К.П.бр.5/03
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 22. ДЕЦЕМБРА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на наставак главног
претреса дана 22. децембра 2004. године, са почетком у 10,08 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, 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 по службеној дужности 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. Дејан
Лазаревић, по заменичком пуномоћју бранилаца адв. Драгана
Крстићевића и Александра Зарића, окр. Душан Крсмановић са
браниоцем адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша Пејаковић са
браниоцем адв. Крстом Боботом,
окр. Бранислав Безаревић са
браниоцем адв. Станиславом Пролеом, по заменичком пуномоћју
браниоца по службеној дужности адв. Жељка Грбовића и окр. Жељко
Тојага са браниоцем адв. Зораном Николићем.
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Нека приступе у судницу позвани сведоци Милан Бојић и Иван
Поповић.
За реч се јавља адв. Дејан Лазаревић. Изволите.
Адв. Дејан Лазаревић: Судија само да Вас обавестим и замолим,
у 11,00 морам да напустим судницу због неких обавеза па ће ме мењати
адв. Проле Станислав.
Председник већа: У реду.
Констатујем да су на главни претрес приступили позвани сведоци
Милан Бојић и Иван Поповић.
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 Милана Бојића.
Нека приступи за говорницу.
За време саслушања сведока Милана Бојића привремено се
удаљава из суднице сведок Иван Поповић до позива суда.
Председник већа: Ваше име и презиме?
БОЈИЋ МИЛАН.
Председник већа: Име оца?
Сведок Милан Бојић: Сретко.
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Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Милан Бојић: 26. јануара 1954. године, село Челебинци,
општина Козарска Дубица, Република Српска, Босна и Херцеговина.
Председник већа: Шта сте по занимању и где сте запослени?
Сведок Милан Бојић: По занимању сам геометар, радим у Заводу
за фотограметрију, Геоинжењеринг.
Председник већа: Са адресом?
Сведок Милан Бојић: Цетињска 26, Београд.
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима или
оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о евентуалној
промени адресе пребивалишта. Сада ћу Вам саопштити Ваше обавезе,
законска упозорења и Ваша права као сведока у кривичном поступку.
Дужни сте да суду саопштите све што Вам је познато о предмету и
упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично дело.
Дужни сте 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 изложили себе или Вама блиска лица тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу.
Да ли сте разумели ова упозорења и права сведока у кривичном
поступку?
Сведок Милан Бојић: Да.
Председник већа: Позваћу Вас сада да положите заклетву у
својству сведока у кривичном поступку пред судом. Прочитаћу Вам
текст заклетве, ако сте сагласни са тим текстом само реците «да» да
скратимо процедуру, ако не, онда реците разлог због чега нећете да се
закунете пред судом као сведок.
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«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 Милан Бојић: Да.
Председник већа: Реците нам све што Вам је познато о догађају
убиству председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића 12. марта 2003.
године, да ли сте било шта приметили у згради у којој сте радили, да ли
сте било шта чули и да ли сте разговарали са неким посредно, сазнали
било шта што се дешавало везано за овај кривични догађај. Изволите.
Сведок Милан Бојић: Тог дана сам се налазио у канцеларији на
првом спрату, прва лево. То је отприлике испод собе из које је пуцано.
Чуо сам два хица. Радио сам свој посао на рачунару, обради података. У
просторији смо се налазили моја колегиница и ја. У том моменту смо
померили се у страну, погледали се иза рачунара, пошто су велики
монитори 21 инчни, и наставили смо даље посао не знајући ни шта се
догодило нити смо могли да претпоставимо шта се могло догодити.
После неколико минута, после минут, два, не могу тачно рећи време,
чули смо да је неко стрчао низ степенице, пошто су степенице одмах до
нас, значи иза зида. Неколико минута после тога је дошло до комешања
код нас на спрату и изашао сам са групом колега на други спрат.
Погледали смо шта се догодило. Горе смо, само у канцеларији преко
пута затекли једну старију госпођу и сишли смо доле. После тога дошла
су двојица полицајаца у униформи. Један је био виши, један нижи,
колико се сећам. Питали су шта се догодило. Ми нисмо знали, само смо
рекли да смо чули два хица. После тога су дошли комплетна група
полицајаца, дошли су и цивили и униформисани полицајци. Склонили су
нас у канцеларију одмах до те и почели су испитивање. То је једино што
сам у то време после када сам сазнао шта се догодило, ја сам доста после
тога сазнао, негде око пола три сам сазнао шта се догодило, по неким
претпоставкама два сата касније сам сазнао шта се догодило. Нисмо ни
знали шта се догодило. То је чега се сећам.
Председник већа: Ја ћу Вам сада поставити одређена питања
ради разјашњења и употпуњења Вашег излагања и сведочења. Зграда у
којој Ви радите је шта?
Сведок Милан Бојић: Друштвено предузеће Завод за
фотограметрију, Геоинжењеринг, геодетска кућа. Радим све геодетске
послове, значи почевши од премера, обраде планова, фотограметрију,
значи ради се обрада планова авионског снимања.
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Председник већа: Зграда у којој се налази седиште Завода за
фотограметрију се налази у којој улици?
Сведок Милан Бојић: Адмирала Гепрата број 14.
Председник већа: Канцеларија у којој сте Ви радили 12. марта
2003. године се налази на првом спрату, можете ли да нам определите и
кажете који је то број канцеларије?
Сведок Милан Бојић: Канцеларија у којој се налазим је прва лево
до степеница, само моменат, мислим да је 36 просторија или 37, тако
нешто, пошто има једна просторија између, која нема спољних врата,
нема ни прозора. То ми зовемо у жаргону машинска хала где је некада
био стари систем рачунара.
Председник већа: Да ли канцеларија у којој сте Ви били
критичном приликом има прозор?
Сведок Милан Бојић: Има прозор и прозор је био, једно крило
отворен.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете где гледа тај
прозор?
Сведок Милан Бојић: Тај прозор гледа у један коси зид од да
назовем анекса зграде, тако да имамо поглед лимитиран.
Председник већа: Да ли се са тог прозора може видети зграда
Владе Србије?
Сведок Милан Бојић: Може, али горњи леви део, према Кнеза
Милоша.
Председник већа: Да ли се поглед пружа и према парку који
раздваја зграду у Адмирала Гепрата број 14 и зграду Владе Србије?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа: Да ли можете да определите који део зграде
Владе Србије се види када се погледа кроз прозор?
Сведок Милан Бојић: Отприлике горњи леви део зграде и онај
део где је .......споменика горе према Кнеза Милоша улици. Између
Завода за статистику и Владе, отприлике.
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Председник већа: Да ли се види дворишни део зграде Владе
Србије?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа: Реците нам ко је био са Вама, кажете
колегиница, како се она зове, њено име и презиме?
Сведок Милан Бојић: Колегиница се зове Стојковић Љиљана.
Председник већа: Да ли је она запослена где и Ви?
Сведок Милан Бојић: Да. Запослена је код нас.
Председник већа: Можете ли да определите које је време било
када сте чули два пуцња?
Сведок Милан Бојић: Негде између 12,20 и ајде да кажем 12,25,
нисам погледао тачно време, нисам регистровао.
Председник већа: Можете ли да нам кажете какав је био
интензитет првог и другог пуцња и протек времена између првог и
другог пуцња, на шта су Вам личили ти пуцњи, Вама лично?
Сведок Милан Бојић: Знате шта, ја задњих 10, 15 година нисам у
војној обавези, тако да нисам имао тај додир са оружјем директан,
отприлике по неком, што кажем, логичном, изгледали су ми два пуцња
који су се догодили отприлике у року од 5 до 10 секунди један за
другим. Два праска.
Председник већа: Да ли имате Ви лично искуство како се чује
пуцањ из пушке, пиштоља, револвера, јесте ли било када чули на вежби
у војсци?
Сведок Милан Бојић: Да. Зато што сам отприлике пуцао из
пушке и то онај стари систем М 48.
Председник већа: Да ли по Вашем искуству и непосредном
опажању можете да нам кажете на шта су Вам личили та два пуцња?
Сведок Милан Бојић: Да кажем два праска, пуцња за које не бих
могао да одлучим, да Вам кажем сигурно из чега је пуцано. Тако два
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праска сам чуо, из чега је пуцано не знам стварно, мислим, не могу да ни
из искуства, ни било чега, да...
Председник већа:
укључени и радили су?

Компјутери у Вашој канцеларији су били

Сведок Милан Бојић: Да. Укључени су и сви су радили.
Председник већа: Реците нам да ли они производе одређену буку
приликом рада?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа: Дакле, бешумно раде?
Сведок Милан Бојић: Бешумно раде.
Председник већа:
канцеларији?

Отворен је, кажете, био прозор у Вашој

Сведок Милан Бојић: Да.
Председник већа: Да ли сте Ви, могли тада, да одредите одакле је
дошао први, односно други пуцањ?
Сведок Милан Бојић: Не, нисам могао тачно да одредим.
Председник већа: Да ли се испод прозора Ваше канцеларије у
којој сте се налазили критичном приликом налази део крова или кровне
конструкције или бараке, било чега?
Сведок Милан Бојић: Налази се део кровне конструкције, део
спуштеног крова са кога се улази у кров од дела зграде који је према
парку доле.
Председник већа: Осим та два праска, за које кажете да су два
пуцња, да ли сте чули било какав звук који би био карактеристичан и да
сте га Ви евентуално запамтили?
Сведок Милан Бојић: Једино што ми је било карактеристично
ево сада се полако присећам, у том моменту, да је недуго после тога,
прашина пала на тај коси, лимени, део крова, онако као, ајде да кажем,
делови, као песак када падне и чује се, пошто је тишина била у
канцеларији. Свако је од нас радио свој посао и ...
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Председник већа: Кажете да сте чули одређени тутањ, да је неко
протрчао ту поред врата где сте Ви радили?
Сведок Милан Бојић: Чује се кад се силази низ степенице које су
паралелно са тим зидом који је био испред мене.
Председник већа: Добро. Да ли сте Ви то чули, док сте били у
канцеларији и када сте Ви први пут изашли из Ваше канцеларије?
Сведок Милан Бојић: То сам чуо...
Председник већа: Од тренутка када сте чули пуцње?
Сведок Милан Бојић: То сам чуо кад сам био у канцеларији,
можда неколико минута касније на позив колега са спрата, пошто смо
ми отприлике сви на првом спрату, на другом спрату од
Геоинжењеринга нема никога. Онда сам изашао.
Председник већа: Да ли сте ишли на други спрат и да ли сте
улазили у канцеларију број 55 на другом спрату зграде у Адмирала
Гепрата број 14?
Сведок Милан Бојић: Да. Изашао сам са групом колега, са
групом нас запослених из фирме и ушли смо на врата и изашли.
Председник већа: Шта сте приметили у канцеларији када сте
ушли?
Сведок Милан Бојић: У канцеларији сам приметио то неколико
нешто намештаја је остало, чини ми се да је био један сто на средини,
отворен прозор и ћебе на прозору. То ми је било овако карактеристично,
које сам приметио тај дан.
Председник већа: Да ли сте приметили неку даску да је
евентуално фарбана или нешто слично томе?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа: Да ли сте приметили столицу у тој просторији
канцеларије 55?
Сведок Милан Бојић: Не. Нисам.
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Председник већа: Да ли је био отворен прозор у канцеларији 55 у
Адмирала Гепрата 14?
Сведок Милан Бојић: Да. Оба крила.
Председник већа: Да ли сте Ви посумњали било шта након тог
догађаја везано за ту канцеларију и шта Вас је одвело баш у ту
канцеларију?
Сведок Милан Бојић: Па, отишли смо ми, група колега, горе, јер
та канцеларија, она није коришћена.
Председник већа: Шта Вас је водило тамо, ка тој канцеларији?
Сведок Милан Бојић: Не. Ми смо изашли сви на други спрат да
видимо шта се догодило.
Председник већа: Да ли сте закључили заједнички или Ви
индивидуално да се нешто догодило на другом спрату, па сте поводом
тога отишли да проверите евентуално шта се десило?
Сведок Милан Бојић: Отишао сам на позив тих неколико колега
који су ме позвали, пошто нас је мало у Геоинжењерингу било тог дана,
мислим мање људи, да видимо шта се догодило, ипак то је зграда у којој
радимо.
Председник већа:
Да ли сте у разговору са колегама,
индивидуално именима и презименима нам реците ко су они, сазнали
било шта што је битно за овај догађај, да ли су они приметили неке
људе, да ли су они видели раније исте те људе да улазе у зграду, да ли су
приметили да носе оружје, било шта што би било сумњиво, њима, везано
за тај догађај?
Сведок Милан Бојић: После тога сам сазнао од колеге Бугарског
да је он приметио тројицу која су силазили, пошто он ради у приземљу и
његова канцеларија тачно гледа на степенице које силазе одозго, да је
он видео тројицу људи који су силазили ка њему.
Председник већа: Да ли Вам је рекао било шта везано за оружје,
да ли су они носили било какво оружје?
Сведок Милан Бојић: Знате шта, после из приче сам сазнао, не,
после из приче, било је разних прича, међутим, ништа од тога ја не знам
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како да Вам кажем, не могу да, знате оне приче рекла-казала, не знам.
Није ми то нешто изгледало у том моменту...
Председник већа: Можете ли само да нам још опишете тај
догађај, да сте чули да неко силази низ степенице, да нам опишете
детаљније, да ли је било више лица и какав је то звук био, да ли
ужурбани, трчећи корак низ степенице или уз степенице неко трчи?
Сведок Милан Бојић: Отприлике, изгледало је као ужурбани
корак, помало и трчећи низ степенице. Јер то се тачно може
разликовати, пошто један крак степеница пролази поред зида наше
канцеларије, одмаралиште и онда иде на супротни зид и то кад се иде
низ те бетонске степенице, пошто је тишина била, нема буке и онда се то
чуло то тутњање, тај, трчећи, тај, бат корака.
Председник већа: Да ли се тај звук бата корака односио на једно
или више лица, по Вашем непосредном опажању, односно оно што сте
чули из канцеларије?
Сведок Милан Бојић: По некој мојој претпоставци, чини ми се да
је било више лица, јер може отприлике човек да разликује један човек
кад силази низ степенице и више људи, отприлике, толико може да
разликује свако од нас.
Председник већа: У односу на обезбеђење саме зграде у
Адмирала Гепрата број 14, реците нам, шта Ви знате о томе, како се
улазило у зграду, да ли је лице које је требало да уђе у зграду било којим
послом морало да се јави стражару или ко је ту већ био у обезбеђењу
ради евидентирања, дозволе, пропуснице, да најави то лице?
Сведок Милан Бојић: Ми смо имали обезбеђење. Обезбеђивала
нас је нека фирма, приватна агенција, или већ не знам ко је. Сви
запослени који улазе ујутру морали су да упишу време када је ко дошао
у зграду, а отприлике знам да су мени када дође неко од колега са стране
довољно је да најавим одозго долази тај и онда чини ми се да су га и
евидентирали тада, јер то је обезбеђење било. Нисам улазио у посао
обезбеђења, право да Вам кажем, те сам људе познавао, онако, у пролазу
и отприлике знали су нас запослене, пошто је нас ту 40, 50 људи.
Председник већа: Која су Ваша сазнања о канцеларији број 55 на
другом спрату зграде у Адмирала Гепрата број 14, чија је то канцеларија
била, да ли је била коришћена, да ли је била изнајмљена, да ли је била
закључана или откључана и за шта је служила, којој сврси?
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Сведок Милан Бојић: Та је канцеларија неколико година била
празна. У њој је била пре, пошто сам ја у тој фирми, у том Заводу 26
година, значи од 1978. године, непрекидно, ту је пре била архива и после
је то исељено, кад се смањио број запослених и онда је та канцеларија
била празна. У њој је био неки сто стајао, стари и нешто још ваљда од
тог намештаја и тако, знам да смо давне неке 1996., 1997. године
износили одозго архиву и преносили на друго место. Ретко сам одлазио
тамо пошто нисам имао потребе. Претежно сам радио доле у рачунском
центру.
Председник већа: У тренутку када сте ушли у канцеларију 12.
марта 2003. године, да ли сте приметили каљеву пећ?
Сведок Милан Бојић: Та каљева пећ стоји у тој канцеларији.
Председник већа: Да ли сте приметили, да ли су вратанца на
пећи била отворена или затворена?
Сведок Милан Бојић: Нисам обратио пажњу на то.
Председник већа: Да ли сте приметили, да ли у соби –
канцеларији 55, када сте ушли има било каквих опушака цигарета?
Сведок Милан Бојић: Нисам ни то приметио.
Председник већа: Да ли сте током 10., 11. и 12. марта 2003.
године приметили било која лица Вама непозната, да су сумњива било
на који начин да долазе до другог спрата и да улазе у канцеларију број
55?
Сведок Милан Бојић: Видите, ја долазим између пола осам на
посао. Од тог момента, када дођем на посао, па негде до три сата, док не
изађем, ја одлазим само до тоалета или по позиву директора сиђем доле
у приземље да узмем неки материјал и евентуално ту сам, ретко кад сам
силазио у приземље, прођем поред портирнице и тако. Било је доста
посла, па сам био везан горе у рачунском центру.
Председник већа: Да ли сте посредно сазнали, од људи који раде
у згради у Адмирала Гепрата број 14, да ли је та три дана, рачунајући
дакле 10., 11. и 12. март 2003. године, било ко од њих приметио тројицу
лица која су била обучена у комбинезоне?
Сведок Милан Бојић: Не. Не сећам се да је било ко, да ми је било
ко тако нешто саопштио, од колега које познајем дуго времена.
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Председник већа: Реците нам да ли је Вама познато, да ли је
било запослених људи из било које фирме који су имали изнајмљене
просторије у згради број 14 у улици Адмирала Гепрата, да су имали као
радно одело униформу – комбинезон?
Сведок Милан Бојић: Да. На другом спрату је, десно од
степеница, четири канцеларије су биле изнајмљене и горе је било неко
предузеће. Они су носили неке комбинезоне и носили, нешто износили,
тако њих сам виђао ујутру и када одлазим са посла или кад сиђем доле у
приземље на.....То сам виђао и на првом спрату исто, пошто је десни део,
исто је био изнајмљен. Имали смо закупце нашег пословног простора.
Председник већа: Поменули сте старију госпођу на другом
спрату зграде да је и она била са Вама, да ли можете да идентификујете
ту особу и да нам кажете да ли сте са њом разговарали да ли је она
нешто приметила везано за цео догађај?
Сведок Милан Бојић: Старија госпођа је била у тој канцеларији
која се налази преко пута канцеларије 55. По мом сећању, то су
отприлике две спојене канцеларије. Она је била тамо сама и ми кад смо
отворили врата госпођа је стајала крај прозора прекрштених руку и мало
скупљена. Не бих могао сада да се сетим како је госпођа изгледала.
Председник већа: Да ли сте обавили разговор са њом везано за
догађај?
Сведок Милан Бојић: Питала је колегиница шта се догодило и
све то и онда сам видео да је госпођа стајала чисто онако, брижно питам
«Госпођо да Вам није хладно».
Председник већа: Је ли се била уплашила?
Сведок Милан Бојић: Био сам и ја уплашен. Видео сам да је и
она уплашена. Мислим, ја сам стварно, било ми је то све онако. Нисам
знао шта се догодило, али видим да се нешто догађа.
Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли чланови
већа имају питања?
Судија Ната Месаровић. Изволите.
Судија Ната Месаровић: Рекли сте данас да не можете да
определите из ког оружја је пуцано, да сте чули та два звука, да
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определите да ли је то било из пушке итд. Да ли уопште можете да нам
мало детаљније опишете интензитет та два звука која сте Ви чули?
Сведок Милан Бојић: Интензитет је отприлике, личи на прасак
из ватреног оружја.
Судија Ната Месаровић: Јесу ли оба били истог интензитета?
Сведок Милан Бојић: Јесте. Да. Јесу.
Судија Ната Месаровић: Кажите ми, можете ли да определите
временски размак између та два звука који сте Ви чули?
Сведок Милан Бојић: Око 5 секунди, ајде да кажемо, можда мало
тако, у том интервалу. Колико се сада сећам.
Судија Ната Месаровић: Добро. Интересује ме још нешто, да ли
се сећате колико је лица укупно било у тој канцеларији број 55 када сте
Ви горе дошли, да ли сте затекли и ако јесте, да ли се сећате, колико
лица и колико Вас је било укупно и колико сте боравили у тој
канцеларији?
Сведок Милан Бојић: Кад смо изашли горе, сада колико нас је
било, да ли је било између 5 и 10 нас је било кад смо изашли горе. У
канцеларији 55 нисмо затекли никога, значи, канцеларију смо затекли
празну.
Судија Ната Месаровић: Да ли сте запазили да је неко нешто
приметио, дирао, коментарисао уопште?
Сведок Милан Бојић: Не.
Судија Ната Месаровић: Ништа више. Хвала.
Председник већа: Констатујем да је у 10,35 часова приступио
адв. Александар Зарић.
Право на питања има заменик Специјалног тужиоца Милан
Радовановић. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како су
уопште дошли до те канцеларије, да ли су ишли у ту канцеларију или су
ишли претрагом?

14

Сведок Милан Бојић: Ми смо изашли са првог спрата на други
спрат да погледамо шта се догодило горе. Нисмо ишли директно у ту
канцеларију. Изашли смо да погледамо и кренули смо редом да
погледамо шта се у којој канцеларији догодило.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме, ко је све био у тој групи људи која је ишла да претражује
тај други спрат?
Сведок Милан Бојић: Не бих могао тачно да се сетим сада већ.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ако не
може свих људи, да ли може било кога да се сети, ко је био? Да ли је
полиција била дошла?
Сведок Милан Бојић: Молим?
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Полиција
да ли је била дошла?
Сведок Милан Бојић: Полиција је.....Два полицајца у униформи
су дошла ваљда 5 минута после та два праска.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
полиција ишла са њима, са њим у ствари, или су они пре тога ишли?
Сведок Милан Бојић: Не могу тачно да се сетим, али чини ми се
да смо ишли заједно са том двојицом полицајаца.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
неко од људи који су запослени, ту у згради, ишао у тој групи људи?
Сведок Милан Бојић: Да. Било нас је 5 до 10, колико се ја сећам.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се
поново враћам на исто питање, да ли може да се сети, ко је од тих људи
био?
Сведок Милан Бојић: Не, сигурно не бих могао да се сетим.
Можда бих могао насумице да набрајам, али то није то.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Хвала.
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Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Небојша Мараш. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли су се
чули само пуцњи или и одјеци пуцања?
Сведок Милан Бојић: Чуо сам само пуцње, колико се сећам.
Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Хвала.
Председник већа: Реците нам још једну ствар, да ли сте Ви
заједно са још више људи који су ишли на други спрат ушли у
канцеларију број 55 у улици Адмирала Гепрата?
Сведок Милан Бојић: Ја сам ушао, отприлике прешао сам,
мислим једном ногом, мислим да сам прешао праг. Значи, фактички,
физички сам био на граници врата од те канцеларије.
Председник већа: Да ли сте Ви први ушли или је пре Вас још
неко ушао?
Сведок Милан Бојић: Мислим да је пре мене још неко ушао.
Председник већа: Да ли је било ко од Вас ушао и дирао то ћебе
или било шта од намештаја који се налазио унутра?
Сведок Милан Бојић: Мислим да није. Колико се сећам чини ми
се да није, мислим да није.
Председник већа:
оштећених. Изволите.

Право на питања имају пуномоћници

Констатујем да пуномоћници оштећених немају питања.
Право на питања имају браниоци. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић има право на питања. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Хвала Вам. Ја бих питао сведока да ли
може само да нам каже, када се попео на други спрат, у коју прву
канцеларију улази, рекао је да су ишли претрагом, у коју прво
канцеларију улазе, односно покушавају да уђу?
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Сведок Милан Бојић: Кад смо изашли на други спрат, пошто је
та канцеларија прва са леве стране, прво смо отворили врата и
проверили смо шта се...., погледали смо ту канцеларију.
Адв. Ненад Вукасовић: Коју, извињавам се?
Сведок Милан Бојић: 55.
Адв. Ненад Вукасовић: Значи прво сте ушли у 55?
Сведок Милан Бојић: Прво у 55, па смо...
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли може да нам сада каже
евентуално, уколико може, разлог зашто улазе сада, одмах у 55, да ли
може да ми повеже са овом ранијом причом, разлог због чега улазе у 55,
да ли је то редослед или нешто друго?
Сведок Милан Бојић: Зато што је то прва канцеларија на коју
наилазимо горе кад излазимо на спрат, махинално са леве стране.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. То је разлог због чега сте
прво у 55 ушли. Рекли сте да радите у тој фирми односно тој установи
око 26 година...
Сведок Милан Бојић: Од 1978. године, 15. августа.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Један дуг период времена сте у тој
згради. На питање председника већа, рекли сте да Вам је позната та
канцеларија 55, у смислу њене сврхе, раније за шта је служила и касније.
Сведок Милан Бојић: Раније је служила као архива.
Адв. Ненад Вукасовић: Не. То сте рекли, нема потребе да
понављате. Само да Вас подсетим да сте о томе говорили. Мене занима
следеће да ли сте у току тих 26 година, било када, за било коју потребу,
имали прилике или да се не понављам потребу рецимо да уђете у ту
канцеларију 55, по било ком основу за тих рецимо 26 година, а нарочито
у ових задњих, можда пар месеци, у односу на критични догађај који је
предмет расправе овде пред овим судом?
Сведок Милан Бојић: У задње време, мислим пре тог догађаја,
нисам имао потребе.
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Адв. Ненад Вукасовић: Ево разлог зашто Вас питам да нема
ништа ту скривено нити се било шта од Вас тражи да би сте Ви нешто
рекли ван тога. Занима ме једно, да ли је та канцеларија по Вашим
сазнањима и да ли имате таквих сазнања закључавана или није
закључавана, да би сте ушли у канцеларију 55 да ли сте требали некоме
да се јавите, није важно због чега, али треба ми кључ да оставим тамо
нешто или да узмем нешто није важно? Да ли је уопште имала кључ та
канцеларија?
Сведок Милан Бојић: Канцеларија је била откључана када смо
ми изашли горе.
Адв. Ненад Вукасовић: Извињавам се нисам чуо.
Сведок Милан Бојић: Канцеларија је била откључана када смо
ми изашли горе.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро, то у реду, то сте рекли за тај дан.
Питам генерално да ли можете да се сетите уназад?
Сведок Милан Бојић: Пре тога имали смо закупца на другом
спрату који је држао цео тај део зграде где су била велика метална врата
и у тај део ходника се улазило притиском на интерфон онда су отварали.
Значи 2, 3 године нико од нас, ја нисам мислим не сећам се, нисам
излазио уопште горе и у тај део нисам улазио.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду, али у односу на критични догађај,
дакле говоримо о 12. марту 2003. године, када се десио овај догађај
трагични, мене занима колики је период времена уназад од 12. марта
2003. године уназад када се иселила та фирма, разумем метална врата,
интерфон, нисте могли да идете горе, потпуно разумљиво, након тога да
ли сте одлазили горе и да ли сте имали прилике да улазите у ту
канцеларију 55 по било ком основу, шта се у њој налази, пошто сте
једног момента рекли овде њена нека сврха која је била, али добро, није
ни битно? Након изласка те фирме која је закупила, која је имала
метална врата, претпостављам да је после био слободан прилаз горе, да
ли сте тада имали прилике да одете до горе, до те канцеларије 55, да
уђете, да видите шта је то, или уопште нисте одлазили никако горе?
Сведок Милан Бојић: Не сећам се да сам одлазио горе.
Адв. Ненад Вукасовић: Не сећате се да сте одлазили? А по
Вашим сазнањима значи знате само за тај дан да је била откључана
односно за раније дане немате сазнања да ли је закључавана, да ли је
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неко имао кључ или није, да ли сте са неким од колега разговарали тог
критичног дана, да ли се та канцеларија закључавала ако сте већ затекли
отворену?
Сведок Милан Бојић: Не. Нисам разговарао са никим о тој
канцеларији да ли је закључавана да ли није.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро, имао бих још једно питање, које
боје је било ћебе и где се тачно налазило када сте га видели?
Сведок Милан Бојић: Ћебе је било шарено, налазило се на левом
делу прозора. Жуто, бело, црвено, тако шарено ћебе које је стајало на
левој страни.
Адв. Ненад Вукасовић: Жуто, бело, црвено?
Сведок Милан Бојић: Браон, тако то. Нисам загледао.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро, ја уз дозволу већа бих Вас
замолио ако можете, ако Вам је потребно пар секунди да се мало
присетите јер ипак је то, али ако не можете....
Сведок Милан Бојић: Кажем шарено, није било једнобојно.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Може то бити плаво са
медведићима, може бити розе са зеленим звездицама, може бити овакве
или онакве боје. За нас је битно овде претпостављам и за веће да видимо
какво је то ћебе које сте Ви видели, кажете шарено. У реду шарено,
ништа ја немам...
Председник већа: Колега Вукасовићу, не можете на тај начин
сугерисати, мислим да је сведок одговорио оно што је видео и приметио.
Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Ја сам само хтео да видим ту боју
ако можемо да видимо основна боја.
Председник већа: Рекао је боје које је приметио.
Адв. Ненад Вукасовић: Колега Даниловићу Вас ништа нисам
питао и немојте уопште да коментаришете моје....
Председник
концентрисати....

већа:

Без

полемике

заиста.

Можете

се
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Адв. Ненад Вукасовић: Реците Даниловићу, више ми иде на
нерве побогу. Са својим годинама може да буде толико васпитан више.
Толико би могао да научи. Само бих једно нешто хтео да апро по колеге
Радовановића које је започео па је сведок ту нешто размишљао, да ли је
на питање колеге тужиоца са полицијом или без полиције ишао, па само
да видимо каже да је он, бар у његовој изјави стоји, каже ништа није
дирано до доласка полиције. Само то да разјаснимо, ево сведок нека
каже, да разјаснимо ово питање колеге тужиоца, да су сами одлазили, је
ли ово што је изјавио тачно или не може да се сети, до доласка
полиције?
Председник већа: Ради разјашњења дакле да ли сте Ви сами
самоиницијативно заједно са осталим запосленима рекли сте више људи
ушли без полиције, а тек накнадно да је дошла полиција или је било
другачије?
Сведок Милан Бојић: Група нас је изашла сама, пре доласка
двојице полицајаца.
Председник већа: Дакле и ушли сте у канцеларију број 55 без
полиције?
Сведок Милан Бојић: Отворили смо врата, погледали, затворили
и наставили смо даље, група је наставила даље да погледа по осталим
канцеларијама шта је било.
Адв. Ненад Вукасовић: И једно још питање, сведок је поменуо
неку прашину која је падала, приметио је, на тај неки лимени део. Да ли
је о томе говорио овлашћеним службеним лицима односно полицајцима
када је вођен разговор, када је давао изјаву, да ли је спомињао то јер
данас чујем у његовој изјави тога нема, о тој прашини која је падала?
Председник већа: Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Ненада Вукасовића јер се не могу
предочавати искази сведока дати полицији.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја му не предочавам, само питам да ли је
то рекао полицији.
Председник већа: Кажем Вам. Поменули сте већ у питању.
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Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Немам више питања. То је
све што бих имао да питам.
Председник већа:
Поповић. Изволите.

Право на питања има адв. Александар

Адв. Александар Поповић: Хвала. Да ли бисте могли да нам
ближе објасните положај Ваше канцеларије у односу на канцеларију 55
на другом спрату, рекли сте да је испод, али у том смислу?
Сведок Милан Бојић: Тачно испод.
Адв. Александар Поповић: Да ли постоји могућност обзиром на
конструкцију зграде да се чује уколико се нешто дешава у канцеларији
изнад, док Ви седите у Вашој канцеларији, а тишина је, како сте рекли?
Сведок Милан Бојић: Не.
Адв. Александар Поповић: Значи евентуално бат корака,
уколико неког горе има?
Сведок Милан Бојић: Не може да се чује пошто је доста дебела
таваница.
Адв. Александар Поповић: Добро. Да ли су се представили ти
полицајци у униформи виши и нижи како сте их описали, када су се
појавили у згради, да ли се сећате евентуално како се зову ако јесу?
Сведок Милан Бојић: Не. То су двојица да кажем полицајаца.
Адв. Александар Поповић: Да ли су Вас они обавестили о
нечему, знају шта се дешава или су били исто тако збуњени као и Ви?
Сведок Милан Бојић: Они су ушли. Ушли су двојица, пошто су
изашли на први спрат код нас и питали шта се догодило. Ми смо онако
погледали и онда нам је саопштено горе на спрату. Са спрата су се чули
неки пуцњи. Онда су они отишли.
Адв. Александар Поповић: Где су отишли?
Сведок Милан Бојић: Отишли су горе на спрат.
Адв. Александар Поповић: Заједно са неким или сами?
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Сведок Милан Бојић: Отишли су на спрат пошто већ је ту
настало комешање, било је људи и у ходнику и све то и онда су отишли
са групом људи горе.
Адв. Александар Поповић: Са групом људи су отишли горе?
Сведок Милан Бојић: Да.
Адв. Александар Поповић: Кажите ми временски ако можете да
определите у односу на та два пуцња до момента када долази већа група
полицајаца у цивилу и униформи колико по Вашој процени је прошло
времена?
Сведок Милан Бојић: Не бих могао тачно да оценим. По неким
сазнањима узмимо неки рок од 15 минута.
Адв. Александар Поповић: Хвала.
Председник већа:
Изволите.

Адв. Александар Зарић, право на питања.

Адв. Александар Зарић: Да ли му је познато та два полицајца
који су дошли, да ли су дошли по позиву или самоиницијативно се
појављују?
Сведок Милан Бојић: Не. Не бих знао да Вам кажем.
Адв. Александар Зарић: Да ли је са Вама био Мићићеловић
Драгољуб?
Сведок Милан Бојић: Не.
Адв. Александар Зарић: Није био до канцеларије где се налазило
ово ћебе?
Сведок Милан Бојић: Са мном у канцеларији?
Адв. Александар Зарић: Да ли је био са Вама ту до канцеларије,
улазио у канцеларију?
Сведок Милан Бојић: Не. Ја сам једини мушкарац који ради у
рачунском центру, значи у те три канцеларије. Ја сам једини колега у
рачунском центру у три канцеларије које раде. Значи осим мене од
мушких нема никог.
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Председник већа: Не. Нисте разумели питање. Да ли је до
канцеларије број 55 ишао и Драгољуб Мићићеловић?
Сведок Милан Бојић: Ја то човека не познајем.
Адв. Александар Зарић: Да ли Вам је познато лице које ради
доле у оној кућици на улазним вратима, знате ли како се зову ти људи?
Стражар?
Адв. Александар Зарић: Портир из Падинске скеле?
Сведок Милан Бојић: Старији човек са наочарима њега знам али
не знам како се зове.
Адв. Александар Зарић: Да ли је он био са Вама горе до
канцеларије?
Сведок Милан Бојић: Не сећам се.
Адв. Александар Зарић: Још једно питање, да ли су Вам узимали
отиске прстију?
Сведок Милан Бојић: Да.
Адв. Александар Зарић: Хвала, немам више питања.
Председник већа: Адв. Крсто Бобот, право на питања. Изволите.
Адв. Крсто Бобот: Хвала. Само једно питање, да ли је сведоку
познато та двојица полицајаца што су дошли да ли су они улазили у
канцеларију 55?
Сведок Милан Бојић: Не сећам се. Мислим да јесу.
Адв. Крсто Бобот: Још једно питање судија, мада се изјашњавао
али ако може прецизније, значи од доласка те двојице полицајаца до
доласка веће групе полицајаца да ли може да определи колико је
времена прошло?
Сведок Милан Бојић: Не тачно.
Адв. Крсто Бобот: Немам више питања. Хвала.
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Председник већа: Адв. Александар Ђорђевић, право на питања.
Изволите.
Адв. Александар Ђорђевић: Само једно питање судија, с
обзиром да сведок ради у згради која се налази у непосредној близини
зграде која је од посебног безбедоносног интереса, да ли му је познато
да ли је ико икада радио провере за њих од стране радника
Министарства унутрашњих послова у смислу ко ту ради, ко борави итд.
и уопште о њима?
Сведок Милан Бојић: Не. Никада.
Председник већа: Да ли са бранилачке стране има питања?
Констатујем да браниоци немају више питања.
Право на питања има заменик Специјалног тужиоца Милан
Радовановић. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ово
просто није питање, чини ми се да технички није ушао одговор на
питање колеге Зарића, јер се сведок окренуо у том тренутку и затишао.
Ја бих само молио да се то верификује.
Председник већа: Да. Питање је гласило, па Ви одговорите, да ли
је Драгољуб Мићићеловић ишао са Вама до канцеларије број 55 у згради
у Адмирала Гепрата број 14, након што сте чули два пуцња?
Сведок Милан Бојић: Не сећам се.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Тај
одговор није ушао и једно само питање, ја се извињавам што....Кад су
дошли у канцеларију 55 до доласка полиције, да ли је било шта неко
радио, померао, дирао, у тој канцеларији?
Сведок Милан Бојић: Не знам.
Председник већа: Право на питања имају окривљени.
Реч има окр. Милорад Улемек. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Ја бих питао сведока, да ли може да нам
каже, да ли он зна, шта се даље дешава са том канцеларијом тога дана,
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да ли можда зна, да ли је рађен увиђај у тој канцеларији или шта се даље
дешава са том канцеларијом број 55, тога дана 12. марта?
Сведок Милан Бојић: Дошла је већа група људи у униформи и у
цивилу и они су наставили свој посао. То је вероватно тај увиђај. Ми смо
били сви склоњени у једну канцеларију и узимани су нам отисци
прстију, подаци, изјаве. Колеге, који су имали мобилне, одузети су им
мобилни. Нисам никада имао ту прилику тако да не знам какав је то био
поступак. Углавном то је то рађено. Сви смо ту били скупљени у једну
канцеларију.
Окр. Милорад Улемек: Да ли сведок може да нам каже да ли сте
Ви сутрадан дошли на посао?
Сведок Милан Бојић: Ми смо на посао дошли тек у понедељак, а
око 8 сати и у зграду смо ушли око пола дванаест, тако да кажем.
Окр. Милорад Улемек: Значи, тек у понедељак идуће недеље сте
дошли на посао?
Сведок Милан Бојић: Да.
Окр. Милорад Улемек: Да ли имате сазнања, да ли је полиција у
међувремену оставила неке своје људе у тој згради, да ли је та
канцеларија била запечаћена или било шта у том смислу? Да ли имате
било каквих сазнања о томе?
Сведок Милан Бојић: Када смо дошли у понедељак, били су
двојица полицајаца. Један је био испред улаза, један је био унутра.
Добили смо наређење да затворимо све прозоре са доње стране и
навучемо завесе због безбедносних разлога. Тако је било и залепљено на
прозору и били смо обавештени да се крећемо релација улаз –
канцеларија – тоалет и да избегнемо веће шетње по ходницима и то.
Окр. Милорад Улемек: Када кажете, у понедељак сте дошли на
посао па сте затекли два полицајца, једног напољу, једног унутра,
мислите на зграду или на канцеларију 55?
Сведок Милан Бојић: Говорим о згради, о улазу зграде. Значи
један је био испред улаза зграде, други је био у ходнику, одмах код
портирнице, у згради.
Окр. Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.
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Председник већа:
Да ли има питања од стране других
окривљених за сведока Милана Бојића?
Констатујем да питања нема.
Имате право на накнаду путних трошкова и изгубљене зараде као
сведок у кривичном поступку.
Да ли постављате захтев за накнаду трошкова?
Сведок Милан Бојић: Не.
Председник већа:
Можете да идете. Хвала.

Добро. Отпушта се сведок Милан Бојић.

Да ли има примедби на исказ сведока Милана Бојића?
Констатујем да примедби нема.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 20 минута.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 11,39 ЧАСОВА
Председник већа: Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Ивана Поповића.
Нека приступи пред судско веће.
Председник већа: За реч се јавља адв. Крсто Бобот. Изволите.
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Адв. Крсто Бобот: Судија само уз Вашу дозволу, ако се не заврши
до пола један, ја бих изашао, па ће ме мењати у наставку Зарић
Александар.
Председник већа: У реду, дозвољавам.
Констатујем да је напустио главни претрес адв. Радивој Пауновић.
Ваше име и презиме?
ПОПОВИЋ ИВАН.
Председник већа: Име оца?
Сведок Иван Поповић: Миломир.
Председник већа: Када сте рођени и где?
Сведок Иван Поповић: 30.7.1981. године у Краљеву.
Председник већа: Шта сте по занимању?
Сведок Иван Поповић: Студент.
Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?
Сведок Иван Поповић: Југ Богданова 124/8, Краљево.
Председник већа: Који факултет студирате?
Сведок Иван Поповић: «Мегатренд».
Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима и
оштећенима у овој кривичној ствари?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој
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.
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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 законска упозорења и поуке за сведока?
Сведок Иван Поповић: Да.
Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву
пред судом. Прочитаћу Вам текст заклетве, ако сте сагласни реците само
«да», ако нисте реците из ког разлога 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 Иван Поповић: Да.
Председник већа: Реците нам, шта Вам је све познато, шта сте
приметили, видели, уочили критичног дана 12. марта 2003. године, када
је извршено убиство председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића?
Изволите.
Сведок Иван Поповић: Покушаћу да се сетим, пошто је то
било....Овако, видео сам тај црни затамљени ауто, као мртвачки. Ту је
изашао један човек и дао ми је 100 динара да не пишем ништа, пошто
сам ја тада радио у паркинг сервису, у тој улици. Сваки аутомобил који
се ту паркирао требао је бити заведен када је стигао и колико планира да
остане и број таблица, а ја то нисам урадио. Сећам се како је био обучен
и касније, после тог пуцња, касније после тог пуцња дошло је до судара
баш у тој улици, тај ауто је покушао да заобиђе белог «Голфа» који је
био са војним таблама. Ударио је два, три пута заобишао и убрзано
отишао у правцу аутобуске станице. Једино ту што је било чудно да је
тај «Голф» наставио кретање даље, као да се ништа није десило, нити је
стао нити је убрзао, наставио је нормално да се креће. То би било то.
Председник већа: Ви сте били запослени као студент у то време
у «Паркинг сервису»?
Сведок Иван Поповић: Да.

28

Председник већа: Ваша обавеза је била везана за коју улицу и за
које послове и радне задатке?
Сведок Иван Поповић: Ја сада не могу да се сетим која је то
улица била, али сваке недеље другу улицу смо добијали, није ми било
стандардно радно место у једној улици.
Председник већа: Да ли је то била улица у Адмирала Гепрата?
Сведок Иван Поповић: Да.
Председник већа: Да ли сте наплаћивали у целој улици
Адмирала Гепрата паркинг аутомобила?
Сведок Иван Поповић: Не. Био је још један или двојица колега.
Још двојица колега.
Председник већа:
наплаћујете паркирање?

За који део сте Ви били задужени да

Сведок Иван Поповић: За доњи, чини ми се од цркве па доле ка
аутобуској станици, до где се састаје са Балканском, доњи део, са
Балканском улицом.
Председник већа: Тај аутомобил, за који сте рекли да је као
мртвачки, да ли можете да га опишете како је изгледао, које је боје,
регистарске ознаке, да ли је било нешто карактеристично, да ли су била
провидна стакла на аутомобилу или не?
Сведок Иван Поповић: Ауто је био црн цео, сва стакла су била
затамљена. Ништа више, то је било то. Затамљен, цео, црн ауто.
Председник већа: Да ли сте приметили регистарске ознаке тог
аутомобила?
Сведок Иван Поповић: Не. Нисам.
Председник већа: Да ли можете да кажете тог критичног дана 12.
марта 2003. године када је дошло то возило и тачно где се паркирало и
на који начин се паркирало?
Сведок Иван Поповић: Нисам то запазио. Видео сам кад се већ
сместило на паркинг простор и било је паркирано тачно између где
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престаје моје радно место и почиње од другог колеге, па сам ја дошао ту
и наплатио.
Председник већа: Да ли можете да определите у односу на цркву
улицу Добринску и зграду Завода за фотограметрију у улици Адмирала
Гепрата број 14, где се тачно паркирало то возило?
Сведок Иван Поповић: Па, поред цркве улица која иде, како сте
рекли да се зове?
Председник већа: Добринска.
Сведок Иван Поповић: Добринска, да у правцу ње, ту негде. Има
нека рампа ту, чини ми се, па тачно ту преко пута.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете, како се
паркирало то возило, да ли је са предњим делом уз зграду?
Сведок Иван Поповић: Не. Предњи део је био ка улици.
Председник већа: Да ли се сећате времена када се паркирало то
возило?
Сведок Иван Поповић: Сада се не сећам. Тада сам се, мислим
дао сам у изјави.
Председник већа: Не. Нас интересује чега се сећате сада када
сведочите?
Сведок Иван Поповић: Сада се сећам да је изашао тај човек и да
је, чини ми се, вукао неки котур, као са каблом намотаним око њега, у
том скафандеру плаве боје са неким жутим амблемом око врата.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете на која врата
аутомобила је изашло то лице?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се тога.
Председник већа: Да ли можете да нам ближе опишете то лице,
његову висину, корпуленцију, старост, да ли сте нешто карактеристично
приметили код њега?
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Сведок Иван Поповић: Па, 30-так година, можда метар
деведесет, тако, смеђ, плав. Смеђе плаво тако нешто, боја косе. Ништа
више.
Председник већа: Да ли је имало браду то лице?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Да ли је на себи имало капу?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Да ли сте можда приметили да ли је то лице
имало рукавице?
Сведок Иван Поповић: Није имало рукавице, зато што ми је дао
новац.
Председник већа: Да ли можете да нам ближе кажете да ли је
када је то лице изашло из возила, већ припремило новац да Вам да или је
извадило из џепа, новчаника?
Сведок Иван Поповић: Ни тога се не сећам, ту је много велика
гужва. Нон-стоп улазе, излазе аутомобили тако да сам баш трчао из
улице у улицу, тако да нисам обраћао пажњу. Дао ми је само 100 динара
и рекао да не пишем, што уосталом доста људи и ради који остају дуже
па да им не би уписао, немам појма колико ће да остану, дају неку
одређену суму и то је то.
Председник већа: Да ли сте приметили, да ли је још неко лице
изашло из тог возила?
Сведок Иван Поповић: Не. Нисам приметио.
Председник већа: Можете ли да нам опишете кретање тог лица
након што Вам је дало новац за паркирање?
Сведок Иван Поповић: Не, зато што сам се окренуо и отишао до
другог возила које се паркирало, нисам обраћао пажњу више на то. Није
било ничег сумњивог.
Председник већа: Да ли сте приметили било које лице у близини
тог места где се паркирало то возило, да се налазило ту, да је стајало,
посматрало, било шта што би изазвало Вашу пажњу?
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Сведок Иван Поповић: Као што сам већ рекао, ја сам ту улицу
радио целу недељу и сваки дан је долази неки човек са «Мерцедесом»
напред је имао амблем Жандармерије, стављен на контролну таблу и
представљао се као станар ту. Ја сам пар пута причао са њим и био је ту.
Касније, полицији када сам за то рекао, испоставило се да није станар те
зграде, не знам ни ја где. Он је био ту за то време и био је за време тог
судара што је био касније. Колико сам упознат, да је он рекао да није то
било.
Председник већа: Да ли можете да нам опишете то лице које је
било у «Мерцедесу»?
Сведок Иван Поповић: Сећам се да је био пунији господин. Не
сећам се, не бих могао да опишем.
Председник већа: Тог критичног дана, где сте га видели и када и
аутомобил марке «Мерцедес»?
Сведок Иван Поповић: Па, аутомобил марке «Мерцедес» је био
паркиран.
Председник већа:
«Мерцедес»?

Где се паркирало то возило марке

Сведок Иван Поповић: Са друге стране, мало ниже ка
Балканској, ка аутобуској станици. Колико се сећам, причао је са неким
човеком преко пута.
Председник већа: У односу на то возило затамљених стакала, где
се налазио тај човек из «Мерцедеса»?
Сведок Иван Поповић: Можда 20-так метара ниже низ улицу.
Председник већа: Када кажете ниже низ улицу....
Сведок Иван Поповић: Ка аутобуској станици.
Председник већа: Да ли можете да нам кажете, то друго лице
које је било са њим како је изгледало?
Сведок Иван Поповић: Не.
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Председник већа: Како је било обучено то лице које је власник
тог «Мерцедеса»?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се.
Председник већа: Да ли је био у униформи или цивилном оделу?
Сведок Иван Поповић: У цивилу је био.
Председник већа: Када је то лице дошло, у односу на тренутак
када се паркирало то затамљено возило?
Сведок Иван Поповић: Ни то не знам.
Председник већа: Кажете да сте чули пуцањ?
Сведок Иван Поповић: Па, тада нисам знао да је то пуцањ. Више
ми се учинило као да је пао неки лим или тако нешто.
Председник већа: Да ли сте чули један, два или више пуцњева?
Сведок Иван Поповић: Знам да сам чуо, али не сећам се. Кажем,
нисам ни помишљао да је то пуцањ, више, као што сам већ рекао, да је
пао неки лим на градилишту или тако нешто. Кажем Вам много се ради,
нон-стоп се трчи, тако да немам пуно времена за неке друге ствари.
Председник већа: Где сте се Ви налазили у том тренутку када сте
чули тај пуцањ?
Сведок Иван Поповић: На улици.
Председник већа: Да ли можете ближе да нам одредите, где на
улици?
Сведок Иван Поповић: Не бих могао да Вам кажем, зато што
ништа то није представљало нешто посебно да бих запамтио где сам био
када се чуло то. Стварно не знам. У улици, ту негде.
Председник већа: Да ли сте видели то возило када се кретало и
када је дошло до контакта са тим другим возилом?
Сведок Иван Поповић: Видео сам само када је дошло до
контакта. Пар секунди пре тога. Нисам видео када је кренуло.
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Председник већа: Из ког правца сте Ви посматрали када је
дошло до контакта између тог возила затамљеног и....
Сведок Иван Поповић: Био сам са стране цркве. Са те стране.
Председник већа: Можете ли ближе да нам опишете како је
дошло до тог контакта, којом брзином се то возило кретало, да ли је то
друго возило стајало, то друго возило које је марке, које је боје?
Сведок Иван Поповић: Рекао сам Вам да је «Голф» био, «Голф
2», беле боје, са војним таблицама који се нормално кретао. Можда 30,
40 на сат. Ово возило, мада је имало празан простор могло је да га обиђе,
није било возила из суседног смера, ударило га је једном или два пута,
три пута, не могу да се сетим и заобишло га је и наставило даље. Ја
мислим, ушло је у једносмерну улицу да ли је то Гаврила Принципа или
не могу да се сетим која улица. Углавном у супротном смеру је ушло у
ту улицу.
Председник већа: Којом брзином се кретало након контакта са
«Голфом» то возило?
Сведок Иван Поповић: Па нагло је убрзало. Мислим и до тада је
ишло прилично брзо, вероватно није могло да се заустави па га је
ударило, али је убрзао кретање након тога.
Председник већа: Да ли сте радили 10. и 11. марта 2003. године
на наплати паркирања у улици Адмирала Гепрата?
Сведок Иван Поповић: Којег је датума било убиство?
Председник већа: У односу на дан када је било убиство, па два
дана, то је био 12. март 2003. године, да ли сте радили претходна два
дана исте послове?
Сведок Иван Поповић: Да.
Председник већа: Да ли сте приметили то возило 10. и 11. марта
2003. године да се паркира?
Сведок Иван Поповић: Не. Нисам.
Председник већа: Да ли сте приметили било које друго неко
возило у близини да се паркира?
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Сведок Иван Поповић: Па, једино тог човека и тај «Мерцедес».
Председник већа: Да ли сте разговарали са тим човеком који је
довозио «Мерцедеса»?
Сведок Иван Поповић: Да, како не. Био је врло пријатан.
Председник већа: Шта сте разговарали конкретно?
Сведок Иван Поповић: Не, први дан, када сам дошао, хтео сам да
му наплатим паркирање. Рекао је да он не плаћа паркинг зато што је
станар ту и не знам да ли ми је дао можда 20 динара тај дан.
Председник већа: Приметили сте да има ознаку жандармерије,
где, на ком делу возила?
Сведок Иван Поповић: На табли, платнено, то може свако да
има. Чисто је ставио, могуће због паука или тако нешто.
Председник већа: Можете ли да нам опишете можда, детаљније
то лице?
Сведок Иван Поповић: Не. Кажем Вам, не сећам се, али полиција
га је нашла након тога, ја сам после тог догађаја причао сам....
Председник већа: Одакле Вам је то познато?
Сведок Иван Поповић: Зато што сам доста често био тих дана у
«29. Новембру» и видео сам га тамо.
Председник већа: Полиција га је идентификовала?
Сведок Иван Поповић: Да.
Председник већа: Да ли имате сазнања, да ли је он радио у
Жандармерији?
Сведок Иван Поповић: Не. Не знам. Само, колико се сећам, да су
ми рекли да није живео ту, да није станар те зграде него да живи на
Бановом Брду.
Председник већа: Да ли сте сазнали тада када сте одлазили у
полицију да ли је то лице било запослено у Министарству унутрашњих
послова Србије?
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Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Нисте сазнали?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Реците нам тих 3 дана, дакле 10., 11. и 12.
марта 2003. године да ли сте приметили било које лице да долази и да
обезбеђује место за паркирање било ког возила, да чува то место да би
дошло неко возило да се паркира баш на том месту у циљу заузимања
простора?
било.

Сведок Иван Поповић: Не сећам се тога. Не сећам се да је то

Председник већа: Да ли сте, тог 12. марта 2003. године,
приметили још нека возила да долазе до места где постоји капија за
улазак у кафић «Монумент»?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Да ли сте, дана 12. марта 2003. године,
приметили било које полицијско возило, пре него што сте чули пуцањ?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се.
Председник већа: Да ли сте видели, уопште, да ли је било које
лице изашло из тог затамљеног возила?
Сведок Иван Поповић: Само тог човека који ми је дао новац.
Председник већа: Касније, након што сте наплатили 100 динара
од тог лица, да ли сте видели да ли неко излази из тог возила?
Сведок Иван Поповић: Не. Нисам видео.
Председник већа: Да ли сте приметили даље кретање тог лица
које Вам је дало 100 динара за паркирање?
Сведок Иван Поповић: Отишло је иза возила и колико се сећам
отворило гепек.
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Председник већа: Да ли сте приметили, да ли нешто узима из
гепека или оставља?
Сведок Иван Поповић: Рекао сам Вам, тај котур са намотаним
каблом и канап или тако нешто.
Председник већа: Да ли можете да опишете тај котур, да ли га је
узео или је оставио котур?
Сведок Иван Поповић: Нисам сигуран. Сећам се само да га је
имао у једном тренутку. Мени се учинило као да је неки радник, могуће,
или тако нешто.
Председник већа: Да ли сте још нешто, било шта, сумњиво
приметили ту што би Вама скренуло пажњу?
Сведок Иван Поповић: Ништа више.
Председник већа: Да ли сте приметили било које возило џип да
је био паркиран ту у близини?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Да ли сте, тог дана 12.3.2003. године,
приметили аутомобил марке «БМВ»?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се.
Председник већа: Добро. Ја питања више немам. Да ли чланови
већа имају питања?
Судија Милимир Лукић. Изволите.
Судија Милимир Лукић: Када сте Ви долазили на посао и када
сте одлазили са посла?
Сведок Иван Поповић: Зависи да ли сам радио прву или другу
смену.
Судија Милимир Лукић: Конкретно Вас питам за те датуме о
којима је председник већа питао?
Сведок Иван Поповић: Колико се сећам око 7 сати и до 2
поподне.
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Судија Милимир Лукић: Да ли сте све време били на радном
месту?
Сведок Иван Поповић: Да.
Судија Милимир Лукић: Име колеге који је радио 12. марта са
Вама?
Сведок Иван Поповић: Не знам.
Судија Милимир Лукић: Добро. Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Судија Ната Месаровић има реч. Изволите.
Судија Ната Месаровић: Можете ли да се изјасните 12. марта у
моменту када је дошло до контакта између овог белог «Голфа» и овог
затамљеног возила, интересује ме да ли се бели «Голф» кретао, да ли сте
то видели одакле се кретао, којом брзином или је био заустављен ту?
Сведок Иван Поповић: Већ сам рекао да се кретао...
Судија Ната Месаровић: Само лагано, одакле?
Сведок Иван Поповић: Ка правцу аутобуске станице.
Судија Ната Месаровић: Добро. Колико сте Ви били далеко од та
два возила у моменту њиховог контакта?
Сведок Иван Поповић: Па, можда на 3, 4 метра. Можда тако.
Судија Ната Месаровић: Можете ли се изјаснити да ли сте
видели возача белог «Голфа»?
Сведок Иван Поповић: Не.
Судија Ната Месаровић: Да ли сте видели колико има лица у том
белом «Голфу»?
Сведок Иван Поповић: Не.
Судија Ната Месаровић: Кажите ми, ово лице које сте виђали
неколико дана ту, које је паркирало «Мерцедес», да ли Вам је познато у
коју зграду је одлазило?
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Сведок Иван Поповић: Да.
Судија Ната Месаровић: Добро. Хвала.
Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић. Изволите.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих се
првенствено надовезао на ово питање, где, у коју зграду је то лице
одлазило?
Сведок Иван Поповић: Па, ја мислим, већ те вечери, ја мислим,
да је те вечери било, да сам већ отишао са инспекторима и да сам им
показао и онда су ме оставили кући. То је било то.
Председник већа: Можете ли да одредите која је то зграда?
Сведок Иван Поповић: Па, не знам како да Вам објасним која је
то зграда.
Председник већа: Да ли је била у улици Адмирала Гепрата?
Сведок Иван Поповић: Да. Та зграда, у тој улици.
Председник већа: Стамбена зграда?
Сведок Иван Поповић: Да. Стамбена зграда.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
затамљеном аутомобилу, да ли је било још неких лица?

У том

Сведок Иван Поповић: Не. Нисам видео стварно. Видео сам тог
једног човека.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Добро.
Немам више питања.
Председник већа: Право на питања има адв. Рајко Даниловић.
Изволите.
Адв. Рајко Даниловић: Каже, да је на неколико дана пре овог
догађаја видео овај «Мерцедес» ту паркиран, колико је то неколико дана,
може ли мало прецизније?
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Сведок Иван Поповић: Не. Тај «Мерцедес», рекао сам да је сваки
дан био ту.
Адв. Рајко Даниловић: Да, али колико дана пре тога, колико сте
Ви били?
Сведок Иван Поповић: Од понедељка, не знам који је датум,
пошто преузео сам улицу од понедељка. Значи 12. март не знам који је
дан то био.
Адв. Рајко Даниловић: Е сада, рекосте Ви, да га је полиција
идентификовала и да сте га Ви видели у МУП-у, да ли га је он
идентификовао, тамо рекао то је тај?
Сведок Иван Поповић: Да. Јесам.
Адв. Рајко Даниловић: Јесу ли Вам га, како, показивали или Вам
давали неке фотографије пре тога?
Сведок Иван Поповић: Не. Него кроз прозорче оно.
Адв. Рајко Даниловић: Хвала.
Председник већа:
Изволите.

Адв. Срђа Поповић има право на питања.

Адв. Срђа Поповић: Да ли се сећате, то возило са затамљеним
стаклима, овако, отприлике, ког годишта је било, је ли то било ново
возило, старо?
Сведок Иван Поповић: Не. Није било ново возило и касније сам
са полицијом ишао да га идентификујем у Паунову улицу, колико се
сећам.
Адв. Срђа Поповић: И Ви сте идентификовали да је то возило
кога се Ви сећате?
Сведок Иван Поповић: Да. Док сам ту чекао са инспекторима то
је било око три, четири ноћу, колико се сећам, да је дошао неки човек и
покушао да откључа и онда су га они ухапсили и мислим да је имао две
бомбе код себе.
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Адв. Срђа Поповић: Овај човек који Вам је дао 100 динара да ли
се сећате како је био обучен?
Сведок Иван Поповић: Да.
Адв. Срђа Поповић: Како је био обучен?
Сведок Иван Поповић: Већ сам рекао да је био у као скафандер.
Адв. Срђа Поповић: Које боје?
Сведок Иван Поповић: Плавкасто, плаве боје са жутим можда
оковратником.
Адв. Срђа Поповић: Хвала.
Председник већа: Право на питања за сведока Ивана Поповића
имају браниоци.
За реч се јавља адв. Ненад Вукасовић. Изволите.
Адв. Ненад Вукасовић: Ја бих хтео само да питам сведока да ли,
сведок се изјаснио да је аутомобил био црне боје, да ли може да нам
опише, црна боја, потпуно оно.... Везује ме за ову изјаву, а опет не могу
да га питам....
Сведок Иван Поповић: Мат црна.
Адв. Ненад Вукасовић: Мат црна боја, због овога, добро, у реду.
Занима ме једно, то лице када је извршио идентификацију аутомобила,
да ли је то лице које је дошло, да ли он може да препозна или да ли је то
лице које му је платило тај паркинг када је тај дан, тих 100 динара што
му је дао, да ли је то то лице које је дошло да откључа то возило или
неко сасвим друго лице?
Сведок Иван Поповић: Не. То је био неки старији, пунији
господин и исто такође сам касније сазнао да је бивши полицајац и да се
изјаснио да је баш тада кренуо у полицију да преда те две бомбе.
Адв. Ненад Вукасовић: И још једно бих питање имао, с обзиром
на овај кабл, Ви сте питали око тога, да ли може да се сети само, уколико
може да се сети, када му је плаћао, значи предавао новац, тих 100
динара, да ли је у другој руци имао или није имао тај кабл, тај котур, тог
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момента или му је друга рука била слободна или је имао нешто у другој
руци?
Сведок Иван Поповић: Колико се сећам да није тада имао, али
нисам 100% сигуран.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. То је све што имам за сада. Хвала.
Председник већа: Адв. Александар Поповић има реч. Изволите.
Адв. Александар Поповић: Да ли сте 10. и 11. марта обављајући
свој посао у тој улици приметили некога у сличном или истом
комбинезону као тог 12. марта?
Сведок Иван Поповић: Не.
Адв. Александар Поповић: Ако можете да определите, који је
временски период између тих звукова које сте чули као падање лима и
тог удеса између аутомобила црне боје и белог «Голфа»?
Сведок Иван Поповић: Па, непосредно, не могу тачно да се
сетим, можда 20-так минута, 15 минута. Не могу стварно сада да се
сетим. Тада сам можда и могао, али сада не могу. Кажем, ја тек када сам
дошао кући сазнао сам да је то био атентат на Премијера. До тада је то
сасвим нормално, нон-стоп се виђају удеси.
Адв. Александар Поповић: Да ли је тог дана, након тих звукова
које сте чули, се појавио полицијски ауто у улици Адмирала Гепрата у
периоду рецимо сат времена, пола сата после тога, да не прејудицирам у
том неком краћем временском интервалу?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се.
Адв. Александар Поповић: Још само једно питање, када сте
давали изјаву у полицији, након тог догађаја, да ли су Вам показиване
неке фотографије?
Сведок Иван Поповић: Да. Више пута.
Адв. Александар Поповић: Да ли сте препознали на тим
фотографијама неко лице које сте видели тог дана?
Сведок Иван Поповић: Рекао сам, показивали су ми више
фотографија и рекао сам да доста личи на једно лице, касније које су ми
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показали, али такође тада нисам могао да будем 100% сигуран, али сам
препознао то одело на једној слици.
Адв. Александар Поповић: Одело сте значи препознали?
Сведок Иван Поповић: Да. Било је одело какво носе ови што
каче огромне рекламе по зградама.
Председник већа: Адв. Александар Зарић има реч. Изволите.
Адв. Александар Зарић: Само да не би остало недоречено у вези
овог лица што је ухапшено са овим бомбама, ја не знам да ли сам добро
чуо, ако може да понови да ли је то лице ухапшено у тренутку када је
дошло да откључа тај ауто или негде у околини, само то да појаснимо?
Сведок Иван Поповић: Па, та три инскектора су била са мном у
колима. Пошто су јавили из централе да сачекамо док не дође
интервентна, да се не удаљавају од тог места. Ту смо били можда 10
метара од тог возила када је он дошао и кренуо да откључава, два
инспектора су изашла, а један је остао са мном.
Адв. Александар Зарић: Тај ауто који сте Ви видели у Адмирала
Гепрата?
Сведок Иван Поповић: Да.
Адв. Александар Зарић: Хвала. Немам више питања.
Председник већа: Да ли са бранилачке стране има још питања?
Констатујем да браниоци немају питања.
Адв. Александар Поповић додатно питање.
Адв. Александар Поповић: Извињавам се, само једно питање за
тај аутомобил, када је тај господин дошао да откључа, да ли су постојали
трагови тог удеса на аутомобилу?
Сведок Иван Поповић: Да. Ми смо пре тога дошли да погледамо
тај ауто и испоставило се да му је браник био ојачан и да је био ољуштен
ту где сам рекао.
Председник већа:
полицији тог дана?

У односу на 12. март када сте Ви били у
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Сведок Иван Поповић: Те вечери касније, сећам се да ме је шеф
звао и да је рекао да ће можда полиција да ме назове, да чисто обавим
разговор, пошто сам радио у тој улици.
Председник већа: Када Вас полиција води до тог возила које Ви
препознајете као возило са затамљеним стаклима, где сте том лицу
наплатили паркинг 100 динара?
Сведок Иван Поповић: Нисам сигуран. Мислим да је било те
вечери можда или следеће, не могу да се сетим, пошто сам баш доста
пута ишао до СУП-а. Мислим разне ствари, препознавање, фотографије
и лица и тако да ми је све то сада измешано, све шта је било ког дана.
Председник већа: Ко Вам саопштава где се налази то возило које
Ви треба да препознате?
Сведок Иван Поповић: Звао ме је инспектор једно вече касније,
као што сам рекао у 2, 3, 4 часова, да имају неко возило и да треба ја
само да пођем да погледам да ли је то то.
Председник већа:
паркирано то возило?

Да ли су Вам они рекли где се налази

Сведок Иван Поповић: Да. Питао сам где је. Рекли су тамо у
улици.
Председник већа: Да ли је било то возило осим овог оштећења
које сте Ви приметили било у исправном стању?
Сведок Иван Поповић: То не бих знао да кажем, зато што је било
паркирано, али...
Председник већа: Да ли је било неких оштећења на том возилу
било којих других, да ли је било запаљено, уништено, или је било
очувано у смислу свих елемената да има и стакла и све?
Сведок Иван Поповић: Да. Само што је са предње стране на дан
убиства било затамљено и предње стакло, сада није. Скинуто је то било
са предње стране. Више није било затамљено.
Председник већа: Дакле, оно је било очувано, то возило?
Сведок Иван Поповић: Да.
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Председник већа: Да ли сте Ви препознали то возило као возило
које сте видели критичног дана?
Сведок Иван Поповић: Не 100% сигуран, пошто нисам знао
марку возила, тада сам видео да је «Волво», али то је та фигура, линија
аутомобила.
Председник већа: Које је то возило било, које марке које Вам је
показала полиција?
Сведок Иван Поповић: «Волво», колико се сећам.
Председник већа: Да ли се сећате регистарских ознака тог
аутомобила марке «Волво»?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Које је боје то возило марке «Волво» које Вам
је показала полиција било?
Сведок Иван Поповић: Црне.
Председник већа:
Месаровић.

Добро. Право на питања има судија Ната

Судија Ната Месаровић: Рекли сте да су двојица полицајаца
пришла овом човеку који је дошао до возила, а да је један остао са Вама.
Јесте ли Ви препознавање вршили из возила или сте изашли заједно са
њима напоље?
Сведок Иван Поповић: Изашли смо сва четворица чим смо
стигли и обишли око возила, погледали, па смо се вратили назад.
Судија Ната Месаровић: Када је тај човек дошао Ви нисте
излазили више?
Сведок Иван Поповић: Не. Нисам ја излазио.
Председник већа: Допунско питање, судија Милимир Лукић.
Судија Милимир Лукић: Само реците које доба дана је кад сте
били отишли, када се десио тај догађај са тим човеком, када је то било у
које доба дана?
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Сведок Иван Поповић: Који догађај?
Судија Милимир Лукић: Са тим човеком који
откључа то возило?

је хтео да

Сведок Иван Поповић: Рекао сам да је била ноћ, не знам тачно,
можда око 2, 3 сата, тако. Не могу да се сетим.
Председник већа: Право на питање има адв. Срђа Поповић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене
интересује ово возило, просто се ствар мало искомпликовала, тај
«Волво» и то црно возило, то је исто возило, да ли га је он раније виђао у
односу на 12. март, или не?
Сведок Иван Поповић: Не. Тада сам га видео први пут.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли то
значи да су то два потпуно одвојена типа возила? Мене интересује од
тренутка када сведок чује пуцањ, шта он од тог тренутка види?
Сведок Иван Поповић: Ја мислим да се ни тада тога нисам могао
сетити, као што сам рекао, зато што нисам знао да је то био пуцањ. То је
на пример као да вама падне чаша ту, сасвим нормална ствар. Зашто бих
памтио шта се десило у том тренутку.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Добро.
Немам питања.
Председник већа: Да ли сте, осим тог власника «Мерцедеса» са
којим сте раније разговарали и друго лице са којим је он разговарао,
видели још лица у близини тог простора зграде број 14 у Адмирала
Гепрата и да ли је било лица наспрам те зграде код цркве и да ли је било
лица у оном пролазу ка кафићу «Монумент»?
Сведок Иван Поповић: Не.
Председник већа: Тог дана, да ли сте приметили да неко улази и
са возилом у део где постоји капија ка кафићу «Монумент»?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се, мада, ту су често улазила и
излазила возила.
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Председник већа: Тог критичног дана да ли сте приметили било
које возило да сте запамтили или је било возила и да ли сте наплаћивали
паркинг у том делу где се налази кафић «Монумент»?
Сведок Иван Поповић: Јесам наплаћивао, али се не сећам да је
неко возило, стварно се не сећам.
Председник већа:
Поповић.

Добро. Право на питања има адв. Срђа

Адв. Срђа Поповић: Ја сам хтео да се надовежем на ово питање
колеге Вукасовића када је описивао боју возила, мислим да је то тешко,
да ли постоји у овој судници нека боја која личи на боју тих кола, је ли
то можете да нам кажете?
Сведок Иван Поповић: Па, ево на пример као позадина тих
монитора, не знам тачно сада. Овако, као овај монитор овде.
Адв. Срђа Поповић: Друга ствар која ми није јасна, Ви кажете да
сте препознали тај «Волво» као возило које сте видели приликом
догађаја у улици Адмирала Гепрата, а онда кажете да предње стакло није
било затамљено. Па сад ми није јасно...
Сведок Иван Поповић: Да. Рекао сам то. То је то возило, рекао
сам Вам, колико се сећам, 99% сигуран, само што је то возило, тог дана,
када се десило убиство, било и са предње стране затамљено. Тога се
јасно сећам зато што сам видео једва обрис унутра када сам пришао.
Адв. Срђа Поповић: Разумем, али како сте препознали то возило
као исто оно возило када једно има затамљено стакла, а друго нема?
Сведок Иван Поповић: Па, и ово има сва затамљена стакла осим
тог предњег.
Адв. Срђа Поповић: Па добро, али оно је имало и предње стакло
затамљено?
Сведок Иван Поповић: Па, зато што возило је врло необично и
можда сам га први пут видео.
Адв. Срђа Поповић: Па добро, је ли се могло радити о два
идентична возила од којих је једно имало затамљена предња стакла, а
друго није имало?
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Сведок Иван Поповић: Па, сигурно да је могло.
Адв. Срђа Поповић: То је могло бити и друго возило?
Сведок Иван Поповић: Па, могло је.
Председник већа: Право на питања за сведока Ивана Поповића
има адв. Александар Ђорђевић.
Адв. Александар Ђорђевић: Ја бих се надовезао на ово питање
само ако ми дозволите, да ли је сведоку познато како се затамњују
стакла на возилима?
Сведок Иван Поповић: Не.
Адв. Александар Ђорђевић: Да ли сте чули за фолије неке које се
стављају?
Сведок Иван Поповић: Да.
Адв. Александар Ђорђевић: Да ли је могуће ако ту фолију
ставите, шта ја знам, два, три дана раније, да ли можда знате ако је
ставите два, три дана раније, да ли у року од 3, 4 дана можете врло лако
скинути са стакла?
Сведок Иван Поповић: Нисам упознат.
Адв. Александар Ђорђевић: Нема проблема нека одлучи веће,
или поставите преко Вас, како год.
Сведок Иван Поповић: Углавном нисам упознат са тим
поступком стављања и скидања фолије. Знам да постоји, као што
постоји и фабрички затамљено стакло, али стварно не знам како се
ставља и како се скида.
Адв. Александар Ђорђевић: Немам више питања.
Председник већа:
Вукасовић.

На додатно питање има право адв. Ненад

Адв. Ненад Вукасовић: Само да питам, с обзиром да сведок овде,
колико сам схватио, дужи период времена ради на паркингу, у разним
улицама и тако даље....
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Сведок Иван Поповић: Само да Вас исправим, извињавам се,
није био дужи период, ја сам све укупно радио можда 4 месеца, тако.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Није то суштина питања уопште,
него радите на паркингу, занима ме, да ли он, уколико он као младић
распознаје типове аутомобила, и ево да се надовежем у смислу, то је
целина, када он сазнаје....
Председник већа: Добро. Прво ћемо то питање разјаснити.
Сведок Иван Поповић: Па питање да ли се разумем у марке
аутомобила. Да, разумем се, прилично.
Председник већа: Да ли сте знали то возило када сте видели
затамљено, где сте наплатили паркинг 100 динара које је марке?
Сведок Иван Поповић: Рекао сам већ да нисам знао сем да је
мртвачко возило.
Председник већа: Да ли је било мртвачко возило или је личило
на мртвачко возило?
Сведок Иван Поповић: Није имало никакве ознаке мртвачког
возила, али је било као караван, затамљено, продужено, личило је, не
могу да кажем, пошто није имало ознаке, није било мртвачко возило.
Председник већа: Добро. Наставите са питањима.
Адв. Ненад Вукасовић: Суштина, ево уз Вашу помоћ бих
једноставно, зато што каже да распознаје типове аутомобила, каже да је
био окренут аутомобил лицем ка, односно предњим делом ка коловозу,
ка Добринској улици, да ли је видео, он описује као мртвачки
аутомобил, да ли је видео са те предње стране, било какву ознаку
аутомобила која би му указивала на некакву марку?
Сведок Иван Поповић: Не сећам се.
Адв. Ненад Вукасовић: Какве је имао рецимо фарове, да ли је
имао, да ли може макар то да опише, маску или нешто да нам каже шта
је видео?
Сведок Иван Поповић: Не. Ту сам се задржао можда не више од
4, 5 секунди. Узео сам новац и одмах отишао на другу страну.
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Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли може да нам каже само то
вече односно или ту ноћ, или сутрадан, није ни важно када је ишао са
колегама из Министарства унутрашњих послова, на лице места, тамо где
је пронађен тај аутомобил, да ли може да опише каква је предња страна
тог аутомобила била које је он препознао сада без тих затамљених
стакала, шта види тада, на основу ког детаља он каже то је то?
Сведок Иван Поповић: На основу облика аутомобила, на основу
боје и рекао сам већ да сам погледао да је било, када сам рекао да је био
судар, било је ту изгребано.
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Немам више питања.
Председник већа: На ком делу је било оштећено то возило које
сте Ви препознавали?
Сведок Иван Поповић: На том ојачаном бранику.
Председник већа: На ком делу браника?
Сведок Иван Поповић: Колико се сећам, сада не могу да се
сетим, са једне стране, да ли леве или десне стране, где се браник
привија ка вратима.
Председник већа: Сада нам реците, да ли сте обратили пажњу на
тај браник возила које сте препознавали, какав је тај браник, да ли је
метални или има и гумени део?
Сведок Иван Поповић: Колико се сећам само метални део.
Председник већа:
бранику?

Нема гуменог дела, уопште, на самом

Сведок Иван Поповић: Колико се сећам нема, али кажем, давно
је то било. Нисам 100% сигуран. Мислим да је био цео метални.
био?

Председник већа: Да ли знате, које је боје тај метални браник
Сведок Иван Поповић: Црне.
Председник већа: Префарбан је био.
Председник већа: Адв. Александар Поповић. Изволите.
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Адв. Александар Поповић: Да ли се сећате, приликом оног удеса
у Адмирала Гепрата улици, којом страном је тај аутомобил тамне боје
ударао у бели «Голф»?
Сведок Иван Поповић: Сада се не сећам, али сећам се да сам се
тада сетио, да сам рекао, али сада се не сећам.
Адв. Александар Поповић: Да ли је то била иста страна на којој
је било и оштећење код овог аутомобила који сте препознали?
Сведок Иван Поповић: То не могу да Вам кажем.
Председник већа: Колега, сугестивно Вам је питање, јер он је
рекао, не знам да ли је са леве или десне стране.
Адв. Александар Поповић: Извињавам се.
Председник већа:
Изволите.

Адв. Вељко Делибашић, право на питање.

Адв. Вељко Делибашић: На питање пуномоћника, сведок је
рекао, да на захтев да покаже боју у судници, он је показао на позадину
монитора, ја само молим да се констатује да је позадина монитора црне
боје.
боје.

Председник већа: Констатује се да је позадина монитора црне
Право на питање има судија Милимир Лукић.

Судија Милимир Лукић: Када сте ишли да препознате то возило,
када је то лице пришло да откључа возило, да ли је оно и откључало
возило или не, односно отворило возило, како кажете?
Сведок Иван Поповић: Не. Није стигло да откључа, зато што су
инспектори пришли.
Председник већа: Право на питање има адв. Александар Зарић.
Адв. Александар Зарић: Да ли му је познато, да ли су инспектори
откључали то возило, да ли су они ушли у то возило, покренули?
Сведок Иван Поповић: Покренули га нису.
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Адв. Александар Зарић: Јесу ли га откључали?
Сведок Иван Поповић: Мислим да јесу, не могу да тврдим.
Адв. Александар Зарић: Само још једно питање, да ли је било
неких трагова боје на том бранику, да ли се сећа тога, трагова боје на
бранику то где је показао?
Сведок Иван Поповић: Сећам се да су се видели трагови ударца,
сада се не сећам да ли је било огуљено или је била нека друга боја преко
тога. Тога се не сећам.
Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић.
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Само
једно питање, пошто се говори о бранику, је ли то предњи или задњи
браник?
Сведок Иван Поповић: Предњи браник.
Председник већа: Адв. Срђа Поповић.
Адв. Срђа Поповић: Када су Вас водили да препознајете то
возило у ком тренутку сте Ви закључили да је то «Волво», је ли Вам то
неко казао или објасните нам то?
Сведок Иван Поповић: Када сам видео.
Адв. Срђа Поповић: Чим сте га видели....
Сведок Иван Поповић: Видео сам, када сам погледао видео сам
марку, да је марка «Волво» била.
Адв. Срђа Поповић: И друго питање, које марке је било возило из
кога је изашао човек који Вам је дао 100 динара?
Сведок Иван Поповић: Рекао сам већ да се не сећам.
Адв. Срђа Поповић: Не знате које?
Сведок Иван Поповић: Не.
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Председник већа: Право на питања имају окривљени.
Има реч окр. Милорад Улемек. Изволите.
Окр. Милорад Улемек: Само једно питање да ли сведок може да
нам каже, да ли су га само једанпут водили да препознаје евентуално
возила, или су га више пута водили?
Сведок Иван Поповић: Само једанпут и касније сам то возило
видео паркирано у СУП-у у «29. Новембру».
Окр. Милорад Улемек: Хвала, немам више питања.
Председник већа: Да ли се још неко од окривљених јавља за реч
да постави питање сведоку Ивану Поповићу?
Констатујем да питања нема.
Да ли постављате захтев за трошкове Ваше, на име путних
трошкова, изгубљене зараде, да би Вам суд исплатио, пошто имате на то
право?
Сведок Иван Поповић: Да.
Председник већа: Реците колики је то износ?
Сведок Иван Поповић: 2.000,00 динара.
Председник већа: Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Налаже се рачуноводству Окружног суда у Београду да сведоку
Ивану Поповићу, на име трошкова, исплати износ од 2.000,00 динара.
Отпушта се сведок Иван Поповић. Можете да идете.
Председник већа доноси
РЕШЕЊЕ
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Прекида се главни претрес, а наставиће се 23. децембра 2004.
године са почетком у 10,00 часова.
Планирано је у наставку главног претреса да се саслушају сведоци
Дејан Глушић и Влајко Вујадиновић.
Довршено у 12,29 часова.
Записничар

Председник већа-судија

