
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 13. ЈАНУАРА 2005. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 13. 
јануара 2005. године са почетком у 10,11 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду, Устаничка бр.29, судница бр.1, у
кривичном предмету са службеном ознаком К.П.бр.5/03, окривљеног
Милорада Улемека и других окривљених, због кривичног дела
удруживање ради непријатељске делатности из чл. 136. Основног
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших
државних органа из чл. 122. Основног кривичног закона и друга
кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном
јавном тужилаштву у Београду, Кт.С.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, адвокат Радивој Пауновић,
окривљени Милорад Улемек са браниоцима адвокатима Момчилом
Булатовићем, Слободаном Миливојевићем и Марком Миливојевићем,
окривљени Звездан Јовановић са браниоцем адвокатом Ненадом
Вукасовићем, браниоци окривљених Милоша Симовића, Александра
Симовића и Владимира Милисављевића адвокати Слободан
Миливојевић и Александар Поповић, бранилац окривљеног Нинослава
Константиновића адвокат Дејан Лазаревић, бранилац по службеној
дужности окривљеног Дејана Миленковића адвокат Александар
Ђорђевић, бранилац по службеној дужности окривљеног Сретка
Калинића, адвокат Александар Ђорђевић, по заменичком пуномоћју
браниоца адвоката Владана Вукчевића, браниоци окривљеног Милана
Јуришића, званог «Јуре», адвокати Драган Крстићевић и Александар
Зарић, окривљени Душан Крсмановић са браниоцима адвокатима
Вељком Делибашићем и Милованом Комненићем, окривљени Саша
Пејаковић, са браниоцем адвокатом Гораном Петронијевићем,
окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем по службеној дужности
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адвокатом Жељком Грбовићем, окривљени Жељко Тојага са браниоцем
адвокатом Гораном Петронијевићем, по заменичком пуномоћју
браниоца адв. Зорана Николића које предаје.

Констатује се да је окр. Жељко Тојага издао пуномоћје за одбрану
браниоцима адвокатима Горану Петронијевићу и Крсти Боботу 11. 
јануара 2005. године које је предао адвокат Горан Петронијевић.

Да констатујемо само питањем окривљеном Жељку Тојаги да ли
остаје и даље његов бранилац адв. Зоран Николић или му је отказао
пуномоћје за одбрану?

Нека приступи пред говорницу и нека се изјасни о тој околности.

Окр. Жељко Тојага: Отказано је.

Председник већа: У реду. Констатујем да је окривљени Жељко
Тојага отказао пуномоћје браниоцу адв. Зорану Николићу.

Нека приступе сведоци који су позвани на данашњи главни
претрес ради извођења саслушања Синиша Глишић и Мирослав Гарић.

За реч се јавља адв. Никола Гавриловић.

Адв. Никола Гавриловић: Ја сам бранилац окривљеног
Миленковића по пуномоћју које сам приложио овом суду 4. јануара које
је потписано од његове супруге. Са тих разлога и присуствујем као
изабрани бранилац.

Председник већа: Нисмо добили то обавештење нити пуномоћје
колега, само толико да Вас обавестим.

Констатоваћемо да присуствује бранилац окривљеног Дејана
Миленковића адв. Никола Гавриловић уз чињеницу да писарница суда
није доставила нити обавестила председника већа о томе да је ангажован
бранилац окривљеног Дејана Миленковића адв. Никола Гавриловић.

Констатујем да су приступили на главни претрес сведоци
Мирослав Гарић и Синиша Глишић.
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Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Синише Глишића.

За време извођења процесне радње саслушања сведока Синише
Глишића привремено се удаљава присутни сведок Мирослав Гарић до
позива суда.

Председник већа: Нека приступи пред говорницу сведок Синиша
Глишић.

Ваше име и презиме?

ГЛИШИЋ СИНИША.

Председник већа: Име оца?

Сведок Синиша Глишић: Драгољуб.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Синиша Глишић: 9.2.1977. године у Власеници.

Председник већа: Реците нам шта сте по занимању?

Сведок Синиша Глишић: Аутомеханичар и војник по уговору.

Председник већа: У којој војсци сте војник под уговором?



4

Сведок Синиша Глишић: Био сам до укидања 30.-ог кадровског
центра у 3001 Београд, сада сам у 7060 Соколац, Република Српска.

Председник већа: Реците нам Вашу адресу пребивалишта?

Сведок Синиша Глишић: Адреса село Трново 75455 Тишћа,
општина Шеховићи.

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима у овој
кривичној ствари или оштећенима?

Сведок Синиша Глишић: Нисам.

Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој
евентуалној промени Ваше адресе пребивалишта, како би имали тај
податак ради евентуалног каснијег поновног Вашег саслушања.

Сада ћу Вам саопштити Ваше обавезе, дужности и права која
имате као сведок у кривичном поступку.

Дужни сте да суду саопштите све што Вам је познато о овој
кривичној ствари и предмету и упозоравам Вас да лажно сведочење
представља кривично дело.

Пред судом сте дужни да говорите истину и да ништа не смете
прећутати и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља
кривично дело.

Нисте дужни као сведок у кривичном поступку 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 Синиша Глишић: Разумео сам.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да као сведок у кривичном
поступку положите заклетву пред судом. Ја ћу Вам прочитати текст
заклетве, ако сте Ви сагласни Ви само реците «да», ради скраћења
процедуре, ако нисте реците 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». 
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Сведок Синиша Глишић: У реду.

Председник већа: Реците нам шта Вам је све познато, шта сте
приметили, чули, видели, на дан када је убијен председник Владе Србије
др. Зоран Ђинђић 12. марта 2003. године, изволите?

Сведок Синиша Глишић: Налазио сам се у касарни Топчидер
када ме је капетан Пухало зовнуо да га одвезем у Таковску улицу, не
знајући због чега, због њихових задатака, нисам ни желео као возач, није
ме ни интересовало њихови задаци. Ја сам га одвезао релацијом
Топчидер – Топчидерска звезда – Кнеза Милоша и Таковска. Можда
нећу, пошто баш не познајем детаљно баш улице Београда, углавном
довезао сам га у Таковску улицу. Знајући оријентирно, када сам се
враћао у касарну Топчидер требало ми је за приватно ауто да купим
разводну капу и свећице. Кренуо сам од хотела «Москва», требао сам у
ствари у ауто делове «Астор» Сарајевска улица. Не знајући толико
Београд, улице, оријентирно сам знао да поред хотела «Москве» могу
сићи доле, према станици и пошто је она једносмерна да уђем у
Сарајевску улицу, у те ауто делове «Астор». У путу, када сам се налазио
у Гепратовој улици, аута поред моје леве и десне стране била су
паркирана, тако да сам успорио вожњу крећући се према станици и
размишљајући, пошто наилазим на једносмерне улице, успорио сам
максимално да не би упао у једносмерну улицу, успорио сам и
размишљао како да прођем да би дошао најједноставније до ауто делова
«Астор». У једном моменту, док сам успорио ауто, осетио сам благи
удар главе у сиц и видео сам да је моје ауто ударено од позади. Погледао
сам у ретровизор, видео сам све тамно на ретровизору, значи тамно ауто,
тамна стакла, ништа нисам видео ауто, осим да сам видео да је то ауто
потпуно било тамно. Инстиктивно сам скренуо на десну страну, ја се
извињавам мало, први пут ми је ово пред судом, што можда мало
замуцкујем и то.

Председник већа: Није никакав проблем, слободно говорите,
опустите се, све што знате, у реду, знам да има човек трему, али
слободно се опустите и ми то разумемо. Слободно говорите.

Сведок Синиша Глишић: Први пут ми је. Никада нисам... Значи
инстиктивно сам се померио у десну страну. Са моје леве стране то ауто
исто заобишло ме је максималном брзином. Видео сам да се ради о ауту
које је било «Пасат» како ја то... «Пасат тројка», караван, панчевачке
регистрације. Прошао је великом брзином поред моје леве стране,
продужило је право према доле Балканској улици, према парку доле и
право, сада не знам баш, могао бих показати пример на улици, не знам
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име, како се баш зове која улица. Значи прошли су максимално поред
моје леве стране и то сам запазио да је то «Пасат» караван, тројка и
панчевачка регистрација. То сам запазио.

Председник већа: Реците нам које возило сте Ви возили и да ли
знате регистарску ознаку Вашег возила?

Сведок Синиша Глишић: «Голф», 12-06. 

Председник већа: Које боје је био Ваш «Голф» ?

Сведок Синиша Глишић: Бели «Голф» .

Председник већа: Реците нам да ли је то возило марке «Пасат»
које је ударило од позади возило којим сте Ви управљали ударило
једном Ваше возило или два пута?

Сведок Синиша Глишић: Ударило је два пута, извињавам се.
Ударило је два пута. Прво једном право, и када сам се ја максимално
померао десно, нисам могао пошто су била паркирана и лево и десно
аута и још једном је са десне, односно са моје леве стране, блаже него
први пут.

Председник већа: Да ли сте Ви излазили, видели да ли постоје
оштећења на Вашем возилу?

Сведок Синиша Глишић: Јесам. Прва улица са лево, скренуо сам
и погледао сам. Нисам видео видљивих трагова оштећења на ауту.

Председник већа: Рекли сте да је то возило марке «Пасат» тројка,
панчевачких регистарских ознака имало затамљена стакла. Да ли можете
ближе да нам кажете у ком смислу затамљена стакла, да ли су била сва
затамљена стакла, која сте Ви видели, и да ли сте видели уопште да ли
има унутра људи, осим возача?

Сведок Синиша Глишић: Да. Када сам погледао на ретровизор
било је потпуно затамљено. Када су пролазили поред мене уопште
нисам могао примећивати силуете човека у ауту. Није се могло уопште
назирати, значи, присуство људи у ауту. Значи невидљиво, нисам видео.

Председник већа: Реците нам како је дошло до тога да Ви се
пријавите као сведок полицији, да ли сте било коме испричали нешто у
вези тог догађаја, шта Вас је асоцирало управо да Ви испричате било
коме у вези тог догађаја?
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Сведок Синиша Глишић: Када сам дошао у касарну причао сам
овим својим колегама, значи старији водник Говедарица, капетану
Пухалу, они су се чули са овим безбедњацима. Ми смо отишли у току
ноћи, обишли. Ја сам њима све објаснио куда сам ишао. Они су
пописали улице, тако да би прецизно се знало улице кроз које сам
пролазио, јер ја нисам баш сваку улицу знао. Дао сам изјаву и у СУП-у и
истражном судији. Сад сам ту.

Председник већа: Добро. Ја питања више немам. Да ли чланови
већа имају питања?

Судија Ната Месаровић. Изволите.

Судија Ната Месаровић: Малопре када сте говорили о
регистарским ознакама возила којим сте Ви управљали, јесу ли то биле
БГ ознаке или неке друге?

Сведок Синиша Глишић: Не. Војска Југославије.

Судија Ната Месаровић: И само ме још нешто интересује, да ли
сте могли уопште запамтити део регистарског броја, те панчевачке, има
ли времена да видите, с обзиром на брзину којом се кретао, цифру неког
тог регистарског броја, тог «Пасата»? 

Сведок Синиша Глишић: Да. Ја сам тог момента значи, не бих
могао сложити, све ми се чини да је то, значи, 896, 69... чини ми се да та
три броја прва, чини ми се, значи, не бих знао у контексту сложити 896, 
968 или....Чини ми се у том моменту, ипак то ми је први пут, ауто
незгода, тако да сам мало...

Председник већа: Ево ја ћу Вам предочити само део Вашег
исказа на записнику пред истражним судијом Посебног одељења
Окружног суда у Београду од 4. јула 2003. године, у коме сте навели да
су прве три цифре возила марке «Пасат» регистарске таблице ПА 836. 

Сведок Синиша Глишић: 836, јесте, извињавам се. Мало сам
збуњен. Јесте 836 или 638. Ти бројеви. Јесте, пошто сам тада много
био.... 

Председник већа: Право на питања има члан већа Милимир
Лукић.
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Судија Милимир Лукић: Можете ли да нам кажете време тих
догађаја од поласка и све остало везано за време?

Сведок Синиша Глишић: То је било значи пре ручка, пре 12 
сати, када сам кренуо из касарне. Углавном, оријентирно знам када сам
дошао ручак је у 20 до 2. Дошао сам тачно на ручак у касарну. Значи
нисам имао сат, а нисам значи.....А тада сам, мислим да сам навео ту
прецизније мало време, пошто је прошло време, навео сам баш
прецизније, време, ту у исказу, што је тада било баш...

Председник већа: Да ли остајете при том времену, с обзиром да
помињете око 12 или 12,15 часова?

Сведок Синиша Глишић: Да. Остајем при исказу који сам дао
први пут, пошто тада сам био, мислим тада је то.....Остајем при исказу.

Судија Милимир Лукић: Можете ли још нешто да кажете везано
за те ударе и оштећења евентуална на возилу?

Сведок Синиша Глишић:Мога возила?

Судија Милимир Лукић: Да.

Сведок Синиша Глишић: Да. Ми смо правили у СУП-у, тамо
вештак је покушао, није могао никако наћи трагове на бранику.
Покушао је, мислим то стручно не бих знао објаснити, неким, тим
средствима, тако да се није могао наћи никакав знак оштећења, значи
додир од аута на ауто, да би могао неким знацима који су од опиљака
остали на мом ауту, да би нешто могао доћи...Углавном није могао да
нађе никаквих тих...

Судија Милимир Лукић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја бих се
надовезао на ово питање члана већа, да ли сведок може нешто ближе да
нам каже, у који део, задњи део аутомобила, је ударен од позади?

Сведок Синиша Глишић: Значи право у браник од «Голфа» и
крајње лево, са моје леве стране. Значи са леве стране. Али све у браник.
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Председник већа: Када кажете лево, да ли се то односи на задњи
браник у односу на место где Ви седите као возач?

Сведок Синиша Глишић: Да. Задњи леви браник.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како је
ушао у улицу Адмирала Гепрата, одакле је дошао?

Сведок Синиша Глишић: Пошто значи не познајем баш толико
Београд, ја остајем при исказу, ми смо са војним, овим, безбедњацима
обишли све то, значи, пописали смо улице, молим Вас, ако можете да
прочитате. Могао бих значи на лицу места сада показати све куда сам
ишао, али пошто не познајем, значи, неке те споредне улице...

Председник већа: Да ли се у близини места где је дошло до
контакта са тим возилом налази испред семафор?

Сведок Синиша Глишић: Налази.

Председник већа: На којој удаљености се налази семафор?

Сведок Синиша Глишић: Па, био је близу. Углавном, ја сам у
томе бунилу, збунио и прошао кроз црвено. Ја.

Председник већа: Да ли је то возило марке «Пасат» прошло кроз
црвено светло?

Сведок Синиша Глишић: Јесте. Према његовој брзини и
понашању, значи није толико правила у саобраћају, није много, како сам
ја могао закључити којом је брзином возио, значи нисам видео да је
уопште...

Председник већа: Да ли сте се налазили у близини раскрснице
где се налази Народног фронта улица и Балканска?

Сведок Синиша Глишић: Да. На тој раскрсници.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Управо то
сам хтео да питам, да ли може, можда сам мало и претенциозан у
питању, да ли може да определи колико је био удаљен од те раскрснице
са улицом Балканском?
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Сведок Синиша Глишић: Сада не бих знао, мислим да сам
наводио ту, могао бих можда на лицу места. Сада сматрам да бих
погрешно рекао ако бих сада отприлике рекао.

Председник већа: Слободно реците, не тражимо неку
математичку прецизност. По Вашем мишљењу када се сетите, колико је
отприлике било удаљено од раскрснице?

Сведок Синиша Глишић: Па, можда једно 15, 20 метара. Значи
не гарантујем.

Председник већа: Констатујем да пуномоћници оштећених
немају питања за сведока.

Право на питања имају браниоци.

Адв.Момчило Булатовић, право на питања. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја ћу питати нешто што ме
интересује овде из овог записника из претходног поступка у контексту
тога, значи, питање, након што сте оставили Вашег претпостављам
претпостављеног Пухало Александра... 

Сведок Синиша Глишић: Пухало Бране.

Адв. Момчило Булатовић: Брана, како се већ зове, Бранислав,
извињавам се, у колима када се десио овај контакт са тим «Пасатом»
јесте ли Ви били сами у колима?

Сведок Синиша Глишић: Да. Сам у ауту. Њега сам оставио у
Таковској улици.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте се Ви вратили по њега?

Сведок Синиша Глишић: Јесам. Вратио сам се касније. У ствари
нисам. Извињавам се. Нисам се враћао.

Адв. Момчило Булатовић: Зашто се нисте вратили, је ли био
договор да се не вратите или постоји неки други разлог?

Сведок Синиша Глишић: Није договор. Није ме звао. Значи, он
ако је потребно, зовне ме на локал, ја одем.
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Адв. Момчило Булатовић: Ово време које сте навели код
истражног судије да је то било између 12 и 12,15, је ли то време када се
десио контакт са аутом овим «Пасатом»? 

Сведок Синиша Глишић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала. Немам питања више.

Председник већа: Адв. Ненад Вукасовић има реч. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Врло кратко, само да се надовежем на
колегу Булатовића, ради целине једне слике, сведок каже да се вратио, а
данас га чујемо, не говорим о његовој претходној изјави, него данас што
смо чули, да се сећа да је дошао у 2 сата на ручак. Чули смо да нема
оштећења на возилу, да ли, уз Вашу дозволу, би могао да објасни
разлоге због чега извештава, јер чујем данас да је ишао са безбедњацима,
војним претпостављам, или можда и цивилним, у обилазак улица, а сада,
данас, смо чули да нема никаквих оштећења на возилу, да ли само може
да нам мало појасни ту слику, након тог удара, шта се дешава, да ли је
зауставио своје возило, да ли је изашао, погледао па утврдио, или је то
утврдио тек у касарни, када, коме пријављује, зашто пријављује.....? 

Председник већа: Колега, мислим да заиста сами компликујете
ствар, управо због тога што нисте чули шта је рекао сведок. Пажљиво
сте ваљда слушали и рекао је да је изашао и погледао да ли постоје и
које врсте оштећења на бранику његовог возила. Према томе, немојте
причати нешто што није тачно.

Адв. Ненад Вукасовић: Вратићемо записник, он је рекао да
никаква оштећења на возилу није било.

Сведок Синиша Глишић: Никаквих видљивих оштећења.

Адв. Ненад Вукасовић: Тако је. Па, зато питам, моје питање и
јесте, ја апсолутно ништа нисам помешао нити желим да компликујемо,
моје питање је, због чега, ако нема видљивих оштећења, шта је то што је
овог сведока, овде данас присутног, повукло или евентуално асоцирало
или било шта код њега изазвало потребу да обавести надлежне у
команди, да се укључи војна безбедност да би изашли на лице места и
обилазили улице?

Председник већа: Председник већа доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Ненада Вукасовића, јер није правно
релевантно.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Није за Вас, за мене јесте.
Следеће моје питање је, када возе кола у МУП на вештачење?

Председник већа: Колега, опет злоупотребљавате процесна
овлашћења и намерно погрешно интерпретирате ово што је рекао
сведок. Нити се говори о МУП-у, него каже изричито сведок да су
вршене анализе од стране безбедњака из Војске Југославије.

Адв. Ненад Вукасовић: Није тачно, него је рекао децидирано, у
вези оштећења у СУП-у вештак није могао наћи никакво оштећење.

Председник већа: Сачекајте молим Вас, немојте
злоупотребљавати стално говор. Ко је вршио анализе да се утврди да ли
постоји траг од стране другог возила и које је боје и друге анализе у
смислу хемијских анализа?

Сведок Синиша Глишић: Вршила је цивилна полиција.

Председник већа: Цивилна полиција, на ком месту?

Сведок Синиша Глишић: Мислим да је тамо «29. Новембар»
СУП.

Председник већа: А ко је возио то возило тамо?

Сведок Синиша Глишић: Ја и пуковник смо отишли.

Председник већа: Ко је дао налог да се одвезе то возило тамо
ради вршења вештачења?

Сведок Синиша Глишић: То не знам. Дошао је пуковник код
мене и ја и он смо отишли.Мислим, ја нисам имао лично налог.

Председник већа: Да ли сте Ви то пријавили, када кажете,
директно органима безбедности Војске Југославије или сте испричали
колегама у смислу догађаја у саобраћају, па је дошло до тих података,
вештачења?
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Сведок Синиша Глишић: Да. Причао сам колегама, значи
старијем воднику Говедарици, Говедарица је капетану Пухалу, Пухало је
као колегама капетана безбедњака, извињавам се, капетан, извињавам се,
значи безбедњака капетана и они су дошли и то вече, значи тај дан после
подне, то вече, отишли смо, обишли. Сутрадан смо отишли са
пуковником, отишли смо у цивилну, не знам значи шта се радило тамо,
како су то они контактирали са цивилном тамо полицијом и ми смо
отишли у тај СУП.

Председник већа: Да ли је уопште, тај догађај који сте Ви
испричали као саобраћајни инцидент, било ко, Ви или било ко од
претпостављених људи из Војске, повезао са убиством председника
Владе Србије?

Сведок Синиша Глишић: Мислим, претпостављам, ја сам рекао,
испричао тако. Касније су они рекли, каже, то би ауто могло бити, јер
време се поклапало, могло је бити то ауто које је извршило убиство.
Тако су они дошли до закључка.

Председник већа: Када сте Ви први пут чули да је извршен
атентат на председника Владе Србије?

Сведок Синиша Глишић: Отишао сам на ручак и у соби сам
видео на телевизији.

Председник већа: Да ли можете да се сетите када је, у колико
сати, то било и на којој телевизији сте шта видели?

Сведок Синиша Глишић: То је било после ручка, значи после 2, 
пола три. Значи 2,15 часова, тако. Између 2 и пола три, значи не бих сада
могао прецизно навести. Видео сам, мислим да је била «Пинк»
телевизија, пошто то највише гледамо.

Председник већа: Наставите даље са питањима.

Адв. Ненад Вукасовић: Ништа. Мислим да ми у крајњем случају
као председник већа дугујете једно извињење, јер ово што сте малопре
констатовали, пре овога, да ја импутирам нешто, а сада чујемо од овог
сведока што сам децидирано записао, мислим да није коректно са Ваше
стране. Никоме ништа не импутирам. Питао сам и децидирано је рекао
да је возило вожено у СУП, односно МУП Србије, на вештачење. И то
смо сада чули. Најмање што очекујем то је да ипак ми смо овде колеге,
Ви сте председник већа, ја уважавам, али никада никоме не импутирам
нешто нити имам намеру да окренем било шта. Па у најмању руку само
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ради ипак једне коректности Вас као председника већа и овога већа које
ћути поред Вас, у односу на одбрану би било коректно само једно
извињење, да бранилац Ненад Вукасовић није ничије речи окренуо у
смислу изврдавања или евентуално окретања истине.Што се тиче овога,
мене само занима време када је, да ли је сведоку познато, односно морам
тако питати, да ли му је познато када је возило, он је сада рекао
сутрадан, да ли може да определи.... 

Председник већа: Колега, прво поставите питање, немојте рећи
шта је рекао, ко је рекао, дајте питање.

Адв. Ненад Вукасовић: Када је вожено у МУП, односно у СУП
«29. Новембар», на вештачење, да ли се сећа или се не сећа, да ли зна
или не зна итд..? 

Сведок Синиша Глишић: Сутрадан. Значи сутрадан по убиству.

Адв. Ненад Вукасовић: Сутрадан по убиству. И још само једно
ме занима, да би смо рашчистили, да не буде да сам некоме било шта
импутирао, када са безбедњацима још један пут молим, врло прецизно
временски, Ви сте рекли да сте у 2 сата били на ручку, када према
Вашем сећању са безбедњацима Вашим идете у обилазак града да би сте
видели те улице где се догодило то што се догодило?

Сведок Синиша Глишић: То вече.

Адв. Ненад Вукасовић: О ком датуму говоримо?

Сведок Синиша Глишић: Значи дан убиства, 12.-ти.

Адв. Ненад Вукасовић: 12.-ог увече одмах идете са
безбедњацима да обилазите улице. Хвала. Више немам питања.

Председник већа: Адв. Горан Петронијевић има право на питања.
Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија.Мислим да је једна
мала ствар остала нерашчишћена. Да ли би сведок могао да се изјасни
након доласка у касарну да ли је прво отишао на ручак или је прво
пријавио, то ми је мало остало недоречено, па ја бих молио ако може?

Сведок Синиша Глишић: Отишао сам прво на ручак.
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Адв. Горан Петронијевић: Када сте у односу на ручак и прво
коме рекли о овом догађају?

Сведок Синиша Глишић: Старији водник Говедарица Раден.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли се сећате када је то било
временски, у односу на ручак и где, у којој просторији?

Сведок Синиша Глишић: То је било у просторији, горе самачког
хотела. Значи после ручка око пола три, тако.

Адв. Горан Петронијевић: Ја бих се опет судија вратио на један
део питања колеге Вукасовића, који је разлог да сте то поменули
старијем воднику?

Сведок Синиша Глишић: Зато што смо ми били колеге и то је
значи, зато што сам доживео инцидент у граду. Мислим, логично је да
испричам колеги значи. Значи, да сам имао неки као инцидент, сматрао
сам да је, шта знам...

Адв. Горан Петронијевић: Хвала судија. Немам више питања.

Председник већа: Остали браниоци да ли се јављају за реч да
поставе питање сведоку?

Адв. Радивој Пауновић, право на питања. Изволите.

Адв. Радивој Пауновић: Ја се извињавам господине председниче,
мислим да смо дужни да отклонимо једну малу недоумицу у вези са
последњим питањем колеге Булатовића и одговором на то питање, а
нека ме колега Булатовић исправи ако погрешим, али питање је гласило,
да ли остаје при датој изјави о времену које је поменуо у истрази као
времену када је дошло до контакта возила у коме је он седео са возилом
црне боје, па је сведок одговорио «да», па бих ја молио да то буде
прецизније мало, јер је сведок пред истражним судијом говорио о том
времену када је оставио, а не о времену као времену када је дошло до
контакта возила. Мислим да то заслужује пажњу да не би дошло до неке
недоумице у тумачењу његовог дела исказа у том сегменту. Хвала.

Председник већа: Ево изволите, одговорите.

Сведок Синиша Глишић: Нисам чуо.
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Председник већа: Право на приговор има адв. Момчило
Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Није приговор. Мислим да уважени
колега Пауновић погрешно тумачи. Ја сам управо питао и ја знам шта
боли колегу Пауновића, ја сам управо питао, да ли ово време које је
сведок навео између 12 и 12,15 часова се односи на време када се десио
инцидент, а сведок је рекао «да». Према томе, ако сведок нешто
другачије говори сада, Ви му предочите то, па нека објасни, а немојте
мени импутирати да сам ја нешто друго тражио. Ја знам зашто сам питао
и шта сам питао и добио сам одговор који одговара, е сада што не
одговара другој страни, ту сам стварно немоћан.

Председник већа: Прво и прво, да Вас упозорим колега
Булатовићу да се не можете тако понашати и на тај начин се изражавати,
коме шта одговара, коме шта не одговара. Овде смо да утврдимо истину,
а не да се служимо марифетлуцима. Према томе, сведок је сам рекао да
је збуњен, ја сам му поменуо време када је он поменуо када је дошло до
одвожења његовог претпостављеног старешине у 12 или 12,15 као што
стоји у записнику у истрази. Ви сте онда управо тај податак искористили
да питате да ли је то време када је дошло до инцидента. Међутим, то
време уопште није наведено на записнику у истрази да се десио догађај
када је два пута контактирано возило марке «Пасат» са возилом којим је
управљао сведок. Према томе, сада ћемо једноставно питати сведока да
ли Ви остајете при исказу који сте дали истражном судији у вези
времена када је дошло до контакта тог возила марке «Пасат», 
панчевачких регистарских ознака, затамљених стакала, са возилом којим
је он управљао марке «Голф», беле боје, Војске Југославије, и да нам
прецизније каже када се одиграо тај догађај, да ли може да се сети, а
сасвим је друго рекао у истрази у односу на ово што сте га Ви питали.
Изволите.

Сведок Синиша Глишић: Господине судија, ја значи остајем
потпуно при исказу који сам дао истражном судији због тога јер је и
капетан Пухало веома упознат због времена када је он требао да се са
тим пријатељем састане, у колико смо сати кренули. Значи он је мени
отприлике, ја сам рекао уопште нисам имао сат, да ли знате капетане у
колико смо кренули, због значи његових неких, шта је имао, састанак, не
улазим у то, значи мислим да сам тада дао истражном судији. Остајем
потпуно при исказу који сам дао њему, а ја се извињавам сада, ја сам
рекао да сам мало збуњен, никада ово значи, нисам никада имао посла са
судом.
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Председник већа: Ми схватамо да сте Ви и збуњени и све,
управо Вас питам да ли можете да се сетите, временски, у колико сати је
дошло до два контакта са тим возилом марке «Пасат» и возилом којим
сте Ви управљали марке «Голф», да ли можете да се сетите уопште или
не, или остајете при овом исказу који сте дали истражном судији?

Сведок Синиша Глишић: Да. Остајем при исказу који сам дао
истражном судији.

Председник већа: Да ли можете да се сетите сада, једноставно, у
колико је отприлике било сати када је дошло до тог контакта?

Сведок Синиша Глишић: Значи то би могло бити како сам ја са
капетаном Пухалом, он је око подне, значи у 12 сати, око подне мислим,
значи око подне, пре ми је рекао да би око подне требали да кренемо.
Значи, сада пошто сат немам, то значи док сам ја отишао из Топчидера
преко Кнеза Милоша, ушао у Таковску улицу, док сам се вратио поред
хотела «Москва» и сишао доле у Гепратову, сада све што би рекао
прецизно, значи колико је отприлике потребно значи времена да се то
обиђе, то би био мој исказ, значи нисам имао сата да би то....Углавном
када сам значи отишао са лица места где се то десило, отишао сам у
Сарајевску улицу, купио те ауто делове, док сам прегледао који ауто део
мени треба, та разводна капа и то, и стигао сам око 2 сата на ручак у
касарну.

Председник већа: Добро. Да ли има још питања?

Адв.Момчило Булатовић, изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја се извињавам, нешто
потпуно ново, ја ћу сада питати, да ли се сведок сећа колико сати је било
када је у Таковској улици оставио Пухало Бранислава?

Сведок Синиша Глишић: Не бих знао прецизно одговорити.
Највише бих волео да контактирам са капетаном, ја верујем да он
прецизније зна, пошто иначе немам.... 

Адв. Момчило Булатовић: Судија, Ви процените да ли је
дозвољено. Да ли је то могуће да буде ово време које сте навели код
истражног судије да буде око 12 или 12,15 часова?

Сведок Синиша Глишић: Нисам разумео питање.
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Адв. Момчило Булатовић: Да ли је могуће да сте господина
Пухало Бранислава оставили у Таковској улици, како кажете код
истражног судије, око 12 или 12,15 часова?

Сведок Синиша Глишић: Па, тако отприлике мислим. Значи око
подне, ако смо кренули, око 12,15... 

Председник већа: То сте иначе рекли у истрази.

Сведок Синиша Глишић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, ја разумем да је сведок под
тремом, заиста знам да му није пријатно, али сведок стално потенцира
неки полазак у неких 12 сати и остављање у Таковској у 12 сати, па Вас
молим да ми помогнете и сведоку да помогнемо, да ли је сведок
капетана Пухало Бранислава оставио у Таковској улици, како пише код
истражног судије, нешто између 12 или 12,15 часова?

Сведок Синиша Глишић: Да ли сам га оставио у 12-12,15 
часова?

Адв. Момчило Булатовић: Тако сте рекли код судије.

Сведок Синиша Глишић: Па, вероватно да јесам, јер тада значи,
био сам при свежим....Тада сам и контактирао са њим, значи
контактирао сам са капетаном Пухалом. Он је прецизније рекао и
верујем да је то тачна информација, тачнија, мислим, коју бих ја.... 

Адв. Момчило Булатовић: Судија, онда ме интересује да ли
сведок може да се сети, из Таковске улице, куда је све ишао да дође до
улице Адмирала Гепрата?

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Момчила Булатовића, јер је сведок
већ одговорио на то питање.

Адв. Момчило Булатовић: Није баш одговорио, али добро. Да ли
се сећа сведок, да ли је испред њега било возила пре него што је добио
овај ударац од позади?
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Сведок Синиша Глишић: Не сећам се.

Адв. Момчило Булатовић: Не сећате се?

Сведок Синиша Глишић: Видео сам паркирана лево и десно
аута, али не сећам се, јер сам био преокупиран значи својим
размишљањима како ући и заобићи једносмерне улице и доћи у
Сарајевску улицу у «Астор». 

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Питаћу Вас још нешто. Данас
сте говорили о три цифре које сте запамтили па сте рекли неке цифре, па
Вам је судија предочио из записника друге цифре. Интересује ме ово, да
узмем да су тачне ове три цифре друге које сте у записнику и имали
свежије памћење, 836, да ли су то биле тако поређане цифре или нисте
сигурни?

Сведок Синиша Глишић: Не знам. Нисам сигуран.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала судија. Немам питања. Судија
ја се заиста не служим марифетлуцима и ја бих Вас замолио у будуће да
поведете мало ипак рачуна о ономе какву терминологију користите.
Хвала.

Председник већа: Адв. Слободан Миливојевић, право на питања.
Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли може сведок да се изјасни,
од тренутка када је оставио Пухала до тренутка када је направљен тај
инцидент, колико је времена прошло?

Сведок Синиша Глишић: Колико је времена..... 

Адв. Слободан Миливојевић: Оријентационо, од како сте ушли у
улицу Адмирала Гепрата па до инцидента?

Сведок Синиша Глишић: Отприлике.... 

Председник већа: Мислим да би требало разјаснити то питање,
па ипак колега морате се сложити са тим да не можете два питања, па
када одговори може се тумачити једном, па други пут, па овако, па
онако, ако хоћемо да расправљамо то питање временски, онда се сведок
изјашњавао.



20

Адв. Слободан Миливојевић: Није се изјашњавао у погледу
временског размака.... 

Председник већа: Јесте се изјаснио врло јасно, прецизно и рекао
да не може да се сети, да остаје при ономе што је рекао у истрази и да не
може да каже тачно у сат, у минут, колико је било.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче.... 

Председник већа: Ево, питаћемо га, изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Од момента када је оставио Пухала
до инцидента?

Сведок Синиша Глишић: Не могу. Значи процените, све зависи
од саобраћаја, од семафора, не бих значи могао, сматрам да није
релевантно да бих рекао одређено време, сматрам да не би прецизно,
значи могу ван своје одговорности, могу рецимо лупити, али то би могло
можда бити 20, 25 минута, пола сата, шта знам, кажем Вам, нисам имао
сат.

Председник већа: У тој релацији отприлике, од тренутка када
сте оставили претпостављеног старешину Пухала, па до иницидента?

Сведок Синиша Глишић: Па, да. 20 минута. Мислим, кажем
Вам, не бих значи...Значи не знам прецизно.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо.

Председник већа: Адв. Александар Зарић, право на питања.

Адв. Александар Зарић: Ја се извињавам, да ли може сведок да
каже где је оставио у Таковској Пухало Бранислава? Где у Таковској?

Сведок Синиша Глишић: То је нека велика зграда, стварно то
бих могао показати, значи, не познајем то.

Адв. Александар Зарић: Да ли може некако да се изјасни, како се
обрео код хотела «Москва» из Таковске, ми смо сви овде из Београда па
познајемо, како је успео да дође до хотела «Москва»? 

Сведок Синиша Глишић: Због мање гужве, значи због мање
гужве, да бих ишао споредним улицама код хотела «Москве» и доле
сишао станици.
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Адв. Александар Зарић: Куда?

Сведок Синиша Глишић: Мислим, ја сам, обишли смо све куда
сам и записао сам ту, записао сам све улице, значи када сам ишао све
тим путем којим сам ишао ми смо писали редом улице, тако да не бих
знао које улице споредне. Углавном знам оријентирно поред хотела
«Москве» и доле.... 

Председник већа: Да ли браниоци имају још питања?

Констатујем да немају питања.

Право на питања имају окривљени.

Да ли окривљени имају питања за сведока Синишу Глишића?

Констатујем да питања нема.

Имате право на накнаду трошкова као сведок у кривичном
поступку на име превозних трошкова, изгубљене зараде, да ли
постављате тај захтев за накнаду трошкова?

Сведок Синиша Глишић: Ако је могуће?

Председник већа: Могуће је, то је Ваше право. Реците само
износ.

Сведок Синиша Глишић: Па, ја сам значи карту, само путни
трошкови, значи 32 марке ја сам платио аутобус. То је значи 15, 16 еура.

Председник већа: И изгубљена зарада, дневница?

Сведок Синиша Глишић:Шта знам. Значи 15 еура.

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

НАЛАЖЕ СЕ рачуноводству Окружног суда у Београду да
сведоку Синиши Глишићу на име трошкова исплати износ од 3.200,00 
динара.
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Председник већа: Отпушта се сведок Синиша Глишић.

Можете да идете, а добићете од рачуноводства износ на име
трошкова.

Сведок Синиша Глишић: Ја се извињавам господине судија,
први пут.... 

Председник већа: Немате потребе уопште да се извињавате, него
се ја захваљујем Вама, а то како се Ви осећате, Ви сте већ рекли, то није
никакав проблем.

Да ли има примедби на исказ сведока Синише Глишића?

Констатујем да примедби нема.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 25 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 11,37 ЧАСОВА

Председник већа: Констатујем да је приступио адв. Крсто Бобот
као бранилац окривљених Саше Пејаковића и Жељка Тојаге.

Констатујем да ће у наставку главног претреса адв. Александар
Зарић мењати браниоца окривљеног Нинослава Константиновића адв.
Дејана Лазаревића који је напустио главни претрес.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња
доказивања саслушањем сведока Мирослава Гарића.
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Нека приступи пред судско веће.

Председник већа: Ваше име и презиме?

МИРОСЛАВ ГАРИЋ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Мирослав Гарић:Мираш.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Мирослав Гарић: 8.02.1974. године у Подујеву.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Мирослав Гарић: Полицајац.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Мирослав Гарић: Боравак, Калуђерица, улица Рибничка,
први леви прилаз број 14. 

Председник већа: Да ли сте у сродству са окривљенима и
оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о свакој
евентуалној промени адресе пребивалишта.

Сада ћу Вам саопштити Ваша права, обавезе и законска упозорења
за сведока у кривичном поступку.

Дужни сте суду да 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 себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу.
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Да ли сте разумели ова права, обавезе и упозорења?

Сведок Мирослав Гарић: Разумео сам.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да у својству сведока у
кривичном поступку положите заклетву пред судом. Ја ћу Вам
прочитати текст заклетве, ако сте сагласни реците само «да», ако нисте
реците разлог због чега нећете да положите заклетву пред судом.

«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 Мирослав Гарић: Да.

Председник већа: Реците нам све оно што Вам је познато о дану
када је извршено убиство председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића
12. марта 2003. године, где сте радили, на ком радном месту, шта сте
приметили, шта сте чули, шта сте запазили, све што је везано за убиство
председника Владе, изволите?

Сведок Мирослав Гарић: Значи тог дана радио сам на радном
месту број 4, које се налази у Немањиној број 9. Значи испод зграде
Владе, значи стара зграда команде града, војне. Значи тог дана сам био
на том радном месту. У том времену, значи негде између 12,15 – пола
један, значи седео сам у кућици на радном месту, које се налази у
дворишту значи, Немањина 9, али у дворишту, гледајући у правцу
хотела «Београд». Када сам чуо први пуцањ, затим и други, у том
моменту ме је асоцирало да је пукла гума од аутобуса и то ми је дошло
са десне стране. Значи чуо се колега преко уређаја, на радном месту број
6, Трајковић Зоран, да позива у помоћ да се пуца на Премијера. Тада сам
узео дуго наоружање и трчао сам уз двориште. Затим се одмах чуо преко
уређаја неки од колега, не знам тачно који је, да се пуца из Немањине 9. 
Значи то је зграда која се налази значи у склопу дворишта где ми је
радно место. Обазирао сам се ка прозорима пошто то све значи, значи
сви су прозори, знате већ, зграда је бомбардована, и трчао сам ка врху
дворишта и онда сам стао у том моменту уз једно стабло које се ту
налази, тако да сам видео одатле улаз 5, значи Владе Србије, да је убијен
Премијер. Тада ме је шеф обезбеђења Данило Копривица позвао на
уређај и упозорио да пазим, на шта сам одговорио да сам на позицији, да
пратим стање, значи горња страна те зграде и доња страна да покривам и
да тројка обрати пажњу. Значи, радно место 3 је на Немањиној 11, баш
испред улаза зграде, да обрати пажњу на предњи део зграде, пошто је у
првом моменту било као да значи, као да се пуца из Немањине 9. Затим
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сам преко уређаја јавио шефу да ми се учинило да сам чуо пуцње преко
пута парка, значи тако сам одговорио, јер када сам седео у кућици, значи
били су отворени прозор и врата, значи прозор са предње стране, врата
са леве, али тако ми је дошао пуцањ, звук пуцња, значи, са десне стране,
али некако од позади, тако да сам мислио да је из Кнеза Милоша, значи
да је пукла гума од аутобуса, као што сам и рекао. Затим је у том
моменту дошао колега, значи из зграде Владе, значи унутрашње
обезбеђење са дугим наоружањем и трчао је доле ка мени, пошто значи у
првом моменту је било јављено да се пуца из Немањине 9. Затим сам,
значи био сам пре тога, прескочио ограду, да бих се заклонио иза ограде
металне, али бетонски има стубови, тако да би се заклонио ето, пошто у
моменту да се пуца на мене, да бих заклонио себе. Упозораван сам, биле
су ту нека деца и жене и људи који су шетали по парку да се склоне
пошто се пуца, међутим, нико није обраћао пажњу. Затим, када је колега
стигао, ја сам опет прескочио унутра и онда прескочио на горњој страни
ка парку, пошто је руководилац шефа обезбеђења, Данило Копривица,
био већ горе значи близу радног места 2, које се налази у дворишту,
значи до самог улаза 5. Затим сам отрчао горе. Ту је већ био и стигао
потпуковник Аризановић и кренули смо ка згради Статистике у том
правцу. Два човека су била на прозору који су исто такође потврдили да
се пуцало, показали су десну страну и да су чули два пуцња. Питали смо
их колико сте чули. Пошли смо ка кафићу «Монумент». На прозору
зграде већ је био колега полицајац из Савског венца који је већ стигао на
лице места и показао као одавде се пуцало и показао на две чауре. Затим
смо ушли у зграду. Ја и потпуковник Аризановић. Данило Копривица се
вратио назад ка објекту. Портир није био на улазу. Онда је наишао неки
старији човек. Није никога видео, то смо га питали. Ушли смо горе,
попели се на други спрат и ту је био колега овај. Видели смо ћебе на
прозору и затим смо се вратили назад. То је то.

Председник већа: Реците нам, од тренутка када сте Ви дошли на
посао, да ли је било аутомобила на паркинг простору испред улаза број 5 
зграде Владе Србије?

Сведок Мирослав Гарић: Да ли је било аутомобила на паркингу?

Председник већа: Испред улаза број 5 зграде Владе Србије?

Сведок Мирослав Гарић: Па, радно место 4 се налази значи
испод зграде, значи зграда која је бомбардована, тако да се не види
горњи паркинг. Једино значи, види се неки део када се дође у горњи део
дворишта, значи радног места 4. 
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Председник већа: Ваше радно место јесте радника МУП-а
обезбеђења зграде Владе Србије у том тренутку?

Сведок Мирослав Гарић: Да.

Председник већа: Шта је покривало видљивост и који је тај
безбедносни простор који сте Ви покривали, гледали, посматрали и шта
су били Ваши радни задаци и послови у циљу обезбеђивања зграде
Владе?

Сведок Мирослав Гарић: Значи радно место, значи било је
обезбеђење предњег дела, значи Немањине улице, од Немањине 11 до
Немањине 9, значи тротоар где је било забрањено паркирање и
заустављање возила, као и двориште у Немањиној 9, које је било у неком
«П» облику, пошто је зграда била у склопу дворишта. Значи био је тај
паркинг простор неки и део тротоара, значи између Немањине 9 и 11. 

Председник већа: Да ли сте Ви видели било које возило из
пратње и возило којим се возио и превозио председник Владе Србије да
је било непосредно пре него што су дошли у зграду Владе, да су била
паркирана испред улаза број 5? 

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нисам видео.

Председник већа: Да ли је долазило неких возила делегација,
било којих у циљу донација, посета, страних, домаћих делегација,
привредних, политичких, да сте Ви приметили да долазе, да улазе тог
дана, пре овог догађаја?

Сведок Мирослав Гарић: Значи било је у току дана, али на
радном месту број 4. Значи у доњем дворишту. Значи не двориште горе
Немањине 11, него Немањине 9. Била је примопредаја неких возила
хитне помоћи од неког донатора Министарству здравља. Значи то је
негде трајало до 11 сати, пола дванаест. До 11 сати, тако нешто. То је
било примопредаја возила, али у Немањиној број 9, значи у доњем
дворишту.

Председник већа: У тренутку када сте чули први па други пуцањ,
где сте Ви осматрали, у ком правцу, који сте погледом простор
обухватали и где сте били окренути, ка којој згради конкретно?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, седео сам у објекту, значи
кућици, на радном месту које гледа, значи гледао сам у правцу хотела
«Београд», значи Балканске улице. Значи у правцу Балканске улице.
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Значи са леве стране Немањина, а десно ми пада значи Гепратова улица.
Значи тај простор, видик је, гледајући са леве стране значи од ЖТП-а
један део, значи зграда ЦИП-а, ЖТП-а, значи хотел «Београд» и десна
страна парка, значи напред парк и десна страна парка, као и зграде из
које се пуцало, али сами крај зграде. Значи, не цела зграда. Значи из тог
положаја.

Председник већа: Опишите нам детаљније, какав је звук био
првог и другог пуцња и који је временски размак, протек времена, био
између првог и другог пуцња, да ли можете да определите из ког правца
су дошла та два пуцња, да ли са Ваше десне, леве или било које стране, и
да ли можете да определите из ког оружја је пуцано у оба наврата?

Сведок Мирослав Гарић: Па, значи пуцњи су ми дошли, значи са
десне стране. Значи први пут сам, рекао сам, значи асоцирало ме да је
пукла гума од аутобуса, значи био је јак и туп пуцањ. Значи асоцирало
ме је да је дошло из улице Кнеза Милоша, у том моменту, из улице
Кнеза Милоша, пошто кућица се налази уз зграду, тако да ми је дошло са
десне стране, али некако од позади значи. Значи иза, није да је дошло из
правца, значи директно. Што се тиче размака, и први и други су значи
некако били идентичне јачине. А размак можда неких секунду и по, две
секунде. Секунду и по да кажем. Значи није било пуцањ за пуцњом, него
пуцањ, па можда секунд и по други пуцањ.

Председник већа: Када говорите о пуцњевима, два пуцња
конкретно, да ли сте Ви тада, у том тренутку, схватили да се ради о
пуцњевима који асоцирају на пуцањ гума од аутомобила?

Сведок Мирослав Гарић: Значи када сам чуо први, значи то ме
асоцирало на пуцањ гуме.

Председник већа: Да ли сте Ви када сте чули то схватили да се
ради о пуцњу?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Док колега са радног места 6 није
преко уређаја јавио да се пуца на Премијера. Значи тражио је помоћ,
пуцано је на Премијера, на шта сам одреаговао.

Председник већа: Реците нам, да ли сте на основу тога, с
обзиром да сте професионални полицајац, могли да закључите и да нам
посведочите, да ли се ради о пуцњу, из ког конкретно ватреног оружја,
према томе што сте чули?
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Сведок Мирослав Гарић: Па, сигурно по јачини пуцња, сигурно
да је из значи јачег ватреног оружја, значи пре свега ме је асоцирало на
неки калибар по јачини «7,9», значи не сигурно аутоматска пушка, већ
јачи калибар, као неки карабин. Ловачки карабин, тако нешто. Сигурно
јачи калибар. Или већ мањи калибар, јаче пуњење, не могу сада о томе.

Председник већа: Реците нам да ли сте Ви били као припадник
спољног обезбеђења зграде Владе Србије обавештени о томе да ће доћи
председник Владе др. Зоран Ђинђић у зграду са својом пратњом?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Ја нисам био обавештен, а нисам
ни чуо на уређају да су позивали, јер ми радимо на интерном каналу, а
пратња Премијера и остало, они су у задње време, значи у прво време су
слабије и комуницирали са обезбеђењем што се тиче обезбеђења објекта
Владе Србије, тако да углавном се позивало од њихове стране на
позивни знак 22 или већ радно место на које су улазили, без неке
претходне лозинке односно знака. Тога дана нисам чуо да је било
позива, нити мени нити колегама.

Председник већа: Да ли сте Ви након што сте чули два пуцња
или пре тога посматрали зграду Завода за фотограметрију у улици
Адмирала Гепрата број 14 и да ли сте видели отворен прозор на тој
згради?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, када је била ова примопредаја
возила, значи то се вршило баш у врху дворишта, где се могла видети
зграда из које је пуцано већ, али значи било је дрвеће, али нисам
приметио да је прозор отворен, нити било какво значи да сам приметио
нешто тако.

Председник већа: Након што сте чули два пуцња, узели дуго
наоружање, обезбеђивали зграду број 9 у Немањиној, по налогу, реците
нам у ком тренутку Ви одлазите ка кафићу «Монумент» и да ли то
чините по налогу и приликом доласка до «Монумента», затим уласка у
зграду у Адмирала Гепрата број 14, да ли сте тада приметили отворен
прозор?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, када сам кренуо са свог радног
места, када је стигао колега из унутрашњег обезбеђења, значи пошто сам
видео шефа обезбеђења да је поред радног места 2, такође са дугим
наоружањем, значи прескочио сам ограду ка парку и отишао до
старешине. У том моменту значи био је, потпуковник Арезановић је
стигао ту и кренули смо значи, правац ка рампи, горњој рампи, и тада
смо кажем Вам, један господин је био на прозору и рекао је да се пуцало
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са десне стране. Значи, пуцало се одавде, значи са десне стране. Питали
смо значи колико пуцња. Рекао је два. Затим смо кренули, значи ка
«Монументу», од рампе значи у лево, мало ка «Монументу» и тада смо
значи колегу видели из Савског, значи на прозору, значи који се јавио са
прозора и рекао је да се одавде пуцало и погледајте доле, као, две чауре.
Значи то су његове речи.

Председник већа: Да ли Ви остварујете комуникацију, док се Ви
налазите на земљи испод у дворишном делу зграде, са колегом који се
налази на прозору?

Сведок Мирослав Гарић: Да ли остварујем комуникацију са
колегом?

Председник већа: Да, говорите са њим или неко од Ваших
претпостављених?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Значи остварујемо комуникацију
када већ стижемо близу, значи «Монумента». 

Председник већа: Да. Налазите се на земљи, а он се налази већ на
прозору у згради?

Сведок Мирослав Гарић: Да. Колега се налази на прозору одакле
је пуцано.

Председник већа: И виче, довикујете се и говорите са њим?

Сведок Мирослав Гарић: Ми смо већ стигли, значи то је горе и
да ли га је потпуковник Аризановић питао, он је значи сам колега рекао
«Ево, пуцало се одавде». Значи, пуцало се одавде, ево ту је ћебе и видео
је, погледао је значи доле на крову од кафића и видео две чауре. Затим
смо пошли напред ка капији, значи Копривица се већ вратио био, пошли
смо ка капији, питали смо једног од њиховог радника обезбеђења, ту већ
ко је био, портира неког, где је улаз. Значи, рекао је из Гепратове, ушли
смо у улаз зграде, значи ту никог није било тренутно, затим је портир
дошао из, како је рекао, значи био је до тоалета. Питали смо га, да ли си
видео неког и тако нешто. Рекао је нисам видео никога. Где си био. Био
сам у тоалету. Затим смо пошли ка другом спрату. Горе кад смо стигли
колега је изашао, било их је значи двојица. Један је био испред доле.
Значи у улазу је био. Разговарао је са господином у канцеларији који је
био сведок, који је видео највероватније, који су изашли из зграде. Значи
када смо стигли на други спрат колега је био испред врата. Врата се
одмах налазе са леве стране уз степениште, кад се оде на други спрат,
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прва са леве стране. Ушли смо у просторијицу. Значи мала просторија
нека, као радна соба нека, значи старе клупице и нешто. Ћебе је било на
прозору. Задржали смо се можда минут један и вратили се у објекат.

Председник већа: Ако можете сада да се сетите, детаљније нам
опишите, шта видите у тој соби, на другом спрату, у Адмирала Гепрата
број 14, које се ствари унутра налазе, да ли је био отворен прозор, како је
ћебе било, у ком положају, где се налазило тачно, да ли је било савијено,
пресавијено више пута, које је боје, да ли су прозори били широм
отворени, да ли сте видели евентуално неку столицу, пећ, било шта што
је карактеристично, чега можете да се сетите?

Сведок Мирослав Гарић: Па, просторија је била, значи није била
за употребу, значи биле су, колико сам могао да приметим, неке старе
клупе, као ђачке клупе неке старе и неке столице са леве стране. Прозор
је био отворен. Не знам тачно да ли два крила или тако, и ћебе је стојало
на прозору. Боја не знам да ли је била црвена или већ која боја и
пресавијено, може бити два пута да кажем или три пута пресавијено.
Значи пресавијено, стојало је на .......од прозора.

Председник већа: Да ли сте у тој просторији приметили столицу
или столице?

Сведок Мирослав Гарић: Чинило ми се више столица, али са
леве стране. Више столица, али са леве стране.

Председник већа: Да ли сте приметили.... 

Сведок Мирослав Гарић: Биле су неправилно распоређене.

Председник већа: Добро. Да ли сте приметили било шта што би
указивало на неке трагове који су значајни за истрагу?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Тог тренутка не.

Председник већа: Да ли сте видели можда опушке цигарета, да
ли сте видели каљеву пећ у тој просторији?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нисам. Нисам приметио.

Председник већа: Реците нам од тренутка када сте чули преко
мотороле да пуцају на Премијера, да ли сте видели дешавања испред
улаза број 5 у зграду Владе Србије?
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Сведок Мирослав Гарић: Значи, када сам стигао већ иза ограде
сам прешао после пуцања, значи то је већ било неких 20-так секунди, 10, 
20 секунди. Значи ту сам неко време био ту и значи када сам упозоравао
људе, мислим децу и жене, који су били по парку, да се склоне, сада које
је време прошло од тада до...., значи приметио сам возило када су
излазили из зграде Владе, значи из улаза 5, значи обезбеђење Премијера.
Значи то је можда прошло неких, сада колико минута не могу да кажем
тачно, али то сам приметио значи, пошто сам био на таквом месту да сам
видео улаз 5, значи искључиво улаз 5, гледајући одоздо ка згради Владе.

Председник већа: Да ли можете да нам опишете, шта сте
приметили, да ли сте видели људе, колико је ту аутомобила, где су били
паркирани, да ли сте приметили уопште оштећеног Милана Веруовића,
да ли сте га видели, да ли је био рањен, да ли је био пао, да ли га је неко
уносио у возило, било шта од тога?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, видео сам само возило и
пратиоце, значи обезбеђење Премијера, који су изашли, можда сам
видео да ли тројицу или четворицу, изашли су са оружјем у рукама,
значи кратким наоружањем, колико сам могао да приметим и значи који
су усмеравали ка згради Немањина 9 оружје и да су ушли у возило. Сада
нисам приметио да ли су тада уносили Премијера или не знам кога.

Председник већа: Да ли сте приметили, тада, у време догађаја и
видели оштећеног Милана Веруовића?

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Председник већа: У вези исказа Вашег колеге полицајца из ОУП-
а Савски венац, кажете који је са прозора рекао да види две чауре, да ли
можете да нам кажете, да ли је он показао било коме од овлашћених
службених лица који су били ту, где се налазе те чауре, када је показао,
да ли сте уопште то Ви лично видели или посредно сазнали да Вам је
неко рекао, он је дошао, показао, ево ту се налазе чауре, ту су пронађене
фиксиране констатовано као чауре?

Сведок Мирослав Гарић: Не знам. Значи нити сам видео, нити
сам чуо да је некоме значи он објаснио то.

Председник већа: Осим овог што сте сведочили данас да је рекао
да види са прозора две чауре?

Сведок Мирослав Гарић: Да. Осим тога да је рекао да види две
чауре, значи пуцано је одавде и видим ево две чауре доле стоје.
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Председник већа: Након целог догађаја, да ли имате Ви сазнања,
непосредна или посредна, на који начин је обезбеђивано лице места
извршења кривичног дела испред улаза број 5 зграде Владе Србије, да ли
је нешто померано, да ли су људи пролазили и у ком тренутку је дошло
до обезбеђивања места до доласка истражног судије и државног тужиоца
и да ли имате податак када су дошли истражни судија и јавни тужилац
ради вршења увиђаја на лицу места?

Сведок Мирослав Гарић: То не бих знао да кажем пошто,
приликом повратка из зграде која се налази у Гепратовој улици, остао
сам на рампи која је удаљена, значи на рампи између зграде статистике и
Владе Србије, која је удаљена можда неких 20-так метара, можда и 30 од
улаза 5, али сам могао да приметим да су колеге већ биле на лицу места,
значи колеге из обезбеђења зграде Владе, да су били око лица места,
значи улаза 5. Друго ништа.

Председник већа: Да ли сте Ви разговарали са било којим
припадником непосредног обезбеђења председника Владе др. Зорана
Ђинђића или Вашим колегама који су радили у унутрашњем или
спољњем обезбеђењу зграде Владе о томе на који начин је изашао
покојни др. Зоран Ђинђић из аутомобила, на који начин се кретао и у
ком положају је био када је погођен хицем?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нисам разговарао о томе.

Председник већа: Нисте уопште комуницирали са колегама у
смислу да ли си видео нешто, па Ви сазнали и тако даље?

Сведок Мирослав Гарић: Значи осим са колегом са радног места
2, значи касније, пошто смо били у некој непосредној близини, чисто је
било значи да ли си видео нешто и тако то. Значи он је одговорио да је
био окренут значи леђима ка улазу 5.  

Председник већа: Имате ли Ви било каквих непосредних или
посредних сазнања везано за овај кривични догађај убиство председника
Владе др. Зорана Ђинђића?

Сведок Мирослав Гарић: Немам.

Председник већа: Да ли чланови већа имају питања?

Судија Милимир Лукић има право на питања. Изволите.
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Судија Милимир Лукић: У Вашем сведочењу данас мени је
остало неразјашњено, односно није ми јасно, у једном моменту кажете
када сте кренули да су два човека на прозору потврдила да се пуца са
десне стране, а касније сте рекли да је једно лице на прозору, је ли
можете то да разјасните?

Сведок Мирослав Гарић: Значи била су два човека на прозору,
али један је рекао да се пуцало са десне стране.

Судија Милимир Лукић: Можете ли да дефинишете где се
налази тај прозор?

Сведок Мирослав Гарић: Значи зграда статистике, сада да ли је
први спрат, значи прозор, крајњи прозор.

Судија Милимир Лукић: Ко је био са Вама тада када су Вам то
саопштили?

Сведок Мирослав Гарић: Потпуковник Аризановић.

Судија Милимир Лукић: Да ли је још неко био са Вама када је
колега са прозора Вама довикнуо видим две чауре, да ли је са Вама неко
био?

Сведок Мирослав Гарић: Значи непосредно поред мене, односно
испред мене био је потпуковник Аризановић, пошто смо заједно кренули
ка згради односно ка кафићу, у правцу кафића «Монумент». 

Судија Милимир Лукић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Судија Ната Месаровић има право на питања.
Изволите.

Судија Ната Месаровић: Рекли сте да, када сте ушли тамо у
канцеларију, видели сте двоструко савијено ћебе?

Сведок Мирослав Гарић: Да.

Судија Ната Месаровић: Рекли сте да прозор, не сећате се да ли
су била отворена оба крила или не?

Сведок Мирослав Гарић: Не сећам се тачно да ли су била
отворена оба крила.
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Судија Ната Месаровић: Сада ме само интересује колико је лица
са Вама заједно ушло у ту просторију?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, ја и потпуковник Аризановић и
полицајац који је био већ у просторији.

Судија Ната Месаровић: Тада нисте прилазили том прозору да
видите то што је полицајац, што Вам је рекао одозго да види две чауре?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Можда сам био на неких метар од
прозора.

Судија Ната Месаровић: Да ли је било неког од запослених у тој
просторији када сте вас тројица били?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Није нико пошто је просторија тако
изгледа да је била неупотребљива.

Судија Ната Месаровић: Не. Нисам мислила они који раде, него
људи из те зграде, из Адмирала Гепрата који су ту, да ли је било још
неко осим вас тројице у тој просторији?

Сведок Мирослав Гарић: У просторији?

Судија Ната Месаровић: Да.

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Судија Ната Месаровић: Да ли је било некога испред
просторије?

Сведок Мирослав Гарић: Могуће да су били радници неки,
можда једна жена, то нисам обраћао пажњу.

Судија Ната Месаровић: Да ли сте комуницирали са неким од
њих?

Сведок Мирослав Гарић: Само је било питање од када смо ушли
у зграду, значи пре тога са овима не, али са портиром који је био на
улазу.

Судија Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Судија Милимир Лукић, изволите.



35

Судија Милимир Лукић: Да ли су ова лица која су била на
прозору идентификована касније, значи која Вас упућују у ком правцу је
било пуцано, да ли је Вама познато?

Сведок Мирослав Гарић: То ми није познато.

Судија Милимир Лукић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Милан Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене
интересује ко је тај колега, име и презиме, пошто је малопре рекао да му
је он пренео информацију да је Премијер био окренут леђима према
вратима, ко је тај човек?

Сведок Мирослав Гарић: Да је радник био окренут леђима...

Председник већа: Право на приговор има првоокривљени
Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Судија, ја приговарам оваквом питању
зато што се сведок изјаснио да када је разговарао са колегом који се
налазио на месту број 2, значи о том догађају, значи да је рекао да колега
није ништа видео, да је он био окренут леђима улазу број 5, а не покојни
Премијер.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Могуће.
Ја заиста се извињавам ако сам погрешно поставио питање. Просто, ако
може сведок да се изјасни шта је од те две варијанте тачно? Могуће да
сам ја погрешио.

Сведок Мирослав Гарић: Значи рекао сам да је колега са којим
сам непосредно разговарао био окренут леђима ка улазу број 5. 

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: У реду. Ја
се извињавам заиста. Интересује ме још једна ствар, то је члан већа
питао, да ли је са неким из зграде у улици Адмирала Гепрата уопште
разговарао?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, осим са портиром који је када
смо ушли у зграду у Адмирала Гепрата, који је дошао, значи када смо ми
ушли у зграду, значи није био на портирници тамо која је у улазу, већ је
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дошао из правца, као што је рекао, тоалета, значи да није видео ништа и
да није био ту.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
ушао у собу у улици Адмирала Гепрата, поред клупа и столица, да ли је
још нешто било у тој соби, Ви сте питали за пећ, он је рекао да се не
сећа, да не зна, да ли још постоји нека ствар које сведок може да се сети?

Сведок Мирослав Гарић: Значи ништа нисам приметио осим
тога што сам рекао и ћебета на прозору.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
то ћебе било једнобојно, рекао је да је црвене боје, да ли је било
једнобојно или не?

Сведок Мирослав Гарић: Па, чини ми се да је било са неким
пругама, тако нешто, колико се сада сећам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Какве су
те пруге биле?

Сведок Мирослав Гарић: Па, праволинијске, тако. Колико се
сећам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може сведок да нам опише положај те кућице у којој се он налазио у
односу на зграду број 9, у односу на Немањину улицу и у односу на
парк, где се то налазило, ближе Немањиној улици, ближе парку, ближе
згради Владе или ближе хотелу «Београд», значи у те четири димензије?

Сведок Мирослав Гарић: Значи радно место се налази, значи
кућица уз зграду у Немањиној 9, у дворишту, неких десетак метара,
кажем у Немањиној улици, односно од тротоара, капије, од уласка из
Немањине улице. Гледа у правцу хотела «Београд», видик је лева страна,
један део зграде од ЦИП-а ЖТП-а и десно значи види напред парк и
десно део парка, значи ка улици Адмирала Гепрата.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ако сам
ја добро схватио сведока, та примопредаја возила се дешавала у
дворишту зграде број 9, између 10 и 11 часова. Након те примопредаје
да ли је неко остао у дворишту зграде број 9, неко од трећих лица,
обзиром да је то била његова зона осматрања?
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Сведок Мирослав Гарић: Било је још, значи у тренутку када се
десило пуцање, када сам био у врху дворишта, тада је било још, значи
било је једно возило, мислим сада се тачно не сећам које су регистарске
ознаке, са возачем, да ли су биле суботичке табле, не могу се тачно
сетити које су ознаке биле, који је седео у возилу, отворена врата су била
од возача, седео је, и тада сам га када сам прескочио ограду, значи питао
сам после неког времена, значи питао сам га, да ли си чуо пуцње. Значи
одговорио је, климнуо је главом и показао значи са прстом позади.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене сада
интересује то време, то је значи време од 11 сати колико ја могу да
тумачим, до тренутка пуцања, да ли је још неко био у том дворишту
осим тог возила и ко је, осим тог, ако је неко био у том возилу, за то
време?

Сведок Мирослав Гарић: Било је можда још које возило које је
било ниже, значи ка улазу у двориште, на паркингу где паркирају, где је
био обезбеђен паркинг за раднике и службенике из Владе. Могуће да је
било, не могу тачно да се сетим, могуће неко возило да је било, два или
три.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
сведок контролисао улаз у зграду број 9? 

Сведок Мирослав Гарић: Значи контролисали смо улаз, нисмо
вршили упис, улаз и излаз возила, већ само контрола легитимације,
значи из министарства који имају легитимацију Владе републике Србије,
значи паркирали су ту као и странке које дођу у Владу Србије, значи
дозвољавано је да паркирају возила у Немањиној 9. 

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има пуномоћник оштећених
адв. Рајко Даниловић. Изволите.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сведок може да се сети, колико је
боравио са потпуковником Аризановићем када је ушао у ту зграду,
отишао до, како описује, до те просторије, колико је дуго отприлике то
било?

Сведок Мирослав Гарић: Па, највише 5 минута да је све трајало,
од уласка у зграду до задржавања у просторији и повратак.



38

Адв. Рајко Даниловић: Да ли се на неки начин изјашњавао да је
разговарао са овим који се представио да је из обезбеђења и да је био у
тоалету, да ли је још са неким разговарао и да ли је уопште срео некога
од људи ту, значи док је био 5 минута?

Сведок Мирослав Гарић: Чуо сам још од, значи када смо ушли
на улазу, значи приземље, где један од колега је био са једним радником
из те зграде у једној просторији, да је жена причала, госпођа једна, да ли
са њима или са неким од радника да је приметила, значи тројица су
изашла, да су изашли из зграде.. Да су имали пушке и да су били у оној,
како је рекла, у црним, како сам бар тада чуо и колико сам могао да
разумем.

Адв. Рајко Даниловић: Са ким је разговарала та жена, да ли може
да се сети?

Сведок Мирослав Гарић: Па, да ли са колегом, не могу тачно да
се сетим.

Адв. Рајко Даниловић: Стално говорите колега, тај који Вам се
јавља...

Сведок Мирослав Гарић: Значи, још двојица колега из Савског
венца су били.

Адв. Рајко Даниловић: Говоримо сада о томе Ви у дворишту, он
говори каже одавде је пуцано, а ко је тај колега, да ли знате?

Сведок Мирослав Гарић: Не знам му име, само знам да је колега
из Савског венца.

Адв. Рајко Даниловић: Значи колега полицајац...

Сведок Мирослав Гарић: Полицајац из Савског венца.

Адв. Рајко Даниловић: Рекосте, ово ћебе је било на прозору, па
мало, прозор је овако врло...., где на прозору, на ком делу прозора,
кажете савијено и стављено?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, ћебе је стајало на сицу од
прозора.

Адв. Рајко Даниловић: На сицу? Добро. Ви кажете сицу, ми
кажемо симсу.
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Председник већа: Право на питања имају браниоци. Адв.
Слободан Миливојевић има реч. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић:Могу непосредно или...? 

Председник већа: Може.

Адв. Слободан Миливојевић: Од тренутка када сте чули пуцње,
па до тренутка када сте угледали тог колегу из Савског венца на прозору
зграде, колико је временски протекло?

Сведок Мирослав Гарић: Па, можда неких 20-так минута.
Можда и јаче.

Адв. Слободан Миливојевић: Када сте ушли у ту просторију и
затекли тамо колегу из Савског венца, како Ви кажете, да ли је то исто
лице које сте видели пре тога на прозору?

Сведок Мирослав Гарић: Да.

Адв. Слободан Миливојевић: То исто лице?

Сведок Мирослав Гарић: Исто лице.

Адв. Слободан Миливојевић: Након што сте изашли из те
просторије, да ли је неко још остао у тој просторији?

Сведок Мирослав Гарић: Па, значи изашли смо ја и потпуковник
Аризановић, а остао је колега, можда испред просторије или у
просторији, не знам тачно сада да се сетим, али остао је колега који је
био ту, пошто је највероватније требао да обезбеђује лице места.

Адв. Слободан Миливојевић: Када кажете колега, под тим
подразумевате?

Сведок Мирослав Гарић: Полицајац, колега који је био.... 

Адв. Слободан Миливојевић: Из?

Сведок Мирослав Гарић: Највероватније СУП-а Савски венац.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли је био у униформи или је био
у цивилу?
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Сведок Мирослав Гарић: Да. У униформи.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли су врата била када сте Ви
изашли закључана, запечаћена или на било који други начин
обезбеђена?

Сведок Мирослав Гарић: Ми смо значи изашли одмах, тако да је
колега остао ту, а од тога ништа не знам, да ли су касније била, значи у
том времену нису. Значи, колега је остао ту, из Савског венца.

Адв. Слободан Миливојевић: Немам више питања.

Председник већа: Адв.Момчило Булатовић има реч. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, да ли је сведок, тужилац је
питао око положаја ове кућице тамо, мене мало интересује, да ли та
кућица има неки прозор?

Сведок Мирослав Гарић: Да. Кућица има прозор са предње
стране и врата наравно.

Адв. Момчило Булатовић: Који је окренут према?

Сведок Мирослав Гарић: Који је окренут према, гледано од
кућице према хотелу «Београд», значи према Балканској улици.

Адв. Момчило Булатовић: А врата?

Сведок Мирослав Гарић: Врата су са леве стране ка Немањиној
улици.

Адв. Момчило Булатовић: Ка Немањиној улици. Добро. Када
седите у тој кућици где гледате?

Сведок Мирослав Гарић: Гледам право ка хотелу «Београд». 

Адв. Момчило Булатовић: Ка хотелу «Београд». Добро. Ајде
сада ми реците да ли сте видели тога дана долазак возила са покојним
председником Владе Зораном Ђинђићем?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нисам видео.
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Адв. Момчило Булатовић: Нисте видели. Рекли сте да радници
обезбеђења покојног председника Владе нису комуницирали нешто са
Вама и поменули сте неки позивни број, позивни знак 22? 

Сведок Мирослав Гарић: Да. Значи то је...

Адв. Момчило Булатовић: Хоћете ли објаснити шта то значи?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, ми смо радили на интерном
каналу. Позивни знакови су ишли од јединице до седмице, осмице и 21, 
значи био је шеф обезбеђења 22 вођа смене, значи углавном се њему
јављало или 21. Значи 22 или 21. Значи вођа смене број 22 позив.

Адв. Момчило Булатовић: Не разумем ово вођа смене судија.

Сведок Мирослав Гарић: Вођа смене.

Адв. Момчило Булатовић: У згради Владе?

Сведок Мирослав Гарић: У згради Владе. Позивни знак 22. 

Адв. Момчило Булатовић: 22. Реците ми да ли Вам значе нешто,
Вама, као раднику обезбеђења, шифре «Морава 5», «Морава 6», 
«Морава 680»? 

Сведок Мирослав Гарић: Па, неки позивни знаци јесу, али код
нас нису.

Адв. Момчило Булатовић: Код Вас нису? Нисте их имали?
Добро. Сада, рекли сте да сте видели, када сте кренули према парку, да
радници из обезбеђења покојног председника Владе усмеравају
пиштоље ка Немањиној 9? 

Сведок Мирослав Гарић: Да. Значи, када сам већ, није кренуо,
него сам већ био при врху дворишта, значи већ сам био прескочио
ограду, значи тада сам гледао ка улазу 5. Значи, у видику ми је био улаз
5 зграде Владе, које је време прошло сада тачно не могу да се сетим,
нисам ни пратио то време уопште, али видео сам да су изашли, возило је
било једно испред улаза 5, окренуто ка излазу наравно, и тада су изашли
тројица или четворица са окренутим пиштољима ка згради Немањина 9. 

Адв. Момчило Булатовић: Сада сте рекли једно возило окренуто
ка излазу?
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Сведок Мирослав Гарић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Објасните ми то мало, како је
окренуто возило ка излазу?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, излаз је ка Немањиној улици,
улица Немањина, а возило се налази испред улаза 5, значи, окренуто ка
излазу, ка Немањиној улици.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате о ком се возилу ради?

Сведок Мирослав Гарић: То не бих знао.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте видели још неко возило?

Сведок Мирослав Гарић: Не осим тога.

Адв. Момчило Булатовић: Само то возило?

Сведок Мирослав Гарић: Само то возило.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли се види са места одакле сте
видели улаз број 5 и двориште зграде Владе испред улаза број 5? 

Сведок Мирослав Гарић: Значи, види се тај део, значи улаза 5, 
објекат, кућица која се налази где је радник исто полицајац, испред улаза
5, значи не испред него неких 7, 8, 10 метара од улаза 5 и двориште неки
део, значи само мали део дворишта.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте приметили осим тог возила
још неко возило било где да је паркирано?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Само то возило сам приметио.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Тога дана радили сте од
ујутру, па је била ова делегација, па све то, да ли сте приметили неке
телевизијске екипе да нешто снимају око зграде Владе или било шта?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, осим екипа које су биле
присуствовале ту, значи тој примопредаји возила...

Адв. Момчило Булатовић: То је било око 11 сати, говоримо
после 11 сати?
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Сведок Мирослав Гарић: После тога не.

Адв. Момчило Булатовић: Још једно питање, ова два пуцња, Ви
сте рекли разлика пар секунди је била, нисам чуо, судија дозволите да
сам пречуо, да ли су та два пуцња била истог интензитета?

Сведок Мирослав Гарић: Колико сам ја чуо, истог интензитета.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала. Немам питања.

Председник већа: Адв. Ненад Вукасовић има реч. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Сведок се изјашњавао овде о
извесним женама и деци која су шетала. Ја бих само хтео да питам ради
појашњења, да нам лоцира, да нам буде јасно, где су то шетале жене и
деца које је он нешто упозоравао?

Сведок Мирослав Гарић: Значи ту је парк, сада је већ реновиран,
али тада је било неки мали, нешто мало за децу, значи парк дечији, и
жене и деца су били у том делу, значи, отприлике ка згради у Гепратовој
улици.

Адв. Ненад Вукасовић: То сам хтео да питам. Тај парк, значи да
Вам не бих ја сугерисао, то ме занима, тај парк ка чему иде, где он иде,
где завршава, где почиње, а где завршава?

Сведок Мирослав Гарић: Почиње од Балканске и Немањине па
до, значи тај састав зграда и наставља се горе ка улици Кнеза Милоша.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Када сте у свом казивању рекли да
сте упозорили неке жене и децу, које су шетале са децом, шта сте им
конкретно Ви рекли, а у смислу тог упозорења, да ли можете да нам
објасните?

Сведок Мирослав Гарић: Рекао сам им да се склањају, склањајте
се, пуца се овде, то сам два пута поновио.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли сте евентуално у том, пошто
кажете рекли сте пуца се, да ли сте можда евентуално рекли поближе
одакле се пуца?

Сведок Мирослав Гарић: Извините нисам чуо.
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Адв. Ненад Вукасовић: Да ли сте можда поближе рекли тим
женама одакле се пуца?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Само, пуца се и да се склоне.

Адв. Ненад Вукасовић: Рекли сте да су биле незаинтересоване.
Да ли можете да објасните одакле Вам такав закључак, на основу чега
сте тако закључили?

Сведок Мирослав Гарић: Па, закључио сам тако што су ме само
погледале и већ било је више ту пролазника, значи само су ме погледале
и нису одреаговале никако.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли можемо временски да вежемо Ваше
питање возачу у колима суботичке регистрације, који Вам каже и како
сте сада малопре објаснили показује чак и прстом правац одакле се пуца,
да ли то следи пре или после ових разговора са овим женама?

Сведок Мирослав Гарић: После разговора. Значи, то је био
моменат значи прескакања ограде, упозоравања, и касније сам значи
приметио, можда значи 30-так секунди сигурно после тог упозоравања
жена.

Адв. Ненад Вукасовић: Говоримо о возачу суботичке
регистрације?

Сведок Мирослав Гарић: Да, о возачу суботичке регистрације.

Адв. Ненад Вукасовић: Када Вам је показао... Значи прво жене па
онда видите овог возача?

Сведок Мирослав Гарић: Баш тако.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Сада, следеће питање ме једно
занима, на основу чега говорите, а није извршена идентификација да се
ради о колеги из Савског венца, лоцирате Савски венац као
претпостављам станицу полиције, односно милиције, како знате да је из
Савског венца, а не знате име и презиме, што је у реду, и не тражим то?

Сведок Мирослав Гарић: Тог тренутка нисам проверавао колегу,
име и презиме, а знам да је Савски венац, пошто је то на њиховој
територији.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли лично познајете тог човека?
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Сведок Мирослав Гарић: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Одакле знате да је из Савског венца, има
ли какву он ознаку, на основу чега тврдите данас пред судом да је то
колега из Савског венца кога не знате лично, не знате..., како сте
извршили идентификацију, данас кажете суду да је колега из Савског
венца и да је обезбеђивао лице места?

Сведок Мирослав Гарић: Па, нисам извршио никакву..., али сам
претпоставио да је из Савског венца пошто су стигли њих двојица, значи
највероватније прва патрола која је била обавештена.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли Вам се тај колега легитимисао или
сте само закључили по униформи?

Сведок Мирослав Гарић: Закључио сам по униформи и по
ношењу униформе и по ознакама на униформи.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Као и колега тужилац, данас ми
веће неће замерити, да ли сте спомињали евентуално, а дозволићу,
мислим без лошег говорим, могуће да сам и ја неке ствари, да су ми
промакле, о још неком са прозора или само једно лице је било на
прозору које је говорило одакле се пуца?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, када смо пошли из зграде
статистике, тај део, значи два лица на прозору сам приметио, али једно је
лице говорило да се пуца са десне стране.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро, али видели сте два лица?

Сведок Мирослав Гарић: Два лица.

Адв. Ненад Вукасовић: Два лица. За једно смо сада утврдили да
је било у униформи, а ово друго?

Сведок Мирослав Гарић: Извините, ја сам рекао за два лица,
значи зграда пре зграде и значи кафића «Монумента», рекао сам да два
лица...

Адв. Ненад Вукасовић: Ради јасноће, ништа ја не желим, него
нејасноћа, пре зграде за ову фотограметрију?

Сведок Мирослав Гарић: Да.
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Адв. Ненад Вукасовић: Реците ми овако, да ли сте током свог
рада, живота, уопште икада улазили у зграду у Адмирала Гепрата број
тамо, односно где је..., пре тога?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Никада.

Адв. Ненад Вукасовић: Како сте дошли до просторије, ко Вам је
показао?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, прошли смо део између кафића
и већ зграде до те зграде која је, пролаз, капија постоји ту, био је један
од чувара или портира, питали смо где је улаз у зграду. Рекао нам је, са
горње стране из Адмирала Гепрата. Прошли смо горе. Ушли смо у
зграду. Значи није било никога тренутно на улазу. Када смо се попели
на...

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да застанемо само један тренутак,
кажете када сте ушли у зграду тренутно није било никога. Сада кажете
пењемо се. Мене сада занима тај временски период, ушли сте у зграду, а
пре тога кажете да никада нисте били у тој згради, да ли можете само да
нам повежете тај моменат уласка у зграду до момента пењања, шта се ту
дешава?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, улазимо у зграду. Први део
степеништа, значи нема никога, портирница, колико ми се чинило, да је
била са леве стране, портир се појављује, значи питамо ко је, значи он је
портир, да ли си видео нешто, нисам видео ништа. Наставили смо даље,
значи, лево ходником. Значи, ту је колега разговарао са неким од
радника. Ту се чула жена ова што је рекла да су изашли, да је видела,
била је хистерична. Значи, кренули смо одмах уз степениште. Ту смо
стигли од улаза у зграду до собе на другом спрату за можда неких 30-так
секунди до минут.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Нећу ја пуно да Вас замарам,
хвала Вам и на оволиком. Мене само занима још једно, да ли сте након
овога што сте испричали са пуковником Аризановићем, све како сте
овде лепо то образложили суду, напустили сте лице места, све у реду,
реците ми, да ли Ви тада одлазите кући у смислу да се прекида Ваше, да
ли сте сачекали долазак, под знацима навода, увиђајне екипе, односно
других Ваших колега, а касније укључујући и истражног судију и
тужиоца, да ли сте били присутни када стижу званична овлашћена лица
која нешто раде и да ли сте Ви имали било какав контакт сем овог
контакта о коме говорите о овом колеги из Савског венца, да ли сте у
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току тог дана, касније, имали било какав контакт са људима из
Министарства унутрашњих послова, суда и тужилаштва?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, тога дана када смо изашли из
зграде, значи, вратио сам се у двориште зграде Владе, значи код рампе
која се налази, тај део између зграде Владе и зграде статистике. Значи
тога дана нисам имао контакт са истражним органима нити са органима
МУП-а, већ значи касније после неких недељу дана, када се радила
реконструкција догађаја, били смо...

Адв. Ненад Вукасовић: Шта подразумевате под реконструкцијом
догађаја?

Сведок Мирослав Гарић: Када је било заказано за
реконструкцију догађаја...

Адв. Ненад Вукасовић: Била заказана реконструкција, ко је
заказао, да ли знате?

Сведок Мирослав Гарић: То не бих знао. Били смо позвани да
присуствујемо реконструкцији догађаја.

Адв. Ненад Вукасовић: Од кога сте били позвани?

Сведок Мирослав Гарић: Обавестио нас је шеф обезбеђења
Данило Копривица да је реконструкција догађаја тог и тог дана, да треба
да присуствују сви који су, што је и нормално, сви што су радили тога
дана.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро, да ли је тој реконструкцији којој
сте Ви присуствовали био можда истражни судија, тужилац, да ли Вам је
познато?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, био је, да ли сада истражни
судија или већ, не могу тачно, значи присуствовао је неко, али је то
прекинуто, значи, отишли смо у «29.-ти» где смо давали остале изјаве.

Адв. Ненад Вукасовић: Реците ми још само једно, временски да
ли можете да определите од тог дана када се то десило, када је та
реконструкција?

Сведок Мирослав Гарић: Па, прошло је неколико дана, можда
неких недељу дана, не знам, не могу сада тачно да се сетим.
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Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли сте тада давали на тој
реконструкцији, како је Ваше исказе, изјаве, да ли је то евентуално
нотирано, забележено?

Сведок Мирослав Гарић: Значи давао сам изјаву у СУП-у «29. 
новембар». 

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Питам на реконструкцији?

Сведок Мирослав Гарић: На реконструкцији не, пошто је било
прекинуто, ја мислим, после одређеног времена.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли знате разлог због чега је било
прекинуто?

Сведок Мирослав Гарић: То не знам.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли сте током те реконструкције
показивали некоме ово што сте данас причали у смислу свог кретања?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нисам.

Адв. Ненад Вукасовић: А да ли можете из Вашег угла да нам
објасните онда како је изгледало Ваше присуство тој реконструкцији,
шта сте Ви радили на тој реконструкцији?

Сведок Мирослав Гарић: Значи били смо у згради Владе, значи
чекали смо да, прво је требало ваљда из Премијеровог обезбеђења, они
су први били присуствовали ту, па онда ми смо изашли, али је било
прекинуто.

Адв. Ненад Вукасовић: Мислим, да ме не схватите погрешно, а и
веће, нико од нас, бар ја лично, не знам, нисам био присутан, ја бих Вас
замолио, да ли нам можете мало сликовитије рећи, дошли сте у зграду
Владе тај дан када сте били позвани, у реду, по налогу или по позиву
Вашег претпостављеног, дошли сте у зграду Владе, како тече даље, како
започиње та реконструкција?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, реконструкција, били смо у
згради Владе, седели смо у некој просторији, чекали смо истражног
судију или већ ко је требао да дође да врши ту реконструкцију. Требало
је да почне ваљда у време исто када је време извршења убиства. Чекали
смо унутра. Рекли су нам да сачекамо да стигну из Премијеровог
обезбеђења да би они први ваљда присуствовали томе, не знам тачно.



49

После неких од почетка, 10-так, 15 минута, изашли смо напоље, значи у
двориште где је прекинуто било. Значи, људи су били већ ту, значи,
колеге и истражни судија, ја мислим да је био, не могу тачно да се
сетим, али је реконструкција прекинута после можда самог изласка
нашег у двориште.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро, да не испадне сада да ја сад ту
цепам длаку на четири дела, мене само једно занима, тај Ваш излазак, Ви
говорите о реконструкцији која је започела, па је прекинута, мене сада
занима да ли сте Ви сем што сте чекали у просторији у згради Владе да
неко дође, да се започне, урадили било какав чин, радњу показивања
било чега са Ваше стране?

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је био присутан колега за кога Ви
кажете да је из Савског венца, да ли је он био присутан тога дана, на том
месту, у тој просторији у згради Владе, када је заказана реконструкција?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Колегу тог нисам приметио као ни
многе колеге остале које су требале да присуствују, значи нисам на то
обраћао пажњу, а никакав исказ нити шта, рекао сам значи почетак
реконструкције, значи прекинута је после одређеног времена и касније
смо давали изјаве и већ...

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. За касније у реду, ништа.

Сведок Мирослав Гарић: Али тога момента, значи ништа.

Адв. Ненад Вукасовић: Ви говорите реконструкција, ја само
питам да ли сте тога дана када је заказана реконструкција, долазите по
позиву, а рекли сте онда да нисте видели колегу из Савског венца који
је, а да би био јасан, који Вам је са прозора говорио то што је говорио.

Сведок Мирослав Гарић: Па, видео га нисам, ја сам седео у
једној просторији са тројицом, четворицом колега, тако да могуће да је
био. Значи, не знам тачно ни да ли је био у згради ни да ли је долазио.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли нам можете рећи са ким сте
Ви били тог дана, да ли можете да се сетите неких имена?

Сведок Мирослав Гарић: Не могу тачно да се сетим, али значи
највероватније смена која је била тога дана.
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Адв. Ненад Вукасовић: У реду смена, ја Вас питам, да ли можете
или не можете да се сетите имена сада?

Сведок Мирослав Гарић: Не могу да се сетим имена, ко је био од
колега.

Адв. Ненад Вукасовић: Не можете да се сетите имена. Добро.
Извињавам се због ове мале упадице, на крају то је коначно питање, не
бих имао више, да ли само можете рећи да ли се лице, које је, како Ви
кажете, за ту реконструкцију водило, да ли се представило, да ли знате
уопште ко је то лице које је рекло да је реконструкција и када сте дошли
у зграду, које је започело па на крају и прекинуло, да ли можете да нам
кажете?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Нити знам лице, нити сам се
интересовао.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се оно представило, не Ви да сте се
интересовали, него да ли се оно представило као овлашћено лице које
треба да изврши данас неку радњу, а која како Ви кажете, то је
реконструкција?

Сведок Мирослав Гарић: Нисам био у непосредној близини
његовој када је дошао, тако да се мени није накнадно представљао нити
знам да ли се представљао некоме.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли евентуално знате од Ваших колега,
ко је то, да ли сте га раније виђали, ко је то уопште, да ли знате?

Сведок Мирослав Гарић: Не знам.

Адв. Ненад Вукасовић: Из разговора са колегама Вашим, ко је то
лице било које је започело ту реконструкцију па је онда прекинуто са
неких разлога које тренутно не знамо?

Сведок Мирослав Гарић: То не бих знао стварно.

Адв. Ненад Вукасовић: Не знате значи уопште то лице, да ли би
могли да га препознате када би га видели?

Сведок Мирослав Гарић: Не бих могао стварно, зато што нисам
ни обраћао пажњу на њега, нити сам га видео, да сам га гледао нешто
дуже временски.
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Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Не бих имао више питања.
Ово је мени потпуно јасно. Хвала.

Председник већа: Да ли Ви знате уопште, везано за ту назовимо
реконструкцију, ко је Вас позвао и да ли Вам је речено ко ту радњу
обавља?

Сведок Мирослав Гарић: Па, позвао ме је, значи шеф обезбеђења
је обавестио да морамо сви да присуствујемо реконструкцији догађаја,
значи сви радници који су радили тога дана, а није ми познато ко је
радио реконструкцију догађаја, ко је био.

Председник већа: Да ли сте приметили, приликом тих радњи,
назовимо реконструкцијом, истражног судију и Јавног тужиоца?

Сведок Мирослав Гарић: Јавног тужиоца сам негде већ виђао, а
могуће тих дана, не могу сада да се сетим, ипак је прошло време, а ко је
вршио значи тог дана реконструкцију, значи приметио сам господу која
је била ту већ, али не бих знао да кажем ко су и нисам их познавао од
раније.

Председник већа: Да ли сте уопште питали, ко ову радњу врши?

Сведок Мирослав Гарић: Па, можда смо касније о томе
разговарали са колегама, али не могу тачно да се сетим.

Председник већа: Да ли се помиње уопште истражни судија и
јавни тужилац као људи који руководе том радњом?

Сведок Мирослав Гарић: Па, помињало се значи, наравно да
ради истражни судија.

Председник већа: Ко је помињао?

Сведок Мирослав Гарић: Ко је?

Председник већа: Ко је помињао то?

Сведок Мирослав Гарић: Па, од колега касније, значи када смо
били у «29.-ом», значи када смо испитивани, значи са колегом сам
разговарао, значи, да треба да дајемо изјаву јавном тужиоцу.

Председник већа: Невезано за давање изјаве, него за тај чин,
наводне реконструкције?
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Сведок Мирослав Гарић: За чин саме реконструкције, то значи
нисам причао нити разговарао са било ким, значи да сам чуо да кажем да
води истражни судија и Јавни тужилац, да воде реконструкцију.

Председник већа: Добро. Да ли има питања са бранилачке
стране?

Адв. Александар Поповић има реч. Изволите.

Адв. Александар Поповић: Хвала. Врло кратко, само, да ли је,
ајде да кажемо ситуација у згради у Немањиној број 9 надлежност Вас
који обављате обезбеђење на месту број 4? 

Сведок Мирослав Гарић: Да.

Адв. Александар Поповић: Јесте. Да ли сте имали сазнања каква
је ситуација у згради у Немањиној број 9? 

Сведок Мирослав Гарић: Па, зграда је била значи бомбардована,
била је затворена, значи улаз доњи са горње стране је био отворен, значи
један улаз где су били контејнери, значи са горње стране има капија са
горње стране и са доње. Значи, горња страна је била отворена капија,
значи ту су такође улазила возила. Значи зграда је била цела значи
неупотрбљива и демолирана.

Адв. Александар Поповић: Сви прозори су...? 

Сведок Мирослав Гарић: Сви прозори су значи поломљени,
значи углавном сви, стакла, не прозори. Прозори без стакала, углавном
сваки прозор.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте евентуално Ви проверавали
шта се дешава унутра, чули неке...? 

Сведок Мирослав Гарић: Да. Улазили смо у зграду, значи и
раније.

Адв. Александар Поповић: Занима ме 12. марта да ли сте
улазили у зграду?

Сведок Мирослав Гарић: Касније. После...

Адв. Александар Поповић: Пре догађаја?
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Сведок Мирослав Гарић: Пре догађаја, не.

Адв. Александар Поповић: Нисте. Кажите ми само када сте Ви
напустили место број 4, где сте вршили обезбеђење и кренули да
прескочите зидић, да ли знате да је неко дошао на Ваше место да би ту
наставио да врши обезбеђење?

Сведок Мирослав Гарић: Да. Већ сам рекао да је пре тога, значи
дошао колега из унутрашњег обезбеђења који је остао ту када сам ја
напустио радно место.

Адв. Александар Поповић: Нисам чуо, извињавам се. Само још
једно питање, када сте Ви и потпуковник Аризановић кренули ка згради
статистике и када Вам је речено да се пуцало са десне стране, да ли сте
приметили на неком од тих прозора било шта?

Сведок Мирослав Гарић: На прозору од зграде статистике или?

Адв. Александар Поповић: Од те зграде где су Вам рекли да се
пуцало?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Али када смо кренули ка тој
згради, значи ка кафићу «Монумент», тада смо значи видели колегу који
је стајао на прозору.

Адв. Александар Поповић: Добро то. А да ли сте видели на том
прозору сем колеге још нешто?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Значи одоздо...

Адв. Александар Поповић: Значи ћебе сте први пут видели када
сте ушли у зграду?

Сведок Мирослав Гарић: Када сам ушао.

Адв. Александар Поповић: Хвала. Толико.

Председник већа: Право на питања има адв. Александар Зарић.
Изволите.

Адв. Александар Зарић: Да ли сведок може да се изјасни да ли је
уопште видео другог полицајца из Савског венца?
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Сведок Мирослав Гарић: Да. Значи видео сам га доле у улазу у
просторији са једним од радника из те зграде.

Адв. Александар Зарић: Да ли знате како се он зове?

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Адв. Александар Зарић: Интересује ме само једно питање још,
када су изашли из те просторије, значи где су ушли, где је био тај, зашто
су отишли одатле?

Сведок Мирослав Гарић: Зато што је... 

Адв. Александар Зарић: Ако већ имате сумњу да је одатле
пуцано, зашто нисте остали да обезбедите то место?

Сведок Мирослав Гарић: Зато што су колеге остале ту које су
биле, а ми смо се вратили, ја на своје радно место.

Адв. Александар Зарић: Које колеге, малопре сте рекли да сте
изашли Вас тројица, полицајци из Савског венца и Ви?

Сведок Мирослав Гарић: Не. Рекао сам да смо изашли ја и
потпуковник Аризановић, а полицајац, да ли је остао у просторији, или
испред просторије, то не знам. Значи да ли су остали, ја и потпуковник
Аризановић смо изашли из просторије, а полицајац је остао, сада не
могу тачно да кажем да ли у просторији или испред просторије, али
остао је.

Адв. Александар Зарић: Је ли био још неко?

Сведок Мирослав Гарић: Са полицајцем нико. Неко од радника
је био у ходнику, али само полицајац је остао ту испред.

Адв. Александар Зарић: Како се зове потпуковник Аризановић?

Сведок Мирослав Гарић: Име му не знам.

Адв. Александар Зарић: Да ли су Вама узимали отиске прстију?

Сведок Мирослав Гарић: Не могу да се сетим, а мислим да јесу,
не могу да се сетим.

Адв. Александар Зарић: Хвала. Немам више питања.
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Председник већа: Адв.Жељко Грбовић има реч.

Адв. Жељко Грбовић: Да ли дозвољавате непосредно?

Председник већа: Можете непосредно постављати питања.

Адв. Жељко Грбовић: Господине Гарићу, да ли је прво била
реконструкција па Ваша изјава у СУП-у, да ли можете да определите
редослед, да ли сте прво давали изјаву, па је била реконструкција, или
обрнуто?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, прво је започета
реконструкција, па смо значи касније давали изјаву, тог истог дана.

Адв. Жељко Грбовић: Да ли се можете сетити после критичног
догађаја, после колико дана сте дали изјаву?

Сведок Мирослав Гарић: Не могу тачно сада да се сетим, али
отприлике недељу дана, као што сам рекао малопре.

Адв. Жељко Грбовић: Хвала.

Председник већа: Адв.Момчило Булатовић има реч. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, само у контексту ове изјаве,
да ли је давао сведок једну или више изјава?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, давао сам једну изјаву тога дана
у «29-ом» пред замеником јавног тужиоца, не могу да се сетим. Пре тога
код оперативног радника, значи касније на записнику код заменика
јавног тужиоца.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте давали изјаву истражном
судији?

Сведок Мирослав Гарић: Или истражном судији, не могу тачно
да се сетим.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала судија.

Председник већа: Да ли са бранилачке стране има питања за
сведока Мирослава Гарића?
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Констатујем да питања нема.

Адв. Ненад Вукасовић има право на питање. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Али буквално само једно питање, ради
допуне, када присутни сведок и потпуковник Аризановић напуштају
просторију, односно зграду сада у Адмирала Гепрата, да ли је договор
био какав разговор у смислу остајања колеге полицајца из Савског
венца, и да ли је у том правцу било шта разговарано, ко остаје да сачува,
односно да буде на лицу места, да ли је само то било и ништа више?

Сведок Мирослав Гарић: Значи, ја сам по наређењу кажем
потпуковника Аризановића добио сам наређење да се вратим на радно
место своје, а да ли је колеги који је већ био ту нешто потпуковник
рекао, то не бих знао да кажем.

Адв. Ненад Вукасовић: И само још једно, а уз Вашу дозволу,
буквално немам, да ли му је познато, да ли из разговора или на било који
начин, одакле колега из Савског венца већ унутра, пре него што су они
сазнали, одакле колега из Савског венца уопште био на лицу места, како
је, на који начин он сазнао да би био у тој просторији, док су они још...? 

Сведок Мирослав Гарић: Па није ми познато, али највероватније
пошто је из Савског венца, највероватније, то је прошло већ неких 20-
так минута од нашег доласка, највероватније да је он обавештен и од
стране радника да је пуцано из зграде, да је патрола сигурно дошла.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Мислим, све ово даље би само
продубљивало. Немам, хвала, немам више питања.

Председник већа: Право на питања имају окривљени.

Право на питања има првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, ја бих имао
само једно питање, сведок је одговарајући на Ваше питање да ли може
да се определи евентуално према врсти оружја из којег је пуцано и
евентуално калибру, одговорио да му се учинило да је то било нешто
јаче, па је помињао калибар 7,9 или нешто јаче, па ме само занима у
односу на шта се определио за то јаче, да ли се опредељивао у односу на
неки калибар или је само овако определио да је то био неки јачи
калибар?
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Сведок Мирослав Гарић: Не. Значи само сам се определио по
јачини звука, отприлике да је јачи калибар, пошто сам употребљавао
аутоматско оружје, тако да сам значи сигурно, претпоставио сам да није
из аутоматског оружја него само јачег калибра, значи ништа стриктно ни
прецизно из ког оружја.

Окр. Милорад Улемек: Да је јачи калибар од аутоматског оружја
које сте Ви употребљавали?

Сведок Мирослав Гарић: Не за јачи калибар од аутоматског него
значи да је јачи пуцањ био у односу на аутоматску пушку.

Окр. Милорад Улемек: Да ли можете да ми кажете који је
калибар аутоматска пушка?

Сведок Мирослав Гарић: 7,62. 

Окр. Милорад Улемек: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Да ли се још неко од окривљених јавља за реч
у циљу искоришћавања права да постави питања сведоку Мирославу
Гарићу?

Констатујем да даљих питања нема.

Имате право на накнаду трошкова као сведок у кривичном
поступку.

Да ли постављате захтев за накнаду трошкова на име путних
трошкова и изгубљене зараде?

Сведок Мирослав Гарић: Не.

Председник већа: Добро. Отпушта се сведок Мирослав Гарић.
Хвала.Можете да идете.

Да ли има неко шта да примети на исказ сведока Мирослава
Гарића?

Констатујем да нема примедби.

Констатујем да је примљен поднесак сведока Милорада
Брацановића у суду 13. јануара 2005. године, без његовог потписа у коме
се наводи «У прилогу дописа достављам лекарско уверење с тим да
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нисам у могућности да приступим на суђење које је заказано за 14. 
јануар 2005. године». Уз поднесак је приложен извештај доктора
специјалисте Републике Србије Завода за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова, Београд, Дурмиторска 9, од 10. 
јануара 2005. године, у фотокопији, у коме се наводи да постоји број
протокола, евиденција лекара специјалисте 6, за осигураника
Брацановић Милорада, 1954. годиште, у коме се наводи налаз и
мишљење, болови од ноћас у десној лумбалној ложи, са отежаним
мокрењем, повраћањем и високом температуром, фибрилно.
Температура 38,5 степени целзијусових и да га је прегледала лекарка
Ирена Павловић са печатом и потписом уз давање одређене терапије уз
упут лекара урологу и са предлогом мировања.

Од Завода за здравствену заштиту радника Министарства
унутрашњих послова, Београд, Дурмиторска број 9, лекара Ирене
Павловић тражити извештај о извршеном лекарском прегледу сведока
Милорада Брацановића, каква је врста болести од које болује, да ли има
утицаја на могућност његовог доласка и сведочења на главном претресу
у овој кривичној ствари, да ли се јавио урологу и да ли је уролог дао
извештај о његовом лечењу, када се јавио по упуту лекара у односу на
10. јануар 2005. године, шта је констатовано од стране уролога, да ли
има такву врсту болова да онемогућава његов долазак на главни претрес,
и проверити да ли се појављује на главном претресу у својству
окривљеног пред Посебним одељењем Окружног суда у Београду, да ли
се у том кривичном предмету жалио на било какве болове и здравствене
проблеме, и да ли је тражио било када одлагање главног претреса код
колеге судија Дарка Албијанића.

Дакле, суд условно прихвата овај извештај лекара специјалисте за
сведока Милорада Брацановића, уз ограду, да он ово лично није предао,
што све доводи у сумњу и лекарски извештај, а и предавање оваквог
једног у фотокопији предатог извештаја лекара специјалисте, а поготово
када се узме у обзир да и на претходни заказани главни претрес није
дошао, правдајући то такође истом врстом болести, а упоредићемо то и
са увидом у кривични спис који води судија Дарко Албијанић, да ли се
уопште жалио на било какву врсту болова и здравствених проблема у
својству окривљеног.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е
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Отказује се главни претрес заказан за 14. јануар 2005. године, са
почетком у 10,00 часова, због болести сведока Милорада Брацановића,
пошто је била планирана процесна радња саслушања сведока Милорада
Брацановића, уз напомену, да уколико по извршеној провери се утврди
да ово није тачно, што је наведено у извештају лекара за сведока
Милорада Брацановића, да ће на следећи заказани главни претрес када
буде предвиђена радња његовог саслушања бити принудно доведен.

Наставак главног претреса ће бити као што је и заказано 14. 
фебруара 2005. године са почетком у 10,00 часова.

Да ли има неких примедби, предлога, везано за одлагање главног
претреса?

Довршено у 12,58 часова.

Записничар Председник већа-судија


