела.
Председник већа: Је ли то кундак или како би Ви то?
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Сведок Гордана Живковић: Ја не знам шта је. Не знам. Овако је,
мислим да је то гвоздено, јер је то гвоздено овако, те дебљине и тако, тај
део, то сам видела.
Председник већа: Можете ли да нам...
Сведок Гордана Живковић: И тада је тај ауто низ, према
станици, према Гаврила Принципа отишао на доле.
Председник већа: Можете ли да нам опишете тај аутомобил,
каква је стакла имао, да ли знате које марке, које је боје?
Сведок Гордана Живковић: Верујте да не знам. Нека сива боја.
Тако нешто сиво као ови оквири.
Председник већа: Да ли је био аутомобил караван, је ли знате
шта то значи?
Сведок Гордана Живковић: Велики један ауто али не знам које
марке. Као она лимузина велика.
Председник већа: Да ли сте приметили...
Сведок Гордана Живковић: Слично овим «Мерцедесима».
Велики ауто. Тако неки ауто.
Председник већа: Да ли сте приметили....
Сведок Гордана Живковић: Колико сам ја тада регистровала,
опростите.
Председник већа: Да. Ми Вас питамо само оно што сте Ви
запамтили, приметили, ништа друго.
Сведок Гордана Живковић: То сам видела. Ја сам то тако рекла
и овима милиционерима што су долазили.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете где је био
паркиран тај аутомобил у односу на ову зграду жуту Завода за
фотограметрију?
Сведок Гордана Живковић: Та Вам зграда дође овако, и сада је
ту тај пролаз за у тај ресторан, а овде је та кућица од граског
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саобраћајног и ту има знак и поред тога знака је био ауто тај. Поред тог
знака ту и онда одмах има тај пролаз, та стазица што води за парк.
Председник већа: Да ли је тај аутомобил имао затамљена стакла,
па да нисте могли да видите ко се налази унутра или сте могли да видите
да се налази унутра возач или било ко?
Сведок Гордана Живковић: Право да Вам кажем не знам. Ја
нисам видела је ли имао затамљено или није, али имао је горе на крову
оно стакло горе, како се зове...
Председник већа: Шибер стакло?
главе.

Сведок Гордана Живковић: Да. Оно горе изнад возача, изнад
Председник већа: То сте приметили?

Сведок Гордана Живковић: То сам видела да је имало, јер то је
моменат био, ја нисам ни знала шта се дешава ни ништа. То сам
приметила.
Председник већа: Да ли се сећате како је био паркиран тај
аутомобил у односу на зграду и улицу Адмирала Гепрата, који је део
био....
Сведок Гордана Живковић: Тако је судија стајао ауто...
Председник већа: Не. Сада ћу Вам поставити конкретније
питање да би могли да се оријентишете, дакле, да ли је предњи део
аутомобила био окренут ка улици Адмирала Гепрата или ка згради?
Сведок Гордана Живковић: Јесте. Према нама. Према улици,
према нашој згради.
Председник већа: Предњи део је био окренут ка улици?
Сведок Гордана Живковић: Јесте.
Председник већа: Да ли сте приметили којом брзином је кренуло
то возило и у ком правцу конкретно?
Сведок Гордана Живковић: Не знам Вам рећи којом брзином,
али ето то је секунд и ауто оде. Секунд, јер ја сам погледала и лево, стоје
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милицијска кола паркирана ту поред контејнера. Овај народ је после с
тим пушкама истим таквим изашао ту, мушкарци у цивилу.
Председник већа: Је ли кренуо аутомобил тај...
Сведок Гордана Живковић: Према станици доле.
Председник већа: Улицом Адмирала Гепрата?
Сведок Гордана Живковић: Јесте.
Председник већа: Према железничкој станици?
Сведок Гордана Живковић: Јесте. Према доле, да.
Председник већа: Добро. Реците нам тај полицијски аутомобил
које је марке био, да ли је видљиво написано на њему полиција, да ли је
било полицајаца ту и где је то полицијско возило било у односу на ово
возило које је отишло ка железничкој станици?
Сведок Гордана Живковић: Да Вам кажем, улица Добринска
како води горе поред цркве и између наше зграде и цркве је Добринска
улица. И ту стоје контејнери, 3, 4 контејнера имамо ту за смеће и ту је
стајао паркиран ауто. Ту је стајао паркиран ауто, сада овде су вам
контејнери, овде је ауто стајао тај паркиран. Колико знам бело кроз
средину, а плаво са стране. И то знам да је «стојадин». А сада да ли је
писало са бока полиција, од напред, није писало и нисам видела никога.
Овај човек је излазио преко што је имао фластер неки на глави, прелазио
је преко ту на том прелазу према том ауту. И онда када ја чујем на
телевизији да је пуцано на председника баш онда ми је још више онако
дошло и онда сам нормално после стала и гледам, видим да ови људи са
тим пушкама иду по парку, около, мислим то колико сам могла да
видим.
Председник већа: Да ли сте приметили било које униформисано
лице у тренутку када је то возило кренуло према железничкој станици
улицом Адмирала Гепрата?
Сведок Гордана Живковић: Нисам.
Председник већа: Да ли сте приметили било шта још што би
било интересантно за Вас, људе, аутомобиле, да су кренули за тим
возилом или било шта друго?
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Сведок Гордана Живковић: Ја стварно видела нисам друго, то
што сам видела то сам изјавила и кад су долазили да нас, одмах су брзо и
дошли у цивилу милиционери, тројица. Бар су се тако представили, па
ваљда и јесу. Исто сам рекла како, шта сам видела и скроз сам била
узбуђена и нормално, после када сам чула на телевизији...
Председник већа: Добро. Ја питања више немам, да ли чланови
већа имају питања?
Право на питања има заменик Специјалног тужиоца Милан
Радовановић, изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мени
није јасна позиција овог аутомобила о коме говори сведокиња, она каже
да је аутомобил био окренут према улици, према којој улици?
Сведок Гордана Живковић: Према Адмирала Гепрата.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: У којој је
био паркиран тај аутомобил?
Сведок Гордана Живковић: Исто у Гепратовој. Ту поред...
Председник већа: Да ли можете ближе да нам опишете у односу
на зграду Завода за фотограметрију Ви гледате из правца супротног?
Сведок Гордана Живковић: Да, од мене са прозора...
Председник већа: Од Ваше зграде, и кад посматрате из тог
правца у односу на улаз у зграду Завода за фотограметрију да ли је то
возило било паркирано лево или десно и да ли је било испред зграде или
је било више ка овом улазу за те кафиће?
Сведок Гордана Живковић: Било је овде више паркирано до ове
кућице од градског саобраћајног, ту има знак један и ту поред знака је
био.
Председник већа: Да ли је покривао део зграде, дакле, да ли је
зграда била ту где је паркирано то возило?
Сведок Гордана Живковић: Не. Зграда је још тамо доле ниже.
Значи има још до улаза до зграде.
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Председник већа: У односу на тај пролаз за кафић «Монумент»
где се налазило то возило?
Сведок Гордана Живковић: Сад не знам Вам рећи, то је ту...
Председник већа: Из Вашег правца посматрано, значи лево или
десно?
Сведок Гордана Живковић: Онда је лево када ја гледам.
Председник већа: Ви када гледате, из Вашег правца?
Сведок Гордана Живковић: Овде је пролаз, овде је та кућица, а
ауто је био овако. Значи да је лево од овога.
Председник већа: Да ли можете само речима да нам кажете, лево
или десно?
Сведок Гордана Живковић: Лево.
Председник већа: Наставите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Пошто
сведокиња станује у броју 17, просто да прецизирамо позицију тог
аутомобила, је ли тај ауто био паркиран на парној или непарној страни
улице?
Сведок Гордана Живковић: Преко пута мене, ми смо 17, значи
да је оно парно.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када
каже да је видела део пушке, говори о задњим вратима, јесу ли то врата
иза возача или сувозача?
Сведок Гордана Живковић: Та врата, то би било овако ауто,
значи то су десна страна, значи десна страна.
са...

Председник већа: Из Вашег правца посматрања, да ли је улазио

Сведок Гордана Живковић: Ја сам гледала са прозора значи
било би лево, а кад је ауто био овако паркиран, друга врата десна.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мени и
даље није јасно, јесу ли то врата иза сувозача или возача?
Председник већа: Не зна тако да објасни, а иначе се очигледно
ради иза врата сувозача, јер је са леве стране посматрано, из Вашег
правца посматрања, је ли са леве стране ушао на задња врата, када Ви
гледате у ауто?
Сведок Гордана Живковић: Ја овако када гледам са мог прозора
онда је то са леве стране, а пошто је ауто био окренут мени, онда је са
десне, ја бар тако мислим.
Председник већа: Добро. Објаснили сте онако како знате, у реду.
Сведок Гордана Живковић: Како сам видела.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
полицијски ауто да ли је било некаквих лица у том аутомобилу?

Тај

Сведок Гордана Живковић: Ја нисам видела.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: И још
једно питање само, од тренутка када је чула да кажем пуцњеве, те звуке,
да их тако назовем, до тренутка када је на телевизији чула да је извршен
атентат на Премијера, колико је времена прошло?
Сведок Гордана Живковић: Па, шта ја знам, можда једно 15, 20
минута. Можда тако. Ја не знам да Вам кажем.
Адв. Рајко Даниловић: На ком спрату она има тај стан?
Сведок Гордана Живковић: Ја сам на трећем спрату.
Председник већа: Да ли пуномоћници оштећених имају питања?
Адв. Срђа Поповић, изволите.
Адв. Срђа Поповић: Ви сте казали «кад сам чула да су пуцали на
председника још више ми је дошло» и прекинули сте реченицу?
Сведок Гордана Живковић: Још више ми је дошло овако,
ударало срце, лупало, гушило, разумете, па сам одмах још узела и
нитроглицерин тада. Узбудила сам се. Мислим, шта сад, како, а нисам
видела ту никог овако да је нека полиција, па сада да има више војске
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или нешто. За мене је то страшно пуцати на човека и ја мислим не знам.
То што сам видела и што сам чула ја сам све рекла.
Председник већа: Адв. Варја Банић, право на питања, изволите.
Адв. Варја Банић: Ја бих замолила да се сведок Гордана
Живковић изјасни о временском размаку између оног првог звука који
сте назвали као један бум јак и после тога чујете два пута бум, бум,
дакле, да ли можете да се изјасните колико је прошло између тог првог
што сте Ви чули као удар бомбе, како сте објаснили, и сада овог
следећег што чујете?
Сведок Гордана Живковић: То је јако било брзо, верујте како
сам ја седела на столици за машином и шила, то је праснуло бум, и ја
реко Боже експлодирала та бомба и само сам померила, како сам
истерала то што сам шила овако парче, само сам померила столицу, у
том моменту једно за другим бум, бум, тако да то није било размак неки.
Временски можда 3, 4 секунде.
Адв. Варја Банић: Добро и како Ви то сада, не сада, него како Ви
то оцењујете да ли као, пошто кажете бум, па бум, бум, да ли Ви то
оцењујете да не буде сугестивно са колико, ако су у питању пуцњеви, са
колико пуцњева, шта је Вама то друго бум, бум?
Сведок Гордана Живковић: То је, мањи је звук тог пуцања, та
два једно за другим.
Адв. Варја Банић: И да ли су та два једнака интензитета?
Сведок Гордана Живковић: Не. Овај први....
Адв. Варја Банић: Мислим ова два задња, то ме интересује?
Сведок Гордана Живковић: Та два задња су једнако, а онај први
је био јак бум. Онда је било бум, бум, мање та два.
Адв. Варја Банић: И само ме интересује да ли је звук свега тога
што сте Ви чули Вама долазио са исте стране и са које, или са
различитих праваца?
Сведок Гордана Живковић: Са исте стране, пошто је прозор
отворен био, све је то долазило са улице.
Адв. Варја Банић: Вама са које стране?

22

Сведок Гордана Живковић: Мислите како сам седела?
Адв. Варја Банић: Како Ви чујете, на прозору сте били је ли тако?
Сведок Гордана Живковић: Не. Ја сам чула када сам седела за
машином, то ми је значи долазило са десне стране, јер ми је машина
овако.
Председник већа: Окрените се ка већу госпођо Живковић.
Сведок Гордана Живковић: Опростите.
Адв. Варја Банић: Добро, Вама са десне стране. Још ме само
интересује једно, а то је иако Ви не видите нормално улицу Немањину,
са које би Вама из тог положаја улица Немањина била, где се она
налази?
Сведок Гордана Живковић: Преко пута парка, иза парка.
Адв. Варја Банић: Вама са које стране, тог момента када седите и
чујете то?
Сведок Гордана Живковић: Са десне стране.
Адв. Варја Банић: Хвала.
Сведок Гордана Живковић: Тада кад сам чула то, онда је то све
са десне стране.
Председник већа: Право на питања имају браниоци. Реч има адв.
Марко Миливојевић, изволите.
Адв. Марко Миливојевић: Хвала. Мене интересује ако сведок
може детаљније да опише лице које је изашло у тренутку када је чула
бум, бум, бум, значи висину, годиште, да ли је нешто имао у рукама
носио, каква је боја ствари, нешто мало боље о томе да каже?
Сведок Гордана Живковић: На које лице мислите?
Адв. Марко Миливојевић: Шта сте рекли?
Сведок Гордана Живковић: Па, шта да Вам кажем, можда тако
година можда као и ја или неки млађи, нисам ја то тако гледала,
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схватате, онако сам само на прозор и онда видим стоји овако ауто тамо и
човек је прелазио преко и имао је тако и разговарао је на мобилни. Сада,
да Вам кажем колико година, онако отприлике не знам можда као ја,
тако око 55, 60 година као ја, можда, не знам Вам рећи. Мислим, нисам
обраћала ја неку пажњу сада.
Адв. Марко Миливојевић: Хвала пуно.
Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих се управо надовезао на колегу
Марка Миливојевића, да ли само може да нам објасни сведок због чега
то лице са тим фластером, није битно шта је имало на глави, повезује
уопште са овим што је чула бум, бум, тим пуцњевима и тако даље, због
чега, каква је то веза, зашто је то лице, овде је споменуто, она је видела
неку особу, али у каквом је сада она односу према мишљењу, схватању
сведока везано за претходне звуке које је чула, које је окарактерисала
као пуцњеве, она каже види прелази улицу, телефонира мобилним па ме
занима због чега овог момента она сада то....
Председник већа: Не. Колега, Ви очигледно то нисте добро
схватили, она је само сведочила о томе шта је видела, није она ништа
повезивала везано за...
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Ја само питам да ли повезује нешто са
тим или само говори о некој особи коју је видела, то да расчистимо.
Председник већа: Тако формулишите питање. Изволите.
Сведок Гордана Живковић: Ништа ја не везујем ништа са
ничим, верујте, ја сам то видела шта сам видела, шта сам чула, ја сам то
рекла.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро, у реду. Таман посла. Хвала.
Председниче ја сам мислио да није случајно, да не стварамо погрешну
некакву везу. Ја бих имао само једно питање на Ваше питање она
једноставно није могла да објасни, мени је неразумљиво, пушка, на
Ваше питање да опише сада она показује у односу на микрофон, како би
то изгледало. Да ли сте нешто изјавили да сте касније видели неке људе
са пушкама?
Сведок Гордана Живковић: Јесам.
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Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се сећате шта сте тог момента
рекли и да ли сте везано за те пушке, ја сам записао, нећу да буде
сугестивно, на крају крајева снима се све па је на траци то остало,
правила је неку компарацију, везано за пушку, за ове људе које је видела
касније, па бих хтео да питам сада може ли макар да нам каже те пушке
које је видела код тих људи касније у улици, па да нам направи
компарацију са тим делом пушке коју је видела код улаза у кола?
Сведок Гордана Живковић: Ја сам видела такав задњи део те
пушке, па сам видела и ти људи да су носили пушке и имало је то тако
на задњем делу. Због тога сам рекла јер тако сам видела.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Све је то у реду, него ево уз дозволу
председника већа, да ли по Вама, само кажем по Вама, из Вашег
субјективног, како сте Ви видели, да ли је то по Вама сличност те пушке
што су ти људи носили, тај задњи део пушака који су ти људи које сте
видели носили са том пушком коју сте видели како неко увлачи у
аутомобил, само по Вашем мишљењу, да ли сам био довољно прецизан?
Видели сте људе да носе пушке, видели сте и тај неки задњи део пушке,
ја Вас само питам да ли можете да направите компарацију, поређење са
том пушком коју сте видели да је неко увлачио у тај неки аутомобил
тамо који је стајао?
Сведок Гордана Живковић: Опростите да Вам кажем, нити сам
знала шта се десило ни како, ја сам видела задњи део те пушке, то
гвожђе тако у ауто које се увлачила. Ко је увлачио, шта је било верујте
не знам.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. То и не питам.
Сведок Гордана Живковић: После сам видела већ су објавили на
телевизији, јер телевизија ми је нон-стоп радила, већ су објавили, ја сам
видела њих једно 5, 6 људи исто су имали неке пушке, е сада каква је ова
што је увлачена унутра, ја не знам, али сам видела задњи део. И ове су
имале исто то задњи део такав.
Адв. Ненад Вукасовић: Па то ме занима, значи исти тај задњи део
су имали као код ових људи које сте касније видели након вести да је то
што се десило десило, и сада пуна је улица, у реду, значи по Вама
колико сте приметили, исти је део тај задњи који сте видели?
Сведок Гордана Живковић: Јесте.
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Адв. Ненад Вукасовић: Ништа. Хвала Вам. Само толико сам хтео
да питам. Немам више питања.
Председник већа:
Поповић. Изволите.

Право на питања има адв. Александар

Адв. Александар Поповић: Да ли можете да определите само
удаљеност овог аутомобила за који сте мислили да је полицијски од
аутомобила сиве боје у који сте видели да се уноси задњи део те пушке и
који одлази ка железничкој станици, удаљеност нека?
Сведок Гордана Живковић: Па, колико је широка улица, па онда
мало тако дијагонално, можда тако као до овога ћошка или можда који
метар.
Адв. Александар Поповић: Можемо ли само да определимо
дијагонално ка железничкој станици или ка Кнеза Милоша?
Сведок Гордана Живковић: Од те Добринске улице па овако
попреко дијагонално. Сада колико је то, колико је широка улица ја не
знам и онда још мало неки метар.
Адв. Александар Поповић: И само још једно питање, да ли су у
истом тренутку се налазили на улици и тај полицијски ауто и овај сиви
ауто?
Сведок Гордана Живковић: Тај је полицијски остао, стајао је
дуже ту још.
Адв. Александар Поповић: Само толико.
Сведок Гордана Живковић: Нисам ја знала ко је, шта је, кад је
ауто од....
Председник већа: Да ли од бранилаца још неко се јавља за реч да
постави питања?
Адв. Александар Ђорђевић, право на питања.
Адв. Александар Ђорђевић: Овога човека што је видела са
завојем преко главе, у ком правцу се он кретао, можда је рекла, али мени
је то остало нејасно?
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Сведок Гордана Живковић: Излазио је из зграде те њихове
зграде и прелазио преко према полицијском ауту, ту према Добринској
улици. То сам видела.
Председник већа: Када кажете из зграде, да ли се то односи на
ову жуту зграду Завода за фотограметрију?
Сведок Гордана Живковић: Од те зграде, сада ја нисам видела
да је он изашао из зграде, него је већ био ту прелазио је улицу.
Председник већа: Ради прецизности, да ли је то зграда Завода за
фотограметрију, та жута?
Сведок Гордана Живковић: Јесте.
Председник већа: Добро. Констатујем да браниоци питања више
немају.
Право на питања имају окривљени. Да ли се неко јавља за реч?
Право на питања има првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Само једно питање да ли би сведок могао
да се изјасни о томе ако се сећа наравно, тај задњи део пушке који је
видео да неко уноси у тај аутомобил, да ли може да нам каже које је то
боје било?
Сведок Гордана Живковић: Ја стварно не знам. Не знам. Ја
нисам ни обраћала пажњу каква је боја, ништа.
Окр. Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Констатујем да питања за сведока Гордану
Живковић више нема.
Да ли постављате захтев за накнаду трошкова Ваших путних и
дневнице?
Сведок Гордана Живковић: Не.
Председник већа: Добро. Отпушта се сведок Гордана Живковић.
Хвала. Можете да идете.
Да ли има примедби на исказ сведока Гордане Живковић?
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Констатујем да примедби нема.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 20 минута.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 11,37 ЧАСОВА
Председник већа: Констатујем да је уз дозволу председника већа
напустио главни претрес адв. Жељко Грбовић кога ће у наставку
замењивати адв. Зоран Николић.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Далибора Марјановића.
Нека приступи пред судско веће.
Председник већа: Ваше име и презиме?
МАРЈАНОВИЋ ДАЛИБОР.
Председник већа: Име оца?
Сведок Далибор Марјановић: Лазо.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Далибор Марјановић: 26.11.1972. године у Книну.
Председник већа: Шта сте по занимању?
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Сведок Далибор Марјановић: Машин бравар.
Председник већа: Где сте запослени?
Сведок Далибор Марјановић: У Министарству унутрашњих
послова Србије. Жандармерији.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Далибор Марјановић: 35. Нова број 9, Земун поље.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима?
Сведок Далибор Марјановић: Не.
Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о евентуалној
промени адресе пребивалишта.
Дужни сте да суду саопштите све што Вам је познато о предмету 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 представља
кривично дело.
Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно да
би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова упозорења и права?
Сведок Далибор Марјановић: Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву као
сведок у кривичном поступку пред судом. Ја ћу Вам прочитати текст
заклетве, а Ви ако сте сагласни само реците «да», ако нисте реците
разлог због чега нећете да положите заклетву.
«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан говорити
само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати».
Сведок Далибор Марјановић: Да.
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Председник већа: Реците нам да ли сте Ви били припадник
Јединице за специјалне операције?
Сведок Далибор Марјановић: Да. Од 2002. године.
Председник већа: На којим пословима и радним задацима сте
били у ЈСО-у?
Сведок Далибор Марјановић: Обезбеђење објеката.
Председник већа: Да ли сте боравили током 2003. године на
Копаонику?
Сведок Далибор Марјановић: Не.
Председник већа: Да ли је било ко из Јединице за специјалне
операције боравио на Копаонику 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Да. То су били борбени тимови,
значи у другом месецу од 11.-ог, један тим се мењао. То ја знам.
Председник већа: Да ли Вам је познато да ли је окр. Жељко
Тојага боравио на Копаонику 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Да.
Председник већа:
Шта знате о његовом боравку, у ком
временском периоду је био?
Сведок Далибор Марјановић: Значи 2003. године, у другом
месецу, значи прецизно датум не знам, значи 13.-ти, ја сам био радио на
обезбеђењу објекта команде на Сењаку, значи он је ишао на Копаоник
тада са командантом и помоћником команданта и возачем.
Председник већа: Одакле Вам је то познато?
Сведок Далибор Марјановић: Зато што сам ја радио испред
команде тај дан када је он одлазио.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете којим возилом је
окр. Жељко Тојага отишао?
Сведок Далибор Марјановић: «Нисан патрол».
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Председник већа: Ко је са њим био у возилу?
Сведок Далибор Марјановић: Био је Шепа Никола, Душан
Маричић и Лечић Веселин.
Председник већа: Да ли знате по ком основу је он боравио на
Копаонику и којим пословима и задацима као припадник ЈСО-а?
Сведок Далибор Марјановић: То је мени било мање познато, али
претпостављам да је био као безбедност, значи као припадник, јер је
радио у том сектору. Сваки припадник из тог сектора је ишао, значи у
свакој смени по један.
Председник већа: Да ли знате да ли је окр. Жељко Тојага
непрекидно боравио на Копаонику?
Сведок Далибор Марјановић: То ја не знам, значи у принципу ја
га нисам виђао док сам ја тада, то кад је отишао ја га нисам виђао у
Београду у команди.
Председник већа: Да ли знате када се окр. Жељко Тојага вратио
са Копаоника?
Сведок Далибор Марјановић: То ми није познато.
Председник већа: У односу на дан када је отишао на Копаоник
окр. Жељко Тојага, када сте га први пут након тога видели?
Сведок Далибор Марјановић: Значи видео сам га на сахрани
пок. Павковића.
Председник већа: Да ли можете да одредите када је била сахрана
Павковића?
Сведок Далибор Марјановић: То је било 28.-ог, јер се то десило
прецизно датум не могу да знам.
Председник већа: Да ли сте Ви радили у команди ЈСО-а на
Сењаку све време током фебруара 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Да.
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Председник већа: Да ли сте Ви обучавани и упознати са пушком
«Хеклер и Кох», 7,62 мм, са ознаком Г3 у Јединици за специјалне
операције?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Ја нисам упознат са том
пушком.
Председник већа: Да ли сте Ви као припадник ЈСО-а вршили
обезбеђивање било које личности ван државних структура?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Само објеката.
Председник већа: Да ли познајете окр. Сашу Пејаковића?
Сведок Далибор Марјановић: Да.
Председник већа: Да ли знате на којим пословима је он радио
као припадник ЈСО-а?
Сведок Далибор Марјановић: Он је радио ОЗЛ, колико ја знам,
кад сам дошао радио је на тим пословима, а код кога је радио то не знам.
Једино што сам из медија после чуо на којим је пословима радио.
Председник већа: Да ли сте Ви у оквиру рада као припадник
ЈСО-а знали да ли било ко од припадника ЈСО-а обезбеђује Душана
Спасојевића?
Сведок Далибор Марјановић: Не.
Председник већа: Када сте последњи пут видели и да ли сте
уопште видели прецизније првоокривљеног Милорада Улемека?
Сведок Далибор Марјановић: Пуковника Легију сам видео на
сахрани пок. Павковића. Тада сам га видео.
Председник већа:
Улемека?

Да ли сте лично познавали окр. Милорада

Сведок Далибор Марјановић: Не, јер он је када сам ја дошао
2002. године већ је био у пензији пуковник, значи што сам знао, знао сам
команданта Маричића.
Председник већа: Да ли је он имао неку везу окр. Милорад
Улемек са Јединицом за специјалне операције, у чему се она састојала,
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да ли је долазио у Јединицу за специјалне операције на Сењаку, у Кули,
да ли је имао неку саветодавну улогу, формалну, неформалну и да ли су
припадници ЈСО-а обезбеђивали личност првоокривљеног Милорада
Улемека?
Сведок Далибор Марјановић: То ја нисам могао да знам. Значи о
томе не знам. Колико сам ја радио тамо, ја га виђао нисам. Значи од
2002. године, радио сам најпре у Липовици, из Липовице сам онда
прешао у команду. Значи на испомоћ команди.
Председник већа:
Пејаковића?

Да ли сте лично познавали окр. Сашу

Сведок Далибор Марјановић: Да. Њега сам знао.
Председник већа: Када сте њега видели у марту 2003. године
први пут?
Сведок Далибор Марјановић: То не могу прецизно, значи били
смо у том картингу, значи били смо у команди и сада значи можда сам
га видео, можда нисам, значи не знам ни ја сам.
Председник већа: Да ли можете да одредите да ли сте га видели,
када, временски, у марту 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Знате ту је много припадника
улазило, излазило. Не могу ја сада да прецизно знам тачно који је дан
или који је датум био и колико сати. Значи не знам то.
Председник већа:
Јовановића?

Да ли сте познавали лично окр. Звездана

Сведок Далибор Марјановић: Мајора сам упознао значи не
лично, знао сам га, био сам на обуци 10 дана на Тари 2002. године.
Председник већа: Да ли сте њега окр. Звездана Јовановића
видели у марту 2003. године било када и било којом приликом?
Сведок Далибор Марјановић: Ту је значи, он је долазио у
команду. Сада ја не могу да знам тачно да ли је он тај дан био или није,
ја сам тај дан нешто друго радио. Значи не могу да претпоставим да
кажем човек је био или није био. Значи не могу ту да одговорим ништа.
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Председник већа: Да ли сте Ви били у команди ЈСО-а на Сењаку
10., 11. и 12. марта 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Ја сам радио тада као дежурни
возач. Значи радио сам оно од пола осам до пола четири. Значи тада сам
радио. Био сам на испомоћи тих задњих можда 20 дана сам то радио. Био
сам свако јутро ту, значи нисам био оно фактички да сам био стајао
испред врата него сам ишао у град носио пошту и то је то.
Председник већа: Обављали сте те послове као возач?
Сведок Далибор Марјановић: Да. Те послове као возач сам
обављао, значи носио сам пошту и то је то.
Председник већа: Реците нам у односу на ова три дана 10., 11. и
12. март 2003. године ко је био присутан из командне структуре ЈСО-а
на Сењаку?
Сведок Далибор Марјановић: Нормално значи кога сам видео тај
дан то је за 12.-ти био је командант Маричић, помоћник Веселиновић и
значи то је у принципу радници који су радили унутра, у тим пословима
персоналним.
Председник већа: Да ли је тада 11. марта 2003. године боравио у
команди ЈСО-а на Сењаку Веселин Лечић?
Сведок Далибор Марјановић: То прецизно не могу, не могу да
знам, значи он ако је ушао ако је био у канцеларији, ја не могу да
проверавам да ли је он био или није био. Значи ја сам радио своје
послове, што кажу ја сам ишао. Значи директно што ме секретарица
пошаље или неко ја одем.
Председник већа:
Да ли је Вама лично познато дакле,
непосредно сазнање да сте видели или чули да се налази ту, или Вам је
неко рекао од припадника ЈСО-а на Сењаку да ли је ту био окр. Звездан
Јовановић 11. марта 2003. године?
Сведок Далибор Марјановић: Не. То ми није познато. Значи ја
не знам.
Председник већа: Да ли 12. марта 2003. године у команди ЈСО-а
на Сењаку је био окр. Звездан Јовановић, да ли Вам је уопште позната та
чињеница?

34

Сведок Далибор Марјановић: Ја не могу то да кажем да ли је
неко био или није био, јер ја у принципу значи долазили, одлазили,
значи мени можда се филм враћа или нешто, али не знам. Значи ја не
могу да кажем, можда сам га видео 11. или 12.-ог, а не могу да кажем да
сам га видео 12.-ог, значи не могу да кажем то. Значи ја сам био сасвим
друго нешто. Ишао сам другим пословима.
Председник већа: Да ли сте Ви као припадник одељења за
обезбеђивање личности и објеката било када обезбеђивали било коју
личност по задатку?
Сведок Далибор Марјановић: Не. У принципу ја сам имао
решење само за обезбеђење објеката. Значи нисам имао за личности.
Значи само обезбеђење објеката и то је у бази Липовици сам радио, тада
када сам примљен 2002. године.
Председник већа: Да ли сте Ви било када чули до догађаја
убиства председника Владе др. Зорана Ђинђића 12. марта 2003. године
за постојање Душана Спасојевића?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Нисам чуо. Све што сам чуо то
је после из медија што сам нормално као сви грађани, значи ништа
нисам до тада чуо.
Председник већа: Након увођења ванредног стања у земљи да ли
сте Ви као припадник Јединице за специјалне операције добили било
какву наредбу везану за активности ЈСО-а, повлачење, одлажење негде,
неке посебне задатке да сте добили у тој ситуацији?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Ја сам остао и даље да радим
тај посао. Значи курир, фактички курир, дежурни возач – курир, значи
ишао сам ујутру по билтене до «29.-ог» и то је мој посао био, или пошта
нека значи до министра и нормалне активности, само што смо били у
неком као приправности, као ванредно стање као сви остали радници
Министарства унутрашњих послова.
Председник већа:
одлазили у Кулу?

Да ли сте након 12. марта 2003. године

Сведок Далибор Марјановић: Не. Ја нисам ишао за Кулу. То
једино не знам, ја нисам.
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Председник већа: Да ли имате Ви било каквих непосредних или
посредних сазнања о убиству председника Владе Србије др. Зорана
Ђинђића?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Ја сам то сазнао исто, ја сам
био са Тојага Жељком тај дан, значи то јутро смо били заједно, значи
био је са мном цело време и сазнали смо то у његовом стану. Значи он је
добио позив и кад смо дошли у команду тек смо онда сазнали шта се
десило. Значи реакција моја и његова била је иста. Значи уопште нисмо,
били смо зачуђени обадвоје.
Председник већа: Добро. Ја питања више немам. Да ли чланови
већа имају питања?
Судија Ната Месаровић право на питање, изволите.
Судија Ната Месаровић: Можете ли да се сетите након увођења
ванредног стања, пошто сте били дежурни возач – курир, ко је све био
у...
Сведок Далибор Марјановић: Ја се извињавам, ја сам био на
Сењаку дежуран, нисам у Кули био.
Судија Ната Месаровић: Дозволите да завршим. Да ли се сећате
ко је био од припадника Јединице официрског кадра на Сењаку за то
време након увођења ванредног стања, када сте Ви остали ту као
дежурни?
Сведок Далибор Марјановић: Па, то је био Ергарац и Атељевић
Атинко, који је био шеф обезбеђења ОЗЛ, значи и ове остале раднице, а
ово све команда значи била је Кула, команда Кула, значи нормално су се
активности све обављале.
Судија Ната Месаровић: Хвала.
Председник већа: Право на питање има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Једно
питање само да ли је након 12. марта видео окр. Звездана Јовановића?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Не знам.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А окр.
Сашу Пејаковића?
Сведок Далибор Марјановић: Сашу Пејаковића значи не могу да
се сетим. Значи не знам. Колико ми је познато он је био у Кули горе.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
видео, а не посредна сазнања, него да ли је видео Сашу Пејаковића?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Не.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Хвала.
Председник већа: Адв. Срђа Поповић право на питање, изволите.
Адв. Срђа Поповић: Ви сте казали да сте у Јединици од 2002.
године, шта сте пре тога радили, где сте пре тога били?
Сведок Далибор Марјановић: Радио сам приватно нека
обезбеђења по неким дискотекама. То је то.
Адв. Срђа Поповић: Како је дошло до тога да будете примљени у
Јединицу?
Сведок Далибор Марјановић: Прочитао сам оглас, предао сам
своје папире и тако да сам примљен. Значи нормалан оглас за примање
као радник обезбеђења, значи нисам ишао за борбени тим.
Адв. Срђа Поповић: Ви сте из Книна је ли тако, тако сам ја
схватио?
Сведок Далибор Марјановић: Да.
Адв. Срђа Поповић: Има ли у Јединици још Ваших земљака?
Сведок Далибор Марјановић: Има.
Адв. Срђа Поповић: Да ли сте Ви између себе тако као земљаци
да ли се Ви дружите и ван службе?
Сведок Далибор Марјановић: Ретко, али некада када се видимо,
кад се сусретнемо у неким кафанама, кафићима, ресторанима, значи
попијемо пиће и знамо да се запијемо, ето то је то.
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Адв. Срђа Поповић: Хвала.
Председник већа: Право на питања сведоку имају браниоци.
Констатујем да браниоци питања немају.
Право на питања имају окривљени.
Право на питање има окр. Жељко Тојага. Изволите.
Окр. Жељко Тојага: Рекосте да сте били на дан убиства пок.
Премијера код мене у стану, зашто, којим поводом, како?
Сведок Далибор Марјановић: Па тај дан смо ишли по паре да
подигнемо паре, значи за два погинула припадника, ишли смо да
подигнемо паре. После смо отишли те паре да пребацимо у евре. Значи
ишло смо у мењачницу, Баново Брдо, две мењачнице на Видиковцу је
била та трећа мењачница и на Чукаричкој падини где окр. Жељко Тојага
живи. Значи то је била задња мењачница, након чега је он предложио да
идемо код њега на кафу. Значи отишли смо код њега у стан. Прецизно
време када смо дошли у стан значи нисмо ни попили кафу, њему је
зазвонио телефон и морали смо да се вратимо у команду.
Окр. Жељко Тојага: Која је то зграда где смо ми ишли по паре?
Сведок Далибор Марјановић: СИВ један, два, не знам како се то
зове. СИВ, један, два, немам појма.
Окр. Жељко Тојага: Да ли се можете сетити времена или да ли
смо уписани на ходнику од стране кога, да ли смо записано унутра?
Сведок Далибор Марјановић: Не. Нисмо, ушли смо зато што смо
ишли са радницом која је радила, значи познавали су нас пошто смо
долазили већ ту по паре. Ја сам ишао, радио сам једно време исто у
пратњи новца, значи на испомоћ. Значи познавали су нас, кад смо дошли
тамо највероватније имају они тамо записано кад смо подигли тај новац,
тај дан, значи сад прецизно време, је ли то било осам и по, девет, значи
не могу да знам.
Окр. Жељко Тојага: Толико. Ништа више. Хвала.
Председник већа: Констатујем да више питања нема за сведока
Далибора Марјановића.
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Да ли постављате захтев за накнаду трошкова, путних трошкова и
изгубљене зараде јер имате право као сведок у кривичном поступку?
Сведок Далибор Марјановић: Не.
Председник већа: Добро, можете ићи. Хвала. Отпушта се сведок
Далибор Марјановић.
Да ли има примедби на исказ сведока Далибора Марјановића?
Констатујем да нема примедби.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес, а наставиће се као што је заказано 22.
децембра 2004. године, спровешће се доказне радње саслушањем
сведока Милана Бојића и Ивана Поповића.
Довршено у 12,00 часова.
Записничар

Председник већа-судија

